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:قیل في اإلخالص ھو قولھ تعالىم ماظأع¨
﴿نيالَمالْع بر لَّهي لاتمماي ويحمي وكسني ولَاتقُلْ إِنَّ ص۩  ـرِيكلَا ش

نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو 163-162سورة األنعام﴾۩لَه

:﴾وسلمعليهاهللاصلى﴿: قيل يف احلرية هو قولهم ماأعظمن ¨

سمعت النعمان بـن  : سمعت عامرا يقول: قالحدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء 
مثـل القـائم علـى    ﴿:قالوسلمعليهاهللاصلىعن النبي بشير رضي اهللا عنهما،

على  سفينة فأصاب بعضهم أعالهـا  ستهموادود اهللا والواقع فيها كمثل قوم اح
من الماء مرو علـى مـن   استقواوبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا

فوقها، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم ومـا  
﴾أخذوا على أيديهم نجو ونجو جميعاأرادوا هلكوا جميعا وإن

.2313الحديث رقمرواه البخاري 



إھداءإھداءإھداء

شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح، ولكن األجمل من ذلك أن یتذكر من شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح، ولكن األجمل من ذلك أن یتذكر من شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح، ولكن األجمل من ذلك أن یتذكر من 

.........كان السبب في النجاحكان السبب في النجاحكان السبب في النجاح

}}}وأن اشكر لي ولوالدیكوأن اشكر لي ولوالدیكوأن اشكر لي ولوالدیك{{{:::إلى الذین قرن المولى عّز وجل شكره بشكرھما فقالإلى الذین قرن المولى عّز وجل شكره بشكرھما فقالإلى الذین قرن المولى عّز وجل شكره بشكرھما فقال

إلى التي أوصیت بصحبتھا ثالثا، التي حملتني ثقال ووضعتني كرھا، إلى القلب الذي إلى التي أوصیت بصحبتھا ثالثا، التي حملتني ثقال ووضعتني كرھا، إلى القلب الذي إلى التي أوصیت بصحبتھا ثالثا، التي حملتني ثقال ووضعتني كرھا، إلى القلب الذي 

الروح وبھجة القلب، إلى الحبیبة أمي أطال اهللا في الروح وبھجة القلب، إلى الحبیبة أمي أطال اهللا في الروح وبھجة القلب، إلى الحبیبة أمي أطال اهللا في حیاةحیاةحیاةحمة، إلى حمة، إلى حمة، إلى ینبض بالحب والرینبض بالحب والرینبض بالحب والر

.........عمرھاعمرھاعمرھا

إلى الذي أمرت بصحبتھ، إلى من أفنى شبابھ إلسعادي، وبذل عمره إلرضائي، إلى من إلى الذي أمرت بصحبتھ، إلى من أفنى شبابھ إلسعادي، وبذل عمره إلرضائي، إلى من إلى الذي أمرت بصحبتھ، إلى من أفنى شبابھ إلسعادي، وبذل عمره إلرضائي، إلى من 

اللقمة من فمھ وأھداھا إلي، إلى الذي لواله بعد ربي لما صرت لما أنا فیھ، إلى اللقمة من فمھ وأھداھا إلي، إلى الذي لواله بعد ربي لما صرت لما أنا فیھ، إلى اللقمة من فمھ وأھداھا إلي، إلى الذي لواله بعد ربي لما صرت لما أنا فیھ، إلى انتزعانتزعانتزع

.........الغالي أبي أطال اهللا عمرهالغالي أبي أطال اهللا عمرهالغالي أبي أطال اهللا عمره

إلى التي أوصیت بحسن عشرتھا، إلى مصباح الطریق وشریكة الحیاة والشق الثاني إلى التي أوصیت بحسن عشرتھا، إلى مصباح الطریق وشریكة الحیاة والشق الثاني إلى التي أوصیت بحسن عشرتھا، إلى مصباح الطریق وشریكة الحیاة والشق الثاني 

.........مني، إلى الزوجة الغالیة حفظھا اهللا ليمني، إلى الزوجة الغالیة حفظھا اهللا ليمني، إلى الزوجة الغالیة حفظھا اهللا لي

إلى الشمعتین اللتین أرى بھما طریقي، إلى ابنتي ماریة وأمیرة حفظھما اهللا لي إلى الشمعتین اللتین أرى بھما طریقي، إلى ابنتي ماریة وأمیرة حفظھما اهللا لي إلى الشمعتین اللتین أرى بھما طریقي، إلى ابنتي ماریة وأمیرة حفظھما اهللا لي 

.........إلى كل الذین أنا لھم مدین وال یسعھم المكان لذكر أسمائھمإلى كل الذین أنا لھم مدین وال یسعھم المكان لذكر أسمائھمإلى كل الذین أنا لھم مدین وال یسعھم المكان لذكر أسمائھم

.........عدني في إنـجاز ھذا العملعدني في إنـجاز ھذا العملعدني في إنـجاز ھذا العملإلى من ساإلى من ساإلى من سا

إلى كل من وقعت بین یدیھ ھذه الرسالةإلى كل من وقعت بین یدیھ ھذه الرسالةإلى كل من وقعت بین یدیھ ھذه الرسالة

ديديديــــــرة جھرة جھرة جھــــــأھدي ثمأھدي ثمأھدي ثم



شكر وعرفانشكر وعرفان

رغم المسؤولیة الملقاة على عاتقھ ورغم كل الظروف، إال رغم المسؤولیة الملقاة على عاتقھ ورغم كل الظروف، إال 
أنھ أبى أن یخرج ھذا العمل إال في أجمل ثوب لھ وأبھى أنھ أبى أن یخرج ھذا العمل إال في أجمل ثوب لھ وأبھى 

..صورة وأكمل وجھصورة وأكمل وجھ
فقد قبل العمل لما كان فكرة وخاطرة، وتعّھدھا بالنصح فقد قبل العمل لما كان فكرة وخاطرة، وتعّھدھا بالنصح 

عمال علمیا، تزیده المناقشة من عمال علمیا، تزیده المناقشة من والتشجیع حتى شّبت وغدتوالتشجیع حتى شّبت وغدت
. . خیرة األساتذة قوة وجماالخیرة األساتذة قوة وجماال

الذي لم یبخل الذي لم یبخل قادري حسینقادري حسین--المشرفالمشرف--إلى أستاذي الفاضل إلى أستاذي الفاضل 
الذي ال یسعني في الذي ال یسعني في ووعلي بنصائحھ وتوجیھاتھ ومساعدتھ، علي بنصائحھ وتوجیھاتھ ومساعدتھ، 

راجیا من راجیا من وأوفاه،وأوفاه،الشكرالشكربكاملبكاملھذا المقام إال أن أتقدم لھ ھذا المقام إال أن أتقدم لھ 
یسدد خطاه یسدد خطاه المولى عّز وجل أن یوفقھ في أداء مھامھ وأنالمولى عّز وجل أن یوفقھ في أداء مھامھ وأن

..في خدمة العلم والمعرفةفي خدمة العلم والمعرفة



إهداءإهداءإهداء

شيء جمیل أن یسعى المرء إلى النجاح، ولكن األجمل من ذلك أن 
...یتذكر من كان السبب في النجاح

وأن اشكر {:إلى الذین قرن المولى عّز وجل شكره بشكرھما فقال
}لي ولوالدیك

إلى التي أوصیت بصحبتھا ثالثا، التي حملتني ثقال ووضعتني 
الروح حیاةحمة، إلى كرھا، إلى القلب الذي ینبض بالحب والر

...وبھجة القلب، إلى الحبیبة أمي أطال اهللا في عمرھا
إلى الذي أمرت بصحبتھ، إلى من أفنى شبابھ إلسعادي، وبذل عمره 

إلرضائي، إلى من انتزع اللقمة من فمھ وأھداھا إلي، إلى الذي 
لواله بعد ربي لما صرت لما أنا فیھ، إلى الغالي أبي أطال اهللا 

...عمره
إلى التي أوصیت بحسن عشرتھا، إلى مصباح الطریق وشریكة 

...الحیاة والشق الثاني مني، إلى الزوجة الغالیة حفظھا اهللا لي
إلى الشمعتین اللتین أرى بھما طریقي، إلى ابنتي ماریة وأمیرة 

حفظھما اهللا لي
...إلى كل الذین أنا لھم مدین وال یسعھم المكان لذكر أسمائھم

...دني في إنـجاز ھذا العملإلى من ساع
إلى كل من وقعت بین یدیھ ھذه الرسالة

أھدي ثمــرة جھــدي



مقدمـــــــــــــــــة

-8-

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

:موضوع الدراسة: أوال

ا غيتمع الدويل ومنه النظام الدويل ، ألرت شهد التاريخ املعاصر أحداثا فاصلة يف مسار تطور ا

وهزمية دول احملور وانتصار احللفاء 1648معاهدة وستفاليا عام : خريطة العامل  مبا محلته من نتائج وآثار، ومنها يذكر 

1991وسقوط منظومة الدول االشتراكية عام 1989، وايار جدار برلني عام 1945يف احلرب العاملية الثانية عام 

حدثا جلال آخر ، كان مفاجئا يف طريقته ، جسيما يف آثاره 2001ليشهد التاريخ أيضا يف احلادي عشر من سبتمرب 

.امل وهي الواليات املتحدة األمريكية يف مراكز عنفواا التجاري والعسكري املباشرة ، مصيبا أقوى دولة يف الع

العامل يعتكف وكأنه ليس أمامه من مسؤوليات األمريكيةومنذ ذلك التاريخ جعلت الواليات املتحدة

اإلرهاب رت للعامل أن مسألة مكافحة صووومهوم سوى تعقب اإلرهاب والقضاء عليه يف مجيع املواقع وبكل السبل،

إما مكافحة اإلرهاب معها أو التموقع يف صفوف أعدائها: رت الدول بني أمرين مسألة حياة أو موت ، بل خي

شن حرببقرارات األمم املتحدة ل-فيما تراه–قواا العسكرية مدعومة الواليات املتحدة األمريكيةفشحذت 

وهو دولة أفغانستان باعتبارها مالذ الرأس املدبر لألحداث، اختارت هلا أول النماذج"احلرب على اإلرهاب"تها مس

حرا هذهمث أردفتحركة طالبان، أفغانستان حتت حكمأسامة بن الدن الزعيم والقائد لتنظيم القاعدة املقيم يف 

ضد على اإلرهاب ولكن بأسباب اختلفت عن احلرب األوىلملعركتهاكامتداد العراقأخرى على دولة نظريةبشن 

.ملة من العمليات العسكرية املتفرقة يف أحناء العاملقيامها جبإىل، إضافةأفغانستان

الكثري من ااالت السياسية والعسكرية :فتداعت هلذه األحداث ومن بعدها هذه السياسات

حىت وانعكاساا، لدراسة تأثري هذه األحداث والقانونب ورجال السياسةاواالقتصادية وغريها ، وانربت أقالم الكت

سبتمرب، معتربا أن زلزال سبتمرب هو حلظة حتول 11اها عامل ما بعد منهم من راح يؤرخ لفترة جديدة مسأضحى

خر آلااكتفى البعضبينمااية حقبة كاملة، وبداية عهد جديد خيتلف عن عامل ما قبل األحداث،وقطيعة يف التاريخ و

.  رترت ما غيهلا يف العمق واجلوهر حىت وإن أثارت ما أثارت وغيهزة كربى، لكن ال تأثري باعتباره 
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هي مسألة حقوق اإلنسان، ألنه ويف األخري فإن -وبان تأثرها–شك أن من النواحي اليت تأثرت وال

ولذلك فإن جتاه األفراد،، واإلجراءات اليت مت اختاذها كانت قبل األفراد مرتكب األحداث بشر والضحية بشر

شكالية إواضحة على حقوق اإلنسان يف ظل ظهور -ولو بطريقة غري مباشرة–ت سبتمرب تركت بصمات هجما

اإلنسان ، وخاصة يف الظروف االستثنائية بني مسألة األمن وقضية حقوقجديدة قدمية ، هي قضية التوازن والتفاضل 

للخطر أو مؤسساا للضرر -الدول–دهاواليت جتد فيها الدول نفسها مهددة بأخطار وشيكة أو حالة، تعرض وج

استثنائي وضعإقرار ى األمر بالتداعيات بإجراء ما ميكن فعله للحفاظ على اتمع، ولو أدهفتستجيب الدول هلذ

جراء هذه اإلجراءات اليت تربز اخلطورة على حقوق اإلنسان من االنتكاس واالنتهاك،هناومن، حلقوق اإلنسان

.من أجل حتقيق مآرب خاصة وضع صوري مقصودإدامة إلنشاء أوومفتعلةتكون أحيانا شكلية 

حركة ه، كانت ألحداث سبتمرب الفضل يف إحياء دراسة هذه النقطة، وذلك من خالل إظهارومن هذا كلّ

وضع ىعلهذه احلركةوتأثري ،واستعادة األمن،-كل مبفهومه–الدول قاطبة يف السعي حنو مكافحة اإلرهاب 

حداث أوتأيت هذه الدراسة ملناقشة تأثري السياسة األمريكية املنتهجة بعد ، اإلنسان القانوين والواقعيحقوق

يف أو خارجهاالواليات املتحدة األمريكيةداخل ، على حقوق اإلنسان-اهلينةباألحداث وليست-سبتــمرب،11

.ظل الظروف اخلاصة اليت مرت ا 

:أسباب اختيار املوضوع: ثانيا

، وملا يكتسيه من أمهية كبرية، وخاصة يف هذه املرحلة، يعود اختيارنا هلذا املوضوع لطائفة من األسباب املوضوعية

:وذلك كالتايلأمهية املوضوعمن جهة أخرى اليت حتددوهي ، إشارة إليهاوفيما يلي 

حداث وهي الواليات املتحدةهو الدولة املتضررة من األ: تعلق املوضوع مبواضيع ثالث مفصلية هامة، األول-

حد ثقلها ومركزها يف توجيه مقاليد السياسة والعالقات الدولية، واعتبارها حاملة أ، وال خيفى على األمريكية

فاعال مهما واعتبارها ة، وتأثري سياستها على سياسات الدول وأنظمتها،لواء حقوق اإلنسان يف احملافل الدولي

، واخترنا يف ذلك يف العاملاألكربط أنظار السياسات األخرى لكوا القطب العالقات الدولية وحميف حتريك 

.2008و 2001، أي ما بني "جورج بوش اإلبن"زمنيا حمددا بفتريت والية الرئيس اإطار
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أما الثاين، فهو طبيعة األحداث االستثنائية اليت ألقت بظالهلا على الساحة الدولية وأفرزت أوضاعا جديدة 

كانت تشتكي منطاملا فلليس وليد أحداث سبتمرب،إىل االهتمام قضية مكافحة اإلرهاب، الذيوأعادت 

الواليات املتحدة أما بعد أن اكتوت بناره ، اكان يسمع هلا صوتال أحد ، لكن مثالدول كاجلزائرناره

. يف بيتها وبأدواا فال شك أن األمر سيختلف، وهو ما أردنا دراستهاألمريكية

هذا املوضوع احلساس الذي يعترب دراسته يف ظل املوضوعني اإلنسان،الثالث فهو موضوع حقوق أما

، وذلك ملا تثريه قضايا حقوق اإلنسان من إشكاالت قانونية وسياسية أكادميية كبريةذا قيمة علميةالسابقني 

موضع العالقة بني احلرية واألمن االستثنائية اليت توضع فيه ويف مثل هذه الظروف اخلاصة حتديدا يف العادة، و

وال شك أن االختبار هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعلق األحداث بأشخاص مسلمني اموا ا،

اإلجراءات املتخذة يف سبيل مكافحة اإلرهاب ستطاهلم  يف كل أصقاع العامل، وهنا تبدوا احلاجة ملحة إىل 

وخارجها، وهو ما كان دافعا آخر تحدة األمريكيةالواليات املالبحث عن وضع حقوقهم وحريام داخل 

.للبحث يف املوضوع

واملكانية، وازدياد الدول املتضررة واملستفيدة من الزمنيةتزايد رقعة احلرب على اإلرهاب من الناحية -

.احلرب العاملية الثالثةمكافحته، مبا ميكن أن نطلق عنها

ستدعي هو ما يوونقلتها وسائل اإلعالم بالصورة،على السطح،كثرة االنتهاكات اجلسيمة اليت بدأت تطفو -

.الدراسة والتحليل والتأصيل

.على األقل يف جمال حقوق اإلنسانالواليات املتحدة األمريكيةسلوكبيان حقيقة-

.بيان العالقة احلقيقية بني حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب-
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.أمهية املوضوع: ثالثا

بحث من أمهية املوضوع وخاصة يف ظل اجلدل الواسع الذي أثاره احلادي عشر من سبتمرب يف أمهية التنبع-

ائيا للمسار البارز بعد احلرب السياسة األمريكية بشقيها الداخلي واخلارجي، حيث عد ه البعض تكريسا

.الباردة

القواعد املنظمة للمنظمات البحث عن آثار هذه األحداث على املفاهيم اليت قام عليها القانون الدويل ك-

الدولية على غرار األمم املتحدة، وكذا قواعد الشرعية الدولية، كقواعد حظر استخدام القوة وضرورة تسوية 

.الرتاعات الدولية بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول وغريها

عن انتهاك حقوق البحث عن وضع حقوق اإلنسان من الناحية القانونية، يف ظل ورود أخبار بالصورة -

.اإلنسان ، وخاصة يف بعض مناطق التوتر والرتاع

: إشكالية البحث: رابعا

:التساؤل الرئيسي التايلنطرحل إىل حتقيق األسباب املذكورة أعاله، ووبناء على ما تقدم، وبغية الوص

لى حقوق اإلنسانسبتمرب ع11بعد تعرضها ألحداث الواليات املتحدة األمريكيةهي انعكاسات سياسة ما

، وما هي آثار تلك االنعكاسات؟؟وخارجهاالواليات املتحدة األمريكيةداخل 

:ويندرج حتت هذا السؤال الفرعي جمموعة من األسئلة اجلزئية الفرعية

.باخلصوص؟الواليات املتحدة األمريكيةما مفهوم كل من حقوق اإلنسان واإلرهاب؟ وعند -

سبتمرب؟11اسة األمريكية بأحداث ماهي مسات ومالمح تأثر السي-

معينة؟ السياسية األمريكية آثار قانونية هل لتأثر حقوق اإلنسان ب-

.الفرضيات: خامسا 

:إن الفرضيات اليت ميكن تقدميها للبحث هي

.وجود تأثري كبري ألحداث سبتمرب على السياسة األمريكية الداخلية واخلارجية-



مقدمـــــــــــــــــة

-12-

سبتمرب، وهو التأثر الذي بلغ حد االنتقاص 11مريكية بعد أحداث تأثر حقوق اإلنسان بالسياسة األ-

.واالنتهاك

.للواليات املتحدة نظري أعماهلا غري املشروعة جتاه حقوق اإلنساناملدنية واجلزائيةقيام املسؤولية الدولية-

:منهج الدراسة: سادسا

حتتم دراسة هذا املوضوع استخدام مجلة من املناهج املساعدة على حتقيق الوصول إىل اإلجابة على كل 

:واختبار الفرضيات السابقةاألسئلة املطروحة، 

الواليات املتحدة ومواقف ئق الكلية لرجال الفقه والسياسةوذلك من خالل حتليل احلقا: املنهج التحليلي -

.فكار واستنباط النتائج اليت ميكن اخلروج ااأللبناء وسياسيتها،  األمريكية

، وذلك من خالل فحص ودراسة بعض اجلزئيات للوصول إىل حكم كلي -االستقرائي–املنهج التأصيلي -

وقد استخدمناه من خالل االنطالق من إثبات انتهاكات جزئية لبعض احلقوق ، مث إطالق احلكم على الكل 

.يف ميدان البحوث العلميةوهذا هو دور هذا املنهج

املنهج االستداليل، الذي قوامه االستدالل والربهنة، وحسن استخدام الدليل للوصول إىل احلقيقة، فكان لنا -

هذا املنهج السند، باستخدامنا خمتلف األدلة من نصوص وأفكار ونظريات لالعتماد يف إثبات ما نرمي إلثباته 

.ونفي ما نريد نفيه

وهو املستخدم للوقوف على النشأة والتطور التارخييني للكثري من مفاصل البحث، كتطور : ياملنهج التارخي-

حقوق اإلنسان واإلرهاب والسياسة األمريكية وغريها من املواضيع اليت كنا يف حاجة للرجوع إىل ماضيها 

. لفهم حاضرها ومستقبلها

ملستخدم أساسا يف ذكر تعريف الشئ والذي قوامه ذكر خصائص الشيء املوصوف، وا: املنهج الوصفي-

.، وهو ما يقف عنده القارئ يف أكثر من مناسبة يف البحثوخصائصه

دراستنا ليست من الدراسات املقارنة، إال أننا وجدنا أنفسنا يف مناسبات كثرية أنبالرغم من: املنهج املقارن-

نذكر كمثال عالقة القانون الدويل حلقوق ، من أجل االستفادة من املقارنة املعقودة ، وستخدامه باملزمني 

.اإلنسان بالقانون الدويل اإلنساين، وطبيعة العالقات الدولية قبل وبعد األحداث وغريها من النقاط
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إضافة إىل هذه املناهج استخدمنا منهجني يعتربمها البعض من أنواع املنهج الوصفي ومها دراسة حالة وحتليل -

شكال، فاستخدامنا لألول كان يف معرض اعتبار معتقل غوانتنامو كنموذج احملتوى،وبعيدا على هذا اإل

النتهاك حقوق اإلنسان املكفولة حبماية القانون الدويل اإلنساين، أما الثاين فكان يف معرض شرحنا ووصفنا 

لك من أمهية ملكافحة اإلرهاب ، ملا يف ذالواليات املتحدة األمريكيةوحتليلينا لقرارات جملس األمن أو قوانني 

. بالغة يف حبثنا

هلذا املوضوع، بل قد وجدنا دراسات سابقة كانت دراستناال ندعي السبق يف : الدراسات السابقة: سابعا

لنا العون يف الغوص يف أعماق املوضوع، لكنها مل تكن من النوع التأصيلي القانوين البحت، حيث كانت 

إضافة إىل التقارير الصادرة عن اهليئات احلقوقية ذات الصلة حبقوق جموعة من املقاالت املتناثرة يف االت

.اإلنسان

اإلنعكاسات الدولية واإلقليمية ألحداث سبتمرب :صلنا عليه واملعنون بوه هنا بقيمة املؤلف الذي حتننو

لذي كان ، والذي كان تتوجيا ليوم دراسي عقد جبامعة باتنة من طرف كلية احلقوق والعلوم السياسية ا2001

.يف حقيقة األمر اللبنة األوىل يف تكوين اإلطار العام هلذا البحث

إضافة إىل هذا املرجع توجد جمموعة من املراجع احلديثة اليت وجدنا فيها السند للتخلص من بعض الندرة اليت 

.، واليت زاد عددها مع التقدم يف البحثوجدناها يف بعض أجزاء البحث

ال نكتم القارئ الكرمي أننا أثناء إجنازنا هلذا البحث واجهتنا مجلة من الصعوبات :راقيلالصعوبات والع: ثامنا

:اليت حاولنا جتاوزها من خالل املناهج املستخدمة واملراجع اليت أتيحت لنا، ومن أهم الصعوبات نذكر التايل

العلم القائم بذاته ختصصات نذكر منها واألقرب ختصص العلوم السياسية، وهي بعدةارتباط املوضوع-

.من العلوم والتحكم بأدواتهنوعوأدواته ونظرياته، وكان من الصعب علينا إتقان هذا ال

كما تتقاطع حماور البحث مع عدة ختصصات يف القانون، كالقانون الدويل العام والقانون الدويل اجلنائي 

نون الدستوري، وهو ما أثر سلبا على والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، والقا

.التحكم يف املوضوع



مقدمـــــــــــــــــة

-14-

ري حمددي التعريف، ومها حقوق اإلنسان واإلرهاب، وهو ما صعب غتعلق املوضوع مبصطلحني غامضني -

.علينا حصر الدراسة 

غموض النظام األمريكي السياسي وتعقده واختالفه عن النظم السياسية األخرى، وهو ما جعل اإلحاطة به -

.د و تشعب الدراسةتدعي الكثري من اجلهيس

، وندرة املعلومات الدقيقة نظرا للتعتيم املتعمد وحساسية املوضوع، راجع املتخصصة وخاصة يف البدايةقلة امل-

.إال أن هذا األمر بدأ يف االنفراج مؤخرا وقائمة املراجع تشهد بأن أغلب املراجع حديثة

.تبويب املوضوع: تاسعا

إىل أربعة حماور منا موضوعنا املوضوع وتشعبه، ومن أجل التحليل الدقيق واإلملام اجليد به، قسنظرا لشساعة

الواليات املتحدة كان األول خمصصا لتوضيح مفهوم حقوق اإلنسان بصفة عامة ، ومفهومها لدى : كربى 

إىل حتديد العالقة املهمة أيضا، مث عرضنا يف نفس احملور بصفة خاصة، وهو ما ينطبق على اإلرهاباألمريكية

.بني اإلرهاب وحقوق اإلنسان

عل احملور الثاين، يتناول انعكاس جب-احتراما لسالسة األفكار–وبعد الفراغ من ذلك، وجدنا أنفسنا ملزمني 

، بشقيها الداخلي واخلارجي، دون أن ننسى أن يسبق ذلك األمريكيةاألحداث على سياسة الواليات املتحدة

.د اللون السياسي لإلدارة األمريكية احلاكمة وقت األحداث ، وكذا رؤيتها اخلاصة هلذه األحداثطبعا حتدي

أما احملور الثالث فقد خص لدراسة تأثر حقوق اإلنسان بالسياسة األمريكية املنتهجة بعد األحداث، اليت ص

ب على الشرعية الدولية، مث اختذت كأولوية حماربة اإلرهاب، ولذلك أسبقنا الكالم على تأثري هذه احلر

القانون الدويل حلقوق اإلنسان وأخريا القانون الدويل اإلنساين، وهي أهم املفاصل القانونية اليت ميكن قياس 

.من الناحية القانونية البحتةوذلك مستوى تأثر حقوق اإلنسان من عدمه 

ر حقوق اإلنسان أو باألحرى انتهاك حقوق لنصل يف األخري ويف احملور الرابع الذي كان كنتيجة قانونية لتأث

ومن شايعها يف هذه احلرب، من خالل قيام مسؤوليتها الدولية الواليات املتحدة األمريكيةاإلنسان من قبل 

.املدنية واجلنائية

:وعلى هذا النحو فإن بنيان الدراسة وهيكلها قد حتدد على النحو التايل
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الواليات املتحدة األمريكيةيف مفهوم ابحقوق اإلنسان واإلره:الفصل األول

.قوق اإلنسانحلاألمريكيفهومامل:املبحث األول

.إلرهاباألمريكي لفهوم امل:املبحث الثاين

.العالقة بني اإلرهاب وحقوق اإلنسان:املبحث الثالث

األمريكيةلى سياسة الواليات املتحدةع2001انعكاسات أحداث سبتمرب :الفصل الثاين

.2001التكييف األمريكي ألحداث سبتمرب :املبحث األول

.األمريكيةانعكاس األحداث على السياسة الداخلية للواليات املتحدة:املبحث الثاين

.األمريكيةملتحدةانعكاس األحداث على السياسة اخلارجية للواليات ااملبحث الثالث

.انعكاس السياسة األمريكية على حقوق اإلنسان:الفصل الثالث

.احلرب األمريكية ضد اإلرهاب والشرعية الدولية:املبحث األول

.تأثري احلرب األمريكية ضد اإلرهاب على القانون الدويل حلقوق اإلنسان:املبحث الثاين

.تأثري احلرب األمريكية ضد اإلرهاب على القانون الدويل اإلنساين: الثالث املبحث 

.عن انتهاكها حلقوق اإلنساناألمريكيةاملسؤولية الدولية للواليات املتحدة:الفصل الرابع

.مفهوم املسؤولية الدولية:املبحث األول

.األمريكيةدولية للواليات املتحدةشروط قيام املسؤولية ال:املبحث الثاين

.األمريكيةآثار قيام املسؤولية الدولية للواليات املتحدة:املبحث الثالث

.خامتة
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الفصل األول

في مفھوم الوالیات المتحدة األمریكیةاإلرھابحقوق اإلنسان و

تها ـبدراسوفاضت ، أثارت الكثري من االهتمامحقوق اإلنسان واإلرهاب من املوضوعات اليت اموضوعيعترب
من مئاتهذه أصحاا وتنوع اجتاهام، وال تزال حلد كتابة األسطر أفكارأكادميية على خمتلف حبوث لدراستها و

.التحليالت والكتابات العلمية تتدفق وتتطور يوما بعد يوم

أن الفقهاء واملشرعني القانونيني عجزوا عن االتفاق على تعريف لكال املصطلحني، ومن هنا أقول،وال أدل على ما 
.تنبع اإلشكاالت القانونية منها والسياسية

من تمرب، اليت كانت إيذانا بتدشني مرحلة جديدة إىل دراسة انعكاسات أحداث سبدخولولذلك فإن ال
النقاشات والدراسات ، مير حتما عرب دراسة موضوعية رصينة لكل من موضوعي حقوق اإلنسان واإلرهاب ، كل 

الواليات املتحدة على حدة سواء يف التعريف واخلصائص أو التنظيم القانوين، دون أن ننسى بالدراسة موقف 
، مث بعدئذ حتديد العالقة اليت جتمع بني -وهي اهلدف الرئيس من الدراسة-من املصطلحنيومفهومهااألمريكية

املصطلحني، وال شك أن يف بيان ذلك توضيح لنقاط كثرية تيسر لنا الطريق للوصول إىل حل اإلشكال املعقود عليه 
.البحث

تعريف حقوق اإلنسان، بصفة ثالث مباحث، خصص األول لوتأسيسا على ذلك، فإن هذا الفصل سيحتوي على
بصفة خاصة، أما الثاين فقد خصص لتعريف اإلرهاب على نفس منوال الواليات املتحدة األمريكيةعامة وعند 

.املبحث األول، أما املبحث الثالث ، فقد ارتأينا ختصيصه للعالقة بني كل من اإلرهاب وحقوق اإلنسان

:على النحو التايل 
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المبحث األول

حقوق اإلنساناألمریكي لمفھوم ال

لدىسواء ،من املوضوعات اليت باتت تشغل االهتمام العام، يف اآلونة األخريةموضوع حقوق اإلنسانأصبح 
مل يقتصر على مستوى كل دولة على الذي االهتمام وهو، أو رجال السياسة واإلعالم والدين ، الباحثني والدارسني

.مستوى اهليئات واملنظمات اإلقليمية والعامليةلىشأنا مطروحا عأصبح بلحدة ، 
تصدرأ: مثالفعلى املستوى الداخلي،صور شىتالهتمام املتزايد حبقوق اإلنسان يف اد هذا وقد جتس

إنشاء اللجان واجلمعيات الالزمة، وأردفت ذلك اإلجراءات لتطبيقهاتذاختوذات الصلة ا،احلكومات القوانني
اهتمامها بصون فإمنا يدل علىعلى شيءإن دل هذاو،أخذت على عاتقها إثارة الوعي ذه احلقوقواملنظمات اليت
املنظمات اهتمامنالتحد املواضيع اليت أفقد أصبحت حقوق اإلنسان ا على املستوى الدويلأم،هذه احلقوق 

.لعديد من اآلليات لتنفيذ هذه األخرية ذلك يف إصدار العديد من االتفاقيات الدولية وإنشاء اجتلى ، أينالدولية
حقوق مفهوم البحث عن يتعني علينا،قوق اإلنساناألمريكي حلفهوم املعنالبحث ه قبلأننرىمنه فإنناو
:صر التاليةا، وهذا ما سيكون عرب العنبصفة عامة اإلنسان

.تعريف حقوق اإلنسان:املطلب األول-

.فهوم املعاصر حلقوق اإلنساناخلصائص العامة للم:املطلب الثاين-

.حلقوق اإلنسانالواليات املتحدة األمريكيةمفهوم :املطلب الثالث-

:على النحو التايلوسيأيت التفصيل 

.



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-18-

المطلب األول

تعریف حقوق اإلنسان

وم املصطلحني اللذين إن املدخل الصحيح للوقوف على مفهوم حقوق اإلنسان يتوقف أساسا على حتديد مفه
األمر سيقتصر على حتديد مفهومنإف،إشكالن كان مصطلح اإلنسان ال يثار بشأنه لبس وال إو، هذا يتكون منهما
.الذي يدور حوله كل اللبس والغموضمصطلح احلق

.لغةتعريف احلق :األولالفرع 

قوقا ، صار حقا احلقوق مجع مفرده حق ، واحلق نقيض الباطل والفعل منه حق ، وحق األمر حيق وحيق حقا وح
كان منه على يقني ، نقول حققت ،وثبت ، قال األزهري معناه وجب جيب وجوبا ، وحق األمر حيقه حقا وأحقه

األمر وأحققته إذا كنت على يقني منه ، واحلق اسم من أمساء اهللا عز وجل فهو املوجود حقيقة املتحقق وجوده 
.)1(استوجبهالشيءشك  ، واستحق واحلق صدق احلديث واحلق اليقني بعد ال،وإهليته
من مفهوم احلق يف اللغة يقترب و، )2(اهللا األمر حقا أثبته وأوجبه وحققت األمر وأحققته كنت على يقني منهوحق

.عدة مفاهيم  كالصدق واحلقيقة واألمانة والصواب 

: مفهوم احلق اصطالحا : الفرع الثاين 

جيدر بنا التذكري بأن فكرة احلق تعرضت هلجوم ،" احلق" حي لكلمةقبل الوصول إىل حتديد املعىن االصطال
اكاننلذيال، -" أوجست كونت" و" دوركامي"املتأثر بأفكار -"ليون دجيي"كبري من بعض الفقهاء وعلى رأسهم 

سان فكرة احلقوق الطبيعية ألن هذه األخرية حسبه تستدعي وجود إنونينفمفهمن أشهر خصوم املذهب الفردي،
، وهو ما ينتفي لكون اإلنسان املنعزل مفهوم غري موجود هذا من أو فرد منعزل لتكون له هذه احلقوق ذا املفهوم 

جهة ومن جهة أخرى فإن فكرة احلق تقتضي وجود شخصني ، صاحب احلق وامللتزم به ، فإذا وجد هذين 
وليس أمام شخص واحد ففكرة احلق -تزم بهصاحب احلق واملل–الشخصني وجد احلق ، ومادام أننا أمام مجاعة 

.الطبيعي غري موجودة

.684-680،ص- ص.))ب،ت،ن(دار صادر،:بريوت(، الطبعة األوىل،، اجلزء األوللسان العرببن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، حممد-)1(
.90ص .)1979دار املعرفة  ،:بريوت(،ساس البالغةأأيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، -)2(
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لشخص معني هو صاحب احلق سيكون نه مبقتضى فكرة احلق أكما أن فكرة احلق فكرة فارغة من مضموا، ذلك
واملعىن،مرهمأي أن إرادة صاحب احلق تعد أمسى من إرادة اآلخرين وإال ملا أمكنه أ،السلطة والقدرة يف أمر غريه

أن فكر احلق ال تقوم  إال إذا سلمنا أن :وهو ما يستلزم حتما القول،الطبيعي لعلو إرادته هو نقص إرادة اآلخرين
إرادة عليا هلا سلطة األمر وأخرى دنيا ليس هلا سوى اخلضوع ،ومبا أن هذا التدرج : هناك تدرج يف إرادات الناس 

.غري موجود فال وجود لفكرة احلق

تمعأننظرية املركز القانوين كبديل للحق ، وذلك باعتبار " ي دجي"م وقد قدال يعرف سوى القاعدة ا
يجد اإلنسان نفسه ملزما بالقيام ل، اليت تضع أحد األشخاص يف مركز اجيايب وتضع غريه يف مركز سليب القانونية

لعمل وليس معىن ذلك أن على األول يؤدي إىل استفادة  آخرين من هذا اسبعمل ما أو االمتناع عنه ، األمر الذي 
.التزاما ما وأن للثاين حقا 

ليس املقام مقام –ووجه إليها سهام النقد املختلفة ،لكن الفقه احلديث أدار ظهره هلذا التصور والرؤية
بشأن تعريفها إىل طوائف عديدة، ويعزى ذلك برأييف األخريواتفق على وجود فكرة احلق ، لكنه اختلف-ذكرها

الفقهاء إىل أن فكرة احلق ظاهرة تتمتع بالتجريد الذي جيعلها تنطبق على حاالت فردية ال ميكن حصرها، فيصعب إذا 
ف احلق بالنظر إىل الشخص صاحب من عرولذلك وجِدوضع مثل هذا التعريف، إضافة إىل كثرة وتنوع احلقوق ،

،)1(نما وجدت اجتاهات أخرى جتمع بني العنصرين معاعلى حمل احلق وموضوعه، بيعلق التعريفاحلق ، ومنهم من 
:على النحو التايل

أن احلق هو قدرة إرادية خيوهلا القانون ،)سافيين(يرى هذا املذهب الذي يتزعمه الفقيه :املذهب الشخصي-أ 
جد احلق، لشخص معني ، فالقانون حسب هذا املذهب يضع احلدود بني إرادات الناس، ويف نطاق هذه احلدود يو

هو فالشخص الذي ال يريد أن ينشأ له حق أو ينتقل إليه ، ال جيربه القانون على اكتسابه أو انتقاله إليه ، لكن القانون 
.لنفسهمنح احلقلشخصميكن  لمينح الشخص احلق ، وال الذي

عنصرين سبه منالقانون ، فاحلق يتكون حايرى هذا املذهب أن احلق مصلحة حيميه:املذهب املوضوعي-ب
وهي اليت توجه إرادة صاحب احلق ،و شكلي، فالعنصر املوضوعي هو الغاية اليت حيققها احلق لصاحبهموضوعي

وبقدرها يتحدد تدخل اإلرادة من عدمه، أما العنصر الشكلي فهو احلماية القانونية للحق وذلك عن طريق الدعوى 
.القضائية

.ومابعدها98، ص)2006دار العلوم ،:اجلزائر(، املدخل للعلوم القانونيةحممد الصغري بعلي ، :راجع اآلراءللوقوف على هذه -)1(
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فهو عندهم قدرة إرادية حتقق واملصلحة،أي بني فكريت اإلرادة ،السابقنيجيمع بني املذهبني:املذهب املختلط-ج
.مصلحة حيميها القانون

ال يسعنا -الفقه اجتاهات حديثة عديدةإزاء االنتقادات اليت تلقتها املذاهب السابقة ظهرت يف:املذهب احلديث-د
: منهابعضانذكر-كلهااملقام لذكرها

.»نة قانونية حمددة حتقق مصلحة ذاتية ومباشرةكْهي م«: "يعدوجالل ال"تعريف األستاذ -
هو مكنة يسندها القانون لشخص معني ويضفي عليها محايته ،حبيث يكون «:"دابان"تعريف األستاذ -

.»لصاحب احلق ، أن يتصرف مبقتضاها فيما ميلكه أو فيما هو مستحق له
ميكن لنا استخالص املكونات الرئيسية اليت ينهض عليها فهوم احلقمباملتعلقةالسابقةمن خالل استعراضنا للتعريفات

:مفهوم احلق 

احلق يف األساس قدرة أو مكنة يدعيها الفرد انطالقا من أسس معينة، وليس شرطا أن تتوافر القدرة الفعلية .1
.للفرد حىت تثبت له احلقوق

.قيقا ملصلحة معينةاحلق مرادف حلرية السلوك أو حرية التصرف على حنو معني، وحت.2
فاحلقوق غائية إذ أن الفرد ال ،احلق باعتباره تعبري عن حرية التصرف املكفول قانونا ليس مطلقا من كل قيد.3

فمدى أو نطاق كل حق مقيد دوما بعدم املساس بأي حق من حقوق ،يعيش مبعزل عن غريه من األفراد
.الغري

فإذا ، »ت للفرد حيقق له مصلحة معينة ، مقيدة بضوابط حمددةهو قدرة تثب«: رأينا أنهولذلك فإن احلق حسب 
فكيف يرى الفقه تعريف حقوق - نه هو قوام مفهوم حقوق اإلنسانأوالذي الشك –كان هذا مفهوم احلق 

.اإلنسان

:تعريف حقوق اإلنسان: الفرع الثالث
وأصبح  ،لعوامل اليت تضافرت، وحسبهم يف ذلك جمموعة من ااختلف الفقه يف تقدمي تعريف حلقوق اإلنسان

حلقوق اإلنسان من املسائل الصعبة، ويذكر الفقه مجلة من هذه العوامل عليهها إجياد تعريف شامل ومتفقيف ضلّ
:)1(وهي
. حداثة موضوع حقوق اإلنسان-
.التطور السريع للمجتمع الدويل والذي رافقه تطور موضوع حقوق اإلنسان-

.11ص.2003/2004، جامعة اجلزائر ، ) ألقيت على طلبة الكفاءة املهنية للمحاماة(، حماضرات يف حقوق اإلنسانحممد حمي الدين ، -)1(
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.)1(الدول والشعوباالختالف اإليديولوجي  بني -
.التفاوت يف املستوى املعيشي بني الدول والشعوب-
.اعتبار حقوق اإلنسان من املواضيع النسبية اليت ترتبط بالفلسفة السياسية للمجتمع-

معينة كمحاولة ميكن أن ات،ريفتقدمي تعمينع الفقه الدويل منموحد حلقوق اإلنسان ملبيد أن عدم إجياد تعريف
:و بآخر مبفهوم حقوق اإلنسان نذكر منهاحتيط بشكل أ

حقوق اإلنسان هي فرع  خاص من فروع العلوم «:بأايرى الذي ، و"ريين كاسان"لفقيه اتعريف-
إىل كرامة اإلنسان بتحديد احلقوق والرخص ااالجتماعية ، خيتص بدراسة العالقات بني الناس ، استناد

.)2(»كل كائن إنساينالضرورية الزدهار
ال سيما اإلنسان العامل الذي يعيش يف ظل دولة، وجيب ،علم يتعلق بالشخص«، وهو"كارل فازاك"فتعري-

أن يستفيد من محاية القانون عند اامه جبرمية ،أو عندما يكون ضحية حالة حرب عن طريق تدخل القاضي 
اة متناسقة  مع مقتضيات الوطين أو املنظمات الدولية ، كما ينبغي أن تكون حقوقه السيما احلق يف املساو

.)3(»النظام العام
كيان اإلنسان املادي علىما يثبت لإلنسان باعتباره إنسانا دومنا اعتبار آخر فهي دف للحفاظ«هي -

.)4(»واملعنوي من كل ما ينتقصه

.)5(»تعين حقوق اإلنسان حرفيا تلك احلقوق اليت تؤول إىل الفرد ألنه بشر ،أي حقوقه كإنسان«-

القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، هو القانون املتعلق حبماية األفراد «:،ويرى أا"توماس برجونتال"ريف تع-
واجلماعات ضد انتهاكات  احلكومات للضمانات الدولية املتعلقة بتلك احلقوق كما أنه يتعلق بترقية تلك 

.)6(»احلقوق 

:                           ؛   وانظروما بعدها43ص .)1961،)ن .م.ب(( ،، الطبعة األوىلاحلرية يف الفكرين  الدميقراطي واالشتراكيحممد عصفور ، : مثالاإليديولوجي راجعحول االختالف–)1(

DAVID P. Forsythe, Human Rights in International Relations, CUP, UK, 2006.p 29.
ة رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسي(، )كوسوفوإقليمدراسة حالة التدخل يف ( حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية لبيب حممد، -)2(

.10ص .2005،جامعة اجلزائر، )ات الدوليةوالعالق
.13ص حممد حمي الدين ،املرجع السابق ،-)3(
.190ص .)1996منشأة املعارف ، :اإلسكندرية (،املبادئ األساسية يف القانونمهام حممد ، ورمضان أبو السعود -)4(
.14ص.)1998املكتبة األكادميية ، ،القاهرة(مبارك علي عثمان، : ، ترمجةتطبيقحقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والجاك دونللي، -)5(
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ن مل يتم إواللصيقة بطبيعته ، واليت تظل موجودة وهي جمموعة احلقوق الطبيعية اليت ميتلكها اإلنسان«:-
االعتراف ا ، بل أكثر من ذلك حىت لو انتهكت من قبل سلطة ما، وبعبارة أخرى حقوق اإلنسان هي 

حقوق لصيقة باإلنسان بوصفها حقا سياسيا طبيعيا ، وبذلك ال يستطيع أحد أن يقيد هذا احلق ، كما ال 
.)1(»يؤثر انتهاكها يف وجودها

هي حقوق تولد مع الفرد وال حيتاج يف ممارستها إىل اعتراف الدولة، أو حىت تدخلها وإمنا يتحدد دور «:-
الدولة مبجرد تنظيم استعمال هذه احلقوق من قبل األفراد، ورفع التعارض احملتمل بينها أثناء استعمال هذه 

.)2(»احلقوق 

اد من حقوق حتتمها الطبيعة اإلنسانية كحد أدىن وتفرضها هي اإلشارة إىل ما ينبغي االعتراف به لألفر«:-
.)3(»فرضا الزما، ضمانا حلرية األفراد من حتكم الدولة واستبدادها

موضوع حقوق اإلنسان هو دراسة حقوق الشخص املعترف ا على الصعيد «:تعريف األستاذ إيف ماديو-
ة التوافق بني تأكيد الكرامة اإلنسانية ومحايتها من الوطين والدويل، واليت تؤمن يف إطار حالة حضارية معين

.)4(»جهة واحلفاظ على النظام العام من جهة أخرى

هي تلك احلقوق املشتركة بني الناس ال يستأثر ا أحد على سبيل االستئثار واإلنفراد ، تعطي لألفراد «:-
.)5(»سلطات معينة يسبغ عليها القانون محايته من أي اعتداء يقع عليها

حد ألحد ، فهي حقوق أصلية متأصلة يف طبيعة أهي حقوق طبيعية ال تعطى وال متنح وال توهب من «:-
.)6(»تاإلنسان يعلن أو يكشف عليها يف الدساتري والعهود واملواثيق واإلعالنا

دات كثرة املفر-تشهد على ذلكالسابقة اتريفوالتع-إن أول ما يستوقف من يدرس شأن حقوق اإلنسان،
.ة، احلق اإلنساين، حقوق اإلنساناحلريات واحلقوق ، احلريات األساسية ، احلريات العامكاملستعملة لإلشارة إليها 

.14املرجع السابق ، ص،حممد حمي الدين-)6(
.27ص .)2009احلليب احلقوقية، منشورات: لبنان(، ،الطبعة األوىل القيمة القانونية لقرارات جملس األمن الدويل يف جمال محاية حقوق اإلنسانعبد الباقي حممود العزاوي ، ملى -)1(
.28،ص تعريف للباحث حسن علي ، موجود يف املرجع نفسه -)2(
.29املرجع نفسه ،ص : تعريف أورده حممود خلف اهللا أمحد، مشار إليه يف -)3(
.40ص ).2010قوقية، منشورات احلليب احل: لبنان(، اجلزء األول، احلريات العامة وحقوق اإلنسانأمحد سليم سعيقان، –)4(
.30،ص السابقاملرجع عبد الباقي حممود العزاويملى :تعريف أورده حممد عبد اهللا الدوري، مشار إليه يف–)5(
.املرجع واملوضع نفسهتعريف أورده عامر حسن فياض، مذكور يف –)6(
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ن كان لكل من هذه العبارات جذورا يف تاريخ تطور حقوق اإلنسان ، ومنوها على كل صعيد من األصعدة إو
طنية والعاملية ، وهلا مربراا يف القواعد واملعايري اخلاصة لكل الفلسفية والسياسية والقانونية، وضمن كل من األطر الو

.فإن الشائع هو استعمال حقوق اإلنسان باعتبارها تعم وتشمل مجيع املفاهيم األخرى ،)1(منها

يستخدم لإلشارة إىل تلك املطالب اليت يتعني ،ن حقوق اإلنسانأميكن القول ب،السابقةاتريفانطالقا من التع
وجيب أن تكفل لألفراد ،اء ا جلميع األفراد ، دومنا أي متييز بسبب النوع أو اجلنس أو اللون أو العقيدة أو األصلالوف

.وباعتبار أن وجودهم ذه الصفة ال يتحقق إال بذلك ،مجيعا التمتع ذه احلقوق حبكم كوم بشرا

الوجود اإلنساين للفرد ، ذلك أن هذا الوجود اإلنساين نه ال ينبغي تصور أن توفري هذه املطالب مرتبط بأغري 
ال يعين جمرد البقاء فحسب ،وهذا ما يعين أن مفهوم حقوق اإلنسان يتجاوز جمرد الضمانات اليت تكفل احملافظة 

ميزا على النوع البشري ، ليشمل أيضا إقرار الضمانات اليت تتيح للفرد التمتع حبقوقه وحرياته باعتباره كائنا حيا مت
.عن باقي الكائنات األخرى 

اجلوهر ووعليه فإنه يكون ضروريا الربط بني فكرة البقاء والوجود، وبني مفاهيم الكرامة واحلرية، وه
ميكننا القول أن حقوق اإلنسان هي املطالب املتأصلة يف فطرتنا منهو،األساسي األخالقي يف مفهوم حقوق اإلنسان

يقوم على مجلة من اخلصائص أنه هذا التعريف مناملالحظ ، واة و العيش بدوا عيشة البشرواليت ال ميكن لنا احلي
:يف املطلب املوايلاما سنتوىل اإلشارة إليهياليت تتميز ا حقوق اإلنسان، وه

.32،ص السابقاملرجع ،عبد الباقي حممود العزاويملى --)1(
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المطلب الثاني

.الخصائص العامة لمفھوم لحقوق اإلنسان 

اليت تثري بدورها مجلة من اإلشكاالت، وفيما يلي تفصيل ،مح العامةحقوق اإلنسان بعدد من املالمفهوم ميتاز 
.ذلك

.و إشكالية اخلصوصية الثقافيةالطابع العاملي حلقوق اإلنسان: الفرع األول
:الطابع العاملي حلقوق اإلنسان-أ

ال احملجوز أو ااألصل أن حقوق اإلنسان مسألة داخلية، مبعىن أا تندرج ضمن االختصاص الداخلي للدولة
ويرجع ذلك إىل أن املسألة تتعلق حبقوق األفراد الذين ميثلون أحد العناصر الرئيسية الثالثة اليت تقوم عليها ،للدول

ة وحدها كل السلطات يف تنظيم وضبط املسائل اليت جتري داخل ل، وبالتايل فقد كان من الثابت أن للدوفكرة الدولة 
عليه جل مبادئ القانون تة داخلية استنادا للمبدأ املعروف مببدأ السيادة الذي بنيباعتبار أن ذلك مسأل،إقليمها

.الداخلي والدويل 

لكن ونظرا للتطور العلمي والتقدم التكنولوجي وازدياد التداخل بني اتمعات والثقافات، أخذ االهتمام الدويل 
وأصبح يقف ،طرفا أصيال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان-يف حدود معينة–فأضحى اتمع الدويل يتعاظم شيئا فشيئا،

خروج صارخ افيهإزاءها على قدم املساواة مع الدول اليت تنتهك فيها هذه احلقوق ، خاصة يف األحوال اليت حيدث
أن حقوق اإلنسان انتقلت إىل العاملية ضمن ه معناه ، وهذا كلّ)1(ومتعمد على القواعد ذات الصلة حبقوق اإلنسان

هذه الصفة العاملية تبلورت من خالل املظاهر -وذلك موازاة بتغري مركز الفرد يف القانون الدويل–حلة التدويل ر
:التالية 

تقنني قواعد حقوق اإلنسان يف صورة إعالنات واتفاقيات دولية كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين -1
.يمية حلقوق اإلنسانوغريها من االتفاقيات العاملية واإلقلالدوليني

) سابقا(كلجنة حقوق اإلنسان ،مهمتها العمل على تعزيز احترام حقوق اإلنسان،إنشاء آليات دولية خاصة-2
.وجملس حقوق اإلنسان حاليا وغري ذلك

.124ص.2005، يوليو 161، جملة السياسة الدولية ،العدد )اجنازات كبرية وإشكاالت مستمرة(حقوق اإلنسان يف أربعة عقود د الرشيدي ،أمح-)1(
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التدخل الدويل املباشر لكفالة االحترام الواجب حلقوق اإلنسان يف إطار مبدأ التدخل اإلنساين يف ظل مظلة األمم -3
.)2(املتحدة

.)1(اخلصوصية احلضارية والثقافية يف حقوق اإلنسانإشكالية- ب

يعين لكن ذلك الللعيان،وأن ذلك غدا حقيقة بادية ،صحيح أن حقوق اإلنسان قد أضحت ذات طابع عاملي
ض ألن القول بوجود قواسم مشتركة على مستوى بع.)2(للشعوببالضرورة نفي اخلصوصيات الثقافية واحلضارية 

فيما يتصل حبقوق اإلنسان ، كاملوقف من التعذيب املختلفةوالسياسيةاملفاهيم فيما بني النظم والثقافات القانونية 
القيم الدينية يفوهي اليت جتد مصدرها،ال يلغي  خصوصيات موجودة  أو يغفلها أو يستبعدها،واإلبادة وغريها

فكيف يتم درء هذا التعرض بني ضرورة أو أمهية .كل جمتمع ودولة السائدة أو النظام العام واآلداب املوجودة يف 
.الوصول إىل قدر من العاملية ملوضوع حقوق اإلنسان يف ظل هذه اخلصوصيات اهلامة؟

فيما يتصل حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية أن االعتراف باخلصوصيات الثقافية واحلضارية )3(يرى البعض 
العالقات الدولية إطاريف الدميقراطيةحتقيق قدر مناسب من إلمكانروط الضرورية يشكل دون أدىن شك أحد الش

أن ينصرف فحواه إىل بأي حال من األحوال بأنه مناقض ملبدأ العاملية الذي جيب -االعتراف–إليهوال ينبغي النظر 
.ريات العامةالقدر املشترك املتمثل يف وجود مصلحة إنسانية للجميع يف االرتقاء باحلقوق واحل

من شأنه فسح الطريق للوصول حبقوق ،اخلصوصيات وعدم استبعادهاهذهالتأكيد على مثلأنذلك إىلضف 
االتفاق على حد أدىن تستطيعقد اليتوال،تفق عليه الدولتأنبعد مما ميكن أدرجة إىلاإلنسان فكرا وممارسة 

:التعرض بطريقتنيوعليه نرى  أنه ميكن درء هذا ، كم عددهم الكبريحب

على القواعد اليت ختالف خصوصيات مع إبداء التحفظات املصادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان -
.، وإن كان التحفظ بدوره يثري مجلة من اإلشكاالت اليت ال يسعنا املقام ملناقشتهاالدول 

.اللجوء إىل إبرام اتفاقيات إقليمية حول حقوق اإلنسان-

-)2( PATRICK Wachmann, Les droits de l'homme, Imprimerie d'Alloze, 3éme Edition, 1999.p05,ets
؛وما بعدها 67، ص 2007، 41، مركز دراسات الوحدة العربية، الكتاب حقوق اإلنسان بني اخلصوصية والعامليةحممد فائق، : راجعللمزيد من التفصيل حول هذه النقطة–)1(

.وما بعدها145، ص 2007، 41، مركز دراسات الوحدة العربية، الكتاب اإلسالميون وحقوق اإلنسان، إشكالية اخلصوصية والعامليةرضوان زيادة، 
؛127صاملرجع السابق، ،)اجنازات كبرية وإشكاالت مستمرة(حقوق اإلنسان يف أربعة عقود الرشيدي ،أمحد-)2(

.PATRICK Wachmann,op-cit,p-p,46-47: وكذا
.ابقاملوضع الساملرجع و،)اجنازات كبرية وإشكاالت مستمرة(حقوق اإلنسان يف أربعة عقود أمحد الرشيدي ،-)3(
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.حداثة موضوع حقوق اإلنسان: الثاين الفرع

اإلنسان من املوضوعات احلديثة واجلديدة على القانون الدويل، ألنه ظهر بعد احلرب العاملية يعترب موضوع حقوق
وإن كان يف احلقيقة أن موضوع حقوق اإلنسان قدمي قدم ،)1("لوترباخت"و"هاريس"الثانية  على حد تعبري األستاذين 

،، فاملتصفح للتاريخ جيد أن حقوق اإلنسان يف اتمعات القدمية كانت تقوم على مبدأ احلق للقوةاإلنسان نفسه
لكن بعد تقدم العصور ظهرت قوانني مكتوبة ، فالقوي دون الضعيف والسيد دون العبد من ينال ويتمتع باحلقوق 

نيت باحترام بعض اليت ع" ح اإلثين عشر األلوا"و" صولون"و" كقانون محورايب" كانت أعرافا سادت يف تلك احلقب 
.)2(احلقوق كامللكية واعتماد قاعدة براءة الذمة

أما يف العصور الوسطى وكمرحلة أخرى وبينما كان العامل يرزخ ويئن حتت حجرة الفقر وغطاء اجلهل وكان 
ربه ونفسه وبين جنسه ويقرر منطق القوة هو السائد  واملسيطر ، جاء اإلسالم لينظم أمور اإلنسان ويبني عالقته ب

املبادئ اخلاصة بكل حقوقه وواجباته ،وأعلن احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أول إعالن حلقوق اإلنسان يف 
.)3(العاشر من اهلجرة يف حجة الوداع

-ليةوان كانت يف حقيقة األمر داخ–مث تليت بعد ذلك مرحلة أخرى متيزت بظهور وثائق نادت حبقوق اإلنسان 
ملك بريطانيا يف بريطانيا وهي تعترب أول وثيقة وضعية مكتوبة حلقوق اإلنسان تعهد فيها 1215كاملاغناكارتا سنة 

حددت احلقوق 1628عدد من احلقوق ، مث تالها وثيقة أخرى مسيت منحة احلقوق سنة بإقرار" جون سون تري"
وتشترك ، 1701وأخريا جاء العقد التأسيسي لسنة 1689سـنة ، مث تالها قانون احلق " املاغناكارتا"اليت نادت ا
.يف وضع قواعد لبعض حقوق امللك وتدعيم حقوق األفرادهذه النصوص

.11املرجع السابق ، ص،حممد حمي الدين-)1(
حقوق اإلنسان حممد عمار، رامز؛وما بعدها15، ص ))ن.ت.ب(جروس برس، :لبنان (،احلريات العامة وحقوق اإلنسانحممد سعيد اذوب، :  للمزيد من التفصيل راجع –)2(

.وما بعدها18، ص )1996دمشق، (، واحلريات العامة
، دار العلم للماليني:بريوت(لثالث،، الد ا)دراسة تطبيقية عن العامل العريب(حقوق اإلنسانحممد بسيوين شريف، :لإلطالع على حقوق اإلنسان يف اإلسالم راجع خصوصا–)3(

.وما بعدها29، ص )1997:السعودية(، حوهلاحقوق اإلنسان يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارةسليمان عبد الرمحن احلقيل، ؛وما بعدها17، ص ))ن.ت.ب(
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04/07/1776مث إعالن االستقالل يف 1776فصدر إعالن احلقوق سنة الواليات املتحدة األمريكيةأما يف 

ما يف فرنسا فصدر إعالن حقوق اإلنسان واملواطن سنة أ، والذي نص بدوره على جمموعة من احلقوق األساسية
.والسياسيةالذي كرس بدوره مجلة من احلقوق املدنية 1781

ات اجلسيمة حلقوق بعدها حماوالت محاية حقوق اإلنسان تارة حتت ذريعة التدخل إليقاف االنتهاكمث استمرت
، مث بدأت )1(ماية الدبلوماسية يف الوقت احلايلمحاية رعايا الدول يف إطار ما يسمى باحلاإلنسان وتارة حتت 

وذلك للحد من املعاناة اليت تسببها احلروب ولتنظيم معاملة األسرى، 19بوادر تقنني أحكام احلرب يف القرن 
اليت وضعت لتحسني حال اجلرحى العسكريني، مث تالها عقد 1864فأدى ذلك إىل توقيع اتفاقيات جنيف سنة 

أين نتج عن ذلك إبرام عدة اتفاقيات تقرر حقوقا للمحاربني 1907و1899يف الهاي سنيت مؤمترات السالم 
وان مل يتضمن العهد املنشئ هلا نصوصا خاصة حبقوق 1920ة األمم يف بمث جاءت عص،واألسرى واجلرحى

ا من التقنني يف كما كان ملوضوع األقليات ومحاية حقوقها نصيب، )2(اللهم بعض اإلشارات البسيطة هلااإلنسان،
.هذه املرحلة ، وذلك نظرا حلساسية وتعقد املسألة يف أوربا 

النص أون التناول الدويل ملوضوع حقوق اإلنسان سواء ببيان ماهية هذه احلقوق إسلفا فإليهشرنا ألكن وكما 
بدء اإلنسانالدويل حلقوق منظمة األمم املتحدة وبدء مرحلة تقنني القانون إنشاءبدأ يرى النور بعد ،على ضماناا

سواء بصياغة .)3(اليوم عددا معترباتاليت بلغاإلنسانمن امليثاق يف حد ذاته وكذا سلسلة االتفاقيات الدولية حلقوق 
، مث إقرار كل من العهدين الدوليني للحقوق املدنية 10/12/1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإقراره يف 

وغريها، وموازاة مع احلملة الدولية لتقنني حقوق 16/12/1966واالجتماعية والثقافية سنة والسياسية واالقتصادية
اإلنسان على املستوى الدويل ظهرت احلركة اإلقليمية لتدوين حقوق اإلنسان يف كل من أوربا وأمريكا وإفريقيا من 

اإلنسان، سواء من االقتباس من خالل صياغة اتفاقيات وإعالنات دولية تأخذ على عاتقها تعزيز واحترام حقوق

محد أبو الوفا ، أ:ية احلماية الدبلوماسية راجعتعرف احلماية الدبلوماسية بأا قيام الدولة اليت مت االعتداء على مصاحل أفرادها لدى دولة أخري مبطالبتها بالتعويض للوقوف على نظر-)1(

.876ص.) 2004ار النهضة العربية ،د:القاهرة (عة الرابعة، ، الطبالوسيط يف القانون الدويل العام
ظروف العادلة واليت دف األوىل إىل االرتقاء بسكان األقاليم املنتدبة وحتقيق رفاهيتها ، أما الثانية فتتعلق حبقوق العمال وذلك بضرورة توفري ال23و22وذلك ما نصت عليه املادتني -)2(

وائل :كة منظمة العمل الدولية هذا من جهة ومن جهة أخرى توفري املعاملة العادلة للسكان األصليني يف املستعمرات ، للمزيد من التفصيل راجع واإلنسانية للعمال ومبشار

.11ص.)1999دار النهضة العربية ، :مصر(، االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان،د عالم امح
15،ص )2008مطبعة املعارف، ،:عنابة(، املبادئ األساسية للعمل القضائي من خالل وثائق األمم املتحدةنور الدين فليغة، : ع مثاللإلطالع على نصوص هذه االتفاقيات راج–)3(

,HITOMI Takemura:أيضاوانظر. وما بعدها International Human Right to Conscientious Objection to Military Service and

Individual Duties to Disobey Manifestly Illegal Orders, Springer- Verlag Berlin Heidelberg.2009.p 20.et  voir  aussi:
nation unies,  l'organisation des nation unies et la prévention du crime, un press ,new york, 1991.p61 ets.
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نفراد بآليات وحقوق تراعي اخلصوصيات الثقافية واحلضارية هلا ومبا يتالئم والتكتل إلاالتفاقيات العاملية تارة، وبا
.اإلقليمي الذي صدر يف كنفه هذا التقنني

ة وإقليمية تريد إخراج حقوق اإلنسان يف فإمنا يدل على أن هنالك جهودا دولية عامليعلى شيءوإن دل كل هذا
.ثوب حديث يراعي التطورات املستمرة اليت تعرفها اجلماعة الدولية يف خمتلف النواحي

. وإشكالية التقييدحقوق اإلنسان أصالة : الفرع الثالث

.أصالة حقوق اإلنسان-أ

ريات اليت يلزم أن تتاح ىل جمموع احلقوق واحلأشرنا إىل أن مفهوم حقوق اإلنسان ينصرف إسبق وأن 
ومؤدى ذلك أن هذه احلقوق ال ميكن التنازل ،للفرد فرصة التمتع ا ، بوصفه إنسانا يعيش يف مجاعة معينة

زه عن سائر املخلوقاتعنها حىت ال يفقد هذا الفرد إنسانيته بوصفه كائنا اصطفاه اهللا تعاىل ومي.
:إشكال وإام آخر حناول توضيحه يف العنصر املوايللكن هل يعين بعدم التنازل عدم التقييد ، هذا

.إشكالية إطالق وتقييد حقوق اإلنسان- ب

ويف اإلطالقعلى وجه إنسانوعامة يتعني االعتراف ا لكل أصيلةاإلنسانحقوق أنم بنا وكما تقداألصلإن
تقديره يف تميوإمناينبغي التوسع فيه ، على سبيل االستثناء الذي الإاليكون جائزا ولكن تقييدها ال،األحوالمجيع 
.)1(احلقوقطائفة بذاا من إهدارإىليؤدي هذا االستثناء أالغه ، شريطة حالة الضرورة اليت تسوإطار

:لبعض احلقوق واحلريات جيد سندا له يف التشريعات الوطنية والدولية وذلك لفكرة التقييد أنوالثابت 

لطة العامة يف اتمع للتصدي بفاعلية للظروف الطارئة اليت قد تستجد إتاحة الفرصة أمام الس-1
وتلك تتالءمواليت تستلزم تدخال من نوع خاص يتطلب شكال خاصا من املشروعية اليت 

.)2(الظروف
.القانوناخلروج عن مقتضى أنفسهمالذين قد تسول هلم األفرادالرغبة يف تقومي سلوك -2
.ع درء للتعارض بني حقوق األفرادتنظيم احلقوق داخل اتم-3

.128صاملرجع السابق،،)اجنازات كبرية وإشكاالت مستمرة(حقوق اإلنسان يف أربعة عقود أمحد الرشيدي ،-)1(
.132،148ص، - ، ص2010، جملة احلكمة ، العدد الثالث، التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بني الضرورة واخلطورة: راجع مقالتنا –)2(
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يف ذلك فساد ألنوطليقة من كل ضابط ،كل قيد، وعليه فإن أصالة حقوق اإلنسان ال تعين أا حرة من 
يتم تنظيم هذه احلقوق بوضع الضوابط والقيود بني حقوق األفراد بعضهم البعض، أو بني ومن أجل تنافيه وإفساد،

رتاع، وإن حدث التعارض أو المتتع الكل حبقوقهم دون ضمانذلك كله من أجلاألفراد وبني حقوق اجلماعة ، و
.جيد حال يف نصوص القانون وحكم القضاءفال مفر أن هذا األخري 

.هي حقوق متنوعة وهلا طبيعة متجددةاإلنسانحقوق : الفرع الرابع 

دد بتطور حياة الفرد والدولة، فقد تتطور وتتج،مستمر وهي ذات طبيعة متجددة دومايف تطور اإلنسانحقوق 
أصبحت تصطبغ بصبغة عاملية ، كما حيث ،اتساعاأكثرحقوق إىلهلا طابع داخلي قدراترت هذه احلقوق من تطو

من حيث أنواعها فبعد أن كانت مقصورة على عدد حمدود أصبحت هنالك حقوق جديدة اإلنسانتطورت حقوق 
عامل ،حىت استعصى على الفقه تقسيم هذه احلقوق بل واحتار يف اختيار املعايري جاءت نتيجة التطورات اليت شهدها ال

:بإجيازنذكر ومن هذه املعايري ،)1(اليت ميكن من خالهلا تقسيمها

يتم التمييز بني جمموعتني كبريتني من وفيهمعيار الظروف اليت يتم يف سياقها تطبيق حقوق اإلنسان، -01
:احلقوق مها

.وقت السلم احلقوق واحلريات-أ
.احلقوق واحلريات وقت احلرب والرتاعات املسلحة الدولية وغري الدولية- ب

.معيار جمال حقوق اإلنسان إذ ميكن التمييز بني احلقوق الفردية واحلقوق اجلماعية-02
:معيار مضمون حقوق اإلنسان وفيه جرى تقسيم احلقوق إىل ثالثة أجيال-03

.السياسيةويتضمن احلقوق املدنية و: اجليل األول-أ
.      اجليل الثاين ويتضمن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ب
ويتضمن حقوق التضامن أو احلقوق املربجمة كاحلق يف السالم واحلق يف البيئة النظيفة :الثالثاجليل -ج

.وغريها

:حقوق املطالبة وحقوق احلرية، الصالحيات، احلصانات، راجع يف ذلك: م تقسيما شاذا هلذه احلقوق ويتمثل يف قدمن الفقه من–)1(

JOHN Baylist . STEV Smith: the globalisation of world politice. Oxford- university press.2004.p692 et s.
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.إشكالية جتزئة حقوق اإلنسان- ب

الترابط حقوق اإلنسان األصل  يف أن إىل لنا فيه الذي توصو،إن السؤال الذي نطرحه انطالقا من الكالم اآلنف
.إعطاء أولوية طائفة على أخرى ؟قبليهل : هوللتجزئة  ، وعدم القابلية

صحيح أن القول بتكامل منظومة حقوق اإلنسان وعدم جتزئتها جيد مسوغه يف كونه الشرط الضروري لكفالة التمتع 
أمهية هذه احلقوق بالنسبة لإلنسان فهو حيتاج إىل األكل كما حيتاج إىل  حرية ذه احلقوق واقعيا ، ضف إىل ذلك 

.والتمتع ببيئة وصحة طبيعيتنيالتعبري واالجتماع وكذا احلق يف حماكمة عادلة

،م اخلروج عليهوالظروف املوضوعية ما حيتاألسبابيوجد من إذاملبدأ،لكن ذلك ال يعين عدم اخلروج على هذا 
ليت او االحتياجات األساسية البيئية الظروفاختالف كل من  يف ظل األفرادف يف املستوى املعيشي بني االختالك

خيتلف دينم التقدم املادي وامليتعني إشباعها ، فاحتياجات الشخص الذي يعيش يف جمتمع خطا خطوات على سلّ
يف جمتمع ال زال يف دائرة سرطان التخلف كما وكيفا عن احتياجات احلياة ومتطلباا بالنسبة لشخص آخر يعيش

يرى يف احلقوق األخرييعيش يف هذا اتمع فالشخص الذي ،ووباء الرتاعات األهلية وداء الفساد السياسي ومشتقاته
والتبجيل على احلقوق املدنية والسياسية كاحلق يف األولويةاالقتصادية واالجتماعية كاحلق يف الغذاء واحلق يف العمل 

.)1(والرأي والتعبري،بالرغم من أا تعترب حقوقا ضرورية هي األخرىملشاركة السياسية ا

لكن وبالرغم من هذا االجتاه مثة اجتاه آخر مييل أنصاره إىل الربط بني جمموعات حقوق اإلنسان وذلك انطالقا من 
لفرد احملروم من حقوقه  االقتصادية فا،اقتناع أساسي مؤداه أن هناك عالقة جدلية بني هاته اموعات من احلقوق

يتمتع حبق آخر أناالجتماع والتعبري عن رأيه مبعىن أن احملروم من حق معني يتعني عليه على ينبغي له أن يكون قادرا 
.احملروم ق احلحىت يتحصل على 

ني التمتع ا احلقوق تأخذ برقاب بعضها البعض، لتكون يف األخري نسيجا يشكل كتلة واحدة يتعولذلك فإن 
كلها، وهلذا كانت احلقوق خادمة لبعضها لبعض، مما يتعني القول معه أن جمموعات حقوق اإلنسان املختلفة هي يف 
تقسيمها ذلك يشكل وظيفة أمسى، تتحدد أساسا يف التمتع الكامل للفرد جبميعها يف اية املطاف، لنشبه ذلك 

.اليت حتقق التكامل والتناغم يف اجلسم، مما يضمن سريه بشكل سليمالتقسيم مبجموعة األعضاء املختلفة يف اجلسم

.129صاملرجع السابق، ، )اجنازات كبرية وإشكاالت مستمرة(ة عقود حقوق اإلنسان يف أربعأمحد الرشيدي ،: انظر-)1(
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عترب أن التقسيمات اليت درجت عليها أدبيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ي)2(الفقه بيد أن جانبا آخر من 
ى القانون الدويل هي تقسيمات زائفة أو خادعة  الفتقادها السند العلمي، وألنه من الثابت أن احلقوق احملمية مبقتض

.فيما بينها)4(وبعدم القابلية للتجزئة، وأن مثة صورا من التداخل واالعتماد املتبادل)3(حلقوق اإلنسان تتسم بالتكامل 

أن اإلنسان كما ال -وهو اجلواب عن السؤال املطروح آنفا-ىوان كانت لآلراء السابقة قدر من الصواب فإننا نر
يستغين عن حق من احلقوق أنميكنه علم منه ، الأمن أعضائه إال لضرورة يقدرها من هو ميكن االستغناء عن عضو 

.ال تفسد لود حقوق اإلنسان قضيةةلتبقى مسألة التقسيم مسألة فقهية حبتمبكانمهمةههي بالنسبة ل

.اإلنسانتنوع مصادر حقوق :الرابعالفرع 

إمنا يرجع من حيث ،بلقمن بلغهاقوقه والذي بلغ اآلن درجة مل يإن تطور االهتمام الوطين والدويل بالفرد وح
األصل إىل ثالث أنواع من املصادر هي املصادر الدينية واملصادر املتمثلة يف نتاج الفكر البشري وإسهامات الفالسفة 

ات الدولية ـاالتفاقيوقوامهاوقيم  الثورات اإلنسانية الكربى ، وأخريا املصادر االتفاقية )4(واملفكرين السياسيني
:حسب التفصيل املوايلحلقوق اإلنسان سوف  سنقتصر يف هذا املقام على دراسة االتفاقيات الدولية و

.تعريف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان-أ
ين عبارة معاهدة تع" -فقرة أ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات2كما جاء يف املادة –أنعن البيان القول غين

يعقد بني دولتني أو أكثر كتابة وخيضع للقانون الدويل سواء أمت يف وثيقة واحدة أو أكثر، أيا كانت اتفاقا دوليا 
هي تلك املعاهدات الدولية اليت بأا اإلنساناتفاقيات حقوق ف ومنه ميكن أن نعر، "التسمية اليت تطلق عليه

.)1(واحلريات األساسيةاإلنسانحقوق أكثر من تتضمن أحكاما لتعزيز أو محاية واحد أو

جاك دونللي، ؛10، ص )2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، :األردن(، اجلزء الثاين،)احلقوق احملمية( القانون الدويل حلقوق اإلنسانحممد يوسف علوان و حممد خليل املرسي، –)2(

.وما بعدها43املرجع السابق، ص 
.ا البعضتكامل حقوق اإلنسان بأنه تآزر وتالحم حقوق اإلنسان املعترف ا دوليا بصرف النظر عن أشكاهلا وأنواعها واعتمادها املتبادل على بعضهيعرف –)3(
وقا معزولة عن بعضها البعض دون رابط جيعل بينهما جسما أو ينصرف مفهوم االعتماد املتبادل يف جمال حقوق اإلنسان إىل استناد حقوق اإلنسان بعضها إىل بعض، وأا ليست حق–)4(

.27منظومة متكاملة من احلقوق، راجع حممد يوسف علوان و حممد خليل املرسي، املرجع السابق، ص

:إىل أن أهم املدارس اليت تركت بصماا يف تطور حقوق اإلنسان هيتشري أغلب أجبديات حقوق اإلنسان–)4(

وما 35ص ، املرجع السابق، رامز حممد عمار:للمزيد من التفصيل راجع. لقانون الطبيعي مث نظريات العقد االجتماعي ، مث فلسفة عصر األنوار، فنظرية احلرية االقتصاديةمدرسة ا-

.بعدها
ه نص دويل يتضمن جمموعة من املبادئ األساسية املتعلقة مبوضوع معني ويصدر ؛ واىل جانب هذا املصطلح  يوجد اإلعالن الذي يعرف بأن13ص املرجع السابق،،وائل أمحد عالم -)1(

وية وأدبية ومبثل يف بعض احلاالت اخلطوة باجلماع إما يف اختتام مؤمتر دويل خاص مبوضوع معني أو عن اجلمعية العامة لألمم  املتحدة وليس لإلعالن قوة إلزامية بل حيوز قوة معن
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، مع بعض والطرق املتبعة يف إعداد اتفاقيات حقوق اإلنسان هي نفسها الطرق املتبعة يف إعداد املعاهدات الدولية
اخلصوصية ملعاهدات حقوق اإلنسان، وال يوجد إجراء موحد ثابت إلعداد االتفاقيات الدولية يف ميدان حقوق 

:ا ما مير إعداد اتفاقية حقوق اإلنسان باملراحل التاليةاإلنسان، ولكن غالب
عن طريق مشروع اتفاقية تتقدم به دولة أو جمموعة من ،إعداد االتفاقية يف إحدى املنظمات الدولية-

.الدول أو إحدى اللجان العاملة يف إطار املنظمة ذا املشروع
واملنظمات، للوصول إىل صيغة ائية، خذ تعليقات وردود احلكوماتأالقيام بالتشاور والتفاوض و-

.توفق بني خمتلف الردود
.التوقيع على االتفاقية-
.التصديق واالنضمام إىل االتفاقية-
.مرحلة دخول االتفاقية حيز النفاذ -

:البنود التالية-يف الغالب–تتضمن اتفاقيات حقوق اإلنسان : مضمون اتفاقيات حقوق اإلنسان- ب

ها على أمهية احترام حقوق اإلنسان ، واهلدف من وضع االتفاقية، واملرجعية اليت ينص في:الديباجة: 1- ب
.تستمد منها االتفاقية حياا 

وفيه يتم حتديد النطاق املكاين لالتفاقية، ونطاقها من حيث األشخاص، أي :  نطاق تطبيق االتفاقية: 2- ب
ا تتعدى ذلك إىل أقاليم أخرى، وكذا هلهل ستسري االتفاقية يف أقاليم الدول األطراف فقط، أم أم

على مجيع  األشخاص املوجودين يف إقليم الدول أنه ميتد على املواطنني فقط أم يقتصر تفاقية الاسريان
.؟، أم أا ستسري على فئة معينة فقطاألطراف

م تكريسها يتم النص على احلقوق اليت سيتوفيه، وهذا هو أهم بند تتضمنه االتفاقية: احلقوق: 3- ب
فقد تكون االتفاقية شاملة لكل احلقوق، كما قد تكون خمصصة حلماية ومحايتها من قبل أطراف االتفاقية،

.طائفة واحدة، أو محاية حق واحد فقط

أما الربتوكول فهو نوع خاص من االتفاقيات خيضع إىل نفس قواعد إبرام االتفاقيات ويهدف إىل تفعيل أحكام االتفاقية اليت تسبقه .قية مث إىل الربوتوكولاألوىل للوصول إىل اتفا
.واليت تتعلق بنفس املوضوع ويهدف الربوتوكول  إىل تفعيل آليات محاية احلقوق اليت كرستها االتفاقية
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تتوقف فعاليات االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على فعالية آليات تنفيذها : )1(آليات التنفيذ: 4- ب
االتفاقيات تكتفي بالنص على ضرورة أن بعضتنص عيها، ويالحظ يف هذا الشأنوآليات الرقابة اليت 

وسائل أخرى لتنفيذ الدول إصدار الدول األطراف للتشريعات املناسبة لتنفيذ االتفاقية، دون أن حتدد
.لتعهداا 

:أما أغلب اتفاقيات حقوق اإلنسان فتتضمن واحدا أو أكثر أو كل وسائل الرقابة التالية

.التقارير·
.إنشاء اللجان·
الشكاوى·
.البالغات·
.إنشاء احملاكم·

، تقييد التمتع اإلنسانجتيز االتفاقيات الدولية حلقوق :التحلل من بعض أو كل نصوص االتفاقية: 5- ب
.باحلقوق الواردة فيها يف أحوال معينة ، كحالة احلرب أو الطوارئ وغريها

يف هذا الباب على كيفية نفاذها وكذا االنضمام إليها، وكذا كيفية تنص االتفاقيات:األحكام اخلتامية: 6- ب
.على إمكانية التحفظ عليها-أحيانا–تعديلها و إاء العمل ا، مع النص 

هذا كل ما ميكن ذكره بشأن تعريف حقوق اإلنسان وخصائصها وأشكاهلا، والسؤال اآلخر الذي ينتظر اإلجابة ، 
للكثري من النقاط وتضيء الكثري من الزوايا املظلمة ، هذا السؤال ما هو املفهوم األمريكي وهذه اإلجابة متهد الطريق

.؟حلقوق اإلنسان

املطلب الثالث

.حلقوق اإلنسانالواليات املتحدة األمريكيةمفهوم 

حالة حقوق (، آليات احلماية  الدولية حلقوق اإلنسان بني النظرية والواقع، حممد حسام عبد اهللا حافظ: ع آليات محاية حقوق اإلنسان راجع ويض على موضللوقوف املستف–)1(

.وما بعدا51، ص2006، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة دمشق، )اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة
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أثار وهو مفهوم خاص، ني، أحدمها دستوري واآلخر فلسفياإلنسان على أساسحلقوقز املفهوم األمريكييتركّ
، فمن جهةباعتبار أن املوقف األمريكي جتاه حقوق اإلنسان موقف متناقضاجلدل الواسع بني رجال حقوق اإلنسان،

جندها من الدول املعارضة وغري املصادقة أخرى تبين عليه سياستها اخلارجية، ومن جهة نسان وحتمل لواء حقوق اإل
إىل حقل حقوق االنضمامنيها من أن جتفوائد الكثرية اليت ميكنها على أغلب اتفاقيات حقوق اإلنسان، بالرغم من ال

.ذلكاإلنسان، وفيما يلي تفصيل 

. الرؤية األمريكية حلقوق اإلنسان : ع األولالفر
.األساس الدستوري للمفهوم األمريكي حلقوق اإلنسان: أوال

- 1791ر األوىل للدستور األمريكي يف يعترب األمريكيون أن وثيقة احلقوق اليت جاءت ا التعديالت العش
، باعتبارها مبثابة الضمانة املكتوبة حلقوقهم وحريام،-من القرن املاضيالحقا واملدجمة يف الستيناتواملعدلة 

اإلطار الدستوري للدفاع عنها، ويطلق على احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق باحلريات املدنية، ألا حتمي املواطنني 
.)1(األفعال غري الصائبة للحكومةمن 
قَويا : م الفقه األمريكي وثيقة احلقوق إىل مرتبتنيساحلريات املدنية واحلقوق املدنية، فاحلريات املدنية تعرف على أ

.محاية املواطنني من أي إجراء حكومي غري سليم

اطنة املتكافئة وحلماية املواطنني من التمييز ا احلقوق املدنية فهي االلتزامات املفروضة على احلكومة لضمان املوأم
من الدستور حىت عام مية األخرى، ومل تصبح احلقوق جزءبواسطة مواطنني عاديني آخرين والوكاالت احلكو

.)1(بعد إقرار التعديل الرابع عشر1868
س واحلماية، وفيما يلي نت هذه احلقوق بالتكريوحسبنا يف هذا املقام االكتفاء بالنصوص الدستورية اليت تضم

.عرض هلذه احلقوق
.حرية العبادة والكالم، والصحافة وحق االجتماع واملطالبة برفع األجور-
.حق اقتناء األسلحة-
.من التفتيش غري القانويناحلق يف احلرية الشخصية ومحايتها-
.عدم جاوز االعتقال واالستجواب إال وفق القانون-

،  مكتبة الشروق الدولية:القاهرة(،الطبعة األوىل، الكتابني األول ، ترمجة عبد السميع عمر زين الدين ، )احلرية والسلطة(احلكومة األمريكية بنيامني جينسربج ، وثيودور لووي -)1(

.148ص .)2006

.HITOMI Takemura, op-cit. p 110: يف القانون األمريكي حلقوق اإلنسان راجع؛ وللتفصيل 149، ص السابقاملرجع ،بنيامني جينسربجوثيودور لووي –)1(
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.حق املتهم مبحاكمة عادلة-
.قاسية وغري مألوفةالعقوبات الباهظة وال إنزال الغرامات الو فرض أز طلب كفاالت باهظة اجوعدم-
.عدم جواز إنكار احلقوق األخرى غري املنصوص عليها يف الدستور-
.)2(احلقوق املدنية-
.منح الزنوج حق االنتخاب-
.منح املرأة حق االنتخاب-
.سنة حق االنتخاب18منح البالغني سن -

اليت عرفت مرحلة شاقة وطويلة من الكفاح األمريكي ونها الدستور األمريكي بالنص، جممل احلقوق اليت تضمهذه 
على خمتلف األصعدة السياسية والقانونية والقضائية من أجل تعميمها وتفعليها ضمن اإلطار اخلاص بالنظام السياسي 

. ياألمريك
احية القانونية  قد تطور يف اجتاهني، األول من خالل التوسع يف إذ تشري الدراسات أن وضع حقوق اإلنسان من الن

تعريف احلقوق املدنية إجيابيا من خالل تعريف احلقوق املدنية ليشمل ضحايا التمييز من غري الزنوج، والثاين أنه أصبح
.)3(سياسات العمل اإلجيايب الذي قامت به تشريعات الكوجنرس وفعلته أحكام القضاء األمريكي

نظرا للتوجه الفكري والعقائدي للواليات . لمفهوم األمريكي حلقوق اإلنساناملرجعية األيديولوجية ل: ثانيا
واملعلوم أن، )1(املذهب الفردييف حقوق اإلنسان عن املذهب الغريب وباألحرىخترج املتحدة فإن مرجعيتها لن 

صيقة باإلنسان، يكتسبها منذ والدته ويظل حمتفظا ا أن هناك طائفة من احلقوق الطبيعية اللترى النظرية الفردية 
الطبيعي الذي يفترض أن اجلنس البشري حر ومتساو بطبيعته وهو نهذه احلقوق هو القانورحىت مماته، ومصد

بسبب النظام افمفكروا القانون الطبيعي يرون أن الناس ميلكون حقوق،جدير بالطبيعة بأعلى قدر من االهتمام
نظام حتكمه قواعد غيبية تقرر أن :ربشياء، وهي حقوق ال تقبل التحويل ، ألم يوجدون يف نظام أكالطبيعي لأل

.)3(ومن هنا ارتبطت فكرة حقوق اإلنسان يف املفهوم القانون الطبيعي ارتباط الفرع باألصل، )2(هلم حقوقا معينة

الواليات أو املتجنسني جبنسيتها واخلاضعني لسلطاا يعتربون من مواطين الواليات املتحدة األمريكيةمجيع األشخاص املولودين يف «:للدستور األمريكيينص التعديل الرابع عشر- )2(

كما ال جيوز . الواليات املتحدة األمريكيةوال جيوز ألية والية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطين . ومواطين الوالية اليت يقيمون فيهاريكيةاملتحدة األم

.»وال أن حترم أي شخص خاضع لسلطاا من املساواة يف محاية القوانني. يةألية والية أن حترم أي شخص من احلياة أو احلرية أو املمتلكات دون مراعاة اإلجراءات القانونية األصول
.192املرجع السابق، ص ثيودور لووي ، بنيامني جينسربج ، - )3(
وما 07ص. 2003/2004عة اجلزائر، ، جام)ألقيت على طلبة السنة الرابعة حقوق(، ، حماضرات يف احلريات العامةصاحل دجال: يف فلسفة املذهب الفردي راجعبغية التفصيل- )1(

.بعدها
.207ص .) 1993نشر املعرفة والثقافة العاملية ،اجلمعية املصرية ل:القاهرة(، ترمجة حممد مصطفى غنيم ،حقوق اإلنسان والسياسة الدوليةدافيد فورسايت ، - )2(
.86ص ،املرجع السابقمحد عالم،أوائل–)3(
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بدية يف الكون اليت تعترب املثل األعلى للعدالة بني جمموعة من القواعد األيف القانون الطبيعي عند معتنقيه يعترب و 
. لالبشر وهي املثل العليا اليت جيب على املشرع إن يقترب منها حىت توسم تشريعاته بالكما

يرتبط بتحقيق العدالة  االقانون الطبيعي كفكرة فلسفية عند اليونان ، مث تدرجت فأصبحت مفهوما قانونيو بدأ 
صطبغت بصبغة دينية يف القرون الوسطى، كنتيجة للنفوذ الكبري الذي كانت تتمتع به الكنيسة عند الرومان ، مث ا

خذت هذه الفكرة كدعامة سياسية وات18و17جها يف القرنني مث بلغت فكرة القانون الطبيعي أو،يف ذلك الوقت
:ترمي إىل حتقيق ما يلي

.األوربية حديثة التكوينوضع قواعد حتكم العالقات الدولية الناشئة بني الدول -
.العمل على حترير الشعوب من طغيان امللوك وتنظيم عالقات األفراد بالدولة-

واعتباره املقياس الراجح والنهائي للقيم لالقانون الطبيعي على تعظيم دور العق-بوجه عام–هذا ويعتمد 
الطبيعي فهي سابقة للمجتمع باعتبار أن الفرد سابق نويتردد عند هذا االجتاه أن احلقوق مستمدة من القانوواملبادئ،

.وما وجد اتمع إال لتأكيد حقوق الفردعليه،
:)4(وترتيبا على ذلك فإن العناصر األساسية املكونة حلقوق اإلنسان يف هذا املفهوم هي

واملساس ذه احلقوق هو حقوق اإلنسان تعين احلقوق الفردية اللصيقة باإلنسان أي احلقوق املدنية والسياسية-
.عودة للظلم واالستبداد

.جل الفردحرياته، فالدولة ما وجدت إال من أالوظيفة األساسية للدولة هي الدفاع عن حقوق الفرد و-
.االجتماعية والثقافيةجتاهل احلقوق االقتصادية و-
عمودي،تسلبه حقوقه فهو صراع اليت ةاملنطلق يف هذه املذهب هو الصراع بني الفرد ملمارسة حقوقه والدول-

وعليه البد على الدولة عدم التدخل إال حلماية حقوقه عن طريق وضع القوانني احلامية للحقوق وليس 
لالعتراف ا، 

.وإمهال واجباتهالتأكيد على حقوق الفرد -
.ومنه كان اإلقرار حبقوق الشواذ جنسيا مثالحدود،تعظيم دور العقل دون -

وهبتها الطبيعة نما أن مفهوم املذهب الفردي يهتم باحلقوق الفردية باعتبارها حقوقا لصيقة باإلنساوعليه نقول ختا
.له، فال ميكن لغريه سلبها منه

.102ص ،نفسه املرجع -)4(
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من الواليات املتحدة األمريكيةبعد التعرض للمفهوم األمريكي الذي هو املفهوم الغريب الفردي نتعرض اآلن ملوقف 
:يف العنصر التايلنساناإلاالتفاقيات الدولية حلقوق 

. اإلنسانمن االتفاقيات الدولية حلقوق الواليات املتحدة األمريكيةموقف : الفرع الثاين

هذا املوقف اإلنسان،من املناسب أن نتعرض ملوقف الواليات من التصديق على االتفاقيات الدولية حلقوق هلعلّ
غلب االتفاقيات الدولية أمل تصادق على لواليات املتحدة األمريكيةاأن غريبا، باعتبار)1(الذي يراه أغلب الفقهاء

على –1988بعد –بعد ذلك -حتت الضغط–اعتمدت، لكنها )2(ما تبينه اإلحصائياتحسبحلقوق اإلنسان
على على االتفاقية الدولية للقضاء هاصادقتم:وكمثال على ذلك ، دقة مع إبداء التحفظات املناسبةسياسة املصا

محاية الواليات املتحدة األمريكيةيتضمن دستور و قوانني " :التحفظ التايلباملصحوبالتمييز العنصري أشكال
ال تقبل أية التزامات طبقا لالتفاقية الواليات املتحدة األمريكيةشاملة حلرية الفرد يف التعبري والتجمع ومن مث فإن 

الواليات الذي تكون له هذه احلقوق حممية من جانب دستور وقوانني ميكن أن حتد من هذه احلقوق عن املدى 
.)3("املتحدة األمريكية

ن صادقت أردفت ذلك إال تصادق على اتفاقيات حقوق اإلنسان والواليات املتحدة األمريكيةوعليه فإن 
ساسي ، وذلك ضمانا منها ملنع بتحفظ ما هو يف حقيقة األمر إال التفاف على املعاهدة وتفريغ هلا من حمتواها األ

والقضاء ،األفراد من اللجوء إىل احملاكم من أجل تطبيق نصوص املعاهدة ، إذ البد من صدور إجراءات تشريعية
.األمريكي زاخر بسوابق قضائية يف هذا املوضوع سنأيت على بعضها الحقا

من املصادقة على اتفاقيات ات املتحدة األمريكيةالواليلكن يبقى السؤال املهم ما هي الدوافع واألسباب اليت متنع 
:حقوق اإلنسان، اإلجابة على هذا التساؤل ستكون حمل العنصر املوايل

.عدم املصادقة على اتفاقيات حقوق اإلنسانيفالواليات املتحدة األمريكيةمربرات : أوال

الواليات حقيقة العالقة بني اموعة الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الداخلي يف حقيقة العالقة بني ؛ عبد العزيز حممد سرحان ، 128وائل أمحد عالم ، املرجع السابق، ص- )1(
.102ص .1981، السنة اخلامسة،الكويت، 3، العدداملتحدة األمريكية

.423وائل أمحد عالم املرجع السابق،:يات راجع للوقوف على هذه اإلحصائ–)2(

.129وائل أمحد عالم ، املرجع السابق، ص:  واتفاقية مناهضة التعذيب غريها، للتفصيل راجع،كما اختذت حتفظا مماثال عند التصديق على اتفاقية احلقوق املدنية والسياسية-)3(
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تالنضمام هلذه االتفاقيات ادوناليت تراها عائقا مجلة من األسباب واالعتراضاتالواليات املتحدة األمريكيةم قد
:)1(نذكرهاالدولية،

جاءت مبعايري وضمانات ووسائل أقل من اإلنسانية حلقوق لاالتفاقيات الدويف أنوالذي يتمثل:السبب األول
ر والنظام القانوين والضمانات والوسائل الواردة يف الدستوواملعايريحيث القوة والفعالية واملدى من تلك القواعد 
الواليات املتحدة األمريكيةيف اإلنسانحيدث نفعا حلماية حقوق األمريكي ، والتصديق على هذه املعاهدات ال

وإمنا حيدث ضررا هلا ، كما أن هذه االتفاقيات تضع األساس القانوين اخلطري لتقييد حقوق وحريات اإلنسان يف 
ه احلقوق واحلريات الواردة يف هذه االتفاقيات ليست مطلقة حىت يف ذلك أن هذإىلضف ، )2(ينةـأوقات مع

.األوقات العادية

درايل األمريكي وقوانني الوالياتالدولية وبني القانون الفياالتفاقياتأحكام وجود تعارض بني:السبب الثاين
الحتجاز أو االعتقال غري املشروع  اوحاالت التعويض عن الضبط أواإلعدامتعلق بعقوبة يومن أمثلتها ما ،املختلفة
قد القت ت عليه املادة السادسة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةمثال واليت نصاإلعدامفعقوبة 

وهو ما قد يتعارض مع قوانني ،حيث أا حتظر تطبيق اإلعدام إال على أشد اجلرائم خطورة،اعتراضات شديدة
وهو ما سيؤدي إىل إحداث اصطدام قانوين مع مشرعي ،ل تطبق عقوبة اإلعدامبعض الواليات اليت ال تزا
.إذا ما جرى التصديق عليها وتطبيقها تطبيقا مباشراالواليات املتحدة األمريكية

من العمر وهو ما 18دون سن األشخاصعلى اإلعدامأن نص املادة حيرم احلكم بعقوبة ويضاف إىل ذلك
.18الواليات اليت جتيز احلكم باإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون مع قوانني بعضيتعارض 

يتعلق هذا االعتراض مبخالفة معاهدات حقوق اإلنسان للقواعد املنظمة للعالقة بني الفيدرالية وبني :السبب الثالث
ذلك دليال ويقدمون على وهي يف ذلك تناقض السلطات الدستورية وحقوق الواليات ، ، حكومات الواليات 

من العهد الدويل للحقوق 28من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وكذا املادة 50يتمثل يف املادة 

117ص.)1993املكتبة العاملية اجلديدة ، :مصر(،التطبيق املباشر للقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف النظام األمريكي، مجيل حممد حسن: ملزيد من التفصيل راجع خصوصا -)1(

، املرجع السابق،األمريكية حقيقة العالقة بني اموعة الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الداخلي يف  الواليات املتحدة حقيقة العالقة بني وما بعدها ؛ عبد العزيز حممد سرحان ، 

.وما بعدها104ص
من 4من  االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  واملادة 15من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ، وتقابلها املادة 27من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ، واملادة 04املادة -)2(

،جملة احلقوق ، السنة التاسعة ، بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانحممد يوسف علوان،: خصوصا  أحكام هذه املواد امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ، راجع 

.اوما بعده141ص .1985، الكويت، 02العدد
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تنطبق أحكام هذا العهد دون قيد أو شرط على مجيع الوحدات اليت تتشكل : " االقتصادية االجتماعية بنصهما على
متلك دستوريا الالواليات املتحدة األمريكيةة الفيدرالية يف ، وذلك باعتبار أن احلكوم" منها الدول االحتادية

الذي يعود فيه االختصاص للسلطات املختصة ، اإلنسانسلطة التشريع يف جماالت عديدة من بينها جمال حقوق 
وعليه فتصديق هذه األخرية على ،الواليات املتحدة األمريكيةداخل كل والية من الواليات املكونة لدولة 

وهو يشكل خمالفة دستورية ال جمال للتسامح ملعاهدات  هو تدخل يف سلطة الواليات مما خيلق اضطرابا خطريا ،ا
.فيها

يقتضي التنفيذ التلقائي املباشر التفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان إحداث تغيري هائل يف النظام :السبب الرابع
كل جمموعة هائلة من املخالفات اخلطرية واجلسيمة للنظام ي يشذالدستوري والقانوين والقضائي األمريكي وال

.الدستوري األمريكي

تقوية التيارات إىليؤدي اإلنسانالتصديق على معاهدات حقوق أنيدور هذا االعتراض حول :السبب اخلامس
ة اليت يقوم عليها أساس الفردية واملدنية والسياسيواالجتاهات الشيوعية واالشتراكية ، واليت دد احلقوق واحلريات 

ثل بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية ويضرب أنصار هذا االجتاه امل،النظام الدميقراطي السائدة يف اتمعات الفردية
.)1(واالجتماعية والثقافية

هذه وللمحافظة على ذلك الوضع و،جند متسك السلطة التشريعية بسياسة التمييز العنصري:وكمثال على ما قلناه
، خاصة يف ظل)2(السياسة وضعت هذه السلطة جمموعة من العراقيل كضرورة إصدار تشريعات داخلية لتنفيذها

واليت ،"the sei fuji case":" سي فوجي" على سبيل املثال قضية منها، سوابق قضائية دد تلك السياسية
هو القانون الدويل املصحح اإلنسانالعاملي حلقوق ناإلعالأن :احملكمة الداخلية لوالية كاليفورنيافيها اعتربت 

ألحكام القانون الداخلي لوالية كاليفورنيا الذي كان حيظر على بعض اليابانيني بتملك العقارات يف والية 
يف اإلنسانالعاملي حلقوق اإلعالنمن 17كاليفورنيا ،وذلك باعتبار أن أحكام هذا األخري خمالفة ألحكام املادة 

والعقيدة واألصلخاصة بعدم جواز التفرقة بسبب اللون ،اإلعالن، ولألحكام األخرى الواردة يف )1(لكالتم

.131مجيل حممد حسن ، املرجع السابق ، ص -)1(
.104، املرجع السابق ، صاألمريكيةالواليات املتحدة األمريكيةموعة الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الداخلي يف حقيقة العالقة بني اعبد العزيز حممد سرحان ، -)2(
. لكل فرد حق يف التملك، مبفرده أو باالشتراك مع غريه-1(: من اإلعالن17تنص املادة –)1(

).ه تعسفاال جيوز جتريد أحد من ملك-2
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هو التعبري عن القانون الدويل وهو املفسر ألحكام ميثاق اإلعالنذلك اعتبار إىلضف ،واجلنس واجلنسية أو غريها
.اإلنساناألمم املتحدة املتعلقة حبقوق 

والذي قضى بأن ،1952احملكمة العليا لوالية كاليفورنيا الصادر يف حكمي بواسطةلغألكن هذا احلكم 
ال اإلنسانالعاملي حلقوق اإلعالنوكذلك القواعد الواردة يف اإلنساناملتحدة يف جمال حقوق األممأحكام ميثاق 

.)2(حتتاج إىل تشريعات داخليةأاتعد من قبيل األحكام النافذة من تلقاء نفسها و

.اإلنساناحملاوالت األمريكية لدفع املؤسسات األمريكية للتصديق على االتفاقيات الدولية حلقوق : ثانيا

الردودخالل وذلك من،يف منتصف الستيناتاإلنسانالتصديق على معاهدات حقوق أنصاربدأت حماوالت 
هذا )3(لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان كيةالواليات املتحدة األمريمها معارضو انضمام قدعلى االعتراضات اليت 

ومن جهة أخرى املناداة باألمهية القصوى للمصادقة بالنسبة للمصاحل العليا للواليات املتحدة وكذا حتقيق ،من جهة
: والفوائد اليت تعود عليها ، وفيما يلي تفصيل ذلكمجلة من املنافع 

: جتاه حقوق اإلنساناليات املتحدة األمريكيةالوحماوالت تغيري األوضاع اخلاصة بسياسة -

يف مفهومها الدويل بدأت يف التغري اإلنسانجتاه حقوق الواليات املتحدة األمريكيةيرى بعض الفقهاء أن سياسة 
من األول، مث أخذ يتضح خالل النصف فيتناموأن هذا التغيري منا بطيئا بتأثري حرب ،منذ منتصف الستينات

يف بداية اإلنساننه حلقوق كّبالرغم من العداء الذي ي–خذ هذا االجتاه يهيمن على الكونغرس أإذ، السبعينات 
: ، فبدأت بواكر التغري تظهر من خالل الصور التالية)4(-حركة تطورها

:املتفرعة عن جلنة الشؤون اخلارجية بالكونغرس" فريزر"جهود جلنة - 1

، اإلنسانعلى عقد جلسات استماع يف موضوع حقوق اإلشرافيف السبق" دونالد فريزر" كان للنائب 
لدراسة املقترحات واستعدادهاإلنسانأظهرت تفهم الكونغرس للتطورات املعاصرة يف ميدان حقوق واليت 

.112مجيل حممد حسن ، املرجع السابق ، ص-)2(
.وما بعدها132املرجع نفسه ، ص : للوقوف على هذه الردود راجع -)3(
، السنة 4ة احلقوق والشريعة،العدد ، جمل) التطبيق على القضية الفلسطينيةمع (، دور حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكيةعبد العزيز حممد سرحان ،-)4(

، املرجع السابق ، الواليات املتحدة األمريكيةحقيقة العالقة بني اموعة الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الداخلي يف :وكذا مقالته؛53ص.1981اخلامسة، الكويت، 

. 119ص
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القصوى عند حتديد أهداف السياسة األولويةاحلقوق وإعطاءاملتحدة يف محايتها األمماهلادفة لتقومي دور 
يف اإلنسانحقوق " جلسات االستماع تقريرا هاما  بعنوان أمثرتكما ،ة للواليات املتحدةاخلارجي

29وتضمن هذا التقرير " يف هذا اال الواليات املتحدة األمريكيةدعوة لريادة : اتمع العاملي 

:منها)1(توصية
.اإلنساناقيات الدولية حلقوق لالتفاألمريكيةاالنضمام السريع للواليات املتحدةإىلالدعوة-
.موضع االعتبار عند رسم السياسة اخلارجية للواليات املتحدةاإلنسانوضع حقوق إىلالدعوة -
.الطلب بأن تتركز املسؤولية عن حقوق اإلنسان يف جهاز رمسي واحد-

ك يف كل إداراا، كما وظيفة خاصة بذلهذه األخرية فأنشأت ،وزارة اخلارجية لقد لقي هذا االقتراح قبولو
أنشأت الوزارة مكتب التنسيق يف املسائل اإلنسانية وكذا وظيفة املستشار القانوين حلقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية  
وهكذا أصبح لدى وزارة اخلارجية ألول مرة يف تارخيها أجهزة متخصصة يف حقوق اإلنسان تساهم يف رسم السياسة 

.ةاخلارجية للواليات املتحد

االعتماد على هذه م ت.الربط بني املساعدات اخلارجية واحترام الدول املستفيدة منها حلقوق اإلنسان-02
، حبيث أضيف 1961على تعديل قانون املساعدات اخلارجية الصادر سنة 1974بعد موافقة الكونغرس سنة السياسة

ويف غري الظروف االستثنائية يقوم الرئيس .....«:،الذي جاء فيهاإلنسان، بعنوان حقوق )ب/502( القسم إليه
مبا يف ذلك دوليا،املعترف ا اإلنساناملساعدة ألي حكومة تقوم على انتهاكات جسيمة حلقوق إاءأوحبفظ 

.)2(»اإلنساناحلرية أو أمن أواحلياة إنكارأو احملطة للكرامة أو اإلنسانيةالتعذيب واملعاملة الوحشية وغري 

املخالفة الدولضد أعمال وذلك ،حبق التظلم الدويللألفراداملتحدة لالعتراف األمماالجتاه السائد لنشاط -03
الواليات املتحدة باسم "فيليب هوفمان" خالل البيان الذي ألقاه السفري، منحلقوق اإلنسان يف القانون الدويل

االدعاء بان امتهان اإلنسان والوحشية واالنتهاك .... «قال حينما ،1975أمام جلنة حقوق اإلنسان سنة األمريكية
ال ميكن قبوله من جانب دولة انضمت إىل ميثاق األمم املتحدة ، وهذا ما ،الذي يتعرض له من املسائل  الداخلية

حلركة جيب أن يسري أيضا على حاالت الظلم اليت تشمل االعتقال غري ملشروع والتعذيب واحلد من حرية التعبري وا
إن مل تكن خمتصة بالنظر يف وحرية التفكري وسياسة الفصل العنصري و إال فما هو الغرض من جلنة حقوق اإلنسان

مصممة على مساندة اإلجراءات اليت الواليات املتحدة األمريكيةإن حكومة «:وأضاف السفري»هذه األمور

.58، املرجع السابق ، اخلارجية للواليات املتحدة األمريكيةدور حقوق اإلنسان يف السياسة عبد العزيز حممد سرحان، -)1(
.59املرجع نفسه، ص–)2(
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ة حقوق اإلنسان وصفا يتضمن إخالال خطريا وثابتا حلقوق نه عندما حتيل اللجنة الفرعية إىل جلنأتضمنها القرار و
ها بوظائفها ودراسة الوضع حىت ولو كان األمر يتعلق باامات متؤيد قياالواليات املتحدة األمريكيةن إف،اإلنسان

. )1(»األمريكيةموجهة لدولة حليفة للواليات املتحدة

:الواليات املتحدة األمريكيةسان وفوائده على أمهية التصديق على معاهدات حقوق اإلن: ثالثا

على االتفاقيات الدولية حلقوق هذه األخريةأن تصديق الواليات املتحدة األمريكيةيف يرى أنصار حقوق اإلنسان
:لدولتهم منهامنافع مجةهلا اإلنسان حيقق 

عية وحامية حلقوق اإلنسان ،مما كراعلى املستوى الدويل الواليات املتحدة األمريكيةتقوية موقف ودور -
يعطيها الدعم الكبري يف مطالبتها الدول األخرى، بضرورة محاية حقوق اإلنسان الواردة يف االتفاقيات الدولية، 

.)2(فكيف ميكن أن تطالب الغري بشيء يف االتفاقيات دون أن تكون نفسها قد انضمت إليها

على االتفاقيات تأثريا بالغا على مصداقيتها يف هذا اال  يف الواليات املتحدة األمريكيةيؤثر عدم تصديق -
وذلك بالطبع لن يؤدي إىل حتسني صورا لدى هذه الدول ، فتصديقها على ،مواجهة الدول األخرى

سهاما يف تقوية وبناء إاالتفاقيات خيرجها من  املوقف املناقض ملا تنادي وتطالب به ، وهو ما يشكل وال شك 
.الدويل حلقوق اإلنسان القانون 

حقوق اإلنسان للواليات املتحدة قوة سياسية قانونية مضافة ومؤثرة للغاية، يعطي التصديق على معاهدات -
للمشاركة يف دفع الدول األخرى، والضغط عليها الحترام حقوق اإلنسان، وللمناداة بتبين املعايري األمريكية 

لتأثري الفعال على سياسات الدول األخرى يف هذا اال وغريه من العاملية الحترام حقوق اإلنسان، وضمان ا
.)3(ااالت

حتقيق املصاحل العليا للواليات املتحدة وضرورات األمن القومي األمريكي ، وكذا أهداف السياسة األمريكية -
لدور القيادي وتصدير املبادئ واألسس املتعلقة باحلقوق اليت قامت عليها الثورة األمريكية وضمان حفظ ا

والريادي للواليات املتحدة ، فضال عن حتقيق أكرب محاية للمواطن األمريكي يف الداخل واخلارج ، والشك 
.أن حتقيق ذلك كله مرهون باملصادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

.62، املرجع السابق ، دور حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكيةعبد العزيز حممد سرحان، -)1(
.153مجيل حممد حسني ، املرجع السابق، ص-)2(
.154، ص املرجع نفسه-)3(



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-43-

.اإلنسانيف جمال حقوق الواليات املتحدة األمريكيةأمثلة عن تناقض سياسة : الفرع الثالث

ومحلها جتاه حقوق اإلنسانالواليات املتحدة األمريكيةالذي عرفته سياسة بالرغم من التطور النظري والعملي 
من االنتهاكات اليت  قد تطاهلا ، معتربة أن كل احلواجز القانونية والسياسية اليت تقف دون ذلك  هي يف لواء محايتها 

سان مل تعد شأنا داخليا، وال ميكن التحجج بالفقرة السابعة من املادة الثانية حكم العدم ، فمسألة احترام حقوق اإلن
.)1(من ميثاق األمم املتحدة

ملا يالحظه من التناقض العجيب يف التطبيق العملي هلذه املبادئ يف ،الناظر لسياستها ميدانيا يصاب بالدهشةإال أن 
ولو اتسع املقام لبسطنا يف الكالم ، باحلوادث ومليءلتاريخ شاهد ، وااألمريكيةالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة 

:)2(واليت منهااألمثلةبذكر بعض إاليسمح أكثر ، لكن املقام ال

.اتفاقيات حقوق اإلنسانعلى أغلبعدم مصادقتها-
ابقا وتغاضيها بدعاوى حقوق اإلنسان لصاحل اليهود يف االحتاد السوفييت سالواليات املتحدة األمريكيةمتسك -

.  الكامل عن تصرفات وسياسة دولة الصهاينة يف األقاليم العربية
وتأييدها إلسرائيل يف احتالل أقاليم الدول العربية سنة 1979معارضتها الحتالل روسيا ألفغانستان سنة -

بينما نسحاب الكامل وغري املشروط لروسيا،الوضعت آنذاك حدا أقصاه أقل من شهرين لحيث أا،1948
.اإلسرائيليالطرف عمدا عن االحتالل تغض

:للعديد من القرارات اليت تتعلق حبقوق اإلنسان كالواليات املتحدة األمريكيةمعارضة -
ن أاليت اعتربت فيه اللجنة 22/03/1972معارضتها للقرار الذي وافقت عليه جلنة حقوق اإلنسان يف -أ

جرائم حرب وجرائم ضد تعترب ليم العربية احملتلة، أعماال األعمال اليت ترتكبها إسرائيل يف األقا
.اإلنسانية

. باعتبار الصهيونية شكال من أشكال العنصريةالعامة لألمم املتحدةموقفها الرافض لقرار اجلمعية- ب

لدولة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي " لألمم املتحدة"ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ (:علىمن ميثاق األمم املتحدةتنص املادة الثانية الفقرة السابعة-)1(

.)هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابعامليثاق، على أن ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا 
.61، املرجع السابق ، ص دور حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكيةعبد العزيز حممد سرحان،-)2(
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. 8/05/2006الصادر بتاريخ ) a/240/60( عدم املصادقة على جملس حقوق اإلنسان املنشئ مبوجب القرار-
الواليات املتحدة دول من بينها 4دولة من أعضاء األمم املتحدة ومعارضة 170فقت عليه والذي وا
.)1(وإسرائيلاألمريكية

.ة للمحكمة اجلنائية الدوليةئعدم املصادقة على اتفاقية روما املنش-
.التغاضي عن جرائم إسرائيل يف فلسطني ولبنان وسوريا-
تباعها سياسة فرض العقوبات االقتصادية على الشعوب، فهي هي أكثر الدول انتهاكا حلقوق اإلنسان بإ-

.حتاصر العديد من الشعوب الكوبية واإليرانية والعراقية سابقا
إصدار كل عام تقرير توضح فيه حالة حقوق اإلنسان، تندد فيه بتصرفات بعض الدول جتاه حقوق اإلنسان -

.به يف دول أخرى، ناسية ما تقوم غريهاكسوريا وكوريا الشمالية والصني و
بعيدة كل البعد عن استعمال مبدأ التدخل لصاحل اإلنسانية تبعا لألهواء األمريكية ،ولتحقيق أغراض خاصة  -

تدخلها يف كوسوفو خلري دليل ، والذي مت حتت غطاء محاية احلقوق وصوا ، ولكن احلقيقة ، ولعلّهذا املبدأ
من املصاحل ، تنحصر كلها يف تنظيف كل مجلةاف وتأمني أا ما فعلت ذلك إال لتحقيق مجلة من األهد

.)2(على إستراتيجيتها  فيها- ال يهدد فقط–املناطق من كل ما ميكن أن يشوش 
الكثري من الدول ومنهاالتعريف املتفق عليه، جيعلغياب أن ، هوالذي ميكننا اخلروج به من هذا املبحثإن األمر

من خالل حماولة فرض وذلك اصة، ، تستغل هذا الفراغ الستخدامه وفق مصاحلها اخلالواليات املتحدة األمريكية
وال شك أنه املفهوم الغريب الذي ال - من خالل آليات حمددة كالعوملة -مفهوم حمدد ومنط معني حلقوق اإلنسان ، 

.يتفق والكثري من اخلصوصيات الثقافية للشعوب األخرى

تساؤل حول مدى انطباق هذا الغموض وهذا اإلشكال حول مفهوم اإلرهاب، بعد معرفة هذا كله، ميكننا ال
.األمريكي له، وفيما يلي اإلجابة على ذلكوحول املفهوم 

المبحث الثاني
إلرھاباألمریكي لوم ــمفھال

.99، ص 2007، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل ، جامعة عنابة، نآليات األمم  املتحدة حلماية حقوق اإلنساعلي اليزيد،-)1(
.وما بعدها196لبيب أمحد ، املرجع السابق ، ص : يف كوسوفو وتداعيات ذلك راجع الواليات املتحدة األمريكيةللوقوف على تفاصيل أخرى حول تدخل -)2(
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يف هذا إن حتديد املفهوم األمريكي لإلرهاب أمر ذو أمهية كبرية ، وال نبالغ إذا قلنا أنه أحد العناصر املهمة 
، على اإلرهابمن أجل القضاء بعد أحداث سبتمربشنت حرباالبحث، كيفال والواليات املتحدة األمريكية قد 

ولذلك فإنه من بني أسباب وعوامل فهم حقيقة هذه احلرب هو معرفة املفهوم الذي تتبناه الواليات املتحدة األمريكية
.لإلرهاب

يف بعض التشريعات ذي بدء إىل تعريف اإلرهاب عموما سواءهذا وقبل الوصول إىل ذلك، نتطرق بادئ 
تنبع عميقةأن مشكلة البحث يف مفهوم اإلرهاب مشكلة حبثية القول مسبقا مع املقارنة أو احملاوالت الفقهية املقدمة،  

.)1(ت والعقائد يف تعريفهأساسا من غموض املصطلح نفسه وعدم دقته، وتنازع اخللفيا
الظاهرة اإلرهابية ومكافحتها أضحت أمرا أكثر إحلاحا، مادام أنه ال يعرف وطنا وال يرتدع ولذلك فإن تعريف 

وفيما يلي إشارة إىل اجلهود الدولية والوطنية املبذولة يف سبيل إجياد ذلك التعريف، وإبراز العوائق املتعمدة ،حبدود
. خاصةوغري املتعمدة من قبل بعض الدول للحيلولة دون ذلك حتقيقا ألغراض

المطلب األول

.ابــــــاإلرھف ـــتعری

تني من التعريفات املعترف ا، ئك أكثر من ماإلرهاب ، هناك القليل من االتفاق على تعريف لإلرهاب، وهنلاألكادميي والسياسي والتنفيذي يف العامل":ورد يف بعض الكتب -)1(
.وكل واحد منهم خيضع للتفسري ,STEPHEN Sloan :راجع يف ذلك"  Terrorism The Present Threat in Context, Berg, oxford, new York,

2006. p19.
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يتوقف على حتديد معناه ،االصطالحي ألي مصطلحعىناملن حتديدإ.لغة تعريف اإلرهاب : الفرع األول
خاصة إذا علمنا أن اللغة هي أداة التفكري والبيان، وهي حىت يتسىن احلكم عليه ،، اللغوي وأصله االشتقاقي

ب والتفاهم بني الناس ،كما أن األلفاظ اليت ينطق ا اإلنسان ويعرب عما يف نفسه قد ختتلف وسيلة التخاط
وكل مصطلح علمي ينشأ يف ،دالالا ومعانيها عندما تغدو مصطلحا فنيا يشيع استعماله يف علم من العلوم

خصية البيئة واألمة بيئة فكرية وحضارية تؤثر فيه وجتعله ينطوي على اجتاهات عقلية وحضارية تتفق وش
.، ولذلك ولتحديد مدلول هذا املصطلح البد لنا من الرجوع إىل معاجم اللغة األصلية و احلديثة )1(وذاتيتها

" جاءت، ويف اللغة العربية ،" رهب"مشتقة من اإلرهابكلمة :)2(يف معاجم اللغة العربيةاإلرهاب-أ
ففي ، )3(واآلخر على دقة يف الشيء وخفة فيهعلى اخلوف، أحدمها:تدل على أصلني ل" الراء واهلاء والباء 

رهب بالكسر، يرهب رهبة ورهبا بالضم ، ورهبا بالتحريك ، أي خاف ،ورهب الشيء : لسان العرب 
رهبوت : واالسم الرهب والرهىب والرهبوت والرهبويت ، ورجل رهبوت ، يقال ،رهبا ورهبا ورهبة خافه

.)4(خري من أن ترحم ، وترهب غريه إذا توعدهخري من رمحوت ، أي لئن ترهب
رهبته ويف قليب منه رهبة ، ورهب ورهبوت ، وهو رجل مرهوب ،عدوه منه مرغوب ، : خرآويف معجم 

تعبد يف :، وترهب فالن اإلرهابوأرهبته واسترهبته ،أزعجت نفسه ، ويقال يقشعر االهاب إذا وقع منه 
.)5(صومعته وهو راهب

رهب ، الراء والباء واهلاء ، أصالن احدمها يدل على خوف واآلخر يدل على خفة ودقة  : بن فارس ويف املعجم ال
، وهو قدع اإلبل عن احلوض وذيادها ، اإلرهابفاألول الرهبة ،نقول رهبت الشيء رهبا ورهبة ، ومن الباب 

.)1(واألصل اآلخر الرهب الناقة املهزولة

.20/11/2009: تاريخ التصفح ،.www.islamonlin.com، اإلرهاب وما أدراك ما اإلرهابعثمان مجعه ضمريية ،-)1(
من ابتداع الثورة الفرنسية ،ومل فهو تعبري اإلرهاب أما رعب والذعر واهلول ، أو كل ما يوقع الرعب يف النفوس ،تعين الوهي " terror "تقابل هذه الكلمة يف اللغات األجنبية–)2(

.27/07/1794إىل غاية 30/05/1793تاريخ من عهد اإلرهاب أو الرهبة يف فرنسا ةبداي" روبسيري" وكان ذلك عندما أعلن 1793يتبلور واقعيا إال يف عام 
: راجع يف ذلك القواميس التالية سواء باللغة الفرنسية أو اإلجنليزية:املعىن اللغوي هلذا املصطلح للوقوف على

- MARIE- ANNE Barrier , dictionnaire encyclopédique ,auzou ,imp t.s.p.a, Italie, 2005, p1603.

- dictionnaire hachette, paris. 2002.p862.
- peuri dictionnaire ,la rous,edition1983, paris ,p1351.
- the new choice, english dictionory , peter hoddoct limited.england,1997.p339  -
- oxford. Advancedlearner's dictionory.oxford univ press.great brittaine.1995.p1233 -

.السابقاملرجع،عثمان مجعه ضمريية–)3(
.1238-1237ص، - لسابق، صابن منظور ، املرجع ا-)4(
.181أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، املرجع السابق ، -)5(



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-47-

، ألما من الكلمات اإلرهايبواإلرهابجم العربية القدمية قد خلت من كلمة ن املعاأ،واملالحظ من كل ما سبق
، حينما ذكر أن )2(احلديثة االستعمال ، ومل تعرفهما األزمنة القدمية ، اللهم إذا استثنينا ما ذكره الزبيدي يف تاجه 

على الذين يسلكون سبيل وصف يطلق:يون حسبهاإلرهابأما املعجم الوسيط ف، هو اإلزعاج واإلخافةاإلرهاب
بث الرعب الذي يثري اجلسم والعقل ، أي «: فهو اإلرهابلتحقيق أهدافهم السياسية ، أما اإلرهابالعنف و

ية اإلرهابالطريقة اليت حتاول ا مجاعة أو تنظيم أو حزب حتقيق أهدافه عن طريق استخدام العنف ، وتوجه األعمال 
.)3(»و ممثلني للسلطة ممن يعارضون أهداف هذه اجلماعة ضد األشخاص سواء كانوا أفرادا أ

أن املعىن العام الذي يدور عليه هذا املصطلح، هو اإلخافة، وكل -تأسيسا ملا سبق ذكره–ولذلك يرى البعض 
-أي اإلخافة-وهو املعىن،)4(أثر على معناهاوسيكون مستجدا لسبب أو آلخر قد طرأ على الكلمة إضايفمعىن آخر 

. )5(يني على النحو الذي تقدم يف املعجم الوسيطاإلرهابواإلرهابلذي أقره امع اللغوي للغة العربية، أين عرف ا
.يف اللغة واملصطلحات املشاة لهاإلرهابالتميز بني - ب

بعض الكلمات اليت تبدو من ظاهرها أا تأخذ نفس مفهومه كالعنف والتطرف اإلرهابتقترب من كلمة 
فالعنف هو الشدة والغلظة وهو عكس الرفق واللني ، أما التطرف فهو األخذ بطرف الشيء أي منتهاه ، ، نوالعدوا

فهو يقصد به الغلو واملبالغة والتزمت واملالحظ أن هذه املصطلحات متقاربة جيمعها جامع الشذوذ واخلروج عن حد
اجم العربية أو االجنليزية أو الفرنسية أنه جيمع ويالحظ من التعريف اللغوي لإلرهاب سواء يف املع، )6(االعتدال

.)7(بينهما جامع أعمال العنف والتخويف بغرض حتقيق أغراض سياسية
:اصطالحااإلرهابتعريف : الفرع الثاين

.30/07/2010، تاريخ التصفح edu.org-www.ju، مفهوم اإلرهاب  بني اإلسالم والغربحممود يوسف الشوبكي ، -)1(
www.shamela.com.:ن تصفحها على املوقع اإللكتروينميك،، املكتبة الشاملةتاج العروس من جواهر القاموسرزاق احلسيين الزبيدي ، حممد بن حممد بن عبد ال-)2(
.، املرجع السابقحممود يوسف الشوبكي-)3(
.املرجع نفسه–)4(
.77ص .) 2007دار الكتب القانونية ، :القاهرة(،اإلرهاب يف ضوء القانون الدويلزيدان قاسم،مسعد عبد الرمحن -)5(
فية يف نظرات استشراحسن بن حممد املسفر،؛08/08/2009، تاريخ التصفح www.islamonlin.org، ال ترادف بني لفظي اإلرهاب والعدوانعلي رجب املدين ، -)6(

.08/08/2009، تاريخ التصفح، islam.com-www.al، بني املسلمني وغري املسلمنيفقه العالقات
ولت هذه األخرية فك أغالل افلما حلترا صاحبتا تاريخ استعماري حيث أن كل منهما كانت هلما مستعمرات ، جنيرى البعض أن هذا التقارب يعزى إىل أن كل من فرنسا وا-)7(

ذا مت وضع تعريفات لغوية هلذا املصطلح متاشيا االستعمار عنها بالقيام ببعض األعمال اليت كان من شأا بث الرعب واخلوف لدى املستعمر حىت يرحل  فتم ومسها بأا أعمال إرهابية ول

.37ص .سم، املرجع السابقزيدان قاراجع مسعد عبد الرمحن . وأهداف الدول املستعمرة 
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كومات احلوأزيلت احلروب شنتمكافحته من أجل وهو الذيالكيفليس أمرا ثانويا ،اإلرهابإن تعريف 
واعترب املستعمرون مجيع حركات ،تل اآلالف ، وألصقت الكثري من الشبهات باإلسالم احلنيفوقواحتلت الدول 

البسيطباألمرالتحرر واملقاومة وكل الرافضني لقوى االستعمار حركات إرهابية جيب حماربتها ، كما أن تعريفه ليس 
عاهد لدراسته و اقتراح طرق املوأنشئت ،العديد من القراراتتوصدرقد املؤمترات اإلقليمية والدوليةفله مت ع

ن الغموض ال إ، لكن رغم ذلك فوالتحليلدراسةلتخصصة  لاملالت ابحوث والكتب والصدرت همكافحته ، ول
من ناحية اإلرهابويف هذا العنصر سأحاول دراسة تعريف ،هوالضباب يضرب ستارا كثيفا حول معنايزال يلفه

يف سبيل تقدمي منهيف الفقه املقدمة كإسهاماتومن جهة أخرى سأعرج إىل تعار،التشريعات الداخلية من جهة
.تعريف هلذه الظاهرة

ت للظاهرة طائفة من التشريعات اليت تصدفيما يلي.التشريعات القانونية الداخليةبعض اإلرهاب يف : أوال
خترنا النماذج التالية الستحالة التعرض اإلرهابية باملكافحة من أجل الوقوف على التعريف القانوين هلا، ولقد ا

:إليها كلها

.يف التشريع اجلزائري اإلرهاب-أ

منذ بداية التسعينيات، عرفت فيها ظروفا استثنائية، عاجلت فيها عاشت اجلزائر فترة عصيبة من تارخيها
حالة الطوارئ اليت كفرض حالة احلصار مث ،الظروف حبلول قانونية معينةههذاجلزائريةاملنظومة القانونية

مبقتضى وذلك بالنصوص املشددة اإلرهابى املشرع اجلزائري جلرائم ، أين تصد)1(رفعت منذ أيام فقط
87واملعدل لقانون العقوبات يف قسمه الرابع مكرر يف املادة 25/02/1995املؤرخ يف 95/11م ـر رقــاألم

ابية أو ختريبية ،إذ اكتفى باختيار بعض اجلرائم وجعلها وما يليها ، واملتعلق باجلرائم املوصوفة بأفعال إره
ية مع تشديد العقوبات عليها إذا ما اقترفت هذه اجلرائم اإلرهابتشكل جرائم موضوعة حتت خانة األعمال 

.)2(ألغراض إرهابية

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف القانون الدويل حلقوق (،حالة الطوارئ وحقوق اإلنسانجغلول زغدود ،: حول حالة الطوارئ وتأثريها على حقوق اإلنسان راجع -)1(

األيام الدراسية الربملانية األوىل حول الدفاع الوطين، جملس األمة، جلنة الدفاع ، اب واتمعاإلره،إبراهيم  قحاز: ؛ وانظر أيضاوما بعدها 23ص.2005،جامعة بومرداس،)اإلنسان

.وما بعدها121ص. 2001نوفمرب11،12الوطين، اجلزائر 
-2006جامعة اجلزائر،،)ن الدويل والعالقات الدوليةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف القانو(،مدى تأثري اإلرهاب الدويل على حق تقرير املصري،بلفراق فريدة-)2(

.146ص .2007
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وطنية يعترب فعال إرهابيا أو ختريبيا كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة ال«مكرر87وقد نصت املادة 
:والسالمة الترابية واستقرار املؤسسات وسريها العادي عن طريق عمل غرضه ما يأيت

بث الرعب يف أوساط السكان وخلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء املعنوي أو اجلسدي على -
.حريتهم أو أمنهم للخطر أو املس مبمتلكامو األشخاص أو تعريض حيام أ

.حرية التنقل يف الطرق والتجمهر أو االعتصام يف الساحات العموميةعرقلة حركة املرور أو-
.االعتداء على رموز األمة واجلمهورية ونبش أو تدنيس القبور-
احتالهلا دون أواالعتداء على وسائل املواصالت والتنقل وامللكيات العمومية واخلاصة واالستحواذ عليها -

.مسوغ قانوين 
دخال مادة أو تسريبها يف اجلو أو باطن األرض أو إلقائها عليها أو يف املياه اإلقليمية االعتداء على احمليط أو إ-

.من شأا جعل صحة اإلنسان أو احليوان أو البيئة الطبيعية يف خطر
عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة واحلريات العامة وسري املؤسسات املساعدة للمرفق -

.العام 
االعتداء على حياة عماهلا أو ممتلكام أو عرقلة تطبيق القوانني سري املؤسسات العمومية أو عرقلة -

.»والتنظيمات
ية إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أية مجاعة أو تنظيم أو مجاعة منظمة يكون غرضها اإلرهابهذا ويأخذ وصف اجلرمية 

هما يكن شكلها ، يف اجلمعيات أو التنظيمات أو القيام بفعل إرهايب أو خترييب وكذا كل اخنراط أو مشاركة م
كما تأخذ نفس الوصف اإلشادة باألفعال ،)1(اجلماعات أو املنظمات املذكورة آنفا مع معرفة غرضها أو نشاطها

يف مجعية أو مجاعة أو )3(، أو النشاط أو االخنراط يف اخلارج)2(ية وتشجيعها ومتويلها بأي وسيلة كانتاإلرهاب
، وكذا حيازة أسلحة )4(هابية مهما كان شكلها أو تسميتها حىت وان كانت أفعاهلا غري موجهة ضد اجلزائرمنظمة إر

ممنوعة أو ذخائر واالستيالء عليها أو محلها أو االجتار فيها أو استريادها أو تصديرها أو صنعها أو تصليحها أو 
سلحة البيضاء أو شراؤها أو توزيعها أو استريادها أو استعماهلا دون رخصة من السلطة املختصة ونفس الشيء بيع األ

.40ص).2007دار هومة ،:اجلزائر(،الوجيز يف القانون اجلزائي العامأحسن بوسقيعة ، -)1(
.4مكرر87ملادة ا-)2(
.5مكرر87املادة -)3(
.6مكرر87ملادة ا-)4(
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فصلني آخرين لوصف 26/06/2001املؤرخ يف 01/09هذا وأضاف القانون . )1(صنعها ألغراض خمالفة للقانون
. )2(ية ومها انتحال صفة إمام مسجد وكذا استغالل املسجد خمالفة ملهمته النبيلةاإلرهاباجلرمية 

.)3(ملصرييف التشريع ااإلرهاب- ب
وبعدها ، لكن املشرع املصري مل يتعرض بصورة 23/07/1952ية منذ قبل ثورة اإلرهابعرفت مصر احلوادث 

حيث نصت املادة ،1992لسنة 97، وذلك بقانون رقم صرحية لإلرهاب إال يف التعديل الذي جرى لقانون العقوبات
العنف  أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه اجلاين لتنفيذ كل استخدام للقوة أو«:هواإلرهابعلى أن املقصود ب:86

مشروع إجرامي فردي ومجاعي ، دف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة اتمع وأمنه للخطر إذا كان من 
الت ، أو تعريض حيام للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو باالتصاأو إلقاء الرعب بينهم شأن ذلك إيذاء األشخاص

أو املواصالت أو باألموال أو املباين أو باألمالك العامة أو اخلاصة أو إخالهلا أو باالستيالء عليها أو منع أو عرقلة عالقة 
.»السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعماهلا أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني أو اللوائح

.)4(يف التشريع الفرنسياإلرهاب-ج
عندما كانت املنظمات الشيوعية املقاتلة تستخدم ،اإلرهاب1987و 1972عرفت فرنسا يف الفترة املمتدة مابني 

، واليت نصت 09/09/1986املؤرخ يف 86/1020رقم اإلرهابفصدر إثر ذلك قانون مكافحة ، أوربا مسرحا للجرمية
لترتكب عمال ضد األشخاص أو التدمري اإليذاءف أو منه على معاقبة كل مجاعة تستخدم القوة أو العن314املادة 

.والتخريب ضد األموال ومنظمو هذا العمل واحملرضون عليه وكل من يشترك فيه
، كان أمام احلكومة الفرنسية اخليار بني يناتيف فرنسا وبالذات يف منتصف الثماناإلرهابوأمام ارتفاع موجات 

باعتبار أا تتالءم مع هذه الظاهرة، وإما اإلرهابونة العقابية على جرائم إما االكتفاء بتطبيق نصوص املد: أمرين 
إال أن املشرع آثر اخليار األول الذي يقوم على االكتفاء بتطبيق ، تقدمي مشروع قانون حيوي نصوصا خاصة بالظاهرة 

فقد استبعد قانون مكافحة واألهم من ذلك ،، موعة من األسباب ال يتسع املقام لذكرها)5(نصوص قانون العقاب
لعدة عقبات منها صعوبة وضع تعريف نظرا اإلرهابفكرة االستحداث ملا يسمى جبرمية 68/1020رقم اإلرهاب
ية ، خاصة أن األفعال اليت ميكن أن تكون حمال جلرمية إرهابية من االتساع حبيث ال ميكن اختزاهلا يف اإلرهابللجرمية 

.جرمية واحدة

.7مكرر87ملادة ا-)1(
.41، صالسابقاملرجع ،أحسن بوسقيعة:، راجع10مكرر87ملادة ا-)2(
.40دان قاسم ، املرجع السابق، ص مسعد عبد الرمحن زي؛وما بعدها 201ص، )2008النهضة العربية، ردا:القاهرة(، املواجهة القانونية لإلرهابأمحد فتحي سرور ، -)3(
.وما بعدها119، املرجع السابق، صفريدة بلفراق -)4(
.120، ص نفسهاملرجع -)5(
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.لإلرهاب يالفقهريفالتع: ثانيا
ر إجياد تعريف متفق عليه ال على املستوى الدويل وال ونددت،وتعداإلرهاباملقترحة حول التعريفاتكثرت 
.  ي جمموعة من املفاهيم اليت قدمها رجال الفقه من شىت املذاهب هلذه الظاهرةلوفيما يالغريب،العريب وال 

.)1(مفهوم الفقه العريب لإلرهاب-
: ، نذكر أمثلة عنهااإلرهابل الكثري من الفقهاء والدارسني يف حقل القانون ويف غريه إعطاء مفهوم لظاهرة حاو

–ترتكز على فكرة القوة غري املشروعة ، فهو اإلرهابأن فكرة «":عبد العزيز سرحان"يرى الدكتور -
أو اخلاصة  باملخالفة ألحكام القانون كل اعتداء على األرواح واألموال واملمتلكات العامة- الدويلاإلرهاب

.)2(»الدويل العام مبصادره املختلفة
اصطالح يستخدم يف األزمنة املعاصرة لإلشارة «:هواإلرهابريى أن ف"صالح الدين عامر"أما الدكتور -

حوادث االعتداء ( إىل االستخدام املنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي وبصفة خاصة مجيع أعمال العنف 
اليت تقوم منظمة سياسية مبمارستها على املواطنني وخلق جو من عدم ) لفردية أو اجلماعية أو التخريبا

.)3(»األمن
أن حماوالت التعريف املادية واملوضوعية قد شاا القصور ، إما ألا «":أمحد جالل عز الدين"ويرى الدكتور -

، أو اجلانب األخالقي أو اجلانب )اجلرائم(وين ، أو اجلانب القان) األفعال(قصرت على اجلانب املادي 
، جيب اإلرهابثل لظاهرة مالسياسي أو اجلمع بني هذه اجلوانب دون البعض اآلخر ، وحىت يكون التعريف أ

:أن يتصف بأمرين 
حبيث ال يتفق فقط مع وجهة نظر طرف من أطراف الصراع دون الطرف اآلخر، : التجريد واملوضوعية-أ

ا وجهات النظر املختلفة، ومن مث يصبح الدافع والباعث على ارتكاب الفعل أو األفعال إمنا يطرح جانب
.ليس داخال يف التعريف

.)4(»اإلملام باجلوانب املختلفة للظاهرة دون إغفال أي منها - ب

ص، -، ص)2005منشورات احلليب احلقوقية، :بريوت (، اإلرهاب الدويل يف ظل املتغريات الدولية: تعريفا لإلرهاب، لإلطالع عليها راجع مؤلفه15مجع األستاذ أمحد سويدان –)1(
33-37.

.44ص ،)2006دار الفكر اجلامعي، :اإلسكندرية(،العامل بني اإلرهاب والدميقراطيةحسنني احملمدي بوادي ، -)2(
.45املرجع نفسه ،ص-)3(
.45ص، )2006دار الفكر العريب،  :اإلسكندرية(،حقوق اإلنسان بني مطرقة اإلرهاب وسندان الغربحسنني احملمدي بوادي،  -)4(
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هو اإلقدام على القتل والتخويف واخلطف والسلب اإلرهابأن «:فريى"صاحل بن محيد"أما الدكتور -
.)5(»بغري سبب مشروعوالترويع

االستخدام غري املشروع للعنف والتهديد به بواسطة فرد أو «:هواإلرهابأن "نبيل حلمي"ويرى الدكتور -
جمموعة أو دولة ضد فرد أو مجاعة أو دولة ينتج عنه رعب يعرض للخطر أرواحا بشرية أو يهدد حريات 

.)1(»لكي تغري سلوكها جتاه موضوع ماأساسية ويكون الغرض منه الضغط على اجلماعة أو الدولة
هو العنف املتعمد الذي تقوم به مجاعات غري احلكومة أو عمالء سريون «اإلرهابكما يرى البعض أن -

.)2(»بدافع سياسي ضد أهداف غري مقاتلة ، ويهدف عادة إىل التأثري يف اجلمهور والرأي العام

.)3(مفهوم الفقه الغريب لإلرهاب-ب 
:تعريفام ا منبعضنذكرل الفقه الغريب إعطاء مفهوم لإلرهاب حاول رجا

.»يقوم على ختويف الناس مبسامهة أفعال العنفاإلرهابأن «:"ليمكن"يرى الفقيه -
جرامي يكون اهلدف من ارتكابه بصفة رئيسية نشر إهو كل عمل اإلرهابأن «:فيعترب" سالدانا"أما الفقيه -

ق استخدام وسائل تسمح خبلق حالة من اخلطر العام من أجل االنتباه لفكرة الذعر واخلوف وذلك عن طري
.»معينة أو خدمة الجتاه سياسي معني 

االستخدام العمدي واملنظم لوسائل من هو اإلرهابأن «"جورج ليفاسري" وعلى غرار ذلك يرى الفقيه -
.)4(»طبيعتها نشر الرعب والفزع بغرض التوصل إىل أهداف حمددة

عبارة عن االستخدام الفجائي للعنف العشوائي أو اإلرهاب«:أن" أودري يوث" ويرى الفقيه هذا -
فاعل غري الدولة حىت ولو منال يرتكب إال وهو،التهديد به من فاعل غري الدولة ضد األبرياء دف سياسي

كن وصف الرعب الذي وال مي،يون يتلقون الدعم العسكري والسياسي أو االقتصادي من الدولةاإلرهابكان 
.)5(»بل ميكن وصفه  بأنه قمع أو حرب أهلية،اإلرهابمتارسه الدولة ب

.15/03/2009: تاريخ التصفح، www.islamonline.com. )الصهيونية منوذجا(ي أثر االحنراف العقائدي على اإلرهاب العاملسعد بن علي الشهراين ، -)5(
.46، املرجع السابق ،ص حقوق اإلنسان بني مطرقة اإلرهاب وسندان الغربحسنني احملمدي بوادي،  -)1(
.64، ص2009، شتاء 31، العدد ، الة العربية للعلوم السياسيةتأثريها على ظاهرة اإلرهابالتطورات يف البيئة الدولية وحممد املصاحلة ، -)2(
,ERIC Hugues -:على سبيل املثال راجع الدراسة التالية–)3( la notion de terrorism en droit international enquête d'une definition

juridique, journal du droit international, 129e  année,2002.p 753 et s.
.59فريدة بلفراق ، املرجع السابق ، ص: مأخوذة عن اتجمموعة هذه التعريف-)4(
.43، ص)2007دار النهضة العربية،:القاهرة(،) ة بالتشريع الفرنسيدراسة مقارن(اجلوانب اإلجرائية يف اجلرمية اإلرهابية،أمحد حسام طه متام ، - )5(
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فعل سياسي له شكل متميز جدا يظهر يف ظروف اإلرهابأن «فيعترب" كريستوفر كالفالم" أما الفقيه -
ية وأنت كيف تفعل سعيا وراء حتقيق أهداف سياس(حمددة وخاصة فهو استجابة عملية ملشكلة ميدانية 
.)6(»)مستعد أن تقوم به مهما كان مستوى العنف ضروريا

أسلوب من أساليب الصراع الذي تدفع فيه الضحايا اجلزافية أو اإلرهابأن «فريى " مشيد"الفقيه أما-

الرمزية كهدف عنف فعال وتشترك هذه الضحايا يف خصائصها مما يشكل أسسا النتقائها من أجل التضحية 

.)1(»الستخدام السابق للعنف أو التهديد اجلدي به ا من خالل ا

من طرف أولئك الذين ال ) اإلفزاع(هو استعمال طرق التخويف اإلرهابأن «" هاكري"ويرى الفقيه -

ميثل لديهم الطريق الوحيد ألخذهم اإلرهابيوجدون يف السلطة من احملتقرين واليائسني الذين يعتقدون أن 

نتاج العنف املتطرف اإلرهابحينما رأى بأن " ويلكسون"االجتاه ذهب الفقيه بعني االعتبار ، ويف نفس 

الذي يرتكب من أجل الوصول إىل أهداف سياسية معينة يضحى من أجلها بكافة املعتقدات اإلنسانية 

.)2(»واألخالقية

المطلب الثاني

.في القانون الدولي والفقھ اإلسالمياإلرھاب

.القانون الدويليف اإلرهاب:الفرع األول

ية اليت اإلرهابخطورة كبرية على اتمع الدويل، وأصبح هذا األخري مهددا باجلرائم اإلرهابلت ظاهرة شكّ

نفسه ، ولتفادي ذلك وبغية مكافحته  اإلرهابطالت العديد من الدول ، بل وأصبحت متارس هذه األخرية بدورها 

وهو ما - ت للحد منه سواء كان على املستوى اإلقليمي أو العاملي ، سعت الدول إىل سن القوانني وإصدار التشريعا

لكن السؤال -)3(اإلرهابر حسب بعض الفقهاء مبيالد فرع جديد للقانون الدويل هو القانون الدويل ملكافحة بش ،

،ندوة جامعة األخوين ،معهد )استراتيجيات االخنراط والتعاون(سبتمرب11إفريقيا بعد:ضمن ،مشكالت التعريف والتاريخ والتطور: اإلرهاب يف افريقيا كريستوفر كالفالم ،- )6(

.37ص .2005كاظم هاشم نعمة،منشورات أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، : ترمجة .2003، 4-3الدراسات الدولية جلنوب إفريقيا 
.45، ص)1992دار العلم للماليني،:بريوت(، )دراسة قانونية ناقدة(اإلرهاب الدويل حممد عزيز شكري، –)1(
.62، املرجع السابق ، صبلفراق فريدة- )2(
.وما بعدها5ص،)2003مؤسسة الطوجبي للنشر ، :القاهرة(،القانون الدويل ملكافحة اإلرهابشعل ، ألوصا ، عبد اهللا اللوقوف على مصادره راجع خص-)3(
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سيتم أين ، هذا السؤال ستكون حمل هذا العنصراإلجابة على .؟اإلرهابف القانون الدويل الذي يطرح كيف عر

سواء على املستوى العاملي من خالل املنظمات العاملية كاألمم ،التطرق إىل تعريف املنظمات الدولية لإلرهاب

:املتحدة، أو اإلقليمية من خالل املنظمات اإلقليمية، وذلك على النحو التايل بيانه

.إلرهابلاملنظمات الدوليةتعريف : أوال

. مفهوم عصبة األمم لإلرهاب-أ

الذي استهدف تنظيم 1923يف إطار مشروع عام اإلرهاببدأت املرحلة األوىل لتقنني ظاهرة 
.احلرب اجلوية، بعد اخلسائر البشرية واملادية اليت أخذت تظهر بعد استعمال الطائرات احلربية يف احلروب

وحتديد سبل مكافحته وتطويقه، فقدمت ، اإلرهابعصبة األمم جلنة من اخلرباء مهمتها دراسة ظاهرة فشكلت
العمل على إعداد مشروع وهي اللجنة اليت عهدت إليها العصبة. )1(1936سنةهذه اللجنة دراستها إىل العصبة يف

وزير خارجية و" الكسندر"غتيال ملك يوغسالفيا عقب ااإلرهاباتفاقية دولية للتعاون الدويل ملكافحة 
يطاليا تسليمها إيطاليا ، وعندما طلبت فرنسا من إ، أين هرب اجلناة إىل 1934يا سنة يف مدينة مرسيل"بارتو"فرنسا
، 16/11/1937يف ،فقدمت اللجنة االتفاقية يطاليا ذلك ، استنادا إىل الطابع السياسي جلرمية القتلإرفضت ،اجلناة

:مها)2(تضمنت تعريفني لإلرهابقدو

هو األعمال اإلجرامية املوجهة ضد دولة ويكون هدفها اإلرهاب«:ابقوهلت علية املادة األوىلنص: األول-
.»أومن شأا أثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو مجاعات من الناس أو لدى اجلمهور

:ما يليية فياإلرهابدت حصريا األفعال عدحيث،املادة الثانية من االتفاقيةنصت عليه: الثاين -

.وجهة ضد احلياة أو السالمة اجلسدية أو صحة اين عليه أو حريتهاألفعال العمدية امل.1
األفعال العمدية املوجهة ضد رؤساء الدول واألشخاص الذين ميارسون اختصاصات رئيس الدولة وخلفاؤهم .2

.الورثة أو التعيني

.83، املرجع السابق ، ص فريدةبلفراق–)1(
- 70، ص-صمسعد عبد الرمحن زيدان قاسم ، املرجع السابق ،: راجع يف ذلك.لكن هذه االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ لعدم التصديق عليها إال من قبل دولة واحدة هي اهلند-)2(

71.
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. األفعال العمدية املوجهة ضد  أزواج األشخاص املشار إليهم آنفا.3
العمدي لألموال العامة أو املخصصة لالستعمال العام اململوكة لطرف آخر متعاقد أو التخريب أو اإلضرار .4

.ختضع إلشرافه

.مفهوم األمم املتحدة لإلرهاب- ب

بشكل معمق -وخاصة الدويل منه–اإلرهابمشكلة دراسة،1972منذ عام بدأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
األسباب سية إىل مرحلة دراسته بغية حتديد مفهومه ، وتلماإلرهابللعمليات وانتقلت من مرحلة اإلدانة والشجب 

للتوصل إىل تعريف حمدد له واالتفاق على تدابري منعه منها يف حماولة ،وبواعث مرتكبيهوالظروف اليت تؤدي إليه
اتفاقية منع :السبعينات ومهال اجلمعية العامة إىل إبرام اتفاقيتني خالل فترةوعلى الرغم من توص، )1(والقضاء عليه

إال أا مل تتوصل ،1979واتفاقية أخذ الرهائن سنة 1973اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية سنة 
.لدول حول هذا التعريف اإىل تعريف لإلرهاب الختالف وجهات نظر 

تتألف اإلرهابرت إنشاء جلنة خاصة برهاب، قرواجلدير بالذكر أن اجلمعية العامة وكخطوة حنو إجياد تعريف لإل
ومدى إمكانية وضع تعريف حمدد اإلرهابعضوا، اضطلعت بثالث موضوعات كان من بينها حبث مفهوم 35من 

مت تقاريرها إىل اجلمعية العامة يف دوراا وقد1979و1977و1973واجتمعت هذه اللجنة خالل سنوات ،له
.)2(باين مواقف الدول األعضاء بشأن مجيع جوانب املوضوعات اليت تناولتهاتتقارير ن من هذه ال، وتبي34و32و28

اللجنة أن تقدم تعريفا -وهو أمر يف عرف األمم املتحدة من السنن –واألهم من ذلك أن ذلك االختالف مل مينع 
يعد «هواإلرهابيه أن ، اعتربت ف1980عام اإلرهابمبناسبة وضعها مشروع اتفاقية بشأن إجراءات مواجهة 

يصدر من فرد أو مجاعة ،سواء  كان يعمل مبفرده أو ،الدويل عمال من أعمال العنف اخلطرية أو التهديد بهاإلرهاب
باالشتراك مع أفراد آخرين ويوجهه ضد األشخاص أو املنظمات أو املواقع السكنية أو احلكومية الدبلوماسية أو 

د أفراد اجلمهور العام دون متييز اللون أو اجلنس أو اجلنسية ، بقصد ديد  هؤالء وسائل النقل واملواصالت أو ض
األشخاص أو التسبب يف أصابتهم أو موم أو التسبب يف إحلاق اخلسارة أو الضرر واألذى ذه األمكنة أو 

.70، ص)2005دار النهضة العربية،:القاهرة(،)مع حتليل نصوص الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب(سبتمرب،11األمم املتحدة واإلرهاب قبل وبعد عالء الدين راشد ، -)1(
.73، صنفسهاملرجع -)2(
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ل أو بني مواطين الدول املمتلكات أو تدمري وسائل النقل واملواصالت دف إفساد عالقة الصداقة والود بني الدو
املختلفة أو ابتزاز تنازالت معينة من الدول يف أي صورة كانت ، كذلك يف التآمر على ارتكاب أو حماولة ارتكاب أو 

.)3(»الدويلاإلرهاباالشتراك يف االرتكاب أو التحريض على ارتكاب اجلرائم يشكل أيضا جرمية 
، اإلرهابواآلراء بني وفود الدول حول مدى أمهية تعريف كما تبني من خالل املناقشات ، اختالف الرؤى

:وانقسمت الدول يف ذلك إىل جمموعتني

وإسرائيل والدول الغربية واليت ترى ضرورة الواليات املتحدة األمريكية:تضمنت اموعة األوىل.1
.إليهاب املؤديةاألسببغض النظر عن تعريفه ودراسة عليه،اب والعقاب هالتركيز على تدابري منع اإلر

واليت ترى ضرورة تعريفه حىت ميكن ،لتها الدول العربية ودول عدم االحنيازفمثّ:أما اموعة الثانية.2
متييزه عن األعمال املشروعة اليت تقوم ا حركات التحرر ضد االستعمار واالحتالل، مع إعطاء 

.األولوية لبحث أسبابه املختلفة، ومن مث القضاء عليه

اشتد اخلالف حول مضمون التعريف وظهر اجتاهان ،اإلرهابأن استقر الرأي على ضرورة دراسة مفهوم وبعد
:متناقضان

فأما االجتاه األول، والذي يعرب عن وجهة نظر دول العامل الثالث ودول اموعة االشتراكية، فريى أن التعريف -
، كما جيب أن يضم أعمال العنف اإلرهابين وجيب أن مييز بني الكفاح الذي متارسه حركات التحرير الوط

اليت متارس على نطاق واسع بواسطة الدول ضد شعوب بأكملها دف السيطرة عليها أو التدخل يف شؤوا 
الداخلية ، مبا يف ذلك استخدام القوة املسلحة يف الثأر واألعمال االنتقامية أو الدفاع الوقائي أو دفع جمموعة 

.  إسقاط األنظمة السياسيةودولة ما دف إشاعة الرعب والفزع بني املواطنني إرهابية إىل إقليم

وأوربا الغربية ، واليت الواليات املتحدة األمريكيةأما االجتاه الثاين ، فهو يعرب عن وجهة نظر الدول الغربية ك-
درج وفقا هلذا املفهوم هي أعمال وحشية بغيضة بغض النظر عن دوافع مرتكبيها ، وتناإلرهابترى أن أعمال 

الصادر عن الدولة ، فريى أنصار هذا االجتاه اإلرهاب، أما فيما يتعلق باإلرهابأنشطة حركات التحرر ضمن 
جيب أن يقتصر على أعمال العنف اليت ترتكب من األفراد أو جمموعة من األفراد وال جيب اإلرهابأن مفهوم 

.وة أو التهديد ا أو العنف بني الدول توسيع نطاقه ليشمل كل أشكال استعمال الق

.31-30ص، -ص.)2006دار الفكر اجلامعي، ، :اإلسكندرية(،اإلرهاب الدويل بني التجرمي واملكافحةمدي بوادي ، حسن احمل-)3(
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لكن األمم املتحدة ويف ظل وجود جمموعة كافية من القواعد اليت حتكم سلوك الدول ، كميثاق األمم 
املتحدة ونظرا الختالف وجهات النظر ، حيث تبني أنه من الصعب إن مل يكن من املستحيل إجياد تعريف 

لت مواجهته ككل بصورة شاملة وفضاإلرهابجتنبت التعامل مع شامل لإلرهاب ميكن أن يرضي اجلميع ، 
.)1(على أساس متجزئ من خالل إدانة وجترمي أنشطة ال خيتلف الرأي بني اجلميع أا أعمال إرهابية 

اعتربه البعض تتوجيا والذي40/61، اختذت اجلمعية العامة القرار 1985ويف مراحل متقدمة وخاصة يف اية عام 
بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه بغض اإلرهاب، هذا القرار الذي شجبت فيه اإلرهابء املختلفة حول لآلرا

.ية بأا أعمال إجراميةاإلرهابالنظر عن الفاعل ووصف األعمال 

.اإلرهاباالتفاقيات العاملية ملكافحة -ج
، قد جنح هذا اتمع من الناحية رهاباإلجهود اتمع الدويل حنو عقد اتفاقية عامة حول على الرغم من تعثر 

فاقية دولية تا13من خالل عقد كم هائل من االتفاقيات يتجاوزاإلرهابالعملية يف مواجهة بعض أعمال 
:ذكرهااألمهية، نرى من )1(اإلرهابملواجهة أعمال 

ملوقعة يف طوكيو يوم االتفاقية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات ، وا.1
.4/12/1969واليت دخلت حيز النفاذ يف 14/09/1963

واليت دخلت حيز 16/12/1970االتفاقية مكافحة االستيالء غري املشروع على  الطائرات ، واملوقعة يف الهاي يوم .2
.14/10/1971النفاذ يف 

23/11/1971، واملوقعة يف مونتريال يوم اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين.3

.26/01/1973واليت دخلت حيز النفاذ يف 
، منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية مبن فيهم املوظفني الدبلوماسيني واملعاقبة عليها اتفاقية .4

.20/2/1977واليت دخلت حيز النفاذ يف 14/12/1973يوم نيويورك وقعة يفوامل

واليت دخلت حيز النفاذ يف 17/12/1979نيويورك يومواملوقعة يف الرهائن،االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ .5
03/07/1983.

.47عالء الدين راشد ، املرجع السابق ، ص- )1(
دار اجلامعة اجلديدة،: القاهرة(، العام والفقه اإلسالمياإلرهاب الدويل، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته يف القانون الدويل منتصر سعيد محودة، : للتفصيل  راجع–)1(

.وما بعدها322، ص )2006
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، واليت دخلت حيز النفاذ يف 26/10/1979اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ، واملوقعة يف فيينا، يوم .6
08/02/1987.

املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل ، امللحق باتفاقية قمع توكول قمع أعمال العنف غريرب.7
دخل والذي24/02/1988يوم ، واملوقع يف مونتريال،ريان املديناألعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الط

.6/08/1989حيز النفاذ يف 
واليت 10/03/1988واملوقعة يف روما يف اجلوية،حة اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املال.8

.01/03/1992دخلت حيز النفاذ 
واملربم القاري،بروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف .9

.01/03/1992والذي دخل حيز النفاذ يوم 10/03/1988يف روما يوم 

واليت دخلت حيز 01/03/1991تفجرات البالستيكية بغرض كشفها ، واملربمة يف مونتريال يوم اتفاقية متييز امل.10
.21/06/1998النفاذ يف 

اليت دخلت حيز 15/12/1997ية بالقنابل، واملوقعة يف نيويورك يوم اإلرهاباالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات .11
.23/05/2001النفاذ يف 

واليت دخلت حيز النفاذ يف 09/12/1999واملوقعة يف نيويورك يوم اإلرهاباالتفاقية الدولية لقمع متويل .12
10/04/2002.

.)1(13/04/2005النووي، واملوقعة بنيويورك يف اإلرهاباالتفاقية الدولية لقمع أعمال .13

.على املستوى اإلقليمي اإلرهابمفهوم : ثانيا

بشكل مباشر ،وقد بدأاإلرهابختتص مبكافحة دولية اليت برام العديد من االتفاقيات الإشهد املستوى اإلقليمي 
االتفاقية تلتهااليت أعدا منظمة الدول األمريكية ، 2/2/1971يف "واشنطن"من القارة األمريكية بإبرام اتفاقية التقنني

ر اجلامعة العربية ، أما العامل العريب فقد أبرمت يف إطا27/02/1977يف "بستراسبورغ"اإلرهاباألوربية ملكافحة 
.اإلرهاباالتفاقية العربية ملكافحة 22/04/1998

بشأن منع ومكافحة 14/7/1999يف "اجلزائر"اتفاقية -سابقا–أبرمت يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية كما
.)2("واجادوجو"يف 1/7/1999،أما منظمة املؤمتر اإلسالمي فقد أبرمت اتفاقية مماثلة يف اإلرهاب

)1( - ANN E. ROBERTSON, TERRORISM AND GLOBAL SECURITY,(International Convention for the Suppression  of Acts

of Nuclear Terrorism, April 13, 2005 ،)  (excerpt) Infobase Publishing,2007.p195.



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-59-

يف إطار منظمة جنوب آسيا، وفيما يلي 4/11/1987يف اإلرهابملكافحة " كامتندو"ا يف آسيا فصدرت اتفاقية أم
. سندرس تعريف هذه االتفاقيات لإلرهاب مقتصرين على ذلك دون اخلوض يف اإلجراءات وكيفية املكافحة

.يف االتفاقية العربيةاإلرهابمفهوم -أ
هذا األخري اإلرهابة فت االتفاقية العربية ملكافحعركل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت "ه بأن
الرعب بني الناس أو ترويعهم إلقاءإىلمجاعي يهدف فردي أوإجراميأو أغراضه يقع تنفيذا ملشروع بواعثه

األمالك العامة أو الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو إحلاقأو أو تعريض حيام  أو حريتهم للخطر بإيذائهم
. )3("اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر

هي أي جرمية أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض " بقوهلا يةاإلرهابفت االتفاقية نفسها اجلرمية هذا وقد عر
تلكاا أو مصاحلها يعاقب عليها قانوا الداخلي  إرهايب يف أي دولة من الدول املتعاقدة ، أو على رعاياها أو مم

اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيات التالية ، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول يةاإلرهابكما تعد من اجلرائم 
:املتعاقدة أو اليت مل تصادق عليها 

لطائرات ، واملوقعة يف طوكيو يوم االتفاقية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت ا-01
.4/12/1969واليت دخلت حيز النفاذ يف 14/09/1963

واليت دخلت 16/12/1970اتفاقية مكافحة االستيالء غري املشروع على  الطائرات ، واملوقعة يف الهاي يوم -02
.14/10/1971حيز النفاذ يف 

ان املدين  ، واملوقعة يف مونتريال يوم اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطري-03
.26/01/1973واليت دخلت حيز النفاذ يف 23/11/1971

اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية مبن فيهم املوظفني الدبلوماسيني واملعاقبة -04
.20/2/1977واليت دخلت حيز النفاذ يف14/12/1973عليها، واملوقعة يف نيويورك يوم 

واليت دخلت حيز النفاذ يف 17/12/1979االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن، واملوقعة يف نيويورك يوم -05
03/07/1983.

."ق بالقرصنة البحريةتعلّما1983اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة -06

.65عبد اهللا األشعل ، املرجع السابق ، ص-)2(
حيز وبدأت22/04/1998العربية بتاريخ والداخلية العرب يف اجتماعهما املشترك الذي عقد مبقر األمانة العربية جلامعة الدول فاقية بقرار من جملس وزراء العدلصدرت االت-)3(

.7/05/1999النفاذ يف 
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االتساع الذي ال يقف عند حد ذلكية اإلرهابمية واجلراإلرهابوخصوصا بني كل من مفهومواملالحظ من االتفاقية
وهو منهج يتسم بعدم الدقة ولكنه مدفوع بالرغبة يف ،والذي خيلط بني اجلرمية باملعىن الدقيق وغريها من أنواع اجلرائم

.)1(يف مجيع مضانهاإلرهايبحماصرة العمل 

ة العربية مع حركات العنف اليت واجهتها والشك أن املفهوم العريب لإلرهاب يعكس التجربة اخلاصة لألنظم
على غرار مصر واجلزائر والسعودية وغريها، ولذلك ترى أن التعريف يتعلق أساسا باعتبار أن العنف ارم يشكل أداة 
يف يد مجاعة لتحقيق مشروع ما، وذلك من خالل يلِّ يد احلكومات بأعمال تصيب أهداف مدنية غالبا من خالل 

ولذلك جاء تعريف اإلرهاب ومن ورائه اجلرمية ،فزع واخلوف بني العامة وإحلاق الضرر باملرافق العامةإثارة مشاهد ال
.اإلرهابية متاشيا مع تلك الصورة وذلك الطرح 

.)1(اإلرهابملكافحة ربيةألويف االتفاقية ااإلرهابمفهوم - ب
ا أشارت إىل جمموعة من اجلرائم اليت اعتربا مل تشر االتفاقية األوربية إىل تعريف لإلرهاب، وما فعلته هو أ

:ية وهي اإلرهابضمن األعمال 
.املتعلقة باالستيالء  غري املشروع على الطائرات 1970اجلرائم الواردة يف اتفاقية الهاي -01
، واملوقعة يف مونتريال يوم املوجهة ضد سالمة الطريان املديناتفاقية قمع األعمال غري املشروعة -02

.26/01/1973واليت دخلت حيز النفاذ يف 23/11/1971
اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية مبن فيهم املوظفني الدبلوماسيني واملعاقبة عليها، -03

.20/2/1977واليت دخلت حيز النفاذ يف 14/12/1973واملوقعة يف نيويورك يوم 

.حتجاز غري املشروع لألفراداجلرائم اليت تتضمن اخلطف وأخذ الرهائن أو اال-04
اجلرائم اليت تتضمن استخدام القذائف والقنابل اليدوية والصواريخ واألسلحة النارية أو اخلطابات أو -05

.الطرود املفخخة إذا كان من شأن استخدامها ديد حياة األفراد
يرتكب هذه اجلرمية أو االشتراك مع شخص إليهااإلشارةالشروع يف ارتكاب جرمية من اجلرائم السابق -06

".أويف حالة حماولة ارتكاا

.39األشعل ، املرجع السابق ، ص عبد اهللا-)2(
.3/08/1978لت حيز النفاذ بتاريخ ودخ27/02/1977مت التوقيع عليها يف -)1(
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تغطية منها لكل عمل يقوم به الثوار ، وهذا واملالحظ أن  هذه االتفاقية قد خلت من اإلشارة إىل إرهاب الدول
ضد االستعمار ، إضافة إىل ذلك جند أن املادة الثانية من االتفاقية مسحت للدول األطراف بتوسيع نطاق اجلرائم اليت 

: تعد جرائم سياسية أو مرتبطة جبرائم ذات بواعث سياسية فيما وراء اجلرائم احملددة يف املادة األوىل كال
أي عمل من أعمال العنف اخلطرية واليت تكون موجهة ضد حياة األشخاص أو سالمتهم اجلسدية أو -

حريام
.  أي عنف موجه اىل املمتلكات اذا كان من شأنه خلق خطر مجاعي-

.)2(يف معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمياإلرهابمفهوم -ج

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أيا كانت «بقوهلااإلرهابفت معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي رع
م بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ، يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعه

بإيذائهم وتعريض حيام أو أعراضهم أو حريتهم  أو  أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد 
املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو املرافق الدولية 

.»إلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول املستقلةللخطر أو ديد االستقرار أو السالمة ا

ا ، ترتكب تنفيذا لغرض إرهايب هي أي جرمية أو شروع أو اشتراك فيه" فتها االتفاقية فقد عراإلرهابأما جرمية 
على دين يف أي من الدول األطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاا أو مصاحلها أو املرافق أو الرعايا األجانب املتواج

".إقليمها مما يعاقب عليها قانوا الداخلي

واملالحظ من عموم االتفاقية أا استندت هي األخرى إىل ما ورد يف االتفاقيات الدولية يف شأن جترمي األعمال غري 
وغريها املشروعة يف اختطاف الطائرات وتعريض سالمة الطريان للخطر واملساس باألشخاص املتمتعني باحلماية الدولية

.)1(مما جرمته تلك االتفاقيات واعتربته إرهابا دوليا

.ومكافحتهاإلرهابيف معاهدة منظمة الوحدة اإلفريقية ملنع اإلرهابمفهوم -د

.1999جويلية 1جوان إىل 28خالل الفترة  من " واغادوغو"املنعقدة يف 26اعتمدت من طرف وزراء اخلارجية يف الدورة -)2(
.110بلفراق فريدة ، املرجع السابق ، ص-)1(
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. 14/07/1999ومكافحته باجتماع القمة بتاريخ اإلرهابدة اإلفريقية اتفاقية منع ـعقدت منظمة الوح
مادة ، تناول اجلزء األول يف مادته األوىل تعريف العمل 23تفاقية ديباجة وبالعاصمة اجلزائرية ، وقد ضمت اال

كل عمل أو ديد به يعد خرقا للقوانني اجلنائية لدولة طرف ، أو ألحكام هذه االتفاقية ، والذي من «بأنه اإلرهايب
إصابة أو وفاة بأي ة أو إحلاق شأنه أن يعرض حياة اخلطر حياة األفراد أو اجلماعات أو السالمة البدنية أو احلري

العامة أو اخلاصة أو املوارد الطبيعية أو البيئية أو باملمتلكاتبب يف إحلاق ضرر سشخص أو جمموعة أشخاص أو قد يت
:التراث الثقايف وأن يتم ارتكابه بقصد 

و عامة الشعب أو حالة من اهللع أو إجبار أو إقناع أو محل أي حكومة أو هيئة أو مؤسسة أإثارةترعيب أو -
جزء منه على املبادرة بعمل أو االمتناع عنه ، أو اعتماد موقف معني أو التخلي عنه أو العمل على أساس 

.مبادئ معينة
.إعاقة السري العادي للمرافق العمومية أو توفري اخلدمات األساسية للجمهور أو خلق وضع عام متأزم-
.خلق حالة مترد عارمة يف البالد-
أو متويل أو إصدار أو أمر أو حتريض أو تشجيع أو حماولة أو ديد أو تآمر أو تنظيم أو جتهيز أي أي ترويج-

.»األعمال املشار إليهانشخص بقصد ارتكاب أي م

.يف الفقه اإلسالمياإلرهابمفهوم : الفرع الثاين

تانا هِاتيف أصقاع األرض إال بقوة السيف وإراقة ، وأنه ما انتشر )1(بأنه دين العنف واإلرهابم اإلسالم زورا و
وفيما يلي حماولة مقتضبة لبيان موقف اإلسالم نفسه من ، )2(عت التهم ضد اإلسالم واملسلمنيالدم، ولذلك تنو

.، وهذا بعد معرفة تعريف مصادره لهاإلرهاب، وذلك من خالل دراسة موقف اإلسالم من اإلرهاب

املسيطر على اإلعالم األمريكي أن يصنع مقولة باطلة ويلبسها ثوب احلقيقة، وهي أن اإلرهاب صناعة إسالمية ، واستطاع أن -بعد أحداث سبتمرب- استطاع اللّويب الصهيوين–)1(

، الندوة العلمية لإلرهاب والعوملة، أكادميية نايف العربية للعلوم وأشكالهالتعريف باإلرهابعبد الرمحن رشدي اهلواري، :راجع يف ذلك. يصدرها إىل اإلعالم الغريب عموما

: ؛ وهو ما تعكسه الكتابات الغربية حول التساؤل حول إمكانية حتول التطرف اإلسالمي إىل اإلرهاب34، ص 23/1/2002-21األمنية، اململكة العربية السعودية، 
ص ، )2009دار بترا، ،:دمشق(، ترمجة أمحد مياين،سبتمرب بعد سبع سنوات11يف قراءات يف اإلرهاب، يهددنا اإلسالم األصويلكيففلورنتينو بورتريو، :راجع يف ذلك مثال

: وانظر. وما بعدها137
STEPHEN HOLMESTHE, MATADOR’S CAPE America’s Reckless Response to Terror, CUP UK, 2007.p14 ets

:سبتمرب، مواقف عنصرية ضد اإلسالم نذكر منها11ح املسؤولني األمريكيني وغري األمريكيني، وخاصة بعد أحداث تضمنت تصاري-)2(

.تصريح بوش بان أمريكا ختوض حربا صليبية ضد اإلرهاب واليت اعتربت فيما بعد أا زلة لسان-

تعاىل اهللا عن ذلك –أن ترسل ابنك ليموت من أجله، بينما املسيحية إميان يرسل اهللا فيه ابنه تصريح جون أشكروفت الذي اعترب فيه أن اإلسالم دين يطلب فيه اهللا منك-

.95، ص2005، دار النفائس، بريوت، صناعة اإلرهابعبد الغين عماد، : لكي ميوت من أجلك، انظر يف ذلك-علوا كبريا
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: القرآن الكرمياإلرهاب يف -أ
ذه الصيغة ، وإمنا اقتصر على اإلرهابستعمل كلمة ت، جند أنه مل ل النظر يف آيات القرآن الكرميمن خال

استعمال صيغ خمتلفة االشتقاق من نفس املادة اللغوية ، بعضها يدل على اخلوف والفزع ، والبعض اآلخر يدل على 
:نذكر منهاالتاليةاآلياتيفوالفزع سبعة منها تدل على اخلوف،)3(موضعا12الرهبنة والتعبد وذلك يف 

)4(﴾يرهبونَلربهِمهمللَّذينورحمةٌهدىنسختهاوفيالْأَلْواحأَخذَالْغضبموسىعنسكَتولَما﴿-1

)5(﴾فَارهبونوإِيايبِعهدكُمأُوفبِعهديوفُواوأَعلَيكُمأَنعمتالَّتينِعمتياذْكُرواإِسرائيلَبنِييا﴿-2
.

.)6(﴾فَارهبونفَإِيايواحدإِلَههوإِنمااثْنينِإِلَهينِتتخذُوالَااللَّهوقَالَ﴿-3

رغَباويدعونناالْخيراتفييسارِعونَكَانوانهمإِزوجهلَهوأَصلَحنايحيىلَهووهبنالَهاستجبنافَ﴿-4

.)7(﴾خاشعنيلَناوكَانواورهبا

.)1(﴾عظيمٍبِِسحرٍوجاُءواواسترهبوهمالناسِأَعينسحرواأَلْقَوافَلَماأَلْقُواقَالَ﴿-5

6-﴿متلَأَندةًأَشبهيرفمورِهدصنماللَّهكذَلمهبِأَنمونَلَاقَوفْقَه2(ي(.

علىمشتقات نفس املادة رهب مخس مرات يف مواضع خمتلفة من القرآن لتدل تويف آيات كرمية أخرى ورد
.)3(التعبد

أن يفهم معىن قريبا من يتأوهلا البعض على وجه حيلو له ،آية كرمية واحدة يف سورة األنفالبيد أنه توجد
فقد جاءت ،)4(اإلرهاباهلجمة الشرسة على اإلسالم واملساس به باسم حماربة مناملعاين اليت ألبست هلذه الكلمة 

اف خيانتهم و خيالكفار واملنافقني والذين العدة يف السالح وحنوه لتخويفبإعداداألمر سياقكلمة ترهبون يف 

.ملرجع السابقعثمان مجعة محيزية ، ا؛حممود يوسف الشوبكي املرجع السابق -)3(
.154األعراف سورة –)4(
.40اآلية.البقرةسورة-)5(
.51،اآليةالنحل سورة-)6(
.90اآلية،ألنبياءاسورة-)7(
116،اآليةاالعراف سورة-)1(
13اآلية،احلشرسورة-)2(
.27احلديدةسور، 31التوبة سورة .82املائدة سورة .34التوبة سورة :هذه اآليات هي–)3(
.حممود يوسف الشوبكي املرجع السابق ، عثمان مجعة محيزية ، املرجع السابق-)4(
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الَّذين) 55(يؤمنونَلَافَهمكَفَرواالَّذيناللَّهعندالدوابشرنَّإ﴿:قال تعاىل،قغدرهم ونقضهم للعهود واملواثي
تداهعمهنمونَثُمقُضنيمهدهيعكُلِّفةرممهقُونَلَاوتا) 56(يفَإِممهثْقَفَنيتبِفرالْحدربِهِفَشمنم
ملْفَهخملَّهونَلَعذَّكَّر57(ي (اإِموافَنختنمٍمةًقَوانيبِذْخفَانهِملَىإِلَياٍءعوإِنَّسلَااللَّهبحينِنيائالْخ)58 (

الْخيلِرِباطومنقُوةمناستطَعتممالَهمواوأَعد) 59(يعجِزونَلَاإِنهمسبقُواكَفَرواالَّذينيحسبنولَا
اللَّهسبِيلِفيشيٍءمنتنفقُواومايعلَمهماللَّهتعلَمونهملَادونِهِممنوآخرِينوعدوكُماللَّهعدوبِهترهبونَ

فويكُمإِلَيأَنومونَلَاتظْلَم60(ت (ْإِنواوحنلْمِجلسلحنافَاجكَّلْلَهوتلَىوعاللَّههإِنوهيعمالسيملالْع﴾)5(.

السالح عدو اهللا وعدوكم من بإعدادكمختيفون " ترهبون به عدو اهللا وعدوكم"الطربي يف تفسري اآلية اإلماميقول 
.رها بقوله ترهبون أي ختوفون به عدو اهللا وعدوكم و هم املنافقونفسفتعاىل ن كثري رمحه اهللاملشركني ، أما اب

هذا ،باالضطرابيف الرهبة وهي اخلوف املقترن اإليقاع: والترهيب اإلرهابوعند املراغي عند شرحه لآلية قال 
وذكر فيها اخلوف من خيانة املعاهدين بسبب اليت سبقتهااآليةيف ضوء إليهاوضوحا عند النظر اآليةويزداد معىن 

، كما ﴾الْخائنِنييحبلَااللَّهإِنَّسواٍءعلَىإِلَيهِمفَانبِذْخيانةًقَومٍمنتخافَنوإِما﴿نقضهم للعهود ، قال تعاىل  
فَاجنحللسلْمِجنحواوإِنْيت تليها وهي قوله تعاىل  الاآليةمتام إىليزداد املعىن وضوحا وتأكيدا عند مواصلة القراءة 

اليت اإلسالمهو من أجل منع العدوان والظلم وحلماية أمة ﴾اللَّهعدوبِهترهبونَ﴿، حيث يتجلى أن معىن﴾لَها
اجلاهزية للجهاد ستعداد املستمر والناس كافة وألن االإزاءبتحصيل القوة لتثبتها وأمرتبالتزام احلق والعدل ، أمرت

،عند االقتضاء يدفع احلرب ومينع وقوعها لسبب خوف من يعتزم نقض العهود ويبيت االعتداء ويضمر اخليانة والغدر
وال يتحقق له ذلك وحيصل له اخلوف والرهبة الزاجرة إال مىت علم بشدة قوة مشروع إرهابيف هذه احلالةوإرهابه
لئال اآلخر،بقوة وإشعاره،لزرع اخلوف والرعب يف نفس العدو" ترهبون"و" الرهبة "تعمل القرآن فاس.)1(املسلمني

وهو من وسائل الردع العسكري ،هو عمل وقائي ذو دالالت اجيابيةاخلوفوهذا اللون من ،يقدم على العدوان
ألنه مينع العدو من ،خطوة حنو السالممبعناه املتداول ، بل هواإلرهابوال داللة له على ،وأدوات احلرب الباردة

، اليت تعترب الترمجة الصحيحة لكلمة " بإرعاب"ويف هذا ضرورة الستبدال كلمة إرهاب ،ممارسة عدوانه
"terrorism"ألن كلمة الرعب هي اليت تدل على الدرجة الشديدة من اخلوف واهللع والفزع.

: السنة الشريفةاإلرهاب يف - ب

.61-55،االنفالسورة-)5(

.املرجع السابق،حممود يوسف الشوبكي-)1(
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اخلوف والفزع إىلشري كلها ت،)2(موضعا 20يف كتب الصحاح للحديث يف أكثر من "رهب"وردت مشتقات 
، قال صلى يف حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه " رهبة"ىل التعبد ، ولعل أشهر ما ورد هو لفظ إاهللا تعاىل وإىل

،)3(»رغبة ورهبة إليكاللهم إين أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك واجلات ظهري إليك «اهللا عليه وسلم 
.)4(أي رغبة يف ثوابك ،ورهبة أي خوفا من غضبك وعقابك:قال احلافظ يف فتح الباري 

وحاصل األمر كله أن ليس يف األحاديث وال القرآن وال يف اللغة أي شيء من املعاين اليت يلبسها الناس هلذه 
ني املعىن اللغوي والقرآين للكلمة وبني املعىن السياسي الكلمة يف اآلونة األخرية ، ولذا جيدر التأكيد على الفرق ب

.واالجتماعي املأخوذ عن اللغات األجنبية

اآلمننيهو ترويع «:بأنهاإلرهابف جممع البحوث باألزهر عرأنوكاجتهاد من الفقهاء املعاصرين ، جند 
يف وإفسادابغيا اإلنسانيةم وكرامتهم وتدمري مصاحلهم ومقومات حيام واالعتداء  على أمواهلم وأعراضهم وحريا

أن تبحث عن ارمني وأن تقدمهم للهيئات األثيماإلرهابهذا أرضهاومن حق الدولة اليت يقع على األرض
كما قام امع الفقهي يف دورته السادسة مبكة املكرمة بتعريف ،)1(»القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم

وان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيا على اإلنسان يف دينه ودمه وعقله وماله العد«:باإلرهاب
وعرضه ، ويشمل التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق ، وما يتصل بصور احلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق 

ي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني ، يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعل فعل من أفعال العنف أو التهديدوك
الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريام أو أمنهم أو أمواهلم للخطر ، ومن صنوفه إحلاق الضرر 

األمالك العامة أو اخلاصة أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية للخطر ، فكل هذا من وبالبيئة أو بأحد املرافق أ

الاللَّهإِنَّاَألرضِفيالْفَسادتبغِوال﴿قال تعاىل ،)2(يف األرض اليت ى اهللا سبحانه وتعاىل عنهاصور الفساد 
بحيينفِْسد3(»الْم(.

.عثمان مجعة محيزية ، املرجع السابق-)2(
.5954ما يقول إذا نام رقم احلديث : باب2326ص5وج.244فضل من بات على وضوء رقم احلديث :باب97ص1ج:ةيف املواضع التاليصحيحهرواه البخاري يف –)3(

.)1987اليمامة،كثريابندار: بريوت (

.))ن.ت.د(اجلديدةاألفاقدار:بريوت(،.7062إىل 7057رقم احلديث الْمضجعِوأَخذالنومِعنديقُولُماابب.77ص8ج: صحيحه ورواه مسلم يف 

رقم احلديث 618ويف ص18651رقم احلديث 604-603ويف ص،18561رقم احلديث 530ويف ص. 18515رقم احلديث 476ص30ج: مسندهورواه أمحد يف

.)1999،الرسالةمؤسسة: بريوت(،18680
.111ص ، )1379،املعرفةدار:بريوت(،11جزء، خاريفتح الباري يف شرح صحيح الب،  العسقالينالفضلأبوحجربنعليبنأمحد–)4(
.املرجع السابق، حسن بن حممد سفر -)1(
.سعد بن علي الشهراين ، املرجع السابق-)2(
.77القصص األية سورة-)3(
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براءة الذئب اإلرهابأننا نقول أن اإلسالم بريء من إالن كان املقام مقاما قصريا ال يفي اإلسالم حقه ، إهذا و
بل ويوقع على من يرتكبها العقاب  ،، ألن اإلسالم دين السماحة والتسامح  ال يرضى هذه األعمالمن دم يوسف 

شرع لضمان عدم حدوث ذلك احلدود، ووضع ففهو ال يرضى بترويع اآلمنني واالعتداء عليهم وعلى ممتلكام ، 

الْأَرضِفيتفِْسدواولَا﴿:ال تعاىل سياسة جنائية غاية يف العدل ، غايتها إصالح األرض والوقاية من كل فساد ،ق

دعابهلَاحإِصوهعادفًاوواخعطَمإِنَّوتمحراللَّهقَرِيبنمِسنِنيح4(﴾الْم(.
اإلسالممناف لإلسالم ، فليس من العدل اام إرهايببعمل اإلسالمحد ما  ينسب ألهل أوعليه وان ارتكب 

- وتشويه اإلسالم رغم كل احلمالت املغرضة على تشويهه–، وسيضل التاريخ اإلنسانر ما قام به هذا وحتميله وز
اليت قدم فيها املسلمون أروع النماذج عن التسامح واالعتدال ، وقد كان ، الرائعة اإلنسانيةشاهدا على املواقف 

أو تلك النصائح اليت كان يوصي ا ،فتح مكةوما حدث يفيف ذلك ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة 
.ه وجيشه إال خري دليلقادة جند

م اإلرهاب مبختلف صوره وألوانه، وأوجب معاقبة من يقوم به، أو ن اإلسالم حرأفها هو القرآن الكرمي يصدع ب
املهجور والنائي من يشاركه فيه، أو من حيرض عليه، وذلك بقطع األيدي واألرجل والنفي من األرض اآلهلة إىل

ورسولَهاللَّهيحارِبونَالَّذينجزاءإِنما﴿:منها، ويسمى هذا العقاب حبد احلرابة، وفيه يقول املوىل جل شأنه
اَألرضِ ذَلكمنينفَواْأَوخالفمنوأَرجلُهمأَيديهِمتقَطَّعأَويصلَّبواْأَويقَتلُواْأَنفَسادااَألرضِفيويسعونَ

ملَهيزيخافينالدملَهيوفةراآلخذَابعيمظ1(﴾ع(.

السعي احلريص إىل الذود والدفاع على دينهم :خاصةفالواجب على أهل اإلسالم عامة، وعلى علمائهم ومثقفيهم

، ألن يف ذلك أكرب دليل على مساحة )2(ضارية املطلوبة منهم شرعاوذلك بتقدمي أروع النماذج يف السلوكات احل

.اإلسالم وبعده عن كل مظاهر الغلو و التزمت املرفوضني شرعا

ويف ذلك رد على كل من يتهم اإلسالم بذلك، وهم يف احلقيقة كثر يعملون ليل ار، يستغلون ما ملكت أيديهم 

وذلك من أجل اختاذ مواقف سلبية من ،على صناع القرار يف هذه الدولمن وسائل اإلعالم و مراكز البحث، للتأثري

.56، اآليةاألعرافسورة-)4(

.33اآليةاملائدة سورة–)1(
دار :القاهرة (عمرو عبد املنعم سليم، : ، حتريراإلرهاب والعنفعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وآخرون، : إلسالم يف الوقت املعاصر، راجعللوقوف على ما كتبه بعض علماء ا-)2(

.12، ص )2003دار املنهاج، :القاهرة(،اإلرهاب وآثاره السيئة على األفراد واألمموما بعدها؛ زيد بن حممد بن هادي املدخلي، 9، ص )2004الضياء، ،
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اليت هي األخرى ذاقت من أعمال العنف الواليات املتحدة األمريكيةوالشك أن من بني هذه الدول ،اإلسالم وأهله

كبري يف ممارسة عن املفهوم األمريكي لإلرهاب، وهي اليت كانت هلا جتربة وباعاملقام،لنتساءل يف هذا ما ذاقت، 

. وصف اإلرهاباإلرهاب، وباملقابل تعرضها ألعمال عنف ألصقت ا 

.املفهوموفيما يلي تفصيل هلذا القول امل، وذلك ببيان التعريف األمريكي لإلرهاب واخلصائص العامة هلذا

المطلب الثالث

.وم األمریكي لإلرھاب ــالمفھ

مفهوم يف تبنيسامهت )1(سبتمرب لعدة أحداث اعتربا إرهابية11يكية قبل تعرضت الواليات املتحدة األمر
سيؤثر حتما على تصورها يف مكافحته، ويف تبين إستراتيجية خاصة الذي املفهوم وهو خاص ا لإلرهاب، 

:تعرضت الواليات املتحدة موعة من األحداث اليت اعتربا إرهابية نوجزها فيما يلي-)1(
105، حينما باغتت طائرات من األسطول اجلوي  الياباين وعددها 1941اهلجوم الذي تعرضت له  الواليات املتحدة األمريكية يف السابع من ديسمرب سنة .1

.آخرين1109جندي وجرح 2280جبزر اهلاواي، مما أدى إىل مقتل حوايل "  بريل هاربر"ألمريكي الراسي يف ميناء وحدات األسطول البحري ا
.يوما444رهينة فيها ملدة 250لالقتحام من قبل الطالب اإليرانيني واحتجاز 1979تعرض السفارة األمريكية يف الرابع من نوفمرب .2
.جندي أمريكي273، مما أدى إىل مقتل 18/04/1983تفجري السفارة األمريكية يف بريوت يف .3
.جندي أمريكي241، قتل فيه 23/10/1983تفجري مقر املاريرت ببريوت يف .4
.آخرين 586أشخاص وجرح 5أدى إىل مقتل 12/12/1983تفجري مقر السفارة األمريكية والسفارة الفرنسية يف الكويت يف .5
.شخص ، وكان السفري األمريكي من بني اجلرحى16، أدى مقتل 20/12/1984األمريكية يف بريوت يف  تفجري سيارة مفخخة أمام مبىن السفارة.6
16أمريكيا ملدة 39من قبل مجاعة لبنانية  ، وقتل أحد أفراد طاقمها ، واحتجاز 14/06/1985للخطف يف 727تعرض طائرة أمريكية من طراز بوينغ .7

.ريةيوما ، مث أطلق سراحهم بعد وساطة سو
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يجية داخل أو ،حيث تنطلق أساسا من هذا التصور، ومن احلرص على احترام أجندا اخلاصة مبصاحلها اإلسترات))2ا
:وفيما يلي تفصيل ذلك عرب العناصر التالية.خارج  الواليات املتحدة األمريكية ملكافحة اإلرهاب والقضاء عليه

.األمريكي لإلرهابالتعريف: الفرع األول
شية  هي أعمال وحاإلرهابكانت من أنصار االجتاه الذي يرى أن أعمال الواليات املتحدة األمريكيةأن م بناتقد

كات التحرير جيب أن تدان وحتارب بقوة ، بغض النظر عن دوافع مرتكبيها ، وتندرج وفقا هلذا املفهوم أنشطة حر
: لإلرهابالواليات املتحدة األمريكيةمتها اليت قداتريفوفيما يلي أهم التع

ف غري املقاتلني ، هو كل عنف مدبر ذي دافع سياسي يستهد«تعريف وزاريت اخلارجية والدفاع األمريكي -
للتأثري ويقوم به أعضاء غري مقاتلني ، هم أعضاء يف مجاعات قومية فرعية أو عمالء سريون يتبعون الدولة

:هواإلرهابلدى األمم املتحدة فصرح أن الواليات املتحدة األمريكيةأما ممثل،)1(»على مجهور من الناس
دين فادح أو خطفه أو حماولة ارتكاب هذا الفعل أو يشمل كل ما من شأنه قتل شخص أو إحداث ضرر ب«

.)2(»االشتراك فيه على وجه غري مشروع
التهديد باستعمال العنف أو استعمال «:وهو .1980سنة )C.I.A(تعريف وكالة االستخبارات األمريكية -

و تعمل ضدها ، العنف ألغراض سياسية من قبل أفراد أو مجاعات سواء تعمل لصاحل سلطة حكومية قائمة أ
وعندما يكون القصد من تلك األعمال إحداث صدمة أو فزع أو ذهول أو رعب لدى اموعة املستهدفة 

.راكبا20راكبا ، قتل أثناء حماولة حتريرها 358مبطار كراتشي كانت تقل 1985اختطاف طائرة أمريكية يف .8
.شخصا270، أودى حبياة 21/10/1988باسكتلندا يف "لوكريب " انفجار طائرة ركاب فوق بلدة.9

. أشخاص6أدى إىل مقتل29/02/1993انفجار يف مرآب مبركز التجارة العاملي بنيويورك يف .10
.آخرين500وجرح 168أدى إىل مقتل . 19/04/1995انفجار يف أوكالهوما سييت يف .11
.أمريكيني 5أودى حبياة 13/11/1995انفجار مبىن تابع للقوات األمريكية يف مدينة الرياض يف .12
.املآت من اجلرحىأمريكي وإصابة 19أدى إىل مقتل 25/06/1996تفجري شاحنة يف مدينة الظهران بالسعودية يف  .13
.قتيال وآالف اجلرحى224، كانت حصيلته 07/08/1998انفجار سيارتان أمام مبىن السفارة األمريكية يف نريويب عاصمة كينيا ودار السالم بترتانيا يف .14
.جندي أمريكي17،أدى إىل مقتل 21/10/2000انفجار استهدف بارجة عسكرية أمريكية يف مرفأ عدن يف .15
إىل سلسلة تفجريات باستخدام طائرات مدنية خمتطفة استهدفت مواقع حساسة، كانت 2001سبتمرب 11ات املتحدة األمريكية األمريكية يف تعرض  الوالي.16

.قتيل فضال عن اجلرحى واخلسائر املادية2800حصيلتها أزيد عن 
145، ص 2002، شركة باتنيت ، اجلزائر ، سبتمرب11ألحداث سات الدولية واإلقليمية، االنعكا2001سبتمرب 11كرونولوجيا ما قبل أحداث قادري حسني ، :راجع يف ذلك

.15/03/2009: تاريخ التصفحwww.zljazeera.net،ستون عاما ما بني أكرب هجومني تعرضت هلما  الواليات املتحدة األمريكية؛وما بعدها
.28،ص2005، يناير 159، جملة السياسة الدولية، العدد مستقبل احلملة األمريكية ملكافحة اإلرهاب يف ضوء االجتاهات الدراسية احلديثةعبد اهللا األشعل، : يف ذلكانظر–)2(

، )تساؤالت تبحث عن أجوبة(سباب والنتائج يف عصر العوملةاإلرهاب بني األعبد العاطي أمحد الصياد، ؛1هامشا53مسعد عبد الرمحن  زيدان قاسم ، املرجع السابق ، ص -)1(

.7، ص 23/1/2002-21الندوة العلمية لإلرهاب والعوملة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، 
.192، ص مسعد عبد الرمحن  زيدان قاسم ، املرجع السابق -)2(



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-69-

مجاعات تسعى إىل قلب اإلرهاباملباشر ، ويشمل اإلرهايبواليت تكون عادة أوسع من دائرة ضحايا العمل 
أو جلماعات معينة أو دف تدمري نظام أنظمة حكم حمددة وتصحيح مظامل حمددة سواء أكانت مظامل قومية 

.)3(»دويل كغاية مقصودة لذاا
سلوك جنائي عنيف يقصد به التأثري على «:أن اإلرهابفيهترىوالذي1984تعريف وزارة العدل سنة -

.»سلوك حكومة ما عن طريق اخلطف واالغتيال
حتقيق أهداف سياسية أو دينية أو االستعمال املخطط له للعنف أو التهديد باستعمال العنف من أجل «-

.)4(»إيديولوجية من حيث طبيعتها، وذلك باستخدام التهديد أو االبتزاز أو زرع اخلوف
ستهدف به منظمات تالعنف الواقع عن قصد وترو وبدوافع سياسية «هو: تعريف الكونغرس األمريكي -

.»تأثري على مستمعني أو مشاهدينوطنية أو عمالء سريون مجاعة غري حماربة يقصد به يف الغالب ال
غري مشروع –أو التهديد باستعمال –استعمال «هو ": F.B.I"تعريف وكالة التحقيقات الفيدرالية -

للعنف ضد أشخاص أو ممتلكات لتخويف أو إلجبار حكومة أو املدنيني كلهم أو بعضهم لتحقيق أهداف 
خطرا على احلياة اإلنسانية وينتهك حرمة القوانني أو هو عمل عنيف أو عمل يشكل،سياسية أو اجتماعية
.»اجلنائية يف أي دولة

)د(من الدستور األمريكي وبالتحديد املقطع 22وارد يف املادة اإلرهابترى أن : تعريف وزارة اخلارجية -
طنية العنف املربمج ألغراض سياسية ضد أهداف غري مشتركة باحلرب الذي متارسه احلركات املنظمة الو«:

.)1(»والعمالء واليت عادة دف إىل التأثري على عموم اتمع 
هو االستعمال غري القانوين للعنف ضد األشخاص «:لإلرهابتعريف مكتب التحقيقات الفيدرايل -

وبالتايل حتقيق أهدافه السياسية منهما،الرعب و إجبار احلكومة أو الشعب أو جزء إشاعةواملمتلكات دف 
.»اعيةأو االجتم

:ني اإلرهاب بأنهيعرف الساسة األمريكي-)3(
التهديد مع سبق اإلصرار واستخدام العنف من جانب مجاعات شبه : عيون السلطة املسؤولة وطنيا أو حمليا قد يكون التعريف العملي ملا جيب التعامل معه فيما خيص هذا األخري، هويف"

:راجع."ائج سياسية أو دينية أو إيديولوجية، وإىل غرس اخلوف يف أوساط اجلمهور عموماقومية أو أفراد سريني، يهدفون إىل ترهيب والضغط على احلكومات من أجل تعزيز نت

DAVID J. Whittaker, T E R R O R I S M UNDERSTANDING THE GLOBAL THREAT, LONGMAN, GREAT BRITAIN, 2002. P10.
نعوم تشومسكي وآخرون، ترمجة : ، احملرر)حرب أمريكا على العامل، السياسة اخلارجية األمريكية وإسرائيل(اإلرهاب والرد املناسب، يف العوملة واإلرهاب،نعوم تشومسكي، –)4(

.121، ص ) 2003مكتبة مدبويل، :القاهرة(محزة املزيين، 
.د يوسف الشوبكي ، املرجع السابقحممو-)1(
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-االستخدام املدروس للعنف أو التهديد بالعنف لتحقيق «فه بأنهمن األوساط السياسية األمريكية من يعر
. )2(»أهداف ذات طبيعة سياسية، أو دينية أو فكرية، وهو ما يتم بالتهديد واإلكراه وبث الرعب

.لإلرهاباخلصائص العامة للمفهوم األمريكي : الفرع الثاين

اية املطاف واليت تشكل املتحدة،املقدمة من قبل خمتلف األجهزة الرمسية للواليات اتريفيف التعن إن املتمع يف
األمريكية لإلرهاب، ميكنه بسهولة أن يالحظ أن املفهوم األمريكي ميتاز خباصيتني تستحقان أن نقف الرؤية النهائية

.)3(عندمها موقفا يليق ما

من حتديد مفهوم الواليات املتحدة األمريكيةا تعرب بصورة واضحة عن موقف أفأما اخلاصية األوىل فهي 
وأعمال الكفاح املسلح ضد العدوان واالستعمار ، وكذا كفاح األقليات ضد اإلرهاببني واخللط اإلرهاب

ض مطالبهم سيطرة اإلدارة املركزية ،كما هو احلال بالنسبة حملاوالت السود و اهلنود األمريكيني يف حتقيق بع
اليت حتاول قطع الطريق أمام ،الواليات املتحدة األمريكيةاالجتماعية والسياسية يف مواجهة احلكومة الفيدرالية يف 

الطابع " أية مقاومة لسياستها العنصرية ضدهم ، وهذا يتضح من الصياغات السالف ذكرها حيث جند عبارات 
".السياسي للعنف

الذي تقوم اإلرهابوجتاهلها كليا ،الفردي اإلرهابتعكس اهتمامها ب-اتريفالتع- اأأما اخلاصية الثانية فهي 
، وهذا أمر مرده طبعا إىل الطابع االستعماري هلذه الدولة ، وموقفها -تتصدر قائمة هذه الدولألا-به الدول ، 

ط لدولة االحتالل وطلق وغري املشروتأييدها امل،وخاصة فيما يتعلق حبق تقرير املصري،من حقوق العامل الثالث
:وفيما يلي تفصيل ذلك ، الصهيوين

:وأعمال املقاومةاإلرهاباخللط بني : أوال 

ه جمموعة من األسباب نوجزها يف والكفاح املسلح ، مرداإلرهابإن اخللط وعدم التمييز األمريكي بني أعمال 
:التايل 

.82، ص ) 2003، جاح اجلديدةبعة النمط: املغرب (، سبتمرب11حالة . اإلرهابنعوم تشومسكي، –)2(
:مع اليمني املتطرف، راجع للتفصيلملفهوم األمريكي منذ القدم يربط العنفاقهاء أن فيعترب بعض ال-)3(

- GEORGE Michael, Confronting Right-win Extremism and Terrorism in the USA, Routledge, New York, 2003.p86.
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دول قاطبة ، تتحد فيه رؤاهم ، وتتفق بشأنه إجراءات عدم وجود تعريف حمدد لإلرهاب جتتمع عليه ال-
تبعا لألهواء اإلرهابس غياب ذلك وجود نوع من االنتقائية يف وصف فرد أو جمموعة ب، وكرالقضاء عليه 

ية بادعاء أا عمل مقاوم لإلرهاب وكفاح مسلح ضد اإلرهابواملصاحل ، مما أدى إىل تسويغ لبعض األعمال 
.)1(وجوده وانتشاره

ية باختالف إيديولوجيتها وخلفياا ومصاحلها، فما يراه البعض اإلرهاباختالف نظرة الدول إىل األعمال -
الواليات املتحدة طرفقوبل باستغالل هذا االختالف من هو ما وآلخر عمال مشروعا، اإرهابا يراه البعض 

.إال السري يف فلكه وفلكهاوما على البقية من الدول،لفرض توجه معني وتعريف حمدداألمريكية
الواليات املتحدة وجب على إرهاباإسرائيلفما تراه حلفائها،احملافظة على املصاحل األمريكية احليوية ومصاحل -

.أن تراه كذلكاألمريكية
فكرة استخدام القوة لتحقيق مبدأ تقرير املصري ، إذ تعترب أن تصفية الواليات املتحدة األمريكيةمعارضة -

ستعمار ينبغي أن يتم باإلجراءات السلمية ، ويف املقابل جندها تستخدم العنف والقوة لتقويض حكومات اال
حتث ذريعة التدخل واالستحواذ على مناطق نفوذ حيوية ، واستغالل لثروات الشعوب ، والتدخل عسكريا

.)2(اإلنساين ونشر الدميقراطية وحقوق اإلنسان

له آثار -فيهإسرائيلباستثناء حق –ت من اخللط وعدم االعتراف بأعمال املقاومة ن هذه األسباب وغريها جعلإ
ووصف حركات املقاومة اإلرهابخطرية على العالقات الدولية ، كان من أمهها ربط املقاومة بو تداعيات 
ضغط على الدول ية ، كحركات التحرر الفلسطينية والعراقية واألفغانية وغريها ، وممارسة الاإلرهابباحلركات 

وحىت تتخذ موقفا وإجراءات حازمة ضد هذه احلركات ، هذا ونظرا للتشابه الذي قد ،األخرى حىت تتبىن هذا الطرح
وبني أعمال الكفاح املسلح ، نرى ضرورة التمييز بينهما بناء على رأي الفقه اإلرهابيستشكل على البعض بني 

: ل العنصر املوايل ما سيكون حموبعض االتفاقيات الدولية، وهذا 

.)1(اإلرهابالتمييز بني أعمال املقاومة و-

أنه يف اآلونة األخرية ونتيجة ملا حدث من تعارض يف املصاحل بني الدول وكذا بني اجلماعات ،ه ملن نافلة القولنإ
ال تتماشى مع حتقيق مصاحله من خالل خلط  األوراق وإعطاء بعض األفعال صفات إىلد سعى البعض قف،واألفراد

.02/10/2009، تاريخ التصفح www.shamila.com، مفاهيم اإلرهاب والعنف واختالف وجهات النظر حوهلاريف ، حممد بن علي اهل-)1(
.391، املرجع السابق ، فريدةبلفراق -)2(

.وما بعدها25ص، 2001، جانفي 275العدد ملستقبل العريب ، ، جملة اطار الدويل حلق تقرير املصرياملقاومة واإلرهاب يف اإلعماد عبد الغين عماد ، : ملزيد من التفصيل راجع -)1(
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من أجل تغطية بعض الدول على أفعاهلا غري املشروعة اإلرهابقد يتم التوسع يف مفهوم :حقيقتها ، فعلى سبيل املثال
.بالنسبة للمقاومة العراقية واألفغانيةالواليات املتحدة األمريكيةخبصوص املقاومة الفلسطينية ، وإسرائيلكما تفعل 

وغريه من صنوف وصور العنف األخرى أمر يف غاية األمهية ، حىت ال تدخل أعمال هاباإلرلذا فإن التمييز بني 
.)2(يف ثناياه ولكي توضع األمور يف نطاقها احلقيقياإلرهابمعينة بعيدة عن 

والكفاح املسلح، وخاصة بعد انتشار التيارات الثورية اإلرهابولذلك تصدى العديد من الفقهاء حملاولة التمييز بني 
كاختالف والدوافع،حتت تأثري مجلة من األسباب ،-الفقهكعادة –موجة التحرر مع االختالف حول هذه التفرقة و

.وفيما يلي حماوالت التمييز بني الفقهاءوغريها،املنطلقات اإليديولوجية 

.)3(والكفاح عند الفقهاءاإلرهابالتمييز بني -أ

ما يليوالكفاح املسلح نوجزها يفاإلرهابميكن التمييز بواسطتها بني دت االجتاهات والرؤى حول املعايري اليتتعد:

وتطورها جاء من اإلرهابأن نشوء ظاهرة - الذي ميثله الفقه العريب–يرى هذا االجتاه : االجتاه األول-1-أ
ضع لنفسه الغرب ، الذي أخذ يوحي مبمارسات جوهرها العدوان واالحتالل والنهب للخريات واملقدرات ، مث و

ا خبصوص مقاومة االحتالل أم،مقاييس وفرضها على غريه ، فمثال مقاومة النازية والفاشية أمر مشروع وبكل الطرق
.)4(اإلرهابالصهيوين واالستعمار اجلديد فهو أمر غري مشروع ، وهو من قبيل 

والدافع منهما،الشعب يف كل والكفاح املسلح حيدده دوراإلرهابيرى أن التمييز بني :االجتاه الثاين-2-أ
:العنف ومدى مشروعية العمل والنشاط على النحو التايلوكذا املستهدف بأعمالالنفسي،

ما يفأ،مام للمقاومةضتكون الرغبة الشعبية قوية وكبرية لالنيف أعمال املقاومة: دور الشعب: 1-2-أ
.جتد االستنكار والتنديدية فال تلقى أي قبول ، بل بالعكساإلرهاباألعمال 

فطبيعة الرغبة أو الباعث هي اليت حتدد الفرق بني السلوكني ، ففي ،هذا املعيارحسب:الدافع النفسي : 2-2-أ
ستعمار ، أما االوفك أغاللومعانقة احلريةأعمال املقاومة يكون اهلدف هو الرغبة الوطنية يف افتكاك االستقالل

.99ان قاسم ، املرجع السابق ، ص مسعد عبد الرمحن زيد-)2(
.88أمحد حسني سويدان ، املرجع السابق، ص ؛وما بعدها108راجع حممد عزيز شكري ، املرجع السابق، ص –)3(
.101مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم ، املرجع السابق ، ص؛ص384، املرجع السابق ، فراق فريدةبل-)4(
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فيكون عادة بعيدا عن الوطن وغالبا ما يكون أداة لصاحل املستعمر للقضاء على أعدائه وضرب باإلرهاالدافع يف 
.مصاحل األمة

أي حتديد من يوجه إليه العنف ، فبتحديده يتم التمييز بني الفعلني ، ففي : املستهدف بأعمال العنف :3–2-أ
ر وأعوانه وأذنابه أو كل من يقوم بدعم ومساندة االحتالل أعمال املقاومة يتم توجيه العنف إىل قوى االستعما

فالغالب من ضحاياه هم اإلرهابأو كل ما يقف حجرة أو عائقا أمام نيل احلرية واالستقالل، أما أعمال ،وبقائه
.ريأبرياء ال ناقة هلم يف الصراع وال مجل، وعادة ما يكونون كباش فداء موجهني إىل الدعاية ولفت االنتباه ال غ

أعمال املقاومة هلا املشروعية اليت ال غبار عليها سواء بنص القوانني الداخلية أو :مدى املشروعية : 4-2-أ
ية فاإلمجاع منعقد اإلرهاب، اليت اعتربته حقا مشروعا ومبدأ راسخا ال ميكن إنكاره ، أما األعمال )1(املواثيق الدولية

.تنكار واستهجان اجلميع بل هي حمل اس،حول عدم مشروعيتها
:االجتاه الثالث: 3-أ

فإن املعيار الذي ميكن التفريق بينهما يتمثل يف القوة اليت تستخدم يف السلوكني ، فالقوة اليت ،حسب هذا الرأي
املال واالبتزاز ، أما استخدام القوة يف أعمال املقاومة فتتمثل يف رد حق يكون الغاية منهااإلرهابتستخدم يف 

يسعى لتحقيق هدف يرزخ حتت وطأة وجحيم االستعمار ، فالثائر صاحب عقيدة وضمري،مسلوب ووطن مغتصب
ؤمتن له جانب ال ميكن أن يف،بيح سفك الدماء وقتل الغريستي،فهو فاقد للضمري جمانب للعقيدةاإلرهايبنبيل ، أما 

.)2(على فكرة أو مبدأ
تضمن بعض القواعد والضوابط حىت تجيب أناالحتالل مقاومةعلى أن)1(يرى هذا االجتاه: االجتاه الرابع: 4-أ

:ال ينقلب إىل عمل إرهايب منها 

.الداخل داخل األراضي احملتلة بصفة أساسية وال يقع خارجها ، إال إذا استحال تنفيذها بوقوع األعمال-
.أن تقع أعمال العنف ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية أو سلطات اإلدارة املدنية لالحتالل-
. أال توجه أعمال العنف ضد املدنيني واألبرياء واألطراف اليت ليس هلا أية عالقة بعمليات احتالل األرض-

:)2(االجتاه اخلامس:5-أ

وغريها، للوقوف على . 14/12/1960من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب ، واإلعالن اخلاص بشأن منح االستقالل للشعوب والبالد املستعمرة الصادر يف 2انظر مثال املادة –)1(

.وما بعدها24، ص) 1994دار احلسام للنشر والتوزيع، :بريوت(، )إرهاب الدول ودول وعمليات اإلرهاب(اإلرهاب العامليتركي ظاهر، : األسانيد راجعهذه 
.163مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم ، املرجع السابق ، ص-)2(

.413، املرجع السابق ، صبلفراق فريدة-)1(
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: هياإلرهابعة من الضوابط ميكن من خالهلا التمييز بني الكفاح املسلح وويرى هذا االجتاه إىل أن هناك جممو

، والعنف ) ملقاومةا(االستناد إىل قوانني احلرب والقانون الدويل اإلنساين كمعيار للتفرقة بني العنف املشروع -
لقوات املسموح سواء اتفق مع القواعد اليت تنظم ا،، فكل عمل يوافق هذه القواعد) اإلرهاب(غري املشروع 

هلا ممارسة هذه األعمال أو القواعد اليت حتدد األشخاص احملميني من احلروب أو القواعد املنظمة للوسائل 
.وكل عمل خارجها يعترب إرهابيا،هي أعمال مشروعة تندرج ضمن املقاومة،واألساليب

.معيار التناسب أو التفرقة بني التفرقة بني األهداف العسكرية واملدنية-
.معيار النظر إىل العالقة بني األطراف املتحاربة وصفة الضحايا-

هذه هي أهم االجتهادات الفقهية املبذولة، للتمييز بني األعمال املشروعة اليت تتخذ من القوة سبيال لتحصيل 
لواليات املتحدة ااملطالب، وبني القوة غري املشروعة اليت يكون هدفها إثارة اخلوف وترويع اآلمنني، وهو ما استغلته 

وانفردت بتصور يبعد عن ساحة املشروعية حركات التحرر، أين اعتربا حركات إرهابية ، وهو ما سيتم األمريكية
:تفصيله يف العنصر املوايل

الفردي  اإلرهاببالواليات املتحدة األمريكيةت اهتم:إرهاب الدولة الواليات املتحدة األمريكيةجتاهل : ثانيا 
،تتصدر الدول اليت أبدعت يف ارتكاب إرهاب الدولة بشىت صنوفهوهي اليت،إرهاب الدولباالهتمامست وتنا

.وهذا مرده طبعا إىل الطابع االستعماري هلذه الدولة 

، حىت ف إرهاب الدولةعرمن الضروري أن ن، نرى ه وتؤازرهأدلة دامغة تثبتتأسيس ما قلناه علىوقبل الوصول إىل
.ااريفعلى ذكر إرهاب الدولة يف تعالواليات املتحدة األمريكيةلى حقيقة عزوف نقف ع

صطلحات احلديثة يف القانون من امل"state terrorism"عد مصطلح إرهاب الدولة ي: مفهوم إرهاب الدولة- أ
وجدتوبالرغم من ذلك فقد ظ بالدراسة الكافية ، مما جيعله مصطلحا غامضا غري واضح املعامل ،حتمل اليت،الدويل

بعض التعريفات وفيما يلي نسوق ،)1(الفردياإلرهاببعض احملاوالت الفقهية لتعريف إرهاب الدولة ومتييزه عن 
:املقترحة له

.وما بعدها 405، صنفسهاملرجع -)2(

.77، ص2003، جامعة القاهرة ، ) رسالة لنيل الدكتوراه يف القانون(،إرهاب الدولة يف إطار قواعد القانون الدويل العامسامي جاد عبد الرمحن واصل ، -)1(
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-كل عمل من أعمال العنف املسلح يرتكب من أجل هدف سياسي أو «:بأنه" إيريك دافيد" لفقيه افه عر
اليت حتظر استخدام الوسائل الوحشية اإلنساينلقانون الدويل ااالنتهاك لقواعد اجتماعي أو مذهيب أو ديين ب

.)2(»والرببرية ، ومهامجة الضحايا األبرياء أو مهامجة أهداف معينة دون أية ضرورة عسكرية

بينما ذهب بعضهم إىل أن إرهاب الدولة هو استخدام حكومة دولة لدرجة كثيفة وعالية من العنف ضد -
من املواطنني ،من أجل إضعاف أو تدمري إرادم يف املقاومة أو الرفض ، مبا تتخذه من سياسة القمع املدنيني

بينما . )3(والضغط على أفراد اتمع ، وعلى الشعوب األخرى إن كان األمر يتعلق بإرهاب الدولة اخلارجي
ل جمموعة من األعمال الذي تقوده الدولة من خالاإلرهابيرى البعض أن إرهاب الدولة هو ذلك 

وصوال إىل ضمان خضوعهم - يف الداخل–والسياسات احلكومية اليت تستهدف نشر الرعب بني املواطنني 
لرغبة احلكومة ، أو يف اخلارج بغرض حتقيق بعض األهداف اليت ال تستطيع الدولة وال تتمكن من حتقيقها 

.)4(بالوسائل املشروعة
و استخدام العنف العمدي غري املشروع أو التهديد باستخدامه من قبل ه«:البعض اآلخر أنه ىهذا وير-

سلطات دولة ما أو أحد أجهزا أو بعض األشخاص الذين يعملون ملصلحتها ضد رعايا دولة أو ممتلكات 
دولة أخرى ، ختلق حالة من الرعب والفزع بغية حتقيق أهداف حمددة ، أو قيام هذه السلطات باالشتراك أو 

دة أو التشجيع أو التحريض أو الستر أو اإليواء أو تقدمي العون أو تسهيل تواجدهم على أراضيها أو املسان
.)5(»تغاضيها عن أنشطتهم اليت ترمي إىل القيام بأعمال عنف وختريب ضد دولة أخرى

:التاليةنقاطالدولة يقوم على الإرهابأن يرى ات،ريفهذه التعاملستقرئ واملتمعن يف ن إ

وسلطاا املخولة دستوريا بالعمل بامسها الرمسيةيف أجهزا، ممثلةدولةالالفعل أو املمارس له هوالقائم بأن-

وحلساا، سواء أكان هذا العمل مباشرا من قبل هذه األجهزة أو بعض األشخاص الذين يعملون بامسها 

املشاركة أو التشجيع أو التحريض أو التستر ، أو بطريقة غري مباشرة وذلك يف حالة قيام الدولة ب)1(وحلساا

أو عصابات مسلحة أو تسهيل -نظامية أو غري نظامية–أو إيواء أو تقدمي العون واملساعدة إىل مجاعات 

.78املرجع نفسه ، ص-)2(
.217، املرجع السابق ، صبلفراق فريدة-)3(
.78، املرجع السابق،ص)رسالة الدكتوراه يف القانون(إرهاب الدولة يف إطار قواعد القانون الدويل العام،واصل ،سامي جاد عبد الرمحن-)4(
.80املرجع نفسه ، ص-)5(
.يطلق على مثل هذا النوع من إرهاب الدولة باإلرهاب املباشر-)1(
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يا اتواجدهم على أراضيها أو تغاضيهم عن نشاطهم اليت ترمي إىل القيام بأعمال عنف وختريب ضد رع

.)2(وممتلكات دولة أخرى 

أو سالمة إقليمها رر من الفعل هي دولة سواء أصاب الضرر مؤسساا أو سالمتها أو سالمة رعاياها أن املتض-
. الربي أو البحري أو اجلوي ، أو أدى هذا الفعل إىل خلق جو من الفزع وعدم االستقرار

يت ال حصر ، كاالختطاف أو اإلسقاط أو التدمري وغريها من األفعال الرهاب قد يكون باإلجياباإلأن فعل -

أي باالمتناع عن القيام بعمل ما ، كالتغاضي عن مجاعة تقوم بأعمال ضد دولة وقد يكون بالسلب، هلا أ

أن الغاية من إرهاب الدولة هو حتقيق جمموعة من األهداف املتنوعة السياسية واالقتصادية ، اليت ، كماأخرى

ء إىل احلرب وكذا ردود األفعال واالنتقادات الدولية   ال ميكن حتقيقها إال ذه الطريقة ، متجنبة  بذلك اللجو

بنوعيه املباشر اإلرهابوينأى عنها اختاذ أي إجراءات دولية ضدها يف حالة جلوءها إىل احلرب ، فتلجأ إىل 

.وغري املباشر لتحقيق هذه املآرب وتفادي هذه املثالب

الدولةإرهابفنا هذا وبعد أن عر،ذكر إرهاب الواليات املتحدة األمريكيةوعزوفاديتفيتضح لنا جليا سر
، ذلك أا من جهة تساند واجلالءالوضوحأمر يف غايةولإلرهاب ، وهاخلاصإدراجه يف تعريفهاالدولة أو 

الواليات املتحدة –الرمسي أي إرهاب الدولة اليت متثله إسرائيل أحسن متثيل ، ومن جهة أخرى قيامها اإلرهاب
، ويشهد بذلك الواقع والتاريخ، بالرغم من حماوالا بتصرفات ضد الدول هي يف حقيقتها أفعال إرهابية-يةاألمريك

، )1(تلميع صورا باختالق الذرائع املختلفة لتربير سلوكاا 

، إرهاب الدولة يف إطار قواعد القانون الدويل العامراجع سامي جاد عبد الرمحن واصل ،: باشر، يف تفصيالت ذلك يطلق على مثل هذا النوع من إرهاب الدولة باإلرهاب غري  امل-)2(

.103ص.)2004دار النهضة العربية ، :القاهرة(

:مبا يليويكفينا التذكري،التاريخ معناه صفاء صفحتها قبلهتاريخ هذه الدولة حافل مبثل هذه األعمال وليس بدايتها هذا-)1(

ما قام به سالح اجلو األمريكي بشن غارات جوية على بعض األهداف و.إبادة اهلنود احلمر واصطياد السود بالشباك وإلقاء القنبلة الذرية على اليابان وغريها-

اق خسائر مادية فادحة بتلك املنشآت وكان ذلك بدعوى ، مما أدى إىل مصرع وإصابة العشرات من املواطنني األبرياء فضال عن إحل1986العسكرية واملدنية يف ليبيا سنة 

.الدفاع الشرعي الوقائي ضد ما تقوم به ليبيا من دعم للمنظمات اإلرهابية اليت تشكل ديدا للواليات املتحدة

.راكبا290دى إىل مصرع مجيع ركاا البالغ عددهم من إسقاط طائرة مدنية إيرانية فوق مياه اخلليج العريب مما أ6/1988/ 3ا قامت به قوات البحرية األمريكية يف م-

الواليات املتحدة األمريكية وحماكمته أمام القضاء األمريكي ياده إىل ، واقت"مانوييل نورييجا"قامت القوات األمريكية باجتياح بنما وإلقاء القبض على رئيس الدولة 1990يف -

.بدعوى اجتاره يف املخدرات
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:التشريعية إلجياد تعريف لإلرهاب هووخالل عرض احملاوالت الفقهيةإن الشيء الذي ميكن اخلروج به من
التحليلي والتركييب : سمت التعريفات السابقة حسب رأي الفقه إىل ثالثة أنواع بناء على املنهج املستخدمانق.1

.)2(والتوفيقي
.فأما املنهج التحليلي فيعتمد على ذكر أنواع اإلرهاب على سبيل احلصر-
.أما التركييب ، فيقوم على تقدمي تعريف عام جمرد لإلرهاب-
.و يسعى إىل التوفيق بيت خمتلف تعريفات اجلرمية اإلرهابيةأما املنهج التوفيقي، فه-

:جتمع التعريفات السابقة نقاط مشتركة نذكر منها-2
.األشخاص أو الدولسالمة ياة أو األذى حبإحلاق -
توافر قصد خاص يتراوح ما بني إحداث الرعب لدى الناس، أو محل الدولة أو منظمة دولية على -

.نهالقيام بعمل أو االمتناع ع

، وهو ما يفسر االختالف بني أعمال املقاومة اختالف التعريفات السابقة يف الركن املادي واملعنوي-3
.املشروعة وأعمال اإلرهاب

حسب اعتقادي، ينطلق أساسا من االعتداء على مصلحة مشروعة حتديد مفهوم اإلرهابوعلى ضوء ذلك، فإن

نني وديدهم يف حيام وممتلكام، سواء أكان القائم بالفعل لتحقيق غايات غري مشروعة، من خالل ترويع اآلم

.شخصا أو دولة، وسواء كان املعتدى عليه شخصا أو دولة

الواليات املتحدة «كمة العدل الدولية األنشطة اإلرهابية غري املباشرة اليت مارستها  الواليات املتحدة األمريكية ضد نيكاراغوا ، حيث قررت أدانت حم27/06/1986يف -

ة وشبه العسكرية املوجهة ضد األمريكية بإقدامها على تدريب وتسليح وجتهيز ومتويل ومتوين قوات الكونترا أو بطريقة أخرى تشجيع ودعم ومساندة األنشطة العسكري

»ولة أخرىمجهورية نيكاراغوا تكون قد تصرفت على حنو يناقض االلتزام املترتب عليها مبوجب القانون الدويل العريف القاضي بعدم التدخل يف شؤون د

باربادوس "أمريكا بتورطها يف تفجري طائرة مدنية كوبية فوق تقدمت كوبا بشكوى رمسية لس األمن تطلب فيه إدانة األعمال اإلرهابية اليت ترتكبها05/05/1992يف -

شخصا ، وقد كشفت التحقيقات اليت أجرا فرتويال عن تورط اثنني من عمالء املخابرات 73، مما أدى إىل مصرع مجيع ركاا البالغ عددهم 06/10/1976يف "

.16/11/2009:، تاريخ التصفحorgاألمريكية إىل داخل  الواليات املتحدة األمريكيةاألمريكية يف تفجري الطائرة ، مت ريبهما من قبل املخابرات 

تاريخ www.alsounah.org،الواليات املتحدة األمريكية بني اإلرهاب والقانون،اذوب سامي:راجع غريها عند : راجع للمزيد من التفصيل

إرهاب الدولة يف إطار قواعد القانون سامي جاد عبد الرمحن واصل ،؛186رجع السابق، ص مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم ، امل؛ 15/03/2005:التصفح

106، املرجع السابق،ص)رسالة الدكتوراه يف القانون(الدويل العام،
.57أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص –)2(



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-78-

إذ العربة يف نظري أن الفعل اإلرهايب يكتسب صفة الالمشروعية من خالل احلق املعتدى عليه لتحقيق غاية غري 

أفعال ميكن أن تشتبه به، كأفعال التحرر و أعمال الدفاع مشروعة، وذا الوصف ميكن لنا إخراج ما عداه من 

رض كلها أو بعضها إرادات و أهداف الدول اليت تسعى اوهي احملددات اليت تع، الشرعي سواء الفردي أو اجلماعي

جاهدة للحيلولة دون الوصول إىل حتديد تعريف له، أسوة بغريه من املفاهيم ، ضمن سياق ما ميكن اإلطالق عليه 

ونعتقد أن من األسباب اليت جعلت هذه الدول ختشى من تعريف ، روب املفاهيم، كشكل جديد للحروبحب

.اإلرهاب، وجود عالقة معينة بينه وبني حقوق اإلنسان، ال تريد هذه الدول تكريسها أو تنظيمها

.بني حقوق اإلنسان واإلرهابةوفيما يلي دراسة للعالقة املوجود

الثالمبحث الث

.وحقوق اإلنساناإلرھابن بیالعالقة 

الفقهاء واملفكرينل واملناقشات ، من جانب دحبقوق اإلنسان ، حمل أخذ ورد وجماال للجاإلرهابعالقة كانت

سبتمرب ، ولذلك أردنا حبث هذه النقطة بتمهيد علمي نظري صرف ، يكون مفتاحا لدراسة 11وخاصة بعد أحداث 
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وما هي آثار ؟على حقوق اإلنسان ، وعليه فما طبيعة العالقة بني هذين املصطلحني الغامضنيسبتمرب 11تأثري أحداث 

:اإلجابة عن هذه األسئلة ستكون عرب املطالب التالية؟وتداعيات هذه العالقة

.طَبيعة العالقة بني اإلرهاب وحقوق اإلنسان:املطلب األول

.قيات الدولية حلقوق اإلنساناإلرهاب كمربر للتحلل من االتفا:املطلب الثاين

.ضرورة التوازن بني مكافحة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان:املطلب الثالث

:وفيما يلي التفصيل

المطلب األول
وحقوق اإلنساناإلرھابالقة بین ـبیعة العَط

ي ميارسه أفراد ومجاعات أو والعدوان الذالترويعوحسبما توصلنا إليه يف النقاط السابقة هو اإلرهابا كان ملّ
يشمل هذا العدوان صنوف التخويف واألذى والتهديد حيث عرضه،دول بغيا على اإلنسان سواء يف دينه أو ماله أو 
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وسيلة لتحقيق هدفها  اإلرهابهي ثقافة هجومية ، ألا تفترض وجود مجاعات اختذت من اإلرهابفإن ثقافة وعليه 
.املمارس ضدهانتهاكالذي قد يكون من بينها اال

كنات والقدرات اليت حيتاجها الفرد ليعيش عيشة البشر وعيشة هي تلك املُاإلنسانا كانت حقوق ويف املقابل وملَّ
وحقوق اإلنسان ، وال شك أا عالقة تأثري اإلرهابا نلمس طبيعة العالقة بني نالكرامة يف حدود التشريع ، فإن

،هو انتهاك حقوق من جلأ إليه –حسب نظر البعض –اإلرهاباللجوء  إىل السبب يف متبادلة ، فقد يكون 
يف حد اإلرهاباعتداء على حقوق اإلنسان ، كما إن –ويترتب عليه –قد يكون اإلرهابوباملقابل فإن مكافحة 

. )1(األمرينوهنا تثور مسألة حتقيق التوازن بني. يشكل خطورة على حقوق اإلنسان –إذا كان غري مشروع –ذاته 
:وفيما يلي شرح ذلك 

.انتهاك حقوق اإلنسان كمربر لإلرهاب: الفرع األول

سته الثورة الفرنسية يف صورة ال تقبل ، وهو أمر كر)2(احلق من خالل العنف أمر مشروع يرى البعض أن استرداد
من أنه )3(ادة ـيف امل1793اطن سنة واملواإلنسانأو التشويه ، وذلك حسبما أعلنته من حقوق التأويلاملساومة أو 

ونتيجة اطبيعيامن يضطهد أمة يعلن نفسه عدوا جلميع األمم ، وعليه تغدو مقاومة هذا االستعمار والطغيان أمر
وذلك باعتبار هذه احلقوق حقوقا مقدسة ال،يف محاية أمنه وحياته وصوما من كل اعتداءاإلنسانحتمية الزمة حلق 
أمر خارج عن قانون املساس ا ، حىت من جانب القانون نفسه ، ألنه وإن كان كذلك فهوميكن بأي حال 

.)3(قل ــالع
غذيها عقائد وخاصة تلك االنتهاكات اليت ت،مستضعفةفئةحقوق اإلنسان سواء أكان فردا أو يه فإن انتهاك لوع

يعترب ،متس حقوقا من احملال العيش دواهاكات خطريةًثنيه أو حتمل يف طياا متييزا ممقوتا ، وكانت االنتإطائفية أو 
مادام ذلك كفيال مسعته ،اإلرهابثوب العنف ، واستعار من الفعلن ارتدىإمسوغا وذريعة لفعل أي شيء حىت و

.حلقوق اإلنسانإيقاف هذه التجاوزات الالمشروعة لدرء أو 

رى فيه النتهاك حقوق اإلنسان ، هو عنف مشروع وال يوالشك أن مثل هذا العنف الذي يكون النتيجة الطبيعية 
إرهابا إال من كان السبب يف انتهاك هذه احلقوق ، وتأيت احلروب التحريرية يف مقدمة األمثلة اليت نستشهد ا يف هذا 

:للمزيد من التفصيل حول هذه اإلشكالية راجع–)1(
STEVE TSANG Praeger, Security International Advisory Board, London, 2007.p1 et s.

.13، املرجع السابق ، صالقانون الدويل ملكافحة اإلرهابعبد اهللا األشعل ، ؛48،املرجع السابق ، ص ةالعامل بني اإلرهاب والدميقراطيحسنني احملمدي بوادي، - )2(
.64، املرجع السابق ،ص حقوق اإلنسان بني مطرقة اإلرهاب وسندان الغربحسنني احملمدي بوادي،  -)3(



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-81-

لة ق وحرب ثُاع طرعصابات وحرب قطّبأا حرباواليت نعتتها فرنسا بدء،املقام ، فاحلرب التحريرية اجلزائرية مثال
ها حق تقرير املصري ، مت إال لتحصيل حقوق ضاعت مدة قرن وربعه ، كان من أجلِّايني ، ما كانت وما قاإلرهابمن 

وعلى رأسها االنتفاضات الفلسطينية واملقاومة ،وما يقال عن ثورة اجلزائر يقال على كل ثورات األحرار يف العامل
تزم يف أعماهلا الشرائع واألعراف ، فهذه احلركات هي يف أعني الغاصبني أن تل-طبعا–العراقية وغريها، شريطة 

.تستدعي املقاومة للقضاء عليها ا، حواجلامثني على هذه الدول تعترب إرهابا صرفا وإجراما قُ

وصف : ولذلك فإن انتهاك حقوق اإلنسان قد يكون السبب يف إشعال فتيل العنف الذي قد يتخذ وصفني 
حق املقاومة من أجل استرداد املغصوب واملهضوم من احلقوق ، لطاملا كان يف حدود الشرائع و مشروع وهو 

.األعراف ، ووصف غري مشروع وهو ما كان خارج إطار هذين األخريين

مربرا "أن انتهاك حقوق اإلنسان ميكن أن يكون : وهنا نود اإلشارة إىل أن العنوان الذي قدمنا به هذا الطرح، وهو
، هو عنوان حيمل بني طياته تناقضا يف اعتقاد البعض، وخاصة من مييل إىل وجهة نظر الدول الغربية "هابإلرل

.واليت ال ترى يف أعمال الكفاح املسلح ضد االستعمار طريقا مشروعا لدحره،منها خصوصاواالستعمارية

اليت تقوم ا حركات املقاومة، و ولذلك فإن املقصود باإلرهاب هنا الوصف الذي أطلقته الدول لتلك األعمال
ألنه الوصف الوحيد الذي ميكن أن تطلقه على هذه األعمال، بينما تظل يف أعني أصحاا وأعني أحرار وشرفاء العامل 

.أعمال حترير مقدسة

كما ميكن أن ينطبق هذا الوصف ، على الدول اليت تضطهد حقوق فئة أو أقليات من شعوا ومتارس ضدهم 
أعمال إرهابية، فيصدر من مواطنيها ردة فعل وأعمال عنف مضادة، يرون فيها الوسيلة أاأقل ما يقال عنها أعماال

.املثلى والطريقة الفضلى لرد احلقوق املنتزعة ورفع الظلم واالضطهاد

ل سوى عند من واحلق أحق أن يقال يف هذا املقام، فإن كانت أعمال املقاومة ضد ربقة االستعمار ال تثري أية إشكا
على خريات الشعوب، فإن الصنف الثاين واملتعلق بأعمال العنف املستخدمة ضد يتخذ من االستعمار وسيلة للسطو 

احلكومات الوطنية، جيب تسييجه بضوابط شديدة، والترجيح بني ما هو قائم وبني آثار األفعال اليت ميكن أن حتدث 
ال يزال ضرر بضرر أكرب منه ، وحىت ال يزال الضرر اخلاص بالضر ومن هنا حىت ، نتيجة للثورات وأعمال العنف

العام، يتعني على املواطنني املوازنة وتغليب مصلحة اجلماعة على مصاحل األفراد، و إال ملا بقيت هناك ال مجاعة وال 
.أفراد ، والواقع املعيش لكثري من الدول شاهد على ما نقول

.على حقوق اإلنسانهو اعتداء اإلرهاب: الفرع الثاين
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الذي ال يستند فيه القائمون به إىل حجج وأسباب مشروعة ، يعترب جرمية فظيعة وهو العنفأن ،مما الشك فيه
انتهاك مباشر حلقوق اإلنسان ، فأعمال العنف والتدمري والتخريب وإشاعة الفوضى وترويع اآلمنني وزرع الفزع 

.أنواعها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واخلوف هو أكرب عدو حلقوق اإلنسان مبختلف
حلقوق اكانتهااإلرهابوكذا املؤمترات والندوات الدولية تعترب اإلرهابولذلك فإن املواثيق الدولية اخلاصة مبعاجلة 

ده املؤمتر والشيء نفسه أكّ،1992اإلنسان، فلجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة اعتربته كذلك يف تقريرها عام 
وأعماله وأساليبه وممارسته جبميع اإلرهابإذ اعترب أن ،1993يف جوان "بفيينا "العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد 

أشكاله ومظاهره دف إىل تقويض حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، كما أا دد السالمة اإلقليمية للدولة 
.)1(قرار مؤسساا الوطنيةوتزعزع استقرارها واست

وإن سعى إىل حتقيق أهداف قد تبدو ألصحابه حقوقا ، فإا تنتهك حقوقا اإلرهابومنه يتضح لنا جليا أن 
ذلك أنه إىليف األمن والعيش يف السلم ، ضف اإلنسانأخرى ، فهو يف نشره الرهبة والفزع واخلوف ينتهك حق 

مكافحته مبا يعطل جهود التنمية اليت تؤثر على خمتلف جوانب احلياة ىلإحتويل بعض املوارد إىليدفع الدولة 
وقضاء فوريا وإلغاءميثل تدمريا -اإلرهاب-فهو، ومبا يهدد احلقوق املرتبطة ذه اجلوانب،االجتماعية واالقتصادية

لشخصية والتنقل، األمن واحلرية ايف اإلنسان فخطف واحتجاز الرهائن ميثل اعتداء على حق اإلنسان،حلقوق 
.احلياة الذي هو حق أصيل مقدس وهو مصدر لباقي احلقوقواالغتيال ميثل اعتداء على حق اإلنسان يف

وعليه يتبني لنا أن العمل اإلرهايب الواحد ينطوي يف الغالب على انتهاكات عديدة حلقوق عديدة لإلنسان ، فعملية 
ملا ينطوي عليه اإلرهاب عة من احلقوق ، كاحلق يف احلياة ء على جمموتفجري واحدة أو اغتيال واحدة جتدها متثل اعتدا

وكذا احلق يف سالمة اجلسد ، وما ينطوي عليه اإلرهاب من إحلاق الضرر ببدن اإلنسان ، كذلك ،من قتل عشوائي
مواجهة اجلهر ما يسببه من انتهاك حلرية الرأي والتعبري معا ملا ينطوي عليه اإلرهاب من إشاعة اخلوف والرعب يف 

بالرأي ، إضافة إىل مجلة من احلقوق واحلريات األخرى اليت يكتسحها اإلرهاب كاحلق يف التملك والتنقل والسكن 
.والصحة وغريها

واوول؛65، املرجع السابق ،ص ان الغربحقوق اإلنسان بني مطرقة اإلرهاب وسندحسنني احملمدي بوادي،  -  )1(
TAMAR MEISELS. The Trouble with  Terror .cup UK, 2008.p57 et s.
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فإن اإلرهاب يعترب عدوا لدودا حلقوق اإلنسان، بغض النظر عن القائم به،سواء أكان املمارس له دولة لذلكو
، واالقتصادية على وضعها، على حاهلاقهم من أجل إبقاء األوضاع السياسيةنتهك حقوتسوم رعاياها سوء العذاب، فت

غري آة مبا حتدثه من جمازر وإخالل جسيم باحلقوق املضمونة قانونا داخليا أو دوليا، أو كان املمارس أفرادا أو 
كم على جثث األبرياء وغري مجاعات حزبية، تسعى إىل قلب األمور على احلكومة القائمة، والوصول إىل سدة احل

ومن هنا نصل إىل أن اإلرهاب بأنواعه، يشكل خطرا دامها على حقوق اإلنسان، وهو ما يتعني مكافحته ، األبرياء
.دون هوادة، مبعاجلة أسبابه بالطريقة الفعالة، حىت نضمن حقوق اإلنسان سواء كفرد أو كعضو يف مجاعة

.ان حبجة مكافحة اإلرهاباالعتداء على حقوق اإلنس:الثالثالفرع 

حقوق اإلنسان فتسعى إىل النيل من عادة ما تتذرع الدول خبطورة اإلرهاب من أجل اختاذ إجراءات تعسفية ، 
من أجل مواجهة هالتنقل والتفكري واالعتقاد ، وذلك بفرض قيود استثنائية على حقوقاحلياة و األساسية كحقه يف 

: جراءاتاإلرهاب وفيما يلي مجلة من هذه اال
لألفراد ، االعتقال أو الوضع يف مراكز خاصة، وهو من أخطر اإلجراءات االستثنائية على احلرية الشخصية  -

وتكمن هذه اخلطورة أنه يؤدي إىل حرمان الشخص من التنقل ،وذلك دون حتقيق مسبق، ودون أن تكون 
دالئل والقرائن على خطورة الشخص ، هناك جرمية منسوبة إليه ، حيث يستند االعتقال على جمرد توافر ال

)1(وهي جمرد صفة تلحق به قد تنبئ عنها وقائع ماضيه أو حاضره أو حتريات تكشف عن ميوله واجتاهاته

.ما قد يتعرض له املعتقل من صنوف التعذيب و اإلهانة وسوء املعاملةإضافة إىل
.ة لفئة معينة من أجل محايتهاوضع القيود على احلرية يف اإلقامة وذلك باستثناء مناطق معين-
وضع قيود على حرية التنقل و ذلك بتحديد أو منع مرور األشخاص والسيارات يف أماكن معينة وهو ما -

.)2(يطلق عليه حظر التجول
وذلك مبنع أي شخص قد ترى فيه السلطات أن نشاطه مضر : املنع من اإلقامة أو الوضع حتت اإلقامة اجلربية-

سري املصاحل العامة من اإلقامة ، إضافة إىل ذلك ميكن هلذه السلطات القيام بوضع كل شخص بالنظام العام أو
يهدد النظام العام حبق اإلقامة اجلربية ، حيث جترب الشخص على اإلقامة يف مكان واحد وال يسمح له بالتنقل 

.خارج حدود معينة إال لضرورات قصوى وحتت رقابة أجهزة خمتصة

مذكرة لنيل (، ، املؤسسات الدستورية يف الظروف االستثنائية)يف ضوء النظام القانوين اجلزائري احلايل(ضوابط السلطة التنفيذية يف الظروف االستثنائية عبد العزيز برقوق ، -)1(

.93ص .2002-2001، جامعة اجلزائر، بن عكنون، )درجة املاجستري يف القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي
-)2( ERIC Oliva, Droit Constitutionnel, Normandie Roto Impression, 1ére Edition France, 2000, p263.
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لكنه ويف ،اخلاصة من احلقوق األساسيةاحلياةاألصل أن حرمة السكن وحرمة إذ :وارايال إجراء التفتيش ل-
.ارا على حد سواءليتم التفتيش ليال أواحلق،يتم تعطيل وتقييد هذا اإلرهاباحلرب ومكافحة 

تعطيلها وضبطها ومصادرا ونشرها،األمر مبراقبة الرسائل والصحف والنشرات واملطبوعات وذلك قبل -
.وإغالق أماكن طبعها إذا كان يف مواضيعها ما يهدد األمن واالستقرار

كالتصنت على املكاملات ومراقبة الربيد واملراسالت الشخصية : إىل غري ذلك من اإلجراءات اليت ال ميكن اكتشافها
ملعتقلني من أجل احلصول على بتعذيب ام، والقياوعلب الربيد االلكتروين، أو القيام باالختطاف واالختفاء القسري

االغتياالت دون بميتد األمر إىل القيام قدكما، املعلومات، وغري ذلك من اإلجراءات اخلطرية على حقوق اإلنسان
حماكمة، وإن توافرت هذه األخرية ، فستكون خاصة وغري خمتصة مبحاكمة املتهمني، وتفتقر إىل ضمانات احملاكمات 

.)1(العادلة املطلوب وجودها

لنشري يف األخري، إىل أن هذه اإلجراءات وغريها قد جتد هلا سندا يف النظم القانونية الداخلية، من خالل إصدار 
تشريعات داخلية خاصة من قبل األجهزة الداخلية اليت قد ال تكون دستورية يف بعض األحيان، هذا من جهة ومن 

نسان، أجازت للدول يف ظروف معينة عدم التقيد ببعض ، التذرع بأن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلجهة أخرى
.االلتزامات الواردة فيها، يف إطار ما يسمى بنظام التحلل أو الرخصة بالتحلل

جل الوقوف عند مفهومه وشروطه ، وهو ما أونظرا ألمهية هذا العنصر ارتأينا ختصيص مطلب مستقل له، من 
:سيكون حمور املطلب املوايل

نيالمطلب الثا

.اإلنسانكمبرر للتحلل من االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلرھاب

.196املرجع السابق، ص ،أمحد حسام طه متام: للتفصيل راجع–)1(
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الدول يف حالة الطوارئ االستثنائية أن تتخذ يف أضيق ،اإلنسانحلقوقمن االتفاقيات الدوليةأجازت العديد 
تحرر التحلل من احلدود التدابري اليت تتحرر مبوجبها من التزاماا الدولية باحترام حقوق اإلنسان ، يطلق على هذا ال

ميكن للدول التحلل من االتفاقيات مبوجبهاالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، فما هو التحلل ؟ وهل اإلرهاب ظرف
.الدولية حلقوق اإلنسان

.مفهوم التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان: الفرع األول

ن هي معاهدات دولية تتضمن أحكاما لتعزيز أو محاية واحد أو الدولية حلقوق اإلنساتفاقياتبنا سابقا أن االمر
أكثر من حقوق اإلنسان ، وتتكون عادة االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان من عدة أجزاء ، منها جزء يسمح للدولة 

: ، وفيما يلي حتديد مفهومه التحلل من هذه االتفاقية 

احملرم وأحل فهو حل كذا، فهو حل وحالل، وحلّله، حلّالتحلل مأخوذ من حلّ:مفهوم التحلل لغة-أ
استثىن، يقال حتلل، ويف ااز، : مه، وحلل ميينه، وحتلل يف ميينهضد حر: ه اهللا وحللهوحالل وحمل، وأحلّ

.)1(لهال عهد: رجل حمل

وجاء يف لسان العرب، حلل اليمني حتليال وته إذا خرج منها ر به، يقال حتلل فالن من ميينماكفّ: ة، التحلةلّح
بكفارة أو حنث يوجب الكفارة، وحتلل يف ميينه أي استثىن، وحل العقد حيلها حال فتحها ونقضها فاحنلت، 

التسليم، أي صار املصلي بالتسليم حيل له ما حرم بالتكبري من اويف احلديث الصالة حترميها التكبري وحتليله
ا، يقال حتللته واستحللته إذا سألته أن جيعلك يف حل منالكالم واألفعال اخلارجة عن كالم الصالة وأفعاهل

.)2(قبله

مل تقدم االتفاقيات الدولية هلذا املصطلح أي تعريف، وإن كان يف حقيقة األمر أا :مفهوم التحلل اصطالحا-
ال للفقه يف تقدمي تعريف لهمل تسمذا االسم، مفسحة ا نه أنرى وعليه قبل الوصول إىل تعريف التحلل ،ه

سواء كانت عاملية أو إقليمية، مث بعد ذلك :من الضروري أن حندد أوال النصوص الدولية اليت أشارت إليه
: وهذا ما سيكون يف العنصر املوايل،الوقوف عند تعريف التحلل

.93، صاملرجع السابقأيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، -)1(
.وما بعدها702ص ،السابق، املرجعاملصريور اإلفريقي حممد بن مكرم بن منظ-)2(
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نسان ملية املتعلقة حبقوق اإلبالرجوع إىل النصوص العا:االتفاقيات العاملية حلقوق اإلنسانالتحلل من-أ
الذي صدر يف شكل توصية من اجلمعية -مثال، فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التحللمل تنص كلها على دهاجن

اإلشارةمن ني خاليجاءا )1(والثقافيةالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعيةكذاو-10/12/1948العامة يف 
نصت صراحة على )2(من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية4وعلى خالف ذلك كله، فإن املادة .التحللإىل

:، على النحو التايلاالسمالتحلل وإن مل تسمه ذا 

يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت دد حياة األمة واملعلن قيامها رمسيا، جيوز للدول األطراف يف هذا - 1«
املترتبة عليها مبقتضى هذا بااللتزاماتوضع تدابري ال تتقيد العهد،أن تتخذ يف أضيق احلدود اليت يتطلبها ال

األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدويل، وعدم لاللتزاماتالعهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابري 
انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

...االجتماعي

.16،18، 15، 11، )1،2الفقرتني (8، 6،7ال جييز هذا النص أية خمالفة ألحكام املواد -2

على أية دولة طرف يف هذا العهد، استخدمت حق عدم التقيد، أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا عـن  -4
دفعتها إىل ذلك، وعليها يف طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام اليت مل تتقيد ا، وباألسباب اليت
.»التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

.االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان. ثانيا

، وبدأ نفاذه يف 1966/12/16، املؤرخ يف 21)-د(ألف 2200هذا العهد أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار اجلمعية العامة-)1(

1976/01/03.
.1976/03/23، وبدأ نفاذه يف 1966/12/16ألف، املؤرخ يف 2200عية العامةهذا العهد أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار اجلم-)2(
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.)1(اإلنساناالتفاقية األوروبية حلقوق-أ

من 15الطوارئ، إذ تنص املادة حالةأثناءالتحلل إن املتفحص لنصوص االتفاقية، جيد أا نصت على 
يف حالة احلرب أو اخلطر العام الذي يهدد حياة األمة، جيوز لكل طرف سام متعاقد، أن يتخذ تدابري -1«:االتفاقية
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، ويشترط أالّ تتناقض هذه االلتزاماتختالف 

»...املنبثقة عن القانون الدويلااللتزاماتقية التدابري مع ب

هذه املادة قد مسحت للدول األطراف يف االتفاقية، بأن توقف تطبيقها لالتفاقية يف حالة احلرب أو أي واملالحظ أن 
وط خطر عام يهدد حياة األمة، والدولة اليت تباشر هذا احلق ملزمة بالقيام بعدة إجراءات، واستيفاء جمموعة من الشر

.)2(احملددة يف نص املادة السابقة

كما هو احلال يف االتفاقية األوروبية، مل ترد االتفاقية األمريكية :)3(االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان- ب
أو القيود املؤقتة كحالة ،)4(أو العامة) التحفظات(حلقوق اإلنسان خالية من القيود، وبأنواعها املختلفة، سواء الدائمة 

:من االتفاقية27طوارئ، واحلرب واألزمات الداخلية، فقد نصت املادة ال
يف زمن احلرب أو اخلطر العام أو غري ذلك من حاالت الطوارئ اليت دد استقالل أو أمن أي دولة - 1«-

اليت تتحملها مبقتضى االلتزاماتطرف ميكن هلذه األخرية أن تتخذ من اإلجراءات اليت من شأا تعطيل 

االلتزاماتتفاقية وينبغي أن تتخذ هذه اإلجراءات بالقدر الضيق الذي يقتضيه املوقف، ومبا يتفق مع اال

ية حلقوق اإلنسـان،  يف تفصيالت حالة الطوارئ يف االتفاقية األوروب. 1953/ 09/ 03ودخلت حيز النفاذ يف 1960/ 11/ 04متّ التوقيع عليها يف -)1(

RUSEN Ergec, Les droits de l'homme à l'épreuve des circonstance Exceptionnel ؛راجع باخلصوص

 Etude sur l'article 15 du la convention européenne des droits de l'homme, Edition Brylant, Belgique, 1987.p134 et s.
، 22، الة املصرية للقانون الدويل، السنةواحلريات األساسية من حيث الزمانسريان االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانعبد العزيز حممد سرحان، -)2(

.161ص. 22،1966الد 
.1978/ 07/ 18ودخلت حيز النفاذ يف1969متّ التوقيع عليها يف-)3(
اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل محاية حقوقعزت سعد السيد الربعي، . للمزيد من التفاصيل حول هذين النوعني، يرجى مراجعة، د-)4(

.وما بعدها549ص. )1985:القاهرة(،يـــاإلقليم
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األخرى املفروضة مبقتضى القانون الدويل، وأال تتضمن أي متييز مؤسس على األصل أو اللون أو اجلنس أو 

.)1(»اللغة أو األصل االجتماعي

ى العكس من االتفاقيات الدولية السابقة، مل يتضمن امليثاق اإلفريقي عل: )2(امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان-

فهل يعين ذلك أن واضعي امليثاق أرادوا أن حيتفظوا بكافة احلقوق واحلريات ، التحللأي نص يتعلق حبالة 

، أم أنه ترخيص ضمين للسماح بتقييد بنود امليثاق كلما حلت استثنائيوالضمانات مبنأى عن أي تقييد 

روف االستثنائية بالدولة الطرف؟الظ

فضال عن تنوع احملتوى املوضوعي للميثاق اإلفريقي وصعوبة ")3(يف هذا الصدد وحول هذا املعىن، هناك من يقول

تصور ممارسة الرقابة احلقيقية على معظم احلقوق اليت أعلنها، مما يدفعين إىل القطع بأن خلو امليثاق من نصوص تتعلق 

السياسية على امليثاق والقيمة االعتباراتؤقت أو الدائم، هو أمر ال ميكن تفسريه بأكثر من غلبة بوقف السريان امل

األدبية اليت قصدت من وراء إصداره، كأول وثيقة دولية تتعلق حبقوق اإلنسان يف نطاق التنظيم الدويل اإلفريقي، 

ذا جاءت الصياغة عامة وجمردة وااللتزامات جد باملسائل القانونية، إاالهتماموذلك هو السبب الرئيسي وراء عدم 

.)4(حمدودة

يف تفصيالت حتليل هذه املادة، راجع،-)1(
PATRIC Wachmann, les droits de l'homme, 3éme Edition, Imp Dalloze, P76 ؛ Et  , RUSEN Ergec, Op-cit, P26 .

.1986أكتوبر21، ودخل حيز النفاذ يف1981يف نريويب يف جوان18متّ تبنيه من طرف جملس الرؤساء األفارقة، يف الدورة-)2(
767.، صالسابقعزت سعد السيد الربعي، املرجع. د-)3(

مجيع النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل ، تعترف " :يقها على نص امليثاق اإلفريقي ما يليمما جاء يف رد منظمة العفو الدولية أثناء تعل-)4(

س حبق احلياة وحظر التعذيب بتقييد أو تعليق احلقوق واحلريات يف الظروف االستثنائية والطوارئ العامة و حالة الطوارئ، وهي بفعلها ذلك، تستبعد من التقييد املسا

: راجع يف ذلك" قوقلرق، وعدم رجعية القوانني، وهذه األحكام غري موجودة يف امليثاق اإلفريقي، وهو ما معناه أن هذا األخري ال يعترف مببدأ حرمة تلك احلوا

.  Amnesty international, Au de là de l'état, le droit international et la défense des droits de l'homme, Edition
Francophone d'Amnesty International, Paris, 1992. P327.
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والتأكيد السابق ال يعين أن امليثاق جاء خاليا من القيود، فقد خص بعض احلقوق بقيود معينة، مستخدما 
مفاهيم عامة على النحو الذي ورد يف االتفاقيات الدولية األخرى، كالنظام العام واألمن القومي، وحقوق وحريات 

فما متنحه باليد اليمىن ، )1(غري، وأبلغ ما يقال على هذه القيود أو النصوص أا نصوص استردادية باملعىن الواسعال
وال شك أن مفاهيم النظام العام واألمن القومي، إن تعرضت وأصبحت يف خطر، كان ضروريا ، تأخذه باليد األخرى

.التحلل من أحكام هذا امليثاق-بال شك-نها اإلجراءات الالزمة اليت تكون من بياختاذعلى الدولة 

يف املادة الرابعة، وهي مادة تشبه إىل حد التحللنص امليثاق العريب على )2(امليثاق العريب حلقوق اإلنسان-د
كبري يف صياغتها املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وتنص املادة الرابعة من امليثاق العريب

:حلقوق اإلنسان على ما يلي

يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت دد حياة األمة، واملعلن قيامها رمسيا جيوز للدول األطراف يف هذا - 1«
املترتبة عليها بااللتزاماتامليثاق أن تتخذ يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد فيها 

األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون االلتزاماتال تتناىف هذه التدابري مع مبقتضى هذا امليثاق، بشرط أن
الدويل وأال تنطوي على متييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 

. »...األصل االجتماعي

حكام االتفاقيات الدولية وعدم خروج الدول عن أ: نه ميكن تعريف التحلل بأنهإانطالقا من هذه النصوص ف
وذلك يف حدود ،التقيد ا، سواء أكان األمر مبخالفة االلتزامات املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات أو تعطيلها

. اليت فرضتها هذه االتفاقياتوالشروطالضوابط والقيود

يتم مبوجبها عدم التقيد ذه ،ولللدحلقوق اإلنسانالدوليةاالتفاقيات فالتحلل إذا هو رخصة قانونية منحتها 
سها يف ــإذا وجدت الدولة الطرف يف االتفاقية نفف، االتفاقيات مىت توافرت الشروط القانونية املنظمة هلذه الرخصة

:وحول هذه النقطة جاء على لسان منظمة العفو الدولية ما يلي،146صاملرجع السابق،وائل أمحد عالم، -)1(

الية تلك احلقوق، وهو ما جيعل ضرورة إجابة اللجنة اإلفريقية إن الصياغة التقييدية والثغرات وعدم الدقة يف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب تثري مسألة فع"

Amnesty International, Op-cit, P327   : راجع"  حلقوق اإلنسان عن ذلك

.2004/05/23الذي صادق عليه جملس جامعة الدول العربية يف و1994/09/15أعتمد من طرف جملس اجلامعة العربية يف-)2(
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جاز هلا ،وضع حرج واستثنائي ، وأصبح النظام العام واالستقرار داخلها قاب قوسني أو أدىن من اخلطر الوشيك
باعتبار أن التدابري املتاحة هلا يف احلالة العادية ال ميكن التعويل عليها إلرجاع احلال إىل ما كان ،اقيةخمالفة هذه االتف

ولقد أطلق الفقه على هذه الظروف ومنه البد من اختاذ اإلجراءات ذات الطابع االستثنائي لدحر هذا اخلطر ، ، عليه
ة عدة تطبيقات كحالة احلصار واحلالة االستثنائية وحالة الطوارئ  اليت تعرف يف احلقيق" بنظرية الظروف االستثنائية" 

عنها املشرع الدويل حباالت ربهذا يف النظم الداخلية ، أما يف القانون الدويل وباخلصوص حقوق اإلنسان فقد ع
ضاع مربرا فه من أووهو هل يعترب اإلرهاب وما خيلّ،الطوارئ ، وهنا نود أن جنيب عن السؤال الذي طرحناه آنفا

:اإلجابة عنه ستكون يف العنصر املوايل ؟ الأم ومنه التحللحلالة الطوارئ

:اإلرهاب والتحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان:الثاينالفرع 

نرى أنه من الضروري أن نعرج إىل دراسة األعمال التحضريية املتعلقة باملادة الرابعة من ،لإلجابة عن هذا السؤال
اشتقت منها باقي االتفاقيات اليت عاملية التفاقية الاأا، باعتبارهاتعلق باحلقوق املدنية والسياسيةلعهد الدويل املا

:اإلقليمية الالحقة نصوصها وأحكامها

.األعمال التحضريية املتعلقة باملادة الرابعة من العهد املدين والسياسي-

ت عديدة متعلقة باملادة الرابعة من العهد الدويل ، سواء يف فحصت جلنة حقوق اإلنسان مشروعات ومقترحا
، كما نظرت اللجنة 1952والثامنة سنة 1950وكذا السادسة سنة 1949، أو اخلامسة عام 1947دورا الثانية سنة 

صب يف ملشاريع واملقترحات تا، فكانت كل هذه 1963مة سنة ايف مشروع العهد يف الدورة الثامنة عشر للجمعية الع
مصب ضرورة ضم فقرة إىل مشروع العهد تسمح للدول يف حاالت الظروف القصوى بعدم التقيد ببعض أحكامه 

جيوز للدولة يف زمن احلرب أو يف حاالت الطوارئ االستثنائية القومية ، أن تتخذ تدابري «: فكان النص األول املقترح
أن الدول ملزمة «وتقضي املادة الثانية من املشروع »ية من املشروععدم التقيد بااللتزامات اليت تقضي ا املادة الثان

.)1(»لتدابري املختلفة التمتع حبقوق اإلنسانامبقتضى القانون الدويل أن تؤمن عن طريق 

:، فظهر إثره قسمانحول إضافة هذه املادةاختالفا واقعا بني الدول لكن املالحظ أن هناك 

أا مضطرة ضرورة التكهن بالعديد من حاالت الطوارئ اليت ستجد الدول ىلإأصحابه اجته: القسم األول-
فيها لفرض قيود على بعض حقوق اإلنسان ، هذه القيود االستثنائية ختتلف عن القيود العادية اليت جاء ت ا 

. 304، ص )1990: نيويورك(،)من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان29حتليل املادة (، احلرية املكفولة للفرد مبقتضى القانوندة ، األمم املتح-)1(
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قييدية ، حيث ال ميكن للقيود العادية أن تغطي تغطية تامة بواسطة فقرة عامة ت،املواد األخرى من العهد
فكان من الضروري التمييز بني القيود العادية على حقوق اإلنسان واليت متكن الدول من أن تصبح أطرافا يف 

.العهد دون مراجعة تشريعاا ، وبني التدابري اليت جيوز للحكومات أن تتخذها يف حالة الطوارئ االستثنائية

وهذا ،لتحللير املنفرد يف مىت وكيف متارس حالة افمن املهم مبكان عدم ترك الدول األطراف حرية التقر
أن هناك دوالواقع يشه،دف إجياد ضمانات ضد احتمال إساءة استخدام هذه السلطات عند املمارسة

عديدا من الظروف اختذت يف املاضي كذريعة الستخدام حالة الطوارئ االستثنائية لتقييد حقوق اإلنسان 
.وإقامة أنظمة ديكتاتورية

اعترب أصحاب هذا القسم أن إضافة فقرة تسمح بتدابري عدم التقيد باتفاقيات حقوق اإلنسان : قسم الثاينال-
تتطلب املمارسة الكاملة هلذه احلقوق االعتراف «أمر غري ضروري و أيدوا إضافة قيود عامة فقط ، مثل 

واعترب ،)1(وغريها من املقترحات" »ونحبقوق الغري ومحاية احلرية والصاحل العام واألمن للجميع بواسطة القان
خاصة أن الفقرات اخلاصة بالتحديدات اليت تتضمنها مواد ،هؤالء أن مثل هذه اإلضافات أفضل وأضمن

العهد األساسية واليت تشري إىل األمن القومي أو النظام العام من شأا تغطية املواقف اليت قد تنشأ يف وقت 
.احلرب أو حاالت الطوارئ

تحديد الظروف اليت حيق للدولة يف ظلها التحلل من لا جلنة حقوق اإلنسان الصياغة املبدئية اليت أقرفكانت
لكن الشغل الشاغل هو ،"زمن احلرب أو حاالت الطوارئ االستثنائية األخرى" :االلتزامات املنبثقة عن العهد هي 

التحلل من االتفاقيات الدولية ، حيث أنه بدون هذا العثور على وصف حمدد لنوع حاالت الطوارئ ، اليت حيق للدولة
لذلك أدخل يف صياغة ثانية للمادة ، الوصف احملدد قد يؤدي استخدام الفقرة السابقة إىل انتهاك حقوق اإلنسان

مث ال يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تنطوي على خطر يهدد األمة،إيسمح بالتحلل التحديد الذي يقضي بأنه ال
إىل أن أقرت اللجنة النص احلايل للمادة الرابعة الذي مل يسلم من النقد الذي محلته ردود توالت االقتراحات املقدمة ، 

.)2(الدول واملنظمات الدولية
أن النصوص الدولية السابقة املعاجلة لفكرة الظروف االستثنائية ،قد )3(رأى بعض الفقهاء ،وعلى ضوء ما تقدم

" أوقات الطوارئ العامة اليت دد حياة األمة"مصطلح عند حتديدها املقصود ذه الظروف ، وهي استعملت أكثر من

.السابقاملوضعواملرجع ،األمم املتحدة–)1(
.315-307ص ، -املرجع السابق ، ص،راجع األمم املتحدة:ه الردود ذللوقوف على ه-)2(
دار اجلامعيني، :مصر(، ، يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واملبادئ الدستورية واملواثيق الدولية)دراسة مقارنة(احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان، الكباش،أمحد خريي-)3(

.178، ص)2002
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من 27حسبما جاء يف نص املادة الرابعة من العهد ، وكذا املادة الرابعة من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان،واملادة 
ر العام  أو أي ظرف آخر يشكل ديدا ألمن حاالت احلروب أو اخلط"االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،أو 

.من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان15حسب نص املادة " واستقالل الدولة 

فقد سعى الفقه الدويل إىل حماولة حتديد املقصود بفكرة ،وإزاء هذا االختالف يف الصياغة واستخدام املصطلحات
اليت ميكن أن يندرج يف مفهومها ، وذلك استهداء بدراسة األعمال الطوارئ االستثنائية ، عن طريق حصر احلاالت 

التحضريية هلذه النصوص وتارخيها التشريعي ، وما جيري يف الواقع الدويل ، وقد تعددت اآلراء يف هذا الشأن ، فقد 
:ذهب رأي إىل أن املقصود بالطوارئ يف هذه النصوص هو 

.شكل نزاع دويل أو غري دويل أو حالة عدم استقرار داخلياألزمات السياسية اخلطرية، سواء حتدث يف -

.الكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني والفيضانات اخل-

إىل أن الظروف االستثنائية أو حاالت الطوارئ ميكن أن تتخذ يف الواقع الدويل املعاصر ثالث )1(بينما ذهب رأي آخر
:مظاهر هي 

.ملواجهة حدوثها املتوقعحالة حرب فعلية أو حالة االستعداد -

.حالة وجود اإلرهاب أو التخريب الداخلي أو اخلشية من حدوثه-

.األزمات االقتصادية احلادة أو حاالت اخلشية من حدوث ايار اقتصادي-

سته االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  إن املستخلص من رأي الفقه الدويل ، أن مفهوم حالة الطوارئ الذي كر

م واسع ميكن أن تدخل يف ثناياه العديد من احلاالت ، نرى أن حالة اإلرهاب من بينها ، لنتساءل عن سر هو مفهو

ا نرى أن عدم ذكرها رمبا كان لضرورات الصياغة عدم ذكرها صراحة يف االتفاقية باعتبار أمهيته و خطورته ، وإن كن

ت الطوارئ ، أو قد يكون السبب كذلك عدم بروز مت على الدول عدم التحديد احلصري حلاالاليت حتةالقانوني

.هذه الظاهرة يف ذلك الوقت كعمل خطري مقارنة بوقتنا احلايل

.179، ص السابقاملرجع خريي أمحد الكباش،-)1(
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لكن أيا كان السبب، ونظرا ملا خيلفه اإلرهاب من حالة التوتر واخلوف والرعب على الفرد واألمة ، فإننا نرى فيه 
باب أوىل أن تكون حالة اإلرهاب من بني حاالت الطوارئ اليت من أجلها جاءت هذه املادة ، فمن -وأكثر–العلة 

اليت تقيد فيه الدول املكتوية بنار اإلرهاب حقوق اإلنسان ، باختاذ التدابري اليت متكن الدولة من استعادة األمن املفقود 
خمالفة واستتباب األوضاع غري املستقرة ، وذلك كله محاية للمجتمع ومؤسساته ، يكون على رأس هذه التدابري

، وإال كان التحلل معوال )1(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف حدود شروط الترخيص اليت حددا هذه األخرية
آخر يوجه إىل دمي صرح حقوق اإلنسان، لتنتفي العلة اليت من أجلها شرع نظام التحلل، وهو إعادة التوازن املفقود 

ما حيتم علينا القول، بأن مكافحة اإلرهاب، جيب أن تتم حتت أعني القاعدة بني حقوق اتمع وحقوق األفراد، وهو 
ضمن توازن معني، يتحقق فيه أمن اتمع وحتمى حقوق اإلنسان، هذا التوازن القانونية داخلية كانت أو دولية
:سنحاول دراسته يف املطلب املوايل

المطلب الثالث

.حقوق اإلنسانضرورة التوازن بین مكافحة اإلرھاب وحمایة

:ن وجود اإلرهاب يف أي جمتمع جيعل أمام مكافحته ضرورة الوقوف على اعتبارين إ

ونظرا ملا خيلفه اإلرهاب من اآلثار الوخيمة على يف مثل هذه الظروف اليت تطرأ على حياة األمة : األول-
واستئصال شأفة تهيلة حملاربأن تتخذ التدابري الكف-وجوبا–اتمع  على كل األصعدة ، كان على الدولة 

الفساد ، وعليه وجب إعالء سالمة الدولة على كل االعتبارات ومن مث تكون اإلجراءات اليت دف إىل 
.حتقيق تلك السالمة مشروعة بل ومطلوبة

قد تفرز حماربة اإلرهاب أوضاعا خطرية وغري مقبولة بالنسبة حلقوق اإلنسان ، وخاصة إذا كانت : الثاين -
سائل املستخدمة حمل شك وكانت الظروف االستثنائية مصطنعة أو ما يسمى باإلرهاب املصطنع ، فمن الو

، )مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان(، القيود الواردة على حقوق اإلنسان، عماري طاهر الدين ، : للوقوف على طبيعة الترخيص وشروطه راجع-)1(

: وانظر أيضا؛ وما بعدها130ص.)م.ت.د(جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

KAREL Vasak, les dimension international des droit de l'homme, imprimerie snoeck-ducoju et fil ,Belgique,1987,p197.
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غري ادي وضع الدساتري وإبرام املواثيق ، لو كان من املسموح لكل حكومة أن تعلن ألتفه األسباب حالة 
حلقوق اإلنسان لتتوصل بذلك ، أين تعطل الضمانات الدستورية ستثنائية تذرعا مبكافحة اإلرهابالطوارئ اال

.إىل إلغاء احلريات الفردية

ومن مثة كان الواجب اختيار حل يوفق بني االعتبارين السابقني حل ميكن من خالله احملافظة على سالمة اتمع 
من خالله ميكن مكافحة اإلرهاب وغريه من صنوف اجلرمية واملعاقبة عليه حلٌ،دون تعريض حقوق اإلنسان للخطر

.ضبط اجلناة دون املساس حبقوق الغريو

كيف : األمني العام لألمم املتحدة السابق يقول" كويف عنان"هو تساؤل مل و لن نكون السباقني إىل طرحه، فها
. ؟)1(ميكن جتنب خماطر حقوق اإلنسان عند تنفيذ مشاريع مكافحة اإلرهاب

واليت تقوم على ،مع بني السياسات الشجاعة والصافيةاإلجابة على هذا السؤال حتتاج إىل إستراتيجية متكاملة جت
وأن الفكرة الفاسدة جيب حماربتها بفكرة صاحلة ،مبدأ أن سالح اإلرهاب جيب أن يكافح بسالح العدالة والعدل 

.وأن القانون جيب محايته بالقانون،وأن الضرر ال جيوز إصالحه بضرر آخر مثله

،تهوزكّدها على التكاثر والنمو واالنتشار ، وعقول باركت ذلكوجدت مناخا ساع،إن اإلرهاب فكرة
القضاء على اإلرهاب يتم بالقضاء على كل من سبق ذكره فإن وسواعد محلتها وذادت عنها بالغايل والنفيس، وعليه 

محاية تحقيق التوازن بني الوصول إىل حل مشكلة اإلرهاب ومكافحته، ومن مثة ف، ولذلكويالئمهكل مبا يناسبه 
:من خالل ما يلييكونحقوق اتمع برمته دون املساس وانتهاك حقوق اإلنسان

-سواء أكان على املستوى الدويل أو الداخلي-االتفاق على تعريف حمدد موحد ومتفق عليه لإلرهاب –أ 
ال ترضى وهو أمر ضروري لتعريف كل التصرفات غري املشروعة اليت تقوم ا بعض الدول اليت ال ترغب و

بذلك التعريف أو الوصول إليه ، حىت تبقى يدها طليقة مطلقة يف إرهاب الغري وقمع الشعوب وانتهاك حقوق 
.، ويف تعريف ذلك فضح لسياستهااإلنسان

ليس مقتصرا على حماربة أعراضه ، بل يتطلب ذلك البحث عن أسبابه ومعاجلتها وحماورا اإلرهابمكافحة - ب
األدلة ، يفقد صاحب ، فإذا أبطلت تلك األفكار واآلراء باحلجج وتصبح أفعاالكأفكار وآراء قبل أن 

يف -وهو أمر قد أثبت جناعتهه،هدفى ا لبلوغ هذه األفكار تلك الشحنة اهلامة من العزمية اليت يتحل
الث هو أمر نادت به دول العامل الثواحلق يقال أن مكافحة ومعاجلة أسباب اإلرهاب ،،- اجلزائر مثال

.يف العناصر القادمةسنعود إليها بالدراسة، واليت 1373،1465،1624، 1369وهو ما نبه إليه جملس األمن يف قراراته ذات الصلة، ال سيما القرارات –)1(
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وأشارت إىل أن اإلرهاب ال ميكن مكافحته إال مبعاجلة أسبابه ، وخاصة الظلم الواقع يف ،ت عليهوأحلّ
االحتالل الصهيوين ، وما اجنر عن -أصبحت اآلن دول-منطقة الشرق األوسط واالحنياز التام لدولة

اذ مواقف عنيفة مساها الصورة والصوت ، ترمجه البعض باختإليناذلك قهر وسلب وب تنقله يوميا
.الغرب باإلرهاب

وجوب تقيد السلطات املختصة مبكافحة اإلرهاب بالشروط والضوابط والقيود املختلفة اليت اشترطتها املواثيق -ج
، وال شك أن جمموع هذه الشروط يشكل ضمانا فعاال )1(الدولية حلقوق اإلنسان أو التشريعات الوطنية

، وما دمنا بصدد الكالم عن املادة الرابعة من العهد الدويل )2(رحلة احلرجةللحقوق واحلريات أثناء هذه امل
للحقوق املدنية والسياسية واليت تقابلها املواد السابق ذكرها من االتفاقيات اإلقليمية ، نرى ضرورة الكالم 

.ولو بشيء موجز عن هذه الشروط

. قوق املدنية والسياسيةالدويل للحالشروط احملددة يف املادة الرابعة من العهد-

وضعت النصوص الدولية شروطا معينة ال بد من توافرها حىت ميكن للدولة استخدام حق التحلل من 
، وميكن تقسيم هذه الشروط إىل شروط موضوعية وأخرى شكلية على )3(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

:النحو التايل 

:الشروط املوضوعية-أ

من 27من االتفاقية األوروبية، واملادة 15من العهد الدويل واملادة 4ص املادة تتضح هذه الشروط من ن
:من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، وهي4االتفاقية األمريكية، واملادة 

.دأ اليقني القانوين يف نصوص التجرمي والعقاب، واستقالل القضاء ونزاهته واحترام سلطة الضبط اإلداري للقانونومن ذلك احترام مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات، واحترام مب–)1(
مها الصادر يف كمة األوربية حلقوق اإلنسان يف أحكام متواترة وقاطعة على ضرورة احترام حقوق اإلنسان عند حماربته لإلرهاب، وكان من بني قضائها، حكوهو ما أشارت إليه احمل–)2(

التعذيب والعقوبات أو قوق اإلنسان جترم بعبارات مقلقة أنه يف الظروف األشد صعوبة مثل مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة، فإن االتفاقية األوربية حل" والقاضي 27/01/2005

.212، راجع أمحد فتحي سرور ، املرجع السابق، ص"املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة
سسـي دي  ؛141، ص1985، الكويت، 02التاسعة ، العدد،جملة احلقوق ، السنة بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانحممد يوسف علوان ،-)3(

ضرورة تدعيم ضاوية دنداين، ؛199ص.)2000مطابع أنترناشيونل برس، :القاهرة (، )دليل لقوات الشرطة واألمن(، -حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين–اخلدمة واحلماية روفر، 
.115ص.1996، جامعة اجلزائر،)يف احلقوقرسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه(، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان
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ال جيوز استخدام حق التحلل يف أي ظرف استثنائي متر به الدولة، وال جتيز حالة : وجود حالة استثنائية. 1
هي تلك املستمدة من لوحيدة اليت ميكن أن تثار قانوناا استخدام حق املخالفة، فحالة الضرورة االضرورة يف ذا

احلرب أو اخلطر العام أو أي خطر يهدد حياة األمة، وهذا ما نصت عليه املادة الرابعة من العهد، حيث أن هذه املادة 
.صفة رمسيةتتطلب إعالن اخلطر العام االستثنائي الذي يهدد حياة األمة ب

وجيب على كل حكومة أو دولة تريد أن تتحلل من االتفاقيات، أن تقرر بالضرورة مسبقا وبشكل ضمين على 

:)1(األقل وجود حالة طوارئ استثنائية تنطوي على خطر يهدد حياة األمة، وجيب تأكيد عنصرين يف هذا الشأن

.وجود حالة طوارئ، ذات تأثري يعم األمة بأسرها.1
دد اخلطر احلياة املنظمة، مما يوحي أن اخلطر ال جيب أن يكون بالضرورة يهدد حياة األمة جيب أن يه.2

بالفناء، بل يكفى أن يؤدي إىل ايار النظام، أو االتصاالت بدرجة يصبح استمرار احلياة املنظمة 
.أثناءها غري ممكنة

:أن تتخذ يف الواقع الدويل املعاصر هيوعليه وكما سبقت اإلشارة إليه آنفا، فإن حاالت الطوارئ اليت ميكن 

.ملواجهة حدوثها املتوقعاالستعدادوجود حالة احلرب الفعلية، أو حالة .1

.)2(حالة وجود التخريب الداخلي أو اخلشية من حدوثه.2
.األزمات االقتصادية احلادة، أو حاالت اخلشية من حدوثها.3

.وغريها)3(الكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني والفيضانات.4

ويقصد ، )4(هذا الشرط مستمد من فكرة النسبية: كون تدابري املخالفة يف احلدود اليت يقتضيها املوقف. 2
به أنّ التدابري اليت تلجأ إليها الدولة لتقييد احلقوق املبينة يف االتفاقية، جيب أن تكون يف احلدود الالزمة، وأالّ تتجاوز 

.320األمم املتحدة ، املرجع السابق، –)1(
.30/01/2005مبناسبة إجراء االنتخابات يف -لأثناء فترة االحتال–املثال على ذلك إعالن حالة الطوارئ يف العراق –)2(
.2004كإعالن الدول املتضررة من كارثة تسونامي حلالة الطوارئ يف ديسمرب –)3(
يتم وفقا للضرورة االجتماعية أن، جيب لطرفنييعترب معيار الضرورة والتناسب حمقق التكامل بني مقتضيات احملافظة على األمن والنظام العام ومحاية حقوق اإلنسان، ألن التوازن بني ا-)4(

تدخل املشرع لتقييد احلقوق واحلريات يكون والتناسب، ألن كالمها من واد واحد، فالضرورة البد أن تقدر بقدرها، ومن هنا جاء التناسب، وال تناسب إال بالقدر الضروري، وهلذا فإن 

- : ، ويف هذا الصدد اعترب الس الدستوري الفرنسي أن الرقابة على التناسب، تتطلب التحقق من ثالثة أمور هيليت حيميها الدستوربالقدر الالزم للتوازن بني املصلحة العامة وسائر القيم ا

تتناسب واهلدف املطلوب، وهو املبدأ أن يكون متناسبا ومالئما، وأن ال تترتب عليه أعباء ال -أن التدبري ضروري لتحقيق اهلدف-أن التدبري املتخذ مالئم ويسمح بتحقيق اهلدف املطلوب

.RUSEN Ergec, Op-cit, P26وما بعدها؛ 226الذي اعتنقته الكثري من النصوص الدولية، راجع أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص 
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حلرب أو اخلطر الذي يهدد حياة األمة ال تربر أي تدبري كان، بل جيب أن تكون ما حتتمه مقتضيات احلال، فحالة ا

.)5(هناك عالقة ملموسة بني هذه التدابري والوضع الذي تريد الدولة السيطرة عليه

وعليه عندما تفحص األجهزة واهليئات املقامة بناء على الصكوك الدولية قضايا مرتبطة حباالت الطوارئ 
هذه -على وجه اخلصوص التدابري املتخذة من طرف الدول لعدم التقيد بالتزاماا، يتعين عليها االستثنائية، و

النظر فيما إذا كانت هذه الدول قد تقيدت ذا الشرط أم ال، وبالنظر أيضا فيما إذا كانت اإلجراءات - األجهزة

:نتائج هيهذا ويترتب على فكرة النسبية عدة ، )1(املتخذة كانت ضرورية أم ال

أن تدابري املخالفة قد شرعت أساسا لتمكني الدولة من القيام بالواجب الذي يقع عليها يف محاية األمة .1
.ولذا فإنه ال جيوز للدولة اللجوء إىل هذه التدابري حبجة أا ضرورية حلماية مصاحل عامة أخرى

ة تلقائيا خمالفة احلقوق واحلريات املبينة إن حالة احلرب أو اخلطر العام املهدد حلياة األمة ال ختول الدول.2
.يف االتفاقية، وإمنا يقع ذلك إال حينما تكون خمالفة احلقوق من شأا مواجهة اخلطر املذكور

جيب أن تكون تدابري املخالفة الزمة أو ضرورية متاما لبلوغ اهلدف الذي يربر حق املخالفة، وهو .3
.طر العام الذي يهدد حياة األمةوضع الدولة يف حالة متكنها من مواجهة اخل

.أن تدابري املخالفة ال تكون مربرة إذا كان بإمكان الدولة تفادي اخلطر باختاذ اإلجراءات العادية.4

إنّ هذا الشرط من : عدم تعارض تدابري التحلل مع االلتزامات األخرى املقررة يف القانون الدويل. 3
من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ) 1فقرة(15الدويل، وكذا املادة من العهد) 1فقرة(4متطلبات كل من املادة 

من امليثاق العريب، حيث تنص ) 1فقرة(4من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة ) 1فقرة(27واملادة 
.»ويلشريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الد...«

ومعىن ذلك أنه حىت تكون متفقة مع متطلبات االتفاقية املعنية، فإن تدابري التحلل اليت تتخذها الدول األطراف 
جيب أال تتعارض مع االلتزامات الواردة يف معاهدات دولية أخرى تكون هذه الدولة طرفا فيها وقت االنضمام، أو يف 

ت التعاقدية فقط، بل يشمل كذلك االلتزامات املستمدة من أي وقت الحق، وال يستهدف هذا النص االلتزاما

.151املرجع السابق، ، بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانحممد يوسف علوان ،-)5(
.321املتحدة ، املرجع السابق، األمم-)1(
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القانون الدويل بشكل عام، أي العرف واملبادئ العامة للقانون، وعليه فإن الدولة ال ميكنها أن تستفيد من حق التحلل 

.)2(لكي حترر نفسها من التزامات أخرى تقع عليها مبوجب االتفاقيات األخرى حلقوق اإلنسان

نفسه الذي ذهبت إليه األمم املتحدة، حيث نبهت على األجهزة املختصة بتنفيذ صكوك حقوق وهو الشيء 
اإلنسان أن تنظر حبكم وظيفتها، فيما إذا كانت املتطلبات املنصوص عليها يف املادة الرابعة من العهد قد نفّذت 

ات املترتبة عليها مبقتضى صكوك أخرى وخاصة يف احلاالت اليت تستعمل فيها الدولة هذه املادة للتحرر من االلتزام

.)3(خاصة حبقوق اإلنسان

مبوجب االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وخاصة املواد اليت تضمنت : حظر املساس ببعض احلقوق. 4
نصوص التحلل، فإن هناك عددا من احلقوق ال جيوز خمالفتها يف أي حال من األحوال وأيا كان السبب، وتتنوع هذه 

:)1(كما يلياحلقوق

نص العهد يف الفقرة الثانية من هذه املادة على مجلة من :الدويلمن العهد4احلقوق املقررة مبقتضى املادة -أ
احلق يف احلياة، حظر التعذيب، حظر العبودية، حظر االحتجاز بسبب الوفاء بدين : احلقوق ال جيوز تقييدها وهي

احلق يف االعتراف بالشخصية القانونية، حرية الفكر والضمري والدين حظر تطبيق القوانني اجلنائية بأثر رجعي،
.والعقيدة

: وهي2نصت عليها الفقرة:من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان15احلقوق املقررة مبقتضى املادة - ب
.احلق يف احلياة، حظر التعذيب، حظر الرق والعبودية، حظر تطبيق القوانني بأثر رجعي

نصت الفقرة الثانية من هذه :من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان27قوق املقررة مبقتضى املادة احل-ج
احلق يف الشخصية القانونية، احلق يف احلياة، احلق يف املعاملة : ال جيوز تعليق أي حق من احلقوق التالية: املادة

جعي، حرية الضمري والعقيدة، حقوق األسرة، احلق يف اإلنسانية، التحرر من العبودية، حظر تطبيق القوانني بأثر ر

.166؛ منظمة العفو الدولية، املرجع السابق، ص 155املرجع السابق، ، بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانحممد يوسف علوان ،-)2(
.321األمم املتحدة ، املرجع السابق، -)3(
؛163؛ منظمة العفو الدولية، املرجع السابق، ص 167املرجع السابق، ، ات الدولية حلقوق اإلنسانبنود التحلل من االتفاقيحممد يوسف علوان ،-)1(

KARAL Vasak, op-cit, p 213. : وانظر أيضا
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احلصول على اسم، حقوق الطفل، احلق يف اجلنسية، احلق يف املشاركة السياسية، الضمانات القضائية األساسية حلماية 
.هذه احلقوق

عة من نصت هذه املادة على جممو:من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان4احلقوق املقررة مبقتضى املادة -د
احلق يف احلياة، حظر التعذيب، عدم جواز : احلقوق اليت ال جيوز تقييدها، وحيظر املساس ا يف أي ظرف كان وهي

إجراء جتارب طبية أو علمية أو استغالل أعضائه دون رضاه، التحرر من الرق والسخرة، ضمان احملاكمة العادلة، 
ة والعقوبة، عدم حبس شخص معسر عن وفاء دين ناتج عن التزام الطعن يف إجراء االعتقال، مبدأ الشرعية يف اجلرمي

تعاقدي، عدم حماكمة شخص عن جرم مرتني، ولصاحبها الطعن فيها والرباءة األصلية يوجب حكم التعويض املعاملة 
باجلنسية، اإلنسانية للمسجون، االعتراف بالشخصية القانونية، احلق يف التنقل واإلقامة، طلب اللجوء السياسي، التمتع

.حرية الفكر والعقيدة والدين، عدم تعليق الضمانات القضائية الالزمة حلماية تلك احلقوق

وجب عليها أال تقّيد تلك احلقوق، اليت حتللت من االتفاقيات الدوليةوترتيبا على كل ما سبق فإن الدولة وإن 

.)2(حلقوق اإلنسان) Noyau dure" (ةالنواة الصلب"، أو ")1(احلقوق املقدسة"أطلق عليه الفقه اسم 

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، ) 1فقرة(4نصت على هذا الشرط املادة : حظر تدابري التمييز. 5
من امليثاق العريب 4من االتفاقية األمريكية واملادة 27واملادة 14وهو نص له ما يقابله من االتفاقية األوروبية املادة 

على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو انطوائهاوعدم ... «اإلنسان، بقوهلا حلقوق 
.»الدين أو األصل االجتماعي

فإن هيئات الرقابة األوروبية يف معاجلتها ألحدى القضايا املطروحة أمامها، أوضحت بأنه جيب مراعاة ريذكتولل
، وهذا بالرغم 15من االتفاقية األوروبية، وذلك حىت تكون املخالفة موافقة للمادة 14ادة حظر التمييز الوارد يف امل

.)3(من نفس االتفاقية15من أنّ حظر تدابري التمييز مل يرد ذكره يف املادة 

.حظر التدابري اليت يكون هلا هدف آخر خالف احملافظة على حياة األمة. 6

.98ضاوية دنداين ، املرجع السابق، –)1(

-)2( Amnesty International, Op-cit, P68.
.175املرجع السابق، ، االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانبنود التحلل منحممد يوسف علوان ،-)3(



الوالیات المتحدة مفھوم في حقوق اإلنسان واإلرھاب: الفصل األول
األمریكیة

-100 -

ال «: ملادة الثامنة عشرة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بالقولمت النص صراحة على هذا الشرط يف ا
جيوز استخدام القيود اليت تريدها أحكام هذه االتفاقية على احلقوق واحلريات إال لتحقيق الغرض الذي فرضت من 

لهم ما يفهم ضمنا من أحكام ، وهو نص ال جند له مثيال يف مواد العهد أو االتفاقية األمريكية وامليثاق العريب، ال»أجله
من االتفاقية األمريكية، بأن فرض القيود على حقوق اإلنسان جيب أن يتم 30من العهد واملادة 20و5و4املواد 

دف احملافظة على حياة األمة من األخطار احملدقة ا، واليت ما اختذت هذه التدابري إالّ من أجل حتقيق هذه الغاية 
.مصاحل أخرىوليس دف حتقيق 

حظر التدابري اليت متس باحلقوق املعترف ا يف القانون أو املعاهدات الدولية األخرى. 7

43من االتفاقية األمريكية واملادة 29من العهد الدويل اليت تقابلها املادة ) 2فقرة(5مبوجب أحكام هذه املادة 

ال جيوز تأويل أي حكم من أحكام االتفاقية على «ة األوروبية من االتفاقي60من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان واملادة 
أنه خيول حتديد أو املساس حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت ميكن االعتراف ا، بتطبيق لقوانني إحدى الدول 

مجيع أحكام ، ومن الواضح أن هذا احلكم ينطبق على»املتعاقدة أو ألية اتفاقية أخرى تكون هذه الدولة طرف فيها
منها، ومعىن ذلك أن هذه األخرية ال ميكن أن 15االتفاقية مبا فيها احلكم اخلاص حبق املخالفة الذي ورد يف املادة 

آخر اتفاقتفسر على أنها تقييد أو مساس حبقوق اإلنسان اليت ميكن أن تعترف ا قوانني الدول األطراف، أو أي 
ان ذلك يف حالة احلرب أو أي خطر يهدد  حياة األمة، وهو الشيء نفسه الذي تكون هذه الدول طرفا فيه، سواء ك

ال جيوز تفسري هذا امليثاق أو تأويله على «ذهب إليه امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف مادته الثالثة واألربعني اليت تنص 
أو القوانني املنصوص عليها يف املواثيق حنو ينتقص من احلقوق واحلريات اليت حتميها القوانني الداخلية للدول األطراف

الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت صادقت عليها أو أقرا مبا فيها حقوق املرأة والطفل واألشخاص املنتمني إىل 
.»أقليات

ة وعليه فإنه يف حالة تعارض أحكام االتفاقية مع القوانني الداخلية للدول األطراف أو مع املعاهدات الدولي

.)1(األخرى، فإن األولوية تعطى لالتفاقية األكثر مالئمة

الشروط الشكلية: ب

.178املرجع السابق، ، بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانحممد يوسف علوان ،-)1(
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يتعني على الدولة اليت تلجأ إىل خمالفة االتفاقية أن تعلن رمسيا حالة الطوارئ، مث تقوم بتبليغ جهة حمددة يف 
:االتفاقية الدولية ببعض البيانات على النحو التايل

يف كل من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 4هو شرط حددته املادة إنّ شرط اإلعالن :اإلعالن. 1
به العهد وامليثاق انفرد، وهو شرط »...واملعلن قيامها رمسيا...«4وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان، إذ تنص املادة 

.ربر األحداث مثل هذا اإلجراءالسابقني، ويعترب شرطا ضروريا ملنع الدول من عدم التقييد بالتزاماا، حينما ال ت

ويف هذا الصدد أكدت جلنة حقوق اإلنسان، أنه ال ميكن إعالن حالة الطوارئ يف معظم البلدان إال حتت 
ظروف حيددها القانون، وسيفقد هذا الضمان مفعوله ما مل يستمر العمل مبتطلب اإلعالن العام، وال ميكن استبدال 

الذي جيب على الدول األطراف يف االتفاقيات الدولية ) التبليغ(ستثنائية باإلعالم شرط اإلعالن عن حالة الطوارئ اال
اخلاصة حبقوق اإلنسان إرساله بشأن تدابري عدم التقيد حبقوق اإلنسان واألسباب اليت أدت إىل ذلك، هذا اإلعالم أو 

:التبليغ هو ما سندرسه يف النقطة املوالية

اليت تلجأ إىل املخالفة أن تبلغ جهة حمددة يف االتفاقية ببعض البيانات يف وقت على الدولة الطرف :التبليغ. 2
على أية دولة طرف يف العهد «يف فقرا الثالثة 4تنص املادة :ففي العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية مثالحمدد 

م لألمم املتحدة باألحكام اليت مل تتقيد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف فورا عن طريق األمني العا
ا، وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك، وعليها يف التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى 

.»وبالطريق ذاته

نها وترتيبا على نص املادة، فإن البيانات اليت جيب ذكرها يف التبليغ هي النصوص اليت حلّت الدولة نفسها م
واألسباب اليت دفعتها إىل ذلك، وكذا التاريخ الذي تنهي فيه التحلل، ويتم تبليغ ذلك إىل الدول األطراف األخرى 
عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، وأما التوقيت الذي يتم فيه التبليغ فيكون على الفور وخالل زمن معقول وعلى 

الطرف يف العهد إعالم الدول األطراف عن طريق األمني العام بتاريخ أية حال دون تأخري، كذلك جيب على الدولة
.إائها لتدابري عدم التقيد

اأحكامها ضمانهذه جممل الشروط اليت حددا املواد اليت مسحت للدول بالتحلل وهي يف حقيقتها تشكل 
، هذا الضمان يظهر فحة اإلرهابمن كل إهدار حىت وإن كان الظرف املعلن بسببه التحلل هو مكاحلقوق اإلنسان

:جليا من خالل النقاط التالية
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" العاملية واإلقليمية"إن إدراج اجلماعة الدولية هلذه النصوص يف االتفاقيات احلامية حلقوق اإلنسان .1
السالفة الذكر، كان حبق أمرا منطقيا وال مفر منه، فاحلقوق واحلريات الفردية ليست طليقة، وإمنا 

حىت يف الظروف العادية، هذا فضال على أنّ فكرة حتلل الدول من اتفاقيات حقوق ختضع للقيود

، وعليه فإن إصدار )1(اإلنسان ال تعترب فكرة شاذة، بالقياس إىل التطبيقات اليت عرفها القانون الدويل
تضمنتها اتفاقيات حقوق - اجلماعة الدولية على املستويني العاملي واإلقليمي، نصوصا صرحية 

ترخص للدول األطراف بالتحلل من بعض األحكام يف الظروف االستثنائية، هو مبثابة - إلنسانا
تأكيد معلن من جانب اجلماعة الدولية على رفضها ترك الباب مفتوحا أمام فقه الضرورة وأنصارها 

".بأن الضرورة ال تعرف أي قانون"هلدم حقوق اإلنسان، وحتت اإلدعاء 

تترك أمر التحلل مطلقا للدول تتحلل حتت ذريعته من االتفاقيات الدولية كلما إن اجلماعة الدولية مل.2
أرادت ذلك، بل قيدته بضوابط وشروط وقيود حمددة، ال ميكن للدولة جتاوز النطاق املرسوم هلا وفق 
هذه الضوابط والشروط، بالرغم ما يقال حول غموض هذه الشروط وكوا فضفاضة حتتمل التأويل 

.الواسعوالتفسري

، وهو تقييد هلا يف للتحللجلوئهاوعليه فإن حتديد شروط مسبقة هو تنظيم لسلطة الدولة يف 
وعدم إساءة استعماهلا، مما يترتب عليه محاية وضمان حقوق احنرافهااستعمال هذه السلطة، وضمان لعدم 

. اإلنسان من أي انتهاك

، يف حني أن احترام حقوق اإلنسان يقتضي أال أن هذه االتفاقيات اعترفت حبق الدول يف خمالفتها.3
تكون هناك أي خمالفة من هذا القبيل، ولكن هذا ال ينسينا بأن إقرار املعاهدات الدولية حلقوق 
اإلنسان ذه القيود هو الذي يسمح بتوسعة رقعة الدول األطراف فيها، ذلك أنّ اخليار هنا حمصور 

ق اإلنسان أو عدم وجود هذه االلتزامات على اإلطالق، وال بني التزامات دولية ناقصة يف جمال حقو

.)1(شك أنه ال خيتلف اثنان يف اختيار العرض األول

أو اإللغاء أو توقيف العمل باملعاهدة طبعا مع توفر االنسحابل ترد على مبدأ قدسية املعاهدات، من خالاستثناءاتفيينا لقانون املعاهدات جند أن هناك اتفاقيةباستقراء نصوص -)1(
استثناءكل الستخدامالشروط احملددة 

.190املرجع السابق، ، بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانحممد يوسف علوان ،-)1(
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انطالقا من دراسة وضع املعاهدات الدولية يف النظم القانونية الداخلية، فإن مصادقة الدول على .4
مثال، نني الداخلية ففي اجلزائرالدولية حلقوق اإلنسان ، فإن هذه األخرية تسمو على القوااالتفاقيات

ال يتجزأ من ائر وتدخل حيز النفاذ متثّل جزءفإن نصوص املعاهدات الدولية اليت تصادق عليها اجلز
من 132النظام القانوين الداخلي للبالد، وحتتل مرتبة تسمو على التشريع العادي، وهذا بصريح املادة 

املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس «يث تنص ح- 1989من دستور 123املادة -1996دستور 
.»اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون

إذا تصبح الضمانات اليت توفرها املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أثناء فترة التحلل، ضمانا تكرسه التشريعات 
ات هلذه احلقوق، خاصة إذا علمنا أنّ الدساتري الوطنية تتناول هذه الداخلية، هذا زيادة عما يكفله الدستور من ضمان

.احلاالت االستثنائية بنصوص دستورية

إذا كان للفرد احلق يف :التقييد وسيلة إلعادة التوازن بني التمتع باحلقوق واحلفاظ على الصاحل العام-5
حسب الظروف اليت يكون فيها، فقد تطرأ على حياة الدولة ظروف التمتع حبقوقه، فإن هذا التمتع قد يضيق أو يتسع

خاصة متعددة الصور، خمتلفة املصادر، ظروف ليست وضعا عاديا يف حياة األمة وليس هلا صفة الدوام، بل هي حمتملة 
الظروف ألنه وإن كان العمل يف،ممارسة احلقوق مع مواجهة الظروفتتالءمالوقوع ومؤقتة البقاء، هلذا جيب أن 

العادية هو احلفاظ على التوازن بني التمتع باحلقوق، واحلفاظ على النظام العام والقيم املختلفة اليت يقوم عليها اتمع، 
.فإنه يف الظروف غري العادية تكون املهمة استرجاع التوازن بني ممارسة احلقوق ومواجهة تلك الظروف

ق اإلنسان هذه األوضاع، وحددت كيفية ممارسة احلقوق فيها لذلك راعت النصوص الدولية املتعلقة حبقو
ومسحت بفرض قيود أخرى خاصة ملواجهة تلك الظروف، وهي قيود استثنائية تتماشى مع الطبيعة االستثنائية 

قوق الدولية، املنبثقة عن االتفاقيات الدولية حلالتزامااللظروف اليت تطبق فيها، ولذلك منحت الدول حق التحلل من 
، سلطات استثنائية -ومنها اجلزائر-اإلنسان، ولتجسيد ذلك منحت الدساتري الوطنية املختلفة، السلطة التنفيذية 

األمة واملؤسسات الدستورية، استقاللاإلجراءات الالزمة الستتباب الوضع واحملافظة على اختاذواسعة، ومتكينها من 
اإلنسان حبقوقه، حيث خيتل التوازن بني مقتضيات احملافظة على النظام هذه السلطات االستثنائية اليت تؤثر على متتع

العام، وبني متطلبات ممارسة حقوق اإلنسان وحرياته، حيث مييل االهتمام لصاحل احملافظة على املصاحل العليا لألمة 

.)1(وأمنها، ومنه ميكن فرض قيود صارمة على ممارسة احلقوق واحلريات

.130ص. 2002-2001، جامعة اجلزائر، بن عكنون، )نيل درجة املاجستري يف القانون العاممذكرة ل(، احلريات العامة واملعايري القانونيةمتدرتازا عمر، -)1(
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وارئ أو غريها من األوقات غري العادية، تصطدم بالصاحل املشترك، مما ينتج عنه نتائج هامة فاحلرية يف حالة الط
من مبدئها أو مفهومها، إذ أنّ احلرية رهينة بالظروف االجتماعية والسياسية االنتقاصبالنسبة للحرية، دون 

شترك، وال ميكن من الناحية القانونية أن واالقتصادية اليت تمارس يف خضمها، حيث يتأكد أن احلرية منوطة بالصاحل امل
مغاير ملقتضيات الصاحل املشترك وإالّ أضحت عمال غري مشروع يتعرض لرد الفعل اجتاهنتصورها تسري يف 

.)2(االجتماعي

وهلذا جاء القانون لينظم السلوك االجتماعي، ومن مثّ ال يكون تنظيم احلرية بالنظر إليها يف حد ذاا معزولة 
ائر حركة احلياة االجتماعية، بل بالنظر إليها من موضعها الطبيعي يف صرح احلياة اجلماعية، وذلك أن يوضع يف عن س

حتىي، الوظيفة االجتماعية اليت توفيها احلرية بالنظر إىل الظروف العادية وغري العادية اليت االعتبارذلك التنظيم موضع 
ته، مع مصلحة اتمع واجلماعة، متّ تقدمي مصلحة اتمع واجلماعة يف خضمها، فإذا تعارضت حقوق الفرد وحريا

سالمة األمة "على مصلحة الفرد، ولو تطلّب ذلك القفز وجتاوز قواعد القانون العادية، كل ذلك تطبيقا للمبدأ القائل 

.)3("قبل كل شيء أو فوق القانون

نّ طبيعة هذه القيود ختتلف من حق آلخر، فإذا كانت ويبقى أن نشري أنّ احلريات وإن فرضت عليها القيود، فإ
احلقوق لصيقة باإلنسان، كحرمة الشرف واملسكن، تكون القيود خفيفة، وكلّما كانت هذه احلقوق واحلريات غري 
لصيقة باإلنسان، كاحلقوق االجتماعية والسياسية، كحق التجمع والتظاهر، تشددت القيود واإلجراءات، لذا كان من 

ري يف سبيل محاية تلك احلقوق، أن يتم تقييدها ابتداء، للتنعم ا انتهاء بعد زوال التهديد وانقضاء الظروف الضرو

.)1(االستثنائية

- سيكون القول بأن السماح للدول بالتحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ،وترتيبا على كل ما سبق
يعترب ضمانا حلقوق اإلنسان تأسيسا على -رة على حقوق اإلنسانبالرغم من كل ما حتمله هذه الكلمة من خطو

.احلجج املبينة أعاله

وجود ورقابة فعالة على أعمال السلطة املختصة مبكافحة اإلرهاب، إذ ال تكفي الشروط ضرورة -ه
الشروط والضوابط وحدها للقول بأن حقوق اإلنسان يف مأمن يف الظروف االستثنائية ، إذا مل توجد جنب تلك 

.19، ص. 1979، مارس 2، عدد 21، جملة العلوم اإلدارية، السنةةــاإلدارة واحلرية يف األوقات غري العادينعيم عطية،-)2(
.20، ص نفسهاملرجع -)3(
.131املرجع السابق، صمتدرتازا عمر، -)1(
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أجهزة مكلفة بتنفيذ الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، وبالرقابة على أعمال السلطة املخولة بتنفيذ إجراءات 
.  مكافحة اإلرهاب

هذه الرقابة قد تكون دولية منشأها االتفاقيات الدولية اليت تلزم بدورها الدول على تكريس رقابة وطنية 
فروضة عليها مبقتضى االتفاقيات الدولية، ألن الترخيص بالتحلل من االتفاقيات الدولية لضمان واحترام االلتزامات امل

بغض النظر عن نوع الرقابة ، سواء أكانت رقابة دون الرقابة على ذلك إفراغ للنصوص الدولية من حمتواها ، 

. )3(أو غري قضائية)2(قضائية

:الفصل هيخالل هذا اخلالصة اليت ميكن اخلروج ا من إن 

،وإن كان ذلك يف اعتقادي يرجع إىل نيات حقوق اإلنسان هي من بني املفاهيم اليت استعصت على التعريف-
، ألن يف تعريف هذه املصطلحات قطع للطريق ذلكللحيلولة دون الوصول إىل تعريف بعض الدول املبيتة

.أمامها لتحقيق مآرا ومقاصدها

:حقوق اإلنسان واإلرهاب التمييز بني ما يلييقتضي املفهوم األمريكي لكل من -

، فهي يف الواليات املتحدة األمريكيةوجب التفريق بني وضعها داخل وخارج نساناإلفيما خيص حقوق -
الداخل مؤطرة دستوريا وال ميكن الكالم بشأن ذلك، لكن اإلشكال يتعلق مبوقفها جتاه االتفاقيات الدولية حلقوق 

ليت تتوجس منها خيفة، وقد أثبتنا أا من الدول الزاهدة يف االنضمام واملصادقة على االتفاقيات الدولية ااإلنسان
حلقوق اإلنسان، لكنها يف املقابل ترفع لواء حقوق اإلنسان وجتهر به يف احملافل الدولية، بل وربطت مساعداا 

إضافة إىل التقرير السنوي الصادر من وزارا اخلارجية االقتصادية والعسكرية للدول مبدى محايتها حلقوق اإلنسان،
.يتضمن أحوال الدول مع حقوق اإلنسانالذي 

ني األوربية واألمريكية حلقوق اإلنسان اللتني كانتا هلما الكثري من تيف ظل عدم وجود حمكمة دولية حلقوق اإلنسان ، يعهد األمر إىل األجهزة القضائية اإلقليمية وخاصة احملكم-)2(

عزت سعد السيد ؛234عماري طاهر الدين ، املرجع السابق ، ص ؛116، املرجع السابق ، صاألمم املتحدة: االجتهادات حول محاية حقوق اإلنسان أثناء احلاالت االستثنائية، راجع 

- RUSEN ergec, op-cit299 ؛ .amnesty.op-cit,p115؛538الربعي ، املرجع السابق ، ص 
وق املدنية والسياسية ، الذي أنشأ جلنة مسيت باللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ، اليت من خالل استقراء هذا النمط كرسته االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ، وخاصة العهد الويل للحق-)3(

هذا دون  ننسى بليغات ، والرقابة عن طريق الشكاوى ،نصوص العهد والربوتوكول األول امللحق به ، نلمس الوسيلتني اللتني متارس ما اللجنة الرقابة ومها الرقابة عن طريق التقارير أو الت

.الدور الذي تلعبه اللجان الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان أثناء هذه احلاالت االستثنائية
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تركز أساسا على اإلرهاب الفردي، متناسية يف ذلك اإلشارة إىل أما فيما خيص اإلرهاب، فقد ألفيناها-
.أخرى من جهة ثانيةإرهاب الدول، ألا متارسه من جهة وتساند ممارسته من قبل دول 

-طبيعة العالقة التبادلية والتأثري املتبادل بني اإلرهاب وحقوق اإلنسان، فقد توصلنا إىل ضرورة مكافحة اإلرهاب، -
و عني القضاء، حىت ال تصبح هدفا سهل املنال حلملة قد تبدوا قواعد الشرعيةيف إطار- املتفق على عدم شرعيته

.فقطاالسمنها يف حقيقتها  ذريعة النتهاك حقوق اإلنسان، وال ترتدي من الشرعية إال مشروعة قانونا وظاهريا، لك

ونظرا لكل من حقوق اإلنسان واإلرهاب، يف وقت مل يهددها الواليات املتحدة األمريكيةفلئن كان هذا سلوك
ربت يف ديارها ويف أعز أماكنها هذا األخري إال خارج أرضها وبشكل مل تتأثر فيه كثريا، فكيف احلل إذا وهي اليت ض

.وأفضلهم

متأنية موضوعية، بعيدة عن التحامل وخلط الشك أن احلالة تستدعي على وجه الضرورة دراسة املوقف دراسةً
قد نال منها ما مسته باإلرهاب الواليات املتحدة األمريكيةبعضها ببعض، فكيف هي حقوق اإلنسان واألمور

.؟دول مبفاعالا النوويةهامناألصويل  مامل تنله

:الفصل املوايلكون حملتاإلجابة عن هذا التساؤل وغريه ، س
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ل الثانيـــــالفص

.األمریكیةالوالیات المتحدةعلى سیاسة 2001سبتمبر 11انعكاس أحداث 

بعد تسعة أيام من أحداث احلادي عشر من سبتمرب، بعث أربعون شخصا من احملافظني اجلدد رسالة إىل الرئيس 
الة عبارة عن إنذار للرئيس الرسهذهكانتحيث إىل كيفية إدارة احلرب ضد اإلرهاب، فيهاهونرشديجورج بوش ، 

روه من مغبة عدم قيامه بشن هذه وحذّ-ومن باب أوىل املتسبب يف األحداث-احلرب على العراق،من أجل شن
العشرين من سبتمرب يف، وهو ما ترمجه خطاب الرئيس األمريكي)1(احلرب، ألن يف ذلك استسالما مبكرا لألعداء 

حمددا إما أن تكون معنا وإما أن تكون مع من دول العامل أن تتبىن موقفا ، حينما أعلن أن على كل دولة 2001
.اإلرهابيني

، سياسة جديدة تقوم على مكافحة اإلرهاب داخل وتتضحومن هنا بدأت مالمح السياسية األمريكية تتحدد 
تاح من إمكانيات  سواء باستخدام ما هو م،من شأنه حتقيق ذلكماوخارجها، وذلك باختاذ كلالواليات املتحدة 

.أو استحداث ما ميكن استحداثه من استراتيجيات وأنظمة وقوانني

أن السبيل إىل دراسة مالمح تأثر السياسة األمريكية ذه األحداث قولنكار من بني أيدينا، وحىت ال تنفلت األف
ن نسيان دراسة التوظيف األحداث، دووبعدقبلمرهون بدراسة كل من السياسة األمريكية الداخلية واخلارجية

:حماور هيةوالتحديد األمريكي هلذه األحداث بدء، لذلك فإن فصلنا هذا خمصص لدراسة ثالث

.2001التكييف األمريكي ألحداث سبتمرب -

.األمريكيةانعكاس األحداث على السياسة الداخلية للواليات املتحدة-

.األمريكيةتحدةاألحداث على السياسة اخلارجية للواليات املانعكاس-

.فإن مت ذلك، أمكننا إسقاط هذه اآلثار على مبتغانا من الدراسة وهي وضع حقوق اإلنسان يف ظل هذه السياسة

.)2009منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ، :دمشق(، 2001أيلول 11أولويات السياسة اخلارجية األمريكية بعد أحداث شاهر إمساعيل الشاهر، –)1(

، ص 2006، 18-17، جملة دراسات إستراتيجية، العددان، بني إدارة األزمة وحلهااإلسرائيلي -الواليات املتحدة والصراع العريب؛ مروان قبالن ، 9ص

181.
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المبحث األول

.2001سبتمبر11التكییف األمریكي ألحداث 

اث احلادي بانفصال عن إدراك طبيعة أحد- داخليا وخارجيا–ات يف السياسة األمريكية ميكن دراسة التغريال
الواليات املتحدة ما هي رؤية :التاليةوال شك أن ذلك يتم أساسا من خالل اإلجابة على األسئلة سبتمرب،عشر من 
.هلذا احلدث ؟ وكيف أدركته ؟ وكيف فسرته؟األمريكية

ائمة أثناء وقوع إننا نرى أن اإلجابة عن هذه األسئلة ، تتحقق من خالل حتديد اللون السياسي لإلدارة األمريكية الق
:وعليه فإن احملاور اليت يدور عليها هذا املبحث هي،  احلدث 

.التوجه السياسي لإلدارة األمريكية غداة أحداث سبتمرب: املطلب األول-

سبتمرب11طبيعة أحداث : املطلب الثاين-

.2001سبتمرب11التحديد األمريكي لطبيعة هجمات : املطلب الثالث-

: يليوسيأيت التفصيل فيما
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المطلب األول

.التوجھ السیاسي لإلدارة األمریكیة غداة أحداث سبتمبر

م اجلمهوريني مقاليد احلكم بعد انتخابات أثريت بشأا الكثري من عواصف الكالم  وقوع األحداث تسلّصادف
هذه اإلدارة ، " آل جور"و" بوشجورج ولكر "، بني املرشحني )1(هذه االنتخابات اليت مل حتسم إال حبكم من القضاء 

ذه هليلي دراسةما يفو،"حركة احملافظني اجلدد:" رئيسها وإدارته اجلديدة ضمن ما يسمى بصنف كل مناليت 
.عقيدا وتوجههامن خالل حتديداحلركة 

:ني اجلديد ونشأمتعريف احملافظ: الفرع األول

يف الواليات ة من الكتاب واإلعالميني والسياسيني واألكادميينييعتنقه جمموعحركة احملافظني اجلدد هي تيار فكري
، فهي مدرسة فكرية ذات أطياف عديدة يف السياسة األمريكية بعضها معتدل وبعضها اآلخر املتحدة األمريكية

أرفنج " للغاية ، ويعترب، وبرغم صغر هذه اموعة إال أا مؤثرة ونافذة )2(وهم يعتربون على أقصى اليمني،متطرف
، ويلتف حوله جمموعة 1920نيويورك يف بالشخصية اليت تتزعم هذا التيار ، وهو يهودي أمريكي مولود " كريستول

من املفكرين ، يتوزعون على ختصصات نظرية متعددة كاالقتصاد والتاريخ والسياسة وغريها، ويرتبط نشأة تيار 
اليت منها بدأت أفكاره ،لعلوم السياسية جبامعة شيكاغواي ، أستاذ املفكر اليهود" ليوشراوين"احملافظني اجلدد بأفكار 

.)3("الشتراوسية الليربالية:" تتبلور وتظهر ، لتعرف فيما بعد ب

، ينابيع املعرفة يف السياسة املعاصرة من احلرب العاملية الثانية إىل غزو العراق وخريطة الطريق، راجع حسني شريف ، 2000للوقوف على تفاصيل االنتخابات األمريكية لعام –)1(
.وما بعدها93، ص)2004اهليئة املصرية العامة للكتاب ، :القاهرة(جلزء السادس ،، ا2003- 1945

ذي يدعو إىل فرض املساواة بني أفراد اتمع مناصرو وأتباع التيار اليميين غالبا ما يدعون إىل التدخل يف حياة اتمع للحفاظ على تقاليد اتمع على النقيض من تيار اليسار ال–)2(

لألنظمة والقوانني احلالية، ليس د كما أن األحزاب اليمينية تنادي بتعزيز ومتتني هيكل النظام الراهن بينما يف اجلانب املقابل األجنحة اليسارية تدعو إىل تغيري جذريالواح

حيث كان جيلس يف اجلانب األمين املؤيدون للملكية أصل الكلمة كان سببه أماكن جلوس أعضاء الربملان يف فترة الثورة الفرنسية. شرطا أن يكون اليميين متديناً

.واالرستقراطية

يركز على املساواة وتكافؤ الفرص واحلفاظ على متاسك األسرة عرب رفض تشريع قوانني تفك عرا اتمع مثل ومن األنظمة اليمينية احلزب اجلمهوري األمريكي ، الذي 

كان للحزب الفضل يف تبين . وأصحاب الدخل احملدوداألمريكينياحلزب اجلمهوري احلر يرفض زيادة الضرائب على املواطنني ، فإنالدميقراطيوخالفا للحزب . زواج املثليني

: راجع.اسع عشرالسياسات اليت أفضت إىل حترير األمريكيني من أصل أفريقي من العبودية حيث إن فكرة تأسيس احلزب انبثقت من حترير العبيد يف القرن الت

www.wikipedia.com وانظر.02/11/2010: ، تاريخ التصفح :

جة املاجستري يف العلوم رسالة مقدمة لنيل در(،2001سبتمرب 11يف آسيا الوسطى وانعكاساا اإلقليمية بعد أحداث اإلستراتيجية األمريكية لزهر وناسي ، 

، جملة السياسة الدولية ،العدد سيطرة احملافظون اجلدد على الساحة األمريكيةواتأسباب وأد؛ مجال علي سالمة ، 55ص .2009/ 2008،جامعة باتنة،)السياسية

.45ص.2006، أكتوبر 166
.46مجال علي سالمة، املرجع السابق ، ص ؛ 56لزهر وناسي ، املرجع السابق، ص–)3(
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وترجع األصول الفكرية واالجتماعية للمحافظني اجلدد إىل السنوات األوىل للحرب الباردة ، وجتمع هذه الشبكة 
األمريكي، ورفض كل ما من شأنه خفض أو احلد من األسلحة والتفوق العسكرياملدافعني عن احلادية األمريكية 

.)1(اإلستراتيجية، ألن يف ذلك تفويت لفرصة فرض السالم األمريكي اخلاضع حلسابات املصاحل األمريكية يف العامل

اليت تصب يف اجتاه ت اجلذور واملنطلقات الفكرية للمحافظني اجلدد ، هذه األفكاروهي األفكار نفسها اليت مثلّ
الواليات املتحدة ن أو،االعتقاد بأن األمة األمريكية هي صاحبة رسالة خري جيب إيصاهلا إىل غريها من اتمعات

وأن حتقيق ،، وتتناسب مع إسهاماا على الساحة الدوليةتتبوأ مكانة منفردة تعكس وضع التفوقأنجيب األمريكية
.)2(يول العدائية لآلخرين املضد القوى املناوئة ومبدأ القوة املفرط لكبح واجهة احلامسة ذلك يقتضي امل

من وذلكل الليرباليني األمريكيني ،بأما عن تسمية احملافظة اجلديدة فهو مل يكن يف البداية إال لقبا أطلق عليهم من ق
توجهات وأفكار احملافظني اجلدد قبيل السخرية واحلط والنيل من قيمهم الفكرية والسياسية ، ويرجع ذلك إىل أن كل

عوا الليربالية قد اد" شتراوس"هي توجهات ميينية متشددة ، تتقارب بشكل كبري مع التوجهات احملافظة ، إال أن أنصار 
على أنصار " احملافظني اجلدد" ىل إطالق اسم إ، وهو ما دفع بالليرباليني "الشتراوسية الليربالية" وأطلقوا على أفكارهم 

.)3(اوس حىت ميكن متييزهم عن قوى اليمني احملافظ التقليدي ، وكذا جتريدهم من الصفة الليربالية اليت يرفعواشتر

.األساس اإليديولوجي للحركة: الفرع الثاين

مع ربط تلك األهداف ،ز احملافظون اجلدد طرحهم على عدد من القضايا الرئيسية اليت ميكن استيعاا وتأييدهاركّ
، ففي هذه النقطة يقول )4(مبا يروق لألمريكيني من ماضيهم، بشكل ميكن معه استمالة الرأي العام األمريكيدائما

ت منذ صعودها على سطح األحداث يف عهد إن حركة احملافظني اجلدد قد تبن" :ستيفان هالربو جونثان كالرك"
على املستقبل ال تتحقق إال من خالل االستحواذ على إن السيطرة " رجيان مبدأ مستمدا من الفكر اللينيين والذي يقول

.)5("املاضي

، فهم يكونون شبكة معقدة من العالقات العائلية وروابط الصداقة والعمل والرعاية، بل ذهب يرى البعض أن سر تفوق هذه احلركة تلك البيئة االجتماعية اليت يشكلها أعضاؤها-)1(
: ة خاصة اخلارجية منها، راجع يف ذلكبعضهم إىل إطالق لفظ العشرية الصغرية املتماسكة اليت يزيدها التزاوج والتواصل بينهم متاسكا ومتسكا ومسكا مبقاليد السياسة األمريكي

.341، ص )2010دار قرطبة، :اجلزائر(،السياسة األمريكية جتاه احلركات اإلسالميةمصطفى صايج، 
.46، ص مجال علي سالمة، املرجع السابق–)2(
47املرجع نفسه ، ص –)3(
.48املرجع نفسه، ص –)4(
.46، ص نفسهاملرجع –)5(
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:)1(وعليه فإن األفكار اليت يدندن حوهلا احملافظون اجلدد هي 

يعتقد احملافظون اجلدد أن ألمريكا دورا تارخييا ، إذ عليها أن تقود العامل احلر وحتميه : القيادة والرسالة-1
وختلصه من براثن الظلم واالضطهاد ، وعليه فعلى األمريكيني القبول ذا وتنشر الدميقراطية واحلرية فيه، 

اها احملافظون التقليديون ، الدور والتضحية من أجله ، وذلك يتطلب البعد ورفض فكرة االنعزالية اليت تبن
ت املتحدة الواليا-حسبهم–حتمل الكثري من املخاطر ، فكلما عادت واليت يعتربها احملافظون اجلدد أنانيةً

وهو ما يسبب صعود األفكار املتطرفة كالنازية إبان احلرب ،إىل تلك الفكرة عادت إىل الوراءاألمريكية
:وترتبط بفكرة الرسالية فكرتان أخريان،العاملية الثانية

اإلميان بدور الزعامة أو القيادة السياسية الفعالة ، لذلك اشتغلوا يف سعي دائم للعثور على قيادة -أ
.مسة قادرة على صناعة تاريخ حيقق التفرد والسيطرة األمريكيةحا

.الدعوة املستمرة والبحث الدائم عن مشاريع وأهداف خارجية كبرية- ب
يعتقد احملافظون اجلدد أن األوضاع السياسية حتدد وفقا للصراع بني اخلري والشر  : الصراع بني اخلري والشر-2

ا إذا كانت عازمة على مواجهة قوى الشر وتفعيل قوى ياسية هو مواحملك احلقيقي للحكم على الشخصية الس
ويف ظل التصنيف ،حتديد املعايري األخالقية للخريوحدهم القادرون على-احملافظون اجلدد-وهم ،اخلري

األخالقي الذي ال يقبل الوسطية يتم النظر للقضايا العاملية باللونني األبيض أو األسود، ومنه ال يرون حلوال 
وأي ،لشر مرتبط بالتهاون يف مقاومتهاوسطا إلمكانية التعامل مع من يصنفوم ضمن قوى الشر ، فتنامي 

اتفاق مع الشر لن يضعف إال القوى اليت متثل اخلري ، لذلك تراهم يصرون على ضرورة وحتمية املواجهة 
–يف وصفهم االحتاد السوفييت و تظهر هذه الرؤية بوضوح ،)2(املستمرة إىل غاية دحر الشر وهزمية صاحبه

.بإمرباطورية الشر، ووصف بعض الدول كالعراق وليبيا وكوريا الشمالية وكوبا مبحور الشر-سابقا
العراق ، : مثل هذه الدول" ، 29/10/2002وال أدل على هذا ما جاء يف خطاب بوش االبن عن حالة االحتاد يف 

عامل، مشكلني بذلك حمورا للشر، وتشكل هذه األنظمة خطرا كبريا ، يتسلحون لتهديد الإيران ، كوريا الشمالية
وجادا ، بقدرا على تزويد اإلرهابيني بأسلحة الدمار الشامل، وميكن أن اجم حلفاءنا أو تساوم الواليات 

.)3("ااملتحدة األمريكية، ويف كل احلاالت فإن الثمن الذي سندفعه لعدم مسؤوليتنا سيكون كارثي

:لييلخص ايرفنغ كريستول األسس الفكرية للمحافظني اجلدد مباي–)1(
.تشجيع الوالء القومي باعتباره شعورا طبيعيا ومقدسا-
.رفض مفهوم احلكومة العاملية اليت تؤدي إىل منط االستبداد العاملي-
.األعداءجيب أن يتمتع رجال الدولة بأهلية التمييز بني األصدقاء و-
.اجلغرافيةال تتحدد املصاحل القومية لدولة عظمى باملعايري -

.48مجال علي سالمة، املرجع السابق ، ص –)2(
.82، ص )2006دار توبقال للنشر،:املغرب (، ترمجة صفاء فتحي، سبتمرب11ماذا حدث يف حدث ؛ جاك دريدا، 380مصطفى صايج، املرجع السابق، ص –)3(
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املالمح البادية على احملافظني اجلدد ، تلك النظرة األحادية املتشددة اليت أهمه من لعلّ: ألحاديةالقوة وا-3
كمعاداة السامية  تنعكس على اخلطاب السياسي ملعتنقيها ، من خالل استخدام مصطلحات متعسفة 

واعتبارها خيارا أوال والدول املارقة وغريها ، ضف إىل ذلك مفهوم القوة العسكرية يف السياسة اخلارجية
.ال خيارا أخريا ، فالقوة العسكرية حسبهم هي األداة الرئيسية ملواجهة الشر وأعوانه

، أن املسار السياسي و الفكري جلماعة احملافظني اجلدد، ينبئ بأن هناك عالقة وطيدة بينها )1(وهنا يشري البعض
أن السالم العاملي ال : راسخة لدى احملافظني مفادها وبني املركب الصناعي العسكري، باعتبار أن هناك عقيدة 

يتحقق إال بالتفوق العسكري األمريكي على دول العامل، وهو ما يعطي الشرعية للربامج الدفاعية الضخمة، مثل 
مبادرة الدفاع عن الصواريخ واالستفادة من الثورة التكنولوجية الثالثة يف التسلح، لكي تعزز من مكانة الشركات 

.)2(عسكرية الصناعية ال
بشدة االرتباط باملنظمات الدولية أو التقيد بقراراا ، إذ يعارض احملافظون اجلدد : العداء للمنظمات الدولية-4

الدولية وقواعد القانون يكنون هلا العداء الكبري والرفض والنفور ، ويتجلى ذلك يف عدائها للمنظمات
نعكس على موقفها جتاه االتفاقيات وات الدولية، وهذا ما امترات والندورفضها أسلوب املؤالدويل 

:)3(الدولية  وفيما يلي بعض األمثلة على هذه االتفاقيات 
.للحد من الصواريخ البالستية1972من اتفاقية 2001انسحاا يف شهر ديسمرب -
بغرض 1995عام جرى وضعه من املؤمتر املنعقد بلندن ملناقشة بروتوكول 2001انسحاا يف جويلية -

مساعد وزير اخلارجية األمريكي أن أعلنتعزيز ميثاق األسلحة البيولوجية والتنمية، وقد 
.الربوتوكول قد مات

.التفاقية األمم املتحدة للحد من تداول األسلحة الصغرية يف العامل2001معارضتها عام -
بيل"ولية وهذا بالرغم من مصادقة عدم مصادقتها على معاهدة روما املتعلقة بإنشاء حمكمة جنائية د-

.8/5/2002أعلنت خروجها الرمسي من هذه االتفاقية يف أاعنها ، إال "كلينتون
.1997األرضية املوقعة يف عام األلغامرفضها التوقيع على اتفاقية -
.حلماية البيئة"كيوتو"بروتوكولانسحاا من -

.383مصطفى صايج، املرجع السابق، ص -)1(
إن ما حياول احملافظون اجلدد " هذا الصراع ضد منظمة التجارة العاملية،ةعضو مؤسس ملنظمة التبادل العاملي، وصاحب العديد من املؤلفات، ككتاب عومليقول كيفن دناهر وهو –)2(

ست جايل، جريمي إيرب، : ، راجع"ونفعله هو إطالة أمد اإلمرباطورية األمريكية عن طريق اهلمجية العسكرية، لعجزهم فعل ذلك عن طريق الوسائل االقتصادية وسوف يفشل
.90، ص )2007دار العبيكان، السعودية،(، ترمجة عبد اللطيف موسى أبو البصل، )اخلوف والترويج إلمرباطورية أمريكية: سبتمرب 11(اختطاف كارثة 

: ، تاريخ التصفح.www.islamonlin.comاملكاشفي ، ، ترمجة أمحد املواثيق الدولية عندما تدوسها أمريكاملزيد من التفصيل راجع رتشارد دوبوف ،–)3(
26/10/2009.
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2001انعقد بباريس يف ماي يعاون االقتصادي الذرفضها املشاركة يف مؤمتر منظمة التنمية والت-

.موال والتهرب الضرييبغسيل األتوذلك للبحث يف سبيل حماربة ممارسا
األلغام والقنابل املضادة وإنتاجدولة اليت تعهدت حبظر استخدام 123جمموعة إىلاالنضمامرفضها -

.2001لألشخاص وذلك يف فرباير 
املؤمتر الدويل حول العنصرية الذي شاركت فيه وفود حكومية من من 2001انسحاا يف سبتمرب -

.إفريقياجبنوب "دربن"دولة مبدينة 163
رضتها للخطة الدولية لضمان مصادر نظيفة للطاقة اليت طرحت كمشروع اتفاق على جمموعة امع-

.الدول الثماين املصنعة
احلظر إلاءرارا يدعو للمرة العاشرة أجازت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ق2001يف شهر أكتوبر -

لصاحل القرار يف حني دولة 176على كوبا وقد صوتت الواليات املتحدة األمريكيةالذي تفرضه 
.وإسرائيلالواليات املتحدة األمريكيةعارضته 

.عدم مصادقتها على اتفاقية احلظر الشامل على التجارب النووية -
.حقوق اإلنسانعدم مصادقتها على أغلب اتفاقيات-

أو انسحبت منها ، هذا فضال على الواليات املتحدة األمريكيةولية اليت مل تصادق عليها دهذه بعض االتفاقيات ال
خروجها السافر على أحكام القانون الدويل األخرى ، وإن دل هذا فإمنا يدل على نزعة العداء الذي يكنه احملافظون 

.لدويلاجلدد لكل ما هو مرتبط بالقانون ا

.التوجه السياسي للمحافظني اجلدد:الفرع الثالث

ىل التوجه السياسي هلاته احلركة، ينبغى اإلشارة إىل أن احملافظني اجلدد يشكلون جيلني من املفكرين قبل التطرق إ
ة فعل حيث جاءت أفكاره رد، فأما اجليل األول، فقد تبلور يف الستينات من القرن العشرين، )1(وليس جيال واحدا

.للظروف الدولية والتحديات الداخلية اليت تعرضت هلا الواليات املتحدة، ما بني احلرب العاملية الثانية وحرب فيتنام

مريكية نتيجة للنكسة اليت تعرضت هلا يف ولقد صعد هذا اجليل إلعادة الثقة املهزوزة يف القوة والسياسة اخلارجية األ
.فيتنام

خر معربة عن الظروف الدولية ظهر يف تسعينيات القرن املاضي، حيث جاءت أفكاره هو اآلأما اجليل الثاين ، فقد 
استثمار االنتصارات األمريكية سواء بعد ايار االحتاد السوفييت، أو بعد والداخلية آنذاك، إذ حاول هذا اجليل

ا وموقعها الدويل األحادي يف ، وذلك بقيادة أمريكا واستخدام قو1991االنتصار يف حرب عاصفة الصحراء سنة 

.20شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص–)1(
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، معتمدين على جمموعة من الوسائل ومستغلني الظروف )2(حتقيق أهداف احلركة وتشكيل العامل تبعا لرؤيتها
.واألسباب أحسن استغالل وسنأيت على ذلك الحقا

حملافظني التقليدين قد يعطي انطباعا بأم برزوا من بني صفوف ا،اجلددنيمصطلح احملافظأنيف هذا املقام،نشريو
أو أم مجاعة من اإلصالحيني الذين انشقوا عن تيار احملافظني ، إال أم يف واقع األمر قد جاءوا من صفوف اليسار 

ارفنج " ، وحول هذه النقطة جند أن )2(سكيا فبعضهم كان ماركسيا أو ترو،الليربالينيومن بني )1(واليسار املتطرف
نظر يف أرائي اليت أطلقتها على امتداد حيايت ، أفاجأ بأا مجيعا حتمل صفة اجلديد ، فلقد عندما أ" يقول " كريستول

" ويضيف أن ،"كنت ماركسيا جديدا ، و تروتسكيا جديدا ، واشتراكيا جديدا وليرباليا جديدا وأخريا حمافظا جديدا
برناجما حزبيا ، بل هي مصطلح وصفي احملافظة اجلديدة ليست نصوصا مقررة وليست نظرية أو إيديولوجية أو حىت

.)3("حلالة التحول عن اإلميان بالليربالية إىل وجهة نظر حمافظة من قبل جمموعة متميزة من املفكرين والعلماء واملوهوبني
أصحاب التوجهات للكن بوجه عام فإن مركز احملافظني اجلدد يقع حاليا يف خانة اليمني األمريكي، فهو تيار يشم

.ية والدينية، فضال عن املفكرين اليساريني الذين انتقلوا إىل اليمنياليمين
يؤكد أن احملافظة اجلديدة ، ختتلف عن احملافظة التقليدية اليت تتجسد يف " ارفنج كريستول"ففي هذا اال جند أن 
وأن ،كية الصغريةإنه حزب مغاير ألفكارنا ، فهو حزب رجال األعمال واملدن األمري" :احلزب اجلمهوري بقوله

.)4(" مشكلة احلزب تكمن يف هؤالء املفكرين الذين يفتقرون للحكمة ويقاومون التغيري ويعتربون سياسته أقرب للحق

لكن بالرغم من ذلك فسيبقى احلزب اجلمهوري هو أكرب املظالت السياسية اليت يستظل ا احملافظون اجلدد 
ض الفوارق بني الفريقني ، ولعل أهم الفوارق تظهر يف أن احملافظني د ، بالرغم من بعيبشقيهم التقليدي واجلد

بينما يرتع احملافظون اجلدد إىل ،التقليديني مييلون إىل تبين خطاب العزلة والتقليل من التدخل يف الشؤون العاملية
أن، كما جند )5(ليةاالماك يف قضايا السياسة اخلارجية ، ويدعون إىل زيادة التدخل األمريكي يف الشؤون الدو

لدينية ، وحول اهلجرة والزواج والعالقات ااالختالف ميتد إىل بعض املسائل الداخلية ، وخاصة حول مسألة الدولة 
تدخل الدولة ملنع بالذين يطالبون التقليدينياجلنسية ، إذ يرى فيها احملافظون اجلدد حبرية الشواذ يف الزواج على عكس 

.)6(هذا الزواج

.21، ص نفسهاملرجع –)2(
جيلسون على مقاعد إىل ادي اليعاقبةنكان أكثر الثوريني تشددا واملنتمني إىل الثورة الفرنسيةإبان اجلمعية الوطنية الفرنسيةح سياسي يعود إىل اجتماعات لإن جذور اليسار كمصط-)1(

ص الذين ميتلكون وجهات نظر ثورية يسار غرفة االجتماعات ومنذ ذلك احلني أصبح هذا املصطلح مرتبطًا باجلماعة السياسية اليت تنادي باملساواة الكاملة بني البشر واألشخا
.وآخرواختلف املصطلح بني بلد . تدعو إىل تغيريات جذرية سياسية واجتماعية

.48مجال علي سالمة، املرجع السابق، ص–)2(
.49، صنفسه املرجع –)3(
.املرجع واملوضع نفسه–)4(
.56لزهر وناسي ، املرجع السابق ، ص–)5(
.50مجال علي سالمة ، املرجع السابق، ص: ملزيد من التفصيل راجع –)6(
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ما خيص نقاط التالقي بني الفريقني فتتمثل يف كوم من املدافعني بشدة عن احلرية االقتصادية واملعارضني أما في
بشدة للتشريعات التحررية االجتماعية ، فهم يعارضون تدخل احلكومة يف التأثري على األمور االقتصادية أو حماولة 

الضرائب وحياربون اإلجهاض ويطالبون بتشديد عقوبة احلد من احلرية االقتصادية ،كذلك جندهم يعارضون زيادة 
.مقتريف اجلرائم إىل غري ذلك من نقاط االلتقاء والتوافق

.عوامل صعود احملافظون اجلدد: الفرع الرابع

لت وصول احملافظني اجلدد إىل سدة احلكم ، أين تنامى دورهم يف اتمع اليت سهتضافرت جمموعة من العوامل
:نذكرن هذه العوامل وماألمريكي ، 

أن اجلزء الكبري من النجاح الذي حققه احملافظون )1(يرى بعض احملللني :العمل الدءوب للمحافظني اجلدد-
اجلدد، هو نتيجة لنشاطهم الفكري واحلركي املثمر ، فقد جنحت احلركة منذ البداية يف تدعيم التحالف 

من الربوتستانت ، إضافة اموعات املشتركة اآلراء مع اليمني املسيحي األمريكي وتقوية العالقات مع 
يف البيت األبيض، والسيما بعد تويل كل –خاصة بعد وصول بوش –التحكم يف املناصب احليوية إىل
نصيب نائب الرئيس ووزير الدفاع على التوايل، بالرغم من مل" دونالد رامسفيلد"، و"ديك تشيين"من

ني إال أما حيسبان يف خانة الصقور ألن ميوهلما معروف جتاه احملافظني كوما من احملافظني التقليدي
.اجلدد
ألنه من املعروف أنه وتأثرا ،ميل املواطنني األمريكيني للعزلة ،وعدم اهتمامهم بالسياسة اخلارجية-

ص اهتمامه الدعة والراحة ، أين تقلّإىلمبرحلة اية احلرب الباردة سكن الشعب األمريكي 
صاحبه تراجع الصحف األمريكية باهتمامها ا، وأصبحت القضايا الدولية ما ،ياسة اخلارجيةبالس

ره بعد تأثريها على حياته اليومية ، ففي ظل هذه األجواء حاول صولت،ال تثري شهية األمريكي
لرأي العام الداخلي وفقا آلرائهم اوذلك بإعادة صياغة ،هذا الفراغاحملافظون اجلدد مأل

.ومعتقدام
رأى احملافظون اجلدد أن حتقيق األهداف املسطرة يستلزم : ف وسائل اإلعالم ومراكز األحباث توظي-

طر أُإستراتيجية حمددة تتناسب واألهداف املرجوة، فكان تسخري اإلعالم بوسائله املختلفة ضمن 
م احملافظون اجلدد ، نتيجة حسن هذه اإلستراتيجية ، اليت أتت مثارها والدليل املرتلة اليت حيتلها اليو

.استخدامهم لإلعالم ووسائله

.50مجال علي سالمة ، املرجع السابق، ص–)1(
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فاحملافظون اجلدد أدركوا قيمة امتالك املراكز الفكرية املختلفة، لنشر األفكار والتأثري على صانعي 
.)2(القرار، وبالتحديد أعضاء الكوجنرس والرأي العام

، واعتبار ذلك من صميم عقيدة إسرائيلللحليف اإلستراتيجي حمدودمشروط والالّدعمهم الالّ-
احملافظني اجلدد،وهو ما توطد بعد أحداث سبتمرب، والذي ترجم إىل السكوت املتعمد على ما 

، واعتبار احلركات الفلسطينية املقاومة حركات إرهابية القوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني تقترفه
.عاملية

لشن حروب بالوكالة لصاحل إسرائيل فظني اجلدد للواليات املتحدة،وهو ما يعتربه البعض أنه توجيه من قبل احملا
ضد الدول الراعية والداعمة لتلك احلركات اإلسالمية، انطالقا من اخللفية الفكرية اليت يعتمد عليها احملافظون اجلدد، 

اجلغرافية وملئها باملستوطنني على اإليديولوجية الليكودية املبنية على مفهوم الكتلة احليوية، وتوسيع الرقعة واملبنية
اليهود على حساب طرد الفلسطينيني إىل الدول ااورة، وما احلرب على العراق ولبنان وسوريا ، وتأمني التفوق 

.)1(خلري دليل على ذلكالعسكري اإلسرائيلي يف املنطقة بامتالكها السالح النووي

.)2(عهد بوش االبنيفاحملافظون اجلدد : الفرع اخلامس

كان هلا االستمرار بعد إعادة انتخاب بوش االبن ،آثار عميقة2001كان لعودة اجلمهوريني للبيت األبيض عام 
، فكان ذلك إيذانا الستمرار ثورة احملافظني اجلدد وطول فترة حكم اجلمهوريني الذين يأملون 2004لوالية ثانية عام 

ألجيال قادمة الواليات املتحدة األمريكيةومنه ترك بصمام على ،باستغالهلا لكسب احلروب اليت يتمنون خوضها 
.على اجلبهتني الداخلية واخلارجية

إىل هنزوعاجلدد هي كثرية، لعل أمهها هي أن نقاط االلتقاء بني ج بوش االبن وإيديولوجية احملافظنيواملالحظ
الشر ، فضال عن عدم تقيده بعمل األمم املتحدة، كما املواجهة ، وأن سياسته دف إىل انتصار اخلري يف صراعه ضد

من اتفاقيات دولية عديدة كانسحاا من الواليات املتحدة األمريكيةشهدت واليته انسحاب -ن رأيناأسبق و–
مراقبة حظر األسلحة البيولوجية ، كما رفضت الدخول بروتوكولحلماية البيئة ورفضها توقيع " كيوتو"بروتوكول 

وعدم مصادقتها على معاهدة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، ،اوضات حول ريب األسلحة من العيار الصغرييف مف

.383مصطفى صايج، املرجع السابق، ص : ، وغريها ، راجع )csp(، مركز السياسة األمنية )nipp(املؤسسة القومية للسياسة العامة: من بني هذه املراكز -)2(
.384مصطفى صايج، املرجع السابق، ص ، -)1(
:خلوا مفاهيم جديدة يف عقيدم وهيلعل من املناسب اإلشارة إىل أن احملافظني اجلدد يف مرحلة بوش اإلبن قد أد–)2(

.إدخال الدين يف السياسة اخلارجية على حنو مل يعرف يف عهد من سبقهم-
لداعمة إلسرائيل إىل ، مع وصول   عدد من الشخصيات ا)اللجنة األمريكية اإلسرائيلية للشؤون العامة(اعتماد إدارة بوش يف رسم السياسة اخلارجية على مراكز أحباث قريبة من إيباك -

.مراكز صنع القرار يف الواليات املتحدة
.اجلرأة يف اللجوء إىل القوة يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية-

.24شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص : راجع



المتحدةالوالیاتسیاسةعلى2001سبتمبر11أحداثانعكاس:الفصل الثاني
األمریكیة

-114 -

هل : ويف ظل هذا االلتقاء والتقارب التام، يتبادر إىل الذهن سؤال مفاده،واالنسحاب من معاهدة الصواريخ البالستية
.افظة جديدة؟بوش من احملافظني اجلدد ؟ وهل تعترب إدارته إدارة حم

يرى البعض أن بوش االبن قد وقع ضحية احملافظني اجلدد نظرا الفتقاره الذكاء وجهله وعدم خربته، فاختطفوا 
وباملقابل ، السياسية اخلارجية لتحقيق مصاحل إسرائيل، بل ذهب هذا الرأي بعيدا باعتبار أن بوش هو حمافظ جديد

بعض السياسات اليت قد ال تباعاتيار احملافظني اجلدد وبني إىلحالة االنتماء أنه يلزم التفريق بني )1(يرى البعض اآلخر
مل يكونوا منتمني " رامسفيلد"و"رايس"و"تشيين"و"بوش" ، فكما هو معروف أن أفكارتتالقى مع ما يطرحونه من 

زب اجلمهوري، وهم من ، ألن انتماءهم كان للمحافظني التقليديني يف احلحركة احملافظني اجلدد إىلمن األساس 
إال أن هذا ال يعين ،املتعاطفني مع التيارات املنحدرة من احلركة اإلجنيلية الربوتستانتيةواملتعصبني واملتشددين سياسيا 

.انتماءهم قلبا وقالبا لتيار احملافظني اجلدد

ألطروحات احملافظني اجلدد من اخلطأ اختزال السياسة اليت اتبعها بوش االبن يف جمرد انصياعه ،فضال عن ذلك
،ناسبنيووضعها موضع التنفيذ ، غاية األمر أن كال من اجلمهوريني واحملافظني اجلدد قد التقيا يف الزمان واملكان امل

فإن بوش االبن ال يتبع دوما ما تروج له دوائر احملافظني اجلدد ،ألنه يتبىن ما يروق له ،هذا من جهة ومن جهة أخرى
خيالفهم يف قضايا أخرى وال أدل على ذلك اام احملافظني اجلدد إلدارة بوش بالتخاذل لعدم إبدائها مبا يطرحونه و

تشددا جتاه الصني، ضف إىل ذلك أن عددا قليال ممن ميكن اعتبارهم من احملافظني اجلدد تولوا مناصب كبرية يف طاقم 
.)2(إدارة بوش

االبن ليس نتاجا بوش عهد يفرى بدء أن السياسة األمريكية ، ي)3(إضافة إىل هذين الرأيني، يوجد رأي ثالث
للمحافظني اجلدد أو اليمني األمريكي وحده، بل هي نتيجة ألزمة عامة يف النظام السياسي األمريكي شارك يف صنعها 

ا هم يعتربون قوة فاحملافظون اجلدد ليسوا قوة سياسية بذام بقدر م، اليسار واليمني األمريكيني معا يف العقود األخرية
.دهم مبعونة، وبناء على هذه املعونة والظروف تتحدد قومسياسية مبا حييطهم من ظروف ومبن مي

يف املرحلة األوىل من حكمه، حيث كان يردد مبادئ احملافظني ولذلك فإن بوش ميكن اعتباره حمافظا جديدا
، وهو املبدأ الذي 2002لضربات االستباقية يف بشأن ااالبنما ورد على لسان بوش: ، وكدليل على ذلكاجلدد

، يرى االبنأما الوالية الثانية لبوش ، 1992حتدث عنه احملافظون اجلدد يف وثيقة تسمى التخطيط الدفاعي صدرت عام 
فيها هذا الرأي أن هناك بوادر ظهرت وأوضحت أن اإلدارة األمريكية اختذت مسارا جديدا وذلك بقيامها خبطوات 

.56مجال علي سالمة ، املرجع السابق، ص–)1(
.57، املرجع السابق، صمجال علي سالمة –)2(
.26شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص –)3(
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يف ي الرئيس بوش خلارطة الطريق وانسحاب إسرائيل من غزة  والشروع متاما لعقائد احملافظني اجلدد، كتبنخمالفة 
.)4(إعداد مفاوضات احلل النهائي
تتشكل من ثالث اجتاهات ميينية بارزة، الية نا أن اإلدارة األمريكية احلن الذي يهمإف،لكن بني هذا الرأي وذاك

ثلة من احملافظني التقليديني مثل تشيين ورايس وطائفة من أصحاب : ب اجلمهوري هياصطفت واجتمعت داخل احلز
، هذه الكتلة الثالثية اليت استطاع بوش مجعها )1(األفكار اجلذرية املثالية وجمموعة من أصحاب االجتاه اإلجنيلي

، فكيف رأت هذه اإلدارة أحداث متانةوتكتالأحداث سبتمرب ازادواليت،سقف البيت األبيضحتتوااللتقاء ا 
:، اإلجابة عن ذلك ستكون ضمن العنصر املوايل؟سبتمرب

المطلب الثاني
2001سبتمبر11عة أحداثـطبی

التجارة الدويل ت كال من مركزاليت مساالنفجاراتيف وقوع سلسلة من 2001سبتمرب 11متثلت أحداث 
إذ أدى اصطدام ،يف بنسلفانياأخرى ركاب ا حتطمت طائرة بنيويورك ووزاريت الدفاع األمريكي بواشنطن ، كم

أعقبه انفجار ثالث لتحطم طائرة ثالثة فوق مبىن البنتاغون ، ،طائرتني بربجي مركز التجارة العاملي إىل ايار الربجني
.2001رب وفيما يلي عرض لكرنولوجيا أحداث سبتم.يف بنسلفانيا "بتسربغ"كما حتطمت طائرة رابعة فوق مدينة 

.2001سبتمرب 11وقائع أحداث : الفرع األول

جمموعة من اهلجمات ، حيث 2001سبتمرب 11: صباح يوم الثالثاء املوافق لالواليات املتحدة األمريكيةشهدت
كانت تقوم برحلة 757وهي طائرة من طراز بوينج " أمريكان إير اليرت" اخترقت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة 

واصطدمت بأحد برجي التجارة ،من أفراد الطاقم11راكبا و81بني بوسطن ولوس أجنلس وكانت تقل 11رقم 
دقيقة اصطدمت طائرة أخرى من 18العاملي حمدثة ثغرة هائلة يف واجهته وأشعلت النريان يف الطوابق العليا ، وبعد 

من أفراد الطاقم باملبىن 6راكبا و58فيها وأجنلسلوس إىلقادمة من واشنطن 77نفس الطراز كانت تقوم برحلة رقم 
الثاين للمركز واحترقت داخله ، ومل ميض وقت قليل حىت هامجت طائرة ثالثة جتارية جزء من مبىن وزارة الدفاع 

بني شيكاغو ونيويورك 93كانت تقوم برحلة رقم 747األمريكية ، مث حتطمت طائرة ركاب أخرى من نوع بوينغ 
.راكبا 46كانت تقل .افوق مساء بنسلفاني

إدارة الطريان املدين ارعتنتيجة هذه األحداث بالشلل التام املؤقت وسالواليات املتحدة األمريكيةفأصيبت 
كما كندا ، إىللت الرحالت اجلوية ، وحوالواليات املتحدة األمريكيةيف تهامإيقاف احلركة اجلوية برإىل الفدرايل 

.26، ص نفسه املرجع - )4(
االجتماعية، ، جملة العلوم اليمني املسيحي وتأثريه على السياسة األمريكية، عبد اهللا مجعان الغامدي:يف ذلك راجع،لالئتالف  املسيحي دور كبري يف توجيه السياسة األمريكية–)1(

.وما بعدها19، ص 2000، خريف 3العدد 
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واملباين العامة يف العاصمة واشنطن ونيويورك وغريمها من املدن الرئيسية وأغلقت احلدود أغلقت املكاتب الفيدرالية
.)2(شخص3000حوايلمع املكسيك وكندا ، وقدر جمموع ضحايا تلك األحداث

علقة حتوي الكثري من التفاصيل الفنية الدقيقة و املت)1(إن الشيء الذي ميكن قوله، أن هذه الضربة املتعددة األهداف
بنظم القيادة والسيطرة، ونظم املالحة والتوجيه واختيار األهداف وحرية احلركة، مما جعلها متتاز بسمات معينة 

:ندرسها يف العنصر املوايل

)2(2001سبتمرب11مسات أحداث : الفرع الثاين

دور وزارة الدفاع يف صنع ؛ ا عبد احلفيظ شحاته ، 211، ص)2004مكتبة املناهل ، :دمشق(،، الطبعة األوىلاملشكالت الدولية الكربى يف العامل املعاصربادي شلغني ، –)2(
: وانظر أيضا؛97، ص 2007،جامعة القاهرة، )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية(،2003راق السياسة اخلارجية األمريكية مع دراسة حالة غزو الع

-BARTHOLOMEW Elias, Airport and aviation security us policy and strategy in the age of global terrorism, crc press,
usa. 2010.p 49.

:فيما يلي التسلسل الزمين لألحداث بالتفصيل كما أوردها املختصون–)1(

بعة لشركة إيراليرت أقلعت والتا11صباحا أخطرت سلطات الطريان الفيدرايل قيادة الدفاع اجلوي عن مشال أمريكا، بأن طائرة الركاب يف الرحلة 8:38يف الساعة -

.دقيقة18دقيقة ، واملتجهة إىل مطار لوس أجنلس قد أغلقت أجهزة التعارف منذ 59: 7من مطار بوسطن الساعة 

لشيء وهي الطائرة صباحا أخطرت سلطات الطريان الفيدرايل وللمرة الثانية قيادة الدفاع اجلوي عن مشال أمريكا بأن هناك طائرة ثانية فعلت نفس ا8.43يف الساعة -

.واملتوجهة إىل مطار لوس أجنلس175ذات الرحلة 

.أعلنت قيادة الدفاع اجلوي عن مشال أمريكا اإلنذار للقواعد اجلوية املخصصة لالعتراض اجلوي، لكن هذا اإلنذار مل يؤخذ باالهتمام8.44يف الساعة -

.دقيقة من اإلقالع46ج الشمايل مببىن التجارة العاملي، بعد بالرب) 11الرحلة رقم (اصطدمت الطائرة األوىل 8.45يف الساعة -

.بدء إقالع طائرتني مقاتلتني لالعتراض : صباحا 8.52يف الساعة -

.بالربج اجلنويب ملبىن التجارة العاملي) 175الرحلة (اصطدمت الطائرة الثانية : صباحا9.03يف الساعة -

، قد أغلقت نظم التعارف منذ  77ايل قيادة الدفاع اجلوي ، بأن الطائرة الرابعة املتجهة لوس أجنلس يف الرحلة رقم أخطرت سلطات الطريان الفيدر9.25يف الساعة -

.دقيقة من الضربة األوىل11دقيقة من اإلقالع، وبعد 36، أي بعد 8.56الساعة 

.بالبنتاجون77حثت الضربة الضربة الثالثة ، باصطدام الطائرة القائمة بالرحلة9.34يف الساعة -

.ايار الربج اجلنويب10.05يف الساعة -

.لربج الشمايلاايار 10.28يف الساعة -

باألرض، يف منطقة يف بتسربج غرب واشنطن، كانت متجهة لواشنطن الحتمال اصطدامها بالبيت ) 93الرحلة (أعلن اصطدام الطائرة األخرية 10.29يف الساعة -

.األبيض

يف "  : ؛ وجاء يف ذلك أيضاوما بعدها59، ص) )ن.ت.د(.،دار املعارف: القاهرة(، سبتمرب11أجهزة املخابرات األمريكية وأحداث خلف، حممود حممد : راجع
ثالث، بينما ضربت طائرات، اصطدمت اثنتني منها مبركز التجارة العاملي، وتسببا يف اياره ومبىن 4سبتمرب اختطف تسعة عشرة انتحاريا حيملون سكاكني وقواطع 11

"الثالثة مبىن البنتاغون، وسقطت الرابعة يف بتسربج، واعتربت هذه األحداث اإلرهابية األكثر مأساوية يف التاريخ األمريكي

 CAROL K. Winkler, In the Name of Terrorism, State University of New York Press,New York,2006.p25.

ذيابة حممود املصطفى ، ؛05/03/2009:تاريخ التصفح، www.aljazeera.net، هجمات أمريكا التداعيات الداخلية واخلارجيةخالد احلروب ، -)2(
.05/03/2009:تاريخ التصفح، www.aljazeera.net،هجومات سبتمرب والتحوالت يف السياسة اخلارجية األمريكية



المتحدةالوالیاتسیاسةعلى2001سبتمبر11أحداثانعكاس:الفصل الثاني
األمریكیة

-117 -

حناول ،السمات اهلامةجبملة منمنهاامتازت أحداث سبتمرب نظرا لوقائعها والطرف القائم ا والطرف املضرور
:الوقوف عندها يف النقاط التالية

حدثا تارخييا ومفصليا، فمن ناحية التاريخ وحجم اخلسائر البشرية -حسب الكثري–سبتمرب أحداثتعترب-
وأجرأ هجوم معاد للواليات املتحدة األمريكية يتم داخل أرضها، منذ قيام االحتاد األمريكي، أضخمتعترب 

رب من هذه اهلجمات على مستوى العنف وعدد القتلى إال اهلجوم الذي شنه سالح الطريان الياباين يقتوال
.1941عام "بريل هاربر"على السفن األمريكية يف ميناء 

أن املنفذ ليس دولة ذات سيادة ميكن حتديدها ، مبا يوفر إمكانية شن حرب أو ضربات ثأرية ضدها كما -
بالقنابل النووية ردا على هجمة "نقازاكي"و"هريوشيما"بة اليابانية ، وقصف كان عليه احلال بعد الضر

فهي اهلجمات مل تقم ا دولة أو عدد حمدود من الدول ميكن الرد عليهم وإحلاق اهلزمية م مما ،"بريل هاربر"
الرد على مصدر التهديد قد يعيد للواليات املتحدة هيبتها اروحة ومكانتها املنهارة وهنا تثور مشكلة كيفية 

.اجلديد نظرا الختالف طبيعته
صعب ، إن التحدي الذي نواجهه يف هذا القرن، إمنا هو حتد«: "دونالد رامسفيلد"ح الصدد ، صرففي هذا

، ضد كل ما هو غري بل غاية يف الصعوبة، إنه يستلزم منا الدفاع عن بالدنا ضد كل ما هو غري معروف
وقد يتبادر إىل الذهن منذ أول وهلة، أن تدخل رئي، ضد كل ما هو  غري متوقع، مضمون، ضد كل ما هو م

هذه املهمة يف نطاق املستحيل، ولكن احلقيقة غري ذلك، فكل ما علينا هو أن ننأى جانبا عن األسلوب 
املريح، ويف التفكري أو التخطيط، وأن ننتهج بدال منه األسلوب غري األلوف فنركب الصعاب وخنوض 

.»حىت يتسىن لنا ردع أعدائنا، بل وهزميتهم من قبل أن يظهروا عليناخاطر، وجنرب كل ما هو جديد امل
استخدام وسائل جديدة وغري مسبوقة يف تاريخ أعمال العنف وهي استخدام طائرات مدنية حمملة بالركاب -

.للهجوم على أهداف حمددة مسبقا
الطائرات وبني مقدار الدمار اهلائل الذي خلفته اختطافعدم التناسب بني بساطة األسلحة املستخدمة يف-

اخلسائر املادية أو اآلثار غري املباشرة أوسواء أكان على صعيد اآلثار املباشرة من ناحية عدد القتلى العملية،
.واليت لنا هلا عودة يف العناصر القادمة

املخططني األمنيني واالستراتيجيني ، أن اهلجمات جاءت مفاجئة متاما يف شكلها وطبيعة تنفيذها لكل -
من كان«:ولذلك يقول رامسفيلدوخارج كل إطار كل املناظري األمنية واإلستراتيجية األمريكية والغربية ،

اإلرهابيون على ضرب البنتاغون ومركز التجارة العاملي، تاركني آالف ممنذ شهور مضت أن يقديتوقع 
جدد يهامجون ءعند هذا احلد ، ففي السنوات القادمة سنفاجأ بأعداالقتلى والضحايا، ولن يتوقف األمر 
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، فستكون اخلسائر بالتايل فادحة،بل هيمنة على السالحوأكثر سيطرةبطرق غري متوقعة، ومبا أم سيكونون 
.)1(»سبتمرب11أكثر فداحة من خسائر 

كانت تتبلور يف -قبل األحداث-أن السيناريوهات واالحتماالت والفروض املختلفةويلخص هذا الكالم
ميكن أن تعتدي على املدن األمريكية بالصواريخ بعيدة املدى أو تفجريات ضد ،وجود جمموعة دول مارقة
إرهابية تستهدف منشآت الواليات املتحدة األمريكيةأو وجود منظمات تعتربها ،مصاحل أمريكية يف اخلارج

ية واسعة اتراءات مضادة ووقائية، وطورت بشأا عمليات استخبارأمريكية ، وهي فروض مت وضع مقابلها إج
النطاق إلحباط أي حماوالت تأيت وفق االحتماالت السابقة ، غري أن هجمات سبتمرب جاءت خارج عن كل 

. احلسابات والتوقعات
ز االقتصادية كرب الرموأتعد هذه اهلجمات ضربة قاسية ألهم الرموز األمريكية ، فربج التجارة العاملي من -

ألف من 150طوابق ، يرتاده حوايل 110وهو يأوي قرابة تسعمائة شركة ومكتب وبنك وكل برج يضم 
ي من أقوى هوكذلك الضربة املوجعة لوزارة الدفاع األمريكية و،ألف من الزوار والعمالء130العاملني و

.)1(القوى العسكرية يف العامل 
يف قلب الواليات املتحدة األمريكيةية إستراتيجية ، حيث ضربت هذه اهلجمات أصابت بنجاح مواقع حيو-

.الدوليةامكانته
وبالتايل البد أن يكون قد استغرق ،مل تأيت هذه اهلجمات من اخلارج وإمنا من داخلها ومن داخل مطاراا-

هزة األمنية مما ينسف قدرة األج،الواليات املتحدة األمريكيةوقتا طويال من التدريب واإلعداد داخل 
.األمريكية

، ففي هذا األخري فقد مشل الضرر قطاع اخلدمات واملال اقتصاديا فداحة اخلسائر وتنوعها بشريا وسياسيا و-
، فعلى سبيل املثال فإن مركز التجارة العاملي يضم معضم شركات )2(والتأمني والطريان والربيد والسياحة

العامليتني ،أين قدرت " كانتور فيتزجريالد"و " ن وستنايلمورغا"اخلدمات املالية وعلى رأسها شركات 
أما شركات التأمني فقد ،مليار دوالر500خسائر هذا القطاع النامجة عن إغالق األسواق املالية بأكثر من 

كوا مطالبة بدفع التعويضات اليت تقدر مبائة مليار دوالر مقابل اخلسائر ،إلفالستعرضت معظمها ل
ادية اليت حلقت باملركز التجاري، من جانب آخر تراجعت األنشطة املصرفية إىل حد كبري عما البشرية وامل

: ، تاريخ التصفحwww.islamonline.com، ترمجة سريين حامد فهمي، )منع احلرب قبل اندالعها(اإلستراتيجية األمريكيةدونالد رامسفيلد، –)1(
:  ؛ وانظر أيضا22/069/2009

RICHARD Crockatt, After 9/11 Cultural dimensions of american global power, Routledge, New York, 2007.p157.
)1(– 98ا عبد احلفيظ شحاته ، املرجع السابق، ص.
ضمن، على نيويورك وواشنطن2001سبتمرب11االنعكاسات االقتصادية هلجمات صاحل عمر فالحي ، : للوقوف على انعكاسات األحداث اقتصاديا راجع –)2(

.وما بعدها63، ص )2002اجلزائر، شركة باتنيت ، (،. 2002ماي 12،ة، اليوم الدراسي ،جامعة باتن2001سبتمرب 11االنعكاسات الدولية واإلقليمية ألحداث 
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ألن الدوالر اخنفضت قيمته ومل يعد يشكل مالذا آمنا ألصحاب األرصدة ،كانت عليه قبل األحداث
.يف حني ارتفعت قيمة سندات اخلزينة والعمالت األوربية القابلة للتحويل، والودائع

فضال عما تقدم فقد حلقت بقطاع الطريان املدين أضرارا بالغة بسبب إلغاء احلجوزات من قبل رجال و
حتسبا ألية أعمال إرهابية أخرى ميكن أن تقع ، مما أدى إىل إيقاف ،اإلعمال واملواطنني األمريكيني بوجه عام

أما على صعيد السياحة فقد نشاط هذا القطاع والذي قدرت خسائره جراء ذلك بأكثر من ملياري دوالر،
تعرض هذا القطاع خلسائر ضخمة بسبب إلغاء احلجوزات يف الفنادق وتوقف عمل املالهي وأماكن الترفيه 

.وقدرت خسائرها مباليني الدوالرات
عكست األحداث  ختبط الساسة األمريكيني ، فالرئيس بوش مل جيد مكانا آمنا يلجأ إليه إال طائرته ومركز -

وبالتايل فإن احلدث ،قبل أن يرجع يف اية اليوم إىل مكتبه يف البيت األبيض، يف نرباسكا األمريكية القيادة 
.ميثل إهانة كبرية وعنيفة للواليات املتحدة

الطبيعة الدراماتيكية اليت جاء ا احلدث والسرعة الكبرية اليت مل جتعل للواليات املتحدة فرصة الرد -
.اية رموزها واستخدام ترسانتها حلم

طويلة ومعقدة كان من املمكن فادح يف اكتشاف عمليةأبرزت األحداث وجود قصور معلومايت وخمابرايت -
وكذلك وجود قصور فادح يف سرعة ،)1(إحباطها أثناء مرحلة التخطيط والتدريب واالتصال بني أفرادها

إىلأن الطائرات قد ارتدت عائدة االستجابة للحدث والتعامل معه بالرغم أن هناك وقت كاف ملالحظة 
دقيقة من 53الشرق عكس مسارها حنو الغرب ، فعلى سبيل املثال قد متت مهامجة البنتاغون بعد حوايل 

دقيقة عكس 45دقيقة من مهامجة الربج الثاين وطارت الطائرة اليت هامجته 35مهامجة الربج األول و
.)2(مسارها املعتاد دون أن يتعرض هلا أحد

،رت األحداث عسكريا على مصداقية القوة العسكرية األمريكية وقدراا احلقيقية على األداء والفعلثّأ-
وهذه النتيجة لن تقتصر فقط على رؤية الداخل ملدى كفاءة قواته املسلحة ومؤسساته األمنية واملعلوماتية ، 

األمريكية والفكر العسكري الذي ولكن التأثري سوف ميتد بالضرورة إىل نظرة احللفاء واألصدقاء للقوة
:)3(وجه للضعف يف السياسة األمريكية أةكشفت األحداث عن ثالثمنهو.تقوم عليه

يف أواخر سبتمرب، وبعد أسبوعني من التحقيق يف اهلجمات اإلرهابية على مركزي التجارة العاملي والبنتاغون، ": يشري بعض الكتاب األمريكيني إىل هذا الفشل بالقول–)1(
كانت غري متأكدة من العمل اإلرهايب، وماذا ميكن أن تفعله يف املستقبل، لكنها متفقة أن األحداث قد مت التخطيط هلا وتنفيذها كانت أجهزة املخابرات واقعة يف اخللط، و

:راجع يف ذلك. "برباعة، فهل كان جممع املخابرات على استعداد لوقفه
SEYMOUR M. HERSH, CHAIN OF COMMAND THE ROAD FROM 9/11 TO ABU GHRAIB, United States, HarperCollins
Publishers Inc.2004 .p73.

,NAFEEZ MOSADDEQ Ahmed:راجع حول تعامل اإلجراءات املخابراتية مع أحداث سبتمرب–)2( The war on freedom, How and Why

America was Attacked,September 11th, 2001, Tree of Life Publications, united states of  america, 2002.p193.
.72شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص –)3(
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.نقص نظريتها عن األمن، وهو ما يفسر قيام اخلطر من الداخل األمريكي-
.اضطراب وصوهلا إىل القرار-
.قوا وحدهاأا حتارب معتمدة على قوة غريها، وليس على-

رب أحداث سبتمرب عاملية بكل املعايري، سواء من ناحية الضحايا املختلفي اجلنسيات، أو املتسببني الذين تعت-
كانوا من جنسيات خمتلفة، أو من حيث اآلثار اليت ستخلفها، فهي قد أحدثت شرخا كبريا يف التفاؤل 

.)4(باأللفية اجلديدة وبتلك احلادثة

:)1(أمهية بالغةذكرهايفوتصورات جديدة نرىكما كشفت هذه األحداث عن مفاهيم 
خطورة جتاهل الطبيعة العاملية لإلرهاب وأسبابه، وضرورة تطوير اآلليات الفعالة ملقاومته يف إطار حتالف -

.دويل قوي ومتماسك
يت لّطت الضوء على قضية األمن يف عصر العوملة، وأمهية معاجلة ثغرات كثرية يف عملية التحول الكربى الس-

.مير ا العامل ، يف ظل تزايد حرية انتقال األفراد واألموال واألفكار، وربط كل ذلك بسالمة الفرد والدولة
.بروز أمن الداخل يف الواليات املتحدة، وجعله من مهام القوات املسلحة جبانب املؤسسات األمنية األخرى-
لقضايا اإلقليمية ذات اآلثار العاملية، وعدم كشفت األحداث ضعف النظام اإلقليمي والدويل يف معاجلة ا-

.قدرته على التحرك الفعال بدون الواليات املتحدة
.)2(ظهور فواعل دولية ميكنها التأثري العميق يف صميم النظام الدويل-

لت صدمة شكّ،فإن هجمات احلادي عشر من سبتمرب وما ترتب عنها من نتائجتأسيسا على ما سبق،وعليه
يتوقعون حدوث أضحوابل ألم فقط،رمبا ليس بسبب ما حدث شديدة،ركت األمريكيني يف حالة ذهول مروعة ت

.ما هو أعظم

المطلب الثالث

.2001سبتمبر11التحدید األمریكي لطبیعة ھجمات 

حتديد طبيعة هذه اهلجمات ، كان إثر وقوع هجمات سبتمرب استخدمت اإلدارة األمريكية خطابني متمايزين يف
ضحيةٌالواليات املتحدة األمريكيةه إىل الرأي العام األمريكي والعاملي، مؤداه أن ألول منهما ذا طابع سياسي وموجا

الرد عليها حبرب غري تقليدية ، أما اخلطاب الثاين الواليات املتحدة األمريكيةتستدعي من ،حلرب من نوع جديد

.11ص .)2002دار الساقي ، الطبعة األوىل ، : دمشق(،ترمجة عبد اإلله النعيمي ،)، األسباب والنتائج2001سبتمرب11(ساعتان هزتا العامل فريد هالياداي، –)4(
.74اعيل الشاهر، املرجع السابق، ص شاهر إمس: للتفصيل فيها راجع-)1(
، جملة السياسة حالة القاعدة منذ مخس سنوات من هجمات سبتمربحممد عبد السالم، : حول هذه النقطة وللمزيد من التفصيل حول اعتبار القاعدة فاعل دويل أو غري ذلك، راجع –)2(

.204، ص 2007، جانفي، 167الدولية، العدد 
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سبتمرب تندرج يف نطاق العدوان 11ده أن هجمات فاومةاألمم املتحده إىل جملس األمن وفكان ذا طابع قانوين وموج
، هذه الرؤية األمريكية وجدت الكثري من املشككني األمريكيني وغري األمريكيني وذلك انطالقا من )3(املسلح 
: ، وفيما يلي تفصيل ذلك)4(معينةوقناعاتفرضيات

.اعتبار اهلجمات من قبيل احلرب: الفرع األول

وهو رأي جديد،، حرب من نوع أا تتعرض حلرب غري مسبوقةإليه،األمريكية وكما سبق اإلشارة اإلدارةترى 
األمريكية نفسها اعترفت اإلدارةلكن املفارقة أن ، )1(سياسي وجد السند الفقهي من قبل بعض فقهاء القانون الدويل

ذته عناصر تابعة لتنظيم معني هو تنظيم الدول وإمنا نفّأية دولة من مل تنفذها -اليت رأت فيها حربا–بأن اهلجمات 
. )3(يف ضيافة حركة طالبانإقليم أفغانستانب،الذي يتزعمه أسامة بن الدن، املقيم حينئذ )2(القاعدة

ديدا للسلم واألمن الدوليني كما جاء على ومتثلخطرية،ولذلك فإن هذه األعمال وإن كانت تشكل أعماال 
–، باعتبار أا تعترب حربا مبفهوم القانون الدويلالإال أااألحداث،قراراته الصادرة بعد من يف لسان جملس األ

فإن الرؤية األمريكية القاضية بأن ما وقع هلا حرب حي ، وبالتايلحالة مواجهة مسلحة بني دولتني أو أكثر-)4(احلرب
.)5(سبتمرب11توفر يف أحداث رؤية خاطئة وباطلة مبدئيا باعتبار أن عناصر حلرب ال ت

.اعتبار اهلجمات أعماال عدوانية:الفرع الثاين

.56ص ،)2008دار هومة،:اجلزائر(،عدم مشروعية اإلرهاب يف العالقات الدوليةيوسفي آمال ،–)3(
, AHMED Mahiou:على سبيل املثال راجع–)4( droit international et sécurité de l'etat: l'exemple du11septembre 2001, acte

du colloque international:l"  mondialisation et sécurité, sécurité pour tous ou insécurité partagée", conseil de la nation
,palais des nations,alger,4-7 mai2002.p 111 et s.

.56ص .السابقرجع امليوسفي آمال ،–)1(
هي تعمل بوصفها شبكة تضم كال من ذراع متعدد اجلنسيات و. 1990و أوائل 1989وأواخر 1988ست يف الفترة بني أغسطس هي منظمة إسالمية تأستنظيم القاعدة –)2(

، وتبعت هذه اهلجمات قيام احلكومة 2001سبتمرب 11هجمات الدويل، هامجت القاعدة أهدافا مدنية وعسكرية يف خمتلف الدول، وأبرزها كان اجلهادأصولية تدعو إىل سنيةحركة 
ات املتزامنة يف أهداف خمتلفة، والذي يقوم ا قد يكون أحد أعضاء والتفجرياهلجمات االنتحارية، وتشمل التقنيات املميزة اليت تستخدمها القاعدة اإلرهاباحلرب علىاألمريكية بشن 

:، راجعالسودانأو أفغانستاناألفراد الذين خضعوا للتدريب يف أحد املخيمات يف أو " املرتبطني بتنظيم القاعدة"ددا بكثري أو األكثر عألسامة بن الدنالتنظيم الذين أخذوا تعهدا بالوالء 
www.wikipedia.org . 9/10/2010تاريخ التصفح.

عام باكستانعلى احلدود مع أفغانستانيف والية قندهار الواقعة جنوب غرب ) كلمة طالب يف لغة البشتومجع(نشأت احلركة اإلسالمية لطلبة املدارس الدينية املعروفة باسم طالبان –)3(
، وساعده على ذلك طلبة املدارس الدينية الذين أفغانستانعلى يد املال حممد عمر جماهد، حيث رغب يف القضاء على مظاهر الفساد األخالقي وإعادة أجواء األمن واالستقرار إىل 1994

.9/10/2010تاريخ التصفح . www.wikipedia.org:راجع.1994بايعوه أمريا هلم عام 
جريهارد :   أشخاص القانون الدويل باستخدام القوة املسلحة على نطاق كبري دف حتقيق أغراض معينة، للتفصيل راجعصراع بني تعرف احلرب يف أدبيات القانون الدويل بأا–)4(

.7، ص)1970منشورات األفاق اجلديدة، :لبنان(، اجلزء الثالث، ترمجة ايلي وريل، القانون بني األممفان غالن، 
, op-cit, p114 AHMED Mahiou:. وصف اهلجمات بأا أعمال حرب ، راجع للتفصيليذكر األستاذ أمحد حميو أنه ال ميكن إعطاء –)5(



المتحدةالوالیاتسیاسةعلى2001سبتمبر11أحداثانعكاس:الفصل الثاني
األمریكیة

-122 -

وهلا ممارسة إجراءات الدفاع الشرعي سبتمرب هي أعمال عدوانية، خت11اعتربت اإلدارة األمريكية أن هجمات 
الصادر يف 1368رقم مؤيدة يف طرحها هذا بقرار جملس األمن)6(من ميثاق األمم املتحدة51املنصوص عليه يف املادة 

، والذي أكد على احلق الطبيعي للدول يف الدفاع عن نفسها فرادى أو مجاعات طبقا )7(اليوم التايل هلذه اهلجمات
الواليات املتحدة ، بالرغم من عدم إشارته إىل أن هذه اهلجمات تشكل عدوانا أو هجوما مسلحا ضد 51لنص املادة 

.ية تشكل ديدا للسلم واألمن الدولينياإلرهابها من اهلجمات ، بل أنه اعتربها كغرياألمريكية

أن وأعلنوااإلدارة األمريكية بتوجيه أصابع االام إىل تنظيم القاعدة ، اولذلك ويف أعقاب احلادث قام مسئولو
لسان املندوب هذه التهمة جاءت على ،)1(ومع تنظيم القاعدةاإلرهاببدأت حرا ضد الواليات املتحدة األمريكية

والذي أشار 07/10/2001، الذي وجهه إىل رئيس جملس األمن يف "يتجنروبون"األمريكي الدائم لدى األمم املتحدة 
لديها معلومات بأن تنظيم القاعدة املدعوم من قبل نظام طالبان له دور رئيسي الواليات املتحدة األمريكيةفيه إىل أن 

.يف هذه اهلجمات

سبتمرب قد شكلت نقلة نوعية وكمية يف الطرق والوسائل اليت تستخدمها اجلماعات 11ات واألكيد أن هجم
وكذا يف حجم ونطاق ما خلفته من دمار وما أثارته من رعب وفزع يف ،ية لضرب األهداف املدنيةاإلرهابواملنظمات 

ملنشآت املدنية وما تركته من قتلى نفوس املدنيني ، األمر الذي جعل هذه اهلجمات بالنظر إىل ما خلفته من دمار يف ا
وجرحى تفوق يف جسامتها بعض حاالت العدوان املسلح ، لكن يبقى التكييف القانوين هلذه األحداث أمرا صعبا 

، إذ أيد البعض فكرة )2(الفقهيوليس بالسهولة اعتبارها أعمال عدوان أو حربا ، وهو ما شكل الكثري من االختالف
لبعض أنه وبالرغم من أن الطائرات املستخدمة هي طائرات مدنية جتارية ، لكن ذلك ال حيول احلرب، بينما اعترب ا

بأنه نظرا لشدة وجسامة :إىل القولملسلح ، يف حني ذهب البعض اآلخر دون إعطائها صفة العدوان واهلجوم ا
وأنه أمام هذا النقص يف ،حداثسبتمرب فإن قواعد القانون الدويل احلالية غري قابلة للتطبيق على هذه األ11هجمات 

معيار اجلسامة إىلوخاصة تلك اليت أشارت ،قواعد القانون الدويل ليس أمامنا إال تطبيق القواعد القانونية التقليدية
من املادة الثالثة من قرار اجلمعية ) g(والذي يستشف من نص الفقرة،الذي جيب أن تتصف به األعمال اإلجرامية

إرهابية متاثل اهلجمات املسلحة اليت تقوم ا أعماالهذه األعمال اعتبار، وهو ما يعينعريف العدوانالعامة اخلاص بت
.اجليوش النظامية

مع دراسة ملدى مشروعية استخدام القوة املسلحة من جانب الواليات ( ،احلرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي يف ضوء أحكام القانون الدويلعادل عبد اهللا املسدي ، –)6(
.HELEN Argoudg: ؛ وانظر أيضا108، ص)2006، بيةدار النهضة العر:القاهرة(، الطبعة األوىل ، )2001سبتمرب11ات املتحدة األمريكية ردا على هجم quel droit

applicable a la guerre au terrorism. annuaire français de droit internationale .édition 2002.p82.
.س هذا القرار وغريه بالتفصيل يف العناصر الالحقةسوف ندر–)7(
توصف احلرب على اإلرهاب أحيانا وكأنه صراع ال هوادة فيه بني الدميقراطية الليربالية "بقوهلم،تعكس الصراع بني الليربالية وأعدائهابل اعتربوا أن هذه احلرب هي حرب –)1(

RICHARD ASHBY وأعدائها WILSON. Human Rights in the ‘War on Terror’,  CUP, UK, 2005. P49.                                         . "
.110-109ص،-عادل عبد اهللا املسدي ، املرجع السابق ،ص: للوقوف عليها بالتفصيل راجع –)2(
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.سبتمرب11استغالل احملافظني اجلدد ألحداث : الفرع الثالث
لبريل "كان اجلديدة، وإذا " بريل هاربر"سبتمرب أفضل استغالل واعتربوها 11اجلدد أحداث استغل احملافظون

سبتمرب 11يف دخول احلرب العاملية الثانية، فإن أحداث " فرانكلني روزفلت"د  دتأثريها يف أا قضت على تر" هاربر
كان هلا تأثري كبري على السياسة الداخلية واخلارجية األمريكية، فهي كانت مبثابة أداة رئيسية سعت اإلدارة األمريكية 

سبتمرب 11ذ أجندة معدة سلفا، من حيث استثمار احلالة اليت سرت عقب أحداث إىل توظيفها بشكل جيد يف تنفي
.))3دف تنفيذ األجندة املعدة من قبل احملافظني اجلدد،وتكريسها وإطالة أمدها بقدر اإلمكان

عظم ملَبلقد رأينا قَ" :سبتمرب11أحد أهم أقطاب احملافظني اجلدد اعترافا بفضل " ويليام كريستول"وقد قال 
وحاولنا أن نشري إىل هذا كله ، ال أحب أن أقول أن ذمتنا برئت ، كلنا نشعر أن حتليلنا ،الناس أن العامل خطر جدا

سبتمرب لكان بوش 11لوال ": الذي كان من خرباء األمن يف عهد دونالد رجيان " جاري مشيت"كما قال ،"صائب
رمبا كان سيبحث عن صوت أضعف فيها لريكز على الشؤون هائما يف الصحراء فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية ،

.)1(" سبتمرب ما كنا نتموقع مبوقع جيد11الداخلية فنحن لوال 

حلظة كاشفة لألجندة اليت سعى احملافظون اجلدد حنو تنفيذها يف النظام الدويل، كانتسبتمرب 11وعليه فإن أحداث 
اخلارج وبسرعة، ألن شحنة الغضب بعدما إىلير تلك الصدمة نه البد من تصدأولذلك قررت اإلدارة األمريكية 

تظل حمصورة يف الداخل، ألن ذلك كفيل بتوليد شحنة ساخنة يصعب التنبؤ خبطرها أو السيطرة نجيب أال حدث
ب مشاعر الغضاستيعابمن أجل ه شاملة ضدعمل تعبئةيتمو،لقى عليه املسؤوليةإذ البد من عدو خارجي ت،عليها

، وبالفعل جاء االستقرار على أن هذا العدو هو أسامة بن الدن وحزبه، فأعلن بوش االبن احلرب على احتوائهاو
.اليت توفر له الدعم والسندواملنظماتالدولكل فاعل دويل غري تقليدي وهو تنظيم القاعدة و

صاحبه ارتفاع أسهم بوش يف ،عدو جديدإذا استغل احملافظون هذه الفرصة الذهبية لتوحيد البالد تلقائيا يف وجه
، استمر حكم العهدة الثانية له نظرا لتضافر عوامل عدة %90استطالعات الرأي إىل معدالت قياسية وصلت إىل حد 
.يتصدرها اإلعالم األمريكي الذي أدى دورا فريدا متميزا

كان االبناجلدد على الرئيس جورج بوش إىل أن تأثري احملافظني)2(ففي هذا السياق، أشار العديد من الفقهاء 
، واليت من بينها تأمني معدة سلفااألخرية لتحقيق أهداف هذه استغل احملافظون اجلددضحا بعد أحداث سبتمرب، إذ وا

بتسليط الضوء على العراق، وأشارا على الرئيس " بول وولفوتري"و" دونالد رامسفيلد"اسرائيل، ولذلك قام كل من 

.100ا عبد احلفيظ شحاته ، املرجع السابق، ص–)3(
.100املرجع السابق، صا عبد احلفيظ شحاته ،–)1(
.379فى صايج ، املرجع السابق، ص مصط–)2(
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احلجج العسكرية لتربير" وولفوتري"احلرب على اإلرهاب بضرب نظام صدام حسني، حيث قدم حينئذ بضرورة فتح 
.)3(احلرب على العراق بدال من أفغانستان

املتسببني املباشرين معاقبةالذي أشار بضرورة" كولن باول"إال أن الرأي استقر بعد معارضة هذا الطرح من طرف 
من املعارضة الدولية اليت ميكن أن تنعقد حول احلرب على العراق، هذا من جهة يف أحداث سبتمرب، وذلك هروبا 

ففي هذا الصدد أشارت ، ومن جهة أخرى فإن نتائج تلك احلرب هي اليت ستحدد مصري احلرب املستقبلية ضد العراق
هيمه وأفكاره عمليا إزاء الكتابات إىل أن احلادي عشر من سبتمرب كان فرصة ذهبية لتيار احملافظني اجلدد لتجسيد مفا

.العرب واملسلمني داخل الواليات املتحدة أو خارجها

:)1(ولعل أهم املبادئ واألفكار اليت اعتنقها احملافظون اجلدد بعد وقوع األحداث هي
.احلرب االستباقية-
.تقسيم العامل إىل حمور للخري وآخر للشر-
.نا فهو ضدناعلى قاعدة من ليس مع،استعمال القوة ضد حمور الشر-

:ولذلك فإن اإلدارة األمريكية قد أدخلت مفهومني جديدين يف الفكر االستراتيجي مها

.أن التهديد األهم ألمن الواليات املتحدة يقع على نقطة التقاطع بني الراديكالية والتقدم التكنولوجي-
إمنا سيكون عليها املبادرة أن الواليات املتحدة لن تنتظر حىت تتعرض للهجوم لكي تقوم بالرد عليه، و-

.باهلجوم مبجرد إدراكها للتهديد
وال نشك قيد أمنلة أن الواليات ، ى هذا التكييفمن تبنأن جملس األ)2(اجتاه فقهي يرىوتأسيسا على ذلك، 

ألخري من على تبين هذا الطرح ، هذا ااملتحدة ممثلة يف هذه اإلدارة قد سعت بكل سبل الضغط من أجل محل جملس األ
بالرغم من عدم اإلشارة إىل ذلك هذه اهلجمات عدوانايف ع نوعيا مفهوم األمن والسلم الدوليني، واعترب الذي وس،
جل مكافحة أنه تفويض عام هلا وتوكيل غري حمدود لشن احلروب من أوهو ما فهمته الواليات املتحدة صراحة،

:لدراسة والتحليلباح نود أن نقف عنده اإلرهاب وختليص البشرية منه، ونظرا ألمهية هذا الطر

:توسيع جملس األمن ملفهوم ديد السلم واألمن الدوليني-أ

: ذي سوف نفصل فيه فيما بعد، راجعاحلرب على العراق من النوع الوقائي الاعتربت- )3(

- GERARD  CHalaind et  ARNAUD Blin , Manifestation de la terreur à travers les âges , histoire du terrorisme de l'
antiquité à alqaida,   Edition  bayard, 2004, p 39.

.25شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص –)1(
.وما بعدها61يوسفي أمال، املرجع السابق، ص–)2(
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للسلم واألمن خرية تشكل ديدا  هذه األأنسبتمرب 11إن اعتبار جملس األمن يف قراراته ذات الصلة بأحداث 
ليشمل بعد هذه األحداث ،واألمن الدولينيالدوليني، يعترب يف فقه القانون الدويل توسيعا نوعيا يف مفهوم السلم 

اعتداءات قد يرتكبها خواص وأفراد عاديون ال يعملون ألية جهة رمسية، بعد أن كان األمر حمصورا بعد اية احلرب 
مسؤوليتها يف حالة ثبوت 1373عمال اليت تقوم ا الدول يف دعمها لإلرهاب ، واليت أعاد القرار الباردة يف األ

.أو متويلها لإلرهاب ، يف هلجة قانونية شديدة ممهورة بأحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةمساعدا

من يف سلطة التكييف القانوين لألحداث، اختزل سلطة جملس األ1368واملفارقة يف هذين القرارين، أن القرار 
ية ملكافحة اإلرهاب، مع امتناعه عن استخدام سلطة جديدة يف استخدام وسائل غري عسكر1373بينما منح له القرار 

ن الواليات املتحدة هي اليت أوصلته إىل أرف بمر قد ال يبدوا غريبا إذا عأوهو ، سلطته األصلية يف التدابري العسكرية
.هذا احلد، إضافة إىل إلزامه بتكييف هذه األحداث بأا عدوان مسلح

:ا عدوان مسلحمن لتكييف اهلجمات بأالضغط على جملس األ- ب

ذات الصلة، تهايرى هذا االجتاه أنه بالرغم من أن جملس األمن مل يشر إىل مصطلح العدوان أو احلرب يف قرار
لكنه من الناحية املوضوعية أجاز لنفسه سلطة تكييف هذه اهلجمات باعتبارها اعتداء ينطوي على ديد خطري للسلم 

من امليثاق، واملتعلقة 51للدولة العضو يف األمم املتحدة حق الرد يف إطار املادة واألمن الدوليني، ومن النوع الذي جييز
من 39مبمارسة حق الدفاع الشرعي الفردي واجلماعي، مستخدما يف ذلك ماله من سلطة وفق ما متكنه املادة 

. يف تكييف األحداث باعتبارها ديدا للسلم واألمن الدوليني)1(امليثاق
ا أوجبته هذه املادة يف ضرورة إقرار التدابري اليت يتعني اختاذها وفقا ألحكام مبمل يتم دوره األمن لكن جملس

42و41املواد 
أو التخلي عن مسؤولياته يف هذا الشأن- أو باألحرى اإلقالة–، وهو ما يعترب نوعا من االستقالة )2(

لكن هذه ، )3(لتدابري يف ضوء إقراره هلم حبق الدفاع الشرعيتاركا اال للواليات املتحدة وحلفائها باختاذ هذه ا
، اليت 11/9الرؤية اليت حاولت الواليات املتحدة تقدميها للعامل من خالل حتقيقها يف األحداث عرب ما عرف بلجنة 

:أعدت تقريرا يف هذا الشأن، مل يسلم من التشكيك والنقد، وهو ما سندرسه يف العنصر املوايل

قع عمالًً من أعمال العدوان، ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو كان ما و"من امليثاق39تنص املادة –)1(
.حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه42و41ما جيب اختاذه من التدابري طبقاً ألحكام املادتني 

" األمم املتحدة"املسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إىل أعضاء لس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات "41تنص املادة –)2(
سلكية وغريها من وسائل املواصالت تطبيق هذه التدابري، وجيوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية واملواصالت احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والال

ال تفي بالغرض أو ثبت أا مل تف 41إذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص عليها يف املادة "فتنص42أما املادة . "دبلوماسيةوقفا جزئياً أو كليا وقطع العالقات ال
ناول هذه األعمال املظاهرات وجيوز أن تت. به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعمال ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدويل أو إلعادته إىل نصابه

".األمم املتحدة"واحلصر والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو الربية التابعة ألعضاء 
هذه األحداث   ذلك آن تكييف جملس األمن هلذه األحداث باعتبارها عدوانا وختليه عن مهامه يعترب تفويضا للواليات املتحدة حبق الرد العسكري علىومؤدى -)3(
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.)4(والرد عليها11/9تقرير جلنة : رابعلالفرع ا

عقب هجمات سبتمرب كانت كل األعني األكادميية منها وغري األكادميية تنتظر . 11/9تقرير جلنة : أوال
يف جويلية 11/9جلنة بلهفة انتهاء التقرير الرمسي للواليات املتحدة يف أحداث سبتمرب ليصدر أخريا تقرير 

2004
: جاء فيه)5(

".)1(التخطيط هلا بشكل كامل على يد تنظيم القاعدة بدون علم أي طرف آخر بتلك اخلطة هلجمات مت ن اإ"
كما خلصت اللجنة إىل أن املعلومات اليت مجعتها األجهزة االستخبارية األمريكية، مل حتدد موعدا أو مكانا أو إشارة 

.)2(احلادي عشر من سبتمربإىل طبيعة حمددة للهجمات اليت كان يتم التخطيط للقيام ا يف
املشكلة تكمن إن، بل واكتشفت اللجنة أن املشكلة الرئيسية ليست يف التكنولوجيا أو املعلومات أو حىت يف القيادة

يف –لالمشئزاز الذين بلغ فيهم الفساد حدا يدعوا -يف القواعد احلكومية، فالقواعد اليت استخدمت مل تتح لقادتنا 
بشكل سليم، ومن مث يستجيبوا ملاليني االحتماالت اليت يتألف منها الواقع اليومي ، فلو أتيح واؤيتنبواشنطن أن 

للحكومة املزيد من القواعد واللوائح واملزيد من التفويض والسيطرة، ولو أُتيح لنا مركزية السيطرة ، فإن األمور 
.)3(ستكون أفضل بكثري

توفر للجيش املعرفة اليت حيتاجها، حىت أنالية، مل تتمكن يف احلقيقة إدارة الطريان الفيدرأنوخلصت اللجنة إىل 
، يف 11الرحلة يتصرف التصرف املناسب يف الوقت املناسب، بالرغم من تلقيها إنذارات بشأن اختطاف طائرة

77رحلة صباحا، وبعد إنذاري االختطاف أقدمت طائرة ال8.52يف الساعة 175صباحا، وطائرة الرحلة 8.19الساعة 

قد 93الرحلة أن طائرة " هريندون" ، كما عرف مركز مراقبة صباحا 8.54على استدارة غري مصرح ا يف الساعة 
.صباحا9.34تعرضت للخطف يف الساعة 

، انطلقت "أوتيس للحرس الوطين اجلوي" وانتهت اللجنة إىل أن الطائرات املقاتلة األوىل ، اليت أقلعت من قاعدة 
الجنلي " دقيقة من أول إنذار بوقوع االختطاف، مث تلتها طائرات من قاعدة34، بعد 11ائرة الرحلة ملالحقة ط

.BARTHOLOMEW Elias. op-cit.p 69: .  انظر-)4(
: تاريخ التصفح.www.govinfo.bibray.unt.edu/911/report/index/htm:لإلطالع عليه، راجع، زيليكو–نييعرف هذا التقرير أحيانا بتقرير ك-)5(

10/10/2010.
حىت يومنا هذا مل نعثر على أحد داخل الواليات املتحدة يعلم باخلطة، سوى خمتطفي الطائرات « الية صرح بعد عام من التفجرياتيذكر أن روبرت مولر مدير التحقيقات الفيدر–)1(

، )املفكرون يتحدثون(كية اإلمرباطورية األمري: سبتمرب واإلمرباطورية األمريكية والقواعد األخالقية العامة، يف احلادي عشر من سبتمرب 11، راجع ديفيد راي جريفني، »احلقيقيني
.5، ص) 2008ضة مصر للنشر، : القاهرة (ترمجة حممود عبد اجلواد، 

:رةفشلت وكالة االستخبارات املركزية يف احلصول على أصول الذكاء البشري الذي ميكنها من اختراق تنظيم القاعدة للسماح هلا بتعطيل املؤام:بقوهلموذلك–)2(
RICHARD L. Russell, Sharpening Strategic Intelligence, CUP, UK, 2007.p 71

، ترمجة ليلى ) املفكرون يتحدثون(اإلمرباطورية األمريكية : يف احلادي عشر من سبتمرب ،2001تقييم نظرية املؤامرة الرمسية فيما يتعلق بأحداث سبتمربكارين لوياتكوفسكي، –)3(
.23كريستان أمحد، املرجع السابق، ص
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حتلق يف اجلو، " أندروز اجلوية"كانت الطائرات املقاتلة من قاعدة 10.38بعد نصف ساعة تقريبا، ويف الساعة " اجلوية
.ات األوانإالّ انه مل يتمكن أحد من رؤية الطائرات األربع إال بعد فو

حرارة األعمدة الفوالذية ةأسباب ايار الربجني راجع إىل نريان االنفجار اليت رفعت من درجأنليحدد التقرير 
.فهرايتيةدرجة 2500إىل واليت وصلت

باعتبارها أا أحداث نتجت عن ختطيط وتنفيذ أكثر من)4(وأطلق على األحداث يف ضوء هذا التقرير نظرية املؤامرة
:)5(وتفرعت على هذه النظرية جمموعة من التفسريات،  حناول إجيازها يف النظريات التالية، شخص
11/9،وخلص إليها تقرير جلنة وهي الرؤية الرمسية اليت قدمتها إدارة بوش: )املفاجأةنظرية ( :األوىلنظرية ال·

ريهم من الرجال، لشن هجمات على أن أسامة بن الدن تآمر مع خالد شيخ حممد وحممد عطا وغ: ومفادها
مية، بالرغم من وجود إشاعات عن سبتمرب هي مؤامرة إسال11الواليات املتحدة ، لتعترب أن أحداث 

.)1(هجمات وشيكة، لكن ذلك مل يسمح لوكاالت االستخبارات األمريكية جمتمعة من منع تنفيذ املؤامرة 
ه النظرية مع نظرية املفاجأة يف أن هنالك مؤامرة وقعت من هذوتتقاطع: ))lihop)2نظرية (النظرية الثانية ·

و منفذي هجمات سبتمرب للقيام بتلك اهلجمات، إال أن هذه النظرية ختالف النظرية قبل أسامة بن الدن 
السابقة يف كوا أن أشخاصا يف احلكومة األمريكية قد مسحوا عمدا بوقوع هذه اهلجمات، وذلك ليتمكنوا 

ب اليت قد مت التخطيط هلا مسبقا، ومن مث فإن هذه النظرية تفترض أن هناك مؤامرة واحلرمن شن عدد من 
.)3(إسالمية يهودية مسيحية مشتركة، مت خداع املسلمني فيها

وتقول هذه النظرية أن أشخاصا جمرمني داخل احلكومة األمريكية: ))mihop)4 نظرية (النظرية الثالثة·
ا بتنفيذ هذه اهلجمات بأنفسهم حتقيقا لغايات معدة ستخبارات، هم الذين قاموع االووزارة الدفاع وجمم

مؤامرة مسيحية أو مسيحية ويهودية ، مل يتورط فيها األحداث هيأن،ومن مث تعترب هذه النظرية )5(مسبقا
.املسلمون

قد عارضه 11/9تقرير جلنة ، فإنلكن أيا كانت الرؤية وأيا كانت النظرية اليت ميكن قبوهلا واالعتماد عليها 
والساسة واحملللني من داخل أو خارج الواليات املتحدة، أين شكّك هؤالء يف الرواية الرمسية الكثري من الكتاب 

.24، املرجع السابق، ص كارين لوياتكوفسكي: راجع.املؤامرة هي اتفاق سري بني شخصني أو أكثر للقيام بعمل إجرامي–)4(
مجة ليلى كريستان ، تر)املفكرون يتحدثون(اإلمرباطورية األمريكية : إستراتيجية التوتر يف فترة احلرب الباردة، يف احلادي عشر من سبتمرب دانييل جانرز، : راجع يف ذلك–)5(

، 2003، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الدول العربية بعد أحداث سبتمربنيفني عبد املنعم مسعد، ؛80أمحد، املرجع السابق، ص
.223-221ص، -ص

.81املرجع السابق، ص دانييل جانرز، -)1(
let it happens on purpose: عمداهي اختصار لعبارة دع األمر يقع –)2(
.81ص ، السابقاملرجع،دانييل جانرز–)3(
.make it happens on purpose: األمر عمدابقمهي اختصار لعبارة -)4(
.195، ص )2002اهليئة املصرية العامة للنشر،:القاهرة(، صدام أم تعايش: أمريكا واإلسالم رضا هالل ، –)5(
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، مت استخدامها بنجاح لدعم أجندة مت ختطيطها مسبقا للتوسع املتحدة، واعتربوها رواية زائفةللواليات 
:مبا يتسع له املقامهاأن نشري إىل بعضرىء اليت تبدوا أا مقنعة إىل حد كبري، نونظرا حلجج هؤال،  )6(اإلمرباطوري
والذي اعترب أن إدارة بوش وتشيين ،)7(احمللل السابق بوكالة االستخبارات األمريكية" مكجوفرن"رأي ·

اث انطالقا ، بل أن هذه األحداستغلت هجمات سبتمرب لتعزيز خمططاا االمربيالية مستخفة بعقول العامل
من االستنتاجات واألدلة هي من ختطيط اإلدارة األمريكية ،معتربا أن احلرب على اإلرهاب برمتها قد 

.بنيت على عملية خداع مسبق
يف تقييمها للرواية الرمسية من وجهة نظرها، باعتبارها ضابط سابق باجليش " كارين كوياتكوسفكي"رأي ·

، حيث )1(سبتمرب11شاهد عيان، كانت حاضرة يف البنتاجون يوم وكعاملة وأستاذة جامعية وكاألمريكي 
، )2(مل يكن من بني أعضائها أي شخص قادر على تقييم األدلة من الناحية العلمية 11/9تقول أن جلنة 

وهنا يثور الشك يف عدم تعيني احلكومة للمفكرين أو العلماء أو املهندسني أو حمللي املعلومات 
.همة، ومن مث فنتائج اللجنة غري علمية ، وإمنا هي أريد هلا كذلك لتحقيق غرض حمدداملاالستخبارية هلذه 

ومن هنا ترى أن اللجنة أخفقت يف إضفاء الدقة العلمية على تقييمها ألحداث سبتمرب واألسباب وراء 
.وقوعها، وأخفقت يف تقدمي ملخص قابل للتصديق وغري متحيز ملا حدث

أوتفسريات تبدوا مقنعة يف العديد من اجلوانب، سواء العسكرية منها " كارين"اذة مت األستبل وقد
األكادميية أو العلمية يف أسباب وكيفية ايار الربجني واألضرار اليت حلقت بالبنتاجون، وإسقاطها على الرواية 

.قد إىل السند العملي الدقيقالرمسية األمريكية لتصل يف األخري إىل اعتبار أن هذه الرواية زائفة وكاذبة تفت
·يار الربجني التوأمني، والبناية رقم "زستيفن جون" العامل الفيزيائيمهما قدمبركز 07من تربيرات بشأن ا

التجارة العاملي، حيث يعتقد أن كثريا من اخلصائص املتعلقة بتلك  االيارات ال ميكن تفسريها من خالل 
نتيجة احلريق والدمار الناتج عن اصطدام الطائرات باألبراج، ن االيار كانالرواية الرمسية، اليت تعتقد أ

ليصل يف األخري إىل أن االحتمال األقرب إىل العلم، هو أن تدمري تلك البنايات كان من خالل عملية هدم 
.متفجرات مزروعة سلفابالتفجري املتحكم فيه عن بعد ، باستخدام

.311، ص )2005دار الكتاب العريب، :القاهرة(،)البداية والنهاية( االمرباطورية عبد احلكيم، منصور–)6(
.وهي حركة  مؤلفة من مسؤويل االستخبارات بالواليات املتحدة لكشف مدى استغالل املعلومات االستخبارية لتربير احلرب"vips"هو مؤسس حركة فيبس –)7(
حلطام الطائرة، مل عن البنتاجون أن هناك قلة من احلطام املرئية و غري الواضحة، حيث أا كانت تقف بعد االصطدام بدقائق عديدة ، وخبالف الغياب الغريب مما ترويه عن اهلجوم -)1(

ذا الدليل املرئي أو غيابه كان واضحا أيضا لوزير الدفاع تكن هناك أي عالمات ألي أضرار أصابت هيكل البنتاغون واليت من املتوقع حدوثها يف إثر هذا االصطدام لطائرة ضخمة، ولعل ه
.28املرجع السابق، ص كارين لوياتكوفسكي، الذي أشار يف زلة لسان نفسه على الطائرة اليت ضربت مبىن البنتاغون على أا قذيفة ، راجع 

امني والصيدليني واملصرفيني،وكانت وضائفهم سياسية وقانونية ، وبالتايل ال ميكنهم فهم األدلة وحتليلها األستاذة كارين يف مقالتها أن أعضاء اللجنة كانوا من املدرسني واحملتشري–)2(
.ومعرفة ما تدل عليه
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صه من األدلة املوجودة يف الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو باإلضافة وينطلق يف طرحه هذا مما استخل
لرفض الفرضية الرمسية اليت تزعم أن إىل البيانات والتحليالت ذات الصلة، حيث قدم ثالث عشر سببا

07رقم ألسنة اللهب والضرر الناجم عن االصطدام قد سببا ايار الربجني التوأمني والبناية 
)3(.

، بأن التقرير الرمسي حول ايار مبىن "جونز"ما فيه ما توصل إليه العامل دعم)4(" كيفن رايان" ذكره ما ·

مركز التجارة العاملي، الذي قدمه املعهد القومي للمعايري والتكنولوجيا، غري علمي نظرا لعدة عوامل 

م عالقات جيدة مع احلكومة، مؤثرة، منها أن الكثري من املتعاقدين املسامهني يف التحريات تربطه

يف ااالت العلمية الدقيقة، إضافة إىل وجود أعضاء ة خربمويعتمدون عليها لكسب عيشهم، وكذا قلّ

، الذي وهي عوامل حامسة يف التشكيك يف تقرير املعهد ، وراء تدمري أدلة مأخوذة من بقايا الربجني

لشعب األمريكي نفسيا لتقبل ما يسمى باحلرب يشكل أمهية قصوى، كيف ال وهو احلادث الذي هيأ ا

.على اإلرهاب

" صفحة واملشهورة مبذكرة 13ولعلّ أخطر ما هو موجود يف هذا السياق، تلك املذكرة املتكونة من ·

مينا يف مدينة) FBI(،وهي املوظفة كرئيس لفرع  مكتب املباحث الفيدرالية)coleen rowely" (رويل 

ذكرة إىل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرايل وإىل أعضاء من احلزبني بوليس، حيث قدمت تلك امل

.يف الكوجنرسوالدميقراطياجلمهوري 

وقد امت املوظفة صراحة يف التقرير بأن مكتب التحقيقات الفيدرايل قام عمدا بإيقاف اختاذ إجراءات 

.شيء لو أرادوا ذلككلسبتمرب قبل حدوثها، مما يعين أنه كان بإمكانه تفادي 11إحباط عملية 

، مما دعا بالكوجنرس إىل تشكيل جلنة حتقيق مع ير ضجة كربى يف الواليات املتحدةوقد أثار هذا التقر

.)1(أجهزة املخابرات يف هذا الشأن

، فإنه يف النهاية قد متّ تبين الطرح األمريكي الرمسي، باام تنظيم القاعدةهلذه األحداثوأيا كانت الرؤيا والتصور

األعمال، داخل أو خارج هبارتكاب تلك اهلجمات، وهو ما اجنر عنه بداية سياسة أمريكية للثأر ومعاقبة مرتكيب هذ

.الواليات املتحدة، ضمن ما أطلق عليه باحلرب على اإلرهاب

اإلمرباطورية األمريكية : مل اارت حقا أبراج مركز التجارة العاملي، يف احلادي عشر من سبتمرب ستيفن جونر، : للوقوف على هذه األسباب العلمية يف معظمها راجع مقالة –)3(
.وما بعدها33عاطف سيد عثمان، املرجع السابق، ص، ترمجة ) املفكرون يتحدثون(
عاملي، يف أكاذيب املعهد القومي للمعايري والتكنولوجيا ومؤسسة أندر رايترز البوراتوريز حول ايار مركز التجارة ال: تأييدا للحرب على اإلرهابراجع مقالته، كيفن رايان، –)4(

. 63، ترمجة حممود عبد اجلواد، املرجع السابق، ص )املفكرون يتحدثون(اإلمرباطورية األمريكية : احلادي عشر من سبتمرب 
.267حممود حممد خلف، املرجع السابق، ص –)1(
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وهنا تبدوا احلاجة ملحة لدراسة تداعيات السياسة األمريكية بعد هذه األحداث وهو ما سيكون عرب املبحثني

:"املواليني

المبحث الثاني

األمریكیةانعكاسات األحداث على السیاسة الداخلیة للوالیات المتحدة
ضخمة سياسيا واقتصاديا اآثارخلّفتهجمات سبتمرب كانت هجمات متميزة ومفصلية، كما سبق وأن رأينا فإن

،الواليات املتحدة األمريكيةوعميقة داخل ة دانعكاسات عدي-وبال شك-فإا ستكون هلا ولذلك و معنويا، 
: نتوقف عندها يف املطالب التالية

المطلب األول

.)1(تداعیات األحداث على األمن القومي األمریكي

يد قوى أجنبية، بينما يعرف هنري كيسنجر وزير اخلارجية األمريكي املعارف الربيطانية بأن األمن هو محاية الدولة أو األمة من خطر القهر على دائرةتعرف–)1(

أن األمن يعين : أي إجراءات يتخذها اتمع يسعى عن طريقها يف حفظ حقه يف البقاء، أما زير الدفاع األمريكي روبرت ماكنمار فيقول: األسبق بأن األمن القومي هو

ماعية أو السياسية يف ظل محاية حقوقه، واألمن احلقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة باملصادر اليت دد خمتلف قدراا التطور والتنمية سواء منها االقتصادية أو االجت

ناعة القرار ، دولة األمن القومي وص، راجع منذر سليمان"ومواجهتها مبنح الفرصة لتنمية تلك املقدرات تنمية حقيقية يف خمتلف ااالت سواء يف احلاضر أو املستقبل

: بأنه: التدريب العسكري وإيديولوجية القيادةاألمريكي عرفه مركز ي؛ و31، ص 2006، مارس 325، جملة املستقبل العريب، العدد )تفسريات ومفاهيم(األمريكي 

.JOHN B. Noftsinger, Jr., KENNETH F "والداخليةمحاية السكان واإلقليم والبنية التحتية احليوية عن طريق الردع والدفاع ضد التهديدات اخلارجية"

Newbold, Jr., and JACK K. Wheeler Understanding Homeland Security Policy, Perspectives, and Paradoxes,
PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2007 .P28.

، 161، جملة السياسة الدولية، العدد من النظام الدويل إىل النظام العامليجت قرين، : ة راجعوللوقوف التغريات اليت عرفها هذا املصطلح يف األونة األخري
.   45، ص2005جويلية 
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األمريكية لسنوات طويلة حممية مبحيطني شاسعني وجارتني مساملتني من الشمال واجلنوب  الواليات املتحدة ظلّت 
بريل "حىت االعتداء على ميناء ،ة األمريكية احلديثة أي أثر العتداء على األراضي األمريكيةوال يوجد يف الذاكر

.)2(أثناء احلرب العاملية الثانية مت يف جزيرة نائية من األراضي األمريكية" هاربر
اتيجية من نوع كانت متوقفة على وجود ديدات إستر،وعليه فإن التصور والعقيدة األمريكية لألمن القومي

تقوم على وجود عدو خارجي يهدد األرض أو املصاحل األمريكية، وعلى شكل دولة أو دول ميكن حتديد ،خمتلف
عنواا وميكن الرد عليها يف حالة نشوء عداء متبادل ، لكن املالحظ أن هذه العقيدة تطورت بعض الشيء لتظم 

ر قادمة أساسا من قبل دول أو منظمات ال تشكل ديدا خماطر أقل من التهديد االستراتيجي ، وهذه املخاط
.)3(استراتيجيا للواليات املتحدة األمريكية، لكن بإمكاا اإلضرار مبصاحلها سواء داخل أو خارج األرض األمريكية

نه أإال ،الرئيسي للواليات املتحدةاختفى العدو،انتهاء احلرب الباردة وسقوط االحتاد السوفييتحيث أنه بعد
إذ أصبح يف مقدور جمموعة صغرية من األشخاص ،اإلرهابظهر عدو جديد وفقا لوجهة النظر األمريكية وهو 

وخاصة يف حالة امتالك هذه اموعات ،الواليات املتحدة األمريكيةمبساعدة بعض الدول املارقة إحلاق الضرر ب
.ألسلحة الدمار الشامل أو الكيماوية أو البيولوجية

الواليات املتحدة األمريكيةر، األمر الذي يفرض على ولذلك فإن نوعية اخلطر املوجه اآلن هلا قد تغيأن تر من غي
أسلوب التعامل معه ، حيث أن أسلوب الردع الذي كانت تتعامل به مع االحتاد السوفييت مل يعد صاحلا للتعامل مع 

القائمة على كذلك هجر اإلستراتيجية القدميةقررنا«:بقوله"درامسفيل"، وهو ما أفصح به )1(تلك اجلماعات
مسيطرة على خططنا الدفاعية ألكثر من نصف قرن، والبدء يف انتهاج اقتراب تاليت ظلّاإلستراتيجيةالتهديد، تلك 

على جديد قائم على القدرات، حيث يتصف األخري بسياسة أقل تركيزا على من ميكن أن يهددنا، وأكثرا تركيزا
.»يهددنا، وكيف ميكن أن نردعهأنكيف ميكن 

ترجم إىل وذلك ما ،اإلرهابأن اخلطر اإلستراتيجي هو ،حدوث تلك األحداث زاد قناعة أمريكاولذلك ف
دف سد الثغرات اليت كشفت عنها تلك ،ملنظومة األمن القومي األمريكيالواليات املتحدة األمريكيةمراجعة 
لعمل على منع حدوثها يف املستقبل، وقد أخذ ذلك شكل مراجعة العديد من األجهزة ومن مث ا،اهلجمات

:، وسوف نتعرض يف الفروع التالية ألهم تلك املراجعات)2(والسياسات املرتبطة باألمن القومي

.10/11/2009ريخ التصفح تاwww.siyassadawliya.com.سبتمرب واألمن القومي األمريكي11أحداث حممد مصطفى كمال، –)2(
.خالد احلروب ، املرجع السابق–)3(
.111ا عبد احلفيظ شحاته ، املرجع السابق، ص–)1(
اه يف العلوم رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتور(، سبتمرب يف املفهوم األمريكي لألمن القومي11تأثري أحداث معتز حممد السيد سالمة، : للوقوف املستفيض راجع خصوصا–)2(

DAVID J. Whittaker. op-cit. p185 ets.: دور األجهزة األمنية يف حماربة اإلرهاب راجععلىللوقوف ؛ ووما بعدها127، ص 2008قاهرة، ، جامعة ال)السياسية
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. )3(إنشاء مكتب لألمن الداخلي: الفرع األول

أطلق عليه مكتب األمن ،ع للبيت األبيضأعلن الرئيس بوش إنشاء مكتب جديد تاب2001سبتمرب 20يف 
حاكم والية بنسلفانيا كمدير هلذا املكتب ،وقد كلف املكتب باملهام " توم ريدج"الداخلي ، وقام بتعيني 

:التالية
.اإلرهابالتنسيق بني املؤسسات املختلف ملواجهة ·
.ينياإلرهابضد املساعدة يف أعمال التخابر·
ة للكشف عن اهلجمات البيولوجية والكيماوية والنووية تطوير أجهزة وبرامج تدريبي·

.لإلرهابيني
وخاصة فيما يتعلق بسعة املستشفيات ،اإلرهابإعداد األجهزة الصحية ملواجهة هجمات ·

.وتوفري خمزون كاف لألدوية واألمصال
كل زيادة احلماية للمنشآت األساسية والبنية التحتية وخطوط االتصاالت وشبكات الكمبيوتر و·

.وسائل االتصال
.توفري احلماية للغذاء و املياه واليت قد تصبح هدفا لإلرهاب·
تنسيق التدريبات الالزمة لالستعداد ألي هجوم إرهايب والتعاون يف ذلك مع كل املستويات مبا ·

.(FBI)و مكتب املباحث الفدرايل)CIA(فيها وكالة املخابرات املركزية 

لشغل منصب مدير هذا املكتب ، ملا يتمتع به من " توم ريدج"ر السياسية على تعيني هذا وأثنت العديد من الدوائ
ذه املهام الضخمة، القيامكفاءة وخربة ونشاط ، كما أثريت العديد من التساؤالت حول قدرة هذا املكتب على 

منصب إىلمدير املكتب أدى إىل اقتراح حتويل منصبخاصة أنه سيظل تابعا للرئيس وليس لوزارة مستقلة، وهو ما
ولة عن أنشطة ؤيدرايل وغريه من الوكاالت املسصالحيات فيما يتعلق مبيزانية مكتب املباحث الفإعطائهدائم مع 
أو حتويل هذا املكتب إىل وزارة جديدة يكون هلا موظفوها الدائمون وخطوط السلطة الواضحة ،اإلرهابمكافحة 

.)1(حىت تقوم ذه املهمة اهلامة بنجاح

باستحداث هيئة جديدة لإلشراف على شؤون األمن 29/10/2001االبن توجيها يف مث أصدر الرئيس بوش 
ضد التهديدات الداخلي، برئاسة مساعد الرئيس لشؤون األمن الداخلي، تم أساسا بتأمني الشعب األمريكي

:  ؛ وللوقوف على التشريعات املتعلقة بذلك راجع257؛ حممود حممد خلف، املرجع السابق، ص راجع حممد مصطفى كمال، املرجع السابق–)3(
Office of   the director of national intelligence office of general counsel, intelligence community legal reference book.

Usa. 2009, p137 et s.

.حممد مصطفى كمال ، املرجع السابق–)1(
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لوكاالت احلكومية املنوط ا تنفيذ اإلجراءات الفعالة ، وتنظيم كافة األنشطة اليت تقوم ا كافة األجهزة وااإلرهابية 
.)2(واملؤدية إىل استقرار أمن البالد الداخلي

:)3(ويتشكل هذا الس من األعضاء التالية
.مساعد الرئيس لألمن الداخلي كرئيس للمجلس-
.ألمن القوميوزراء الدفاع واخلزانة والنقل والصحة، واحملامي العام ومساعد الرئيس لشؤون ا-
.رؤساء جممع املخابرات األمريكي ورئيس إدارة الطوارئ ومدير مكتب اإلدارة وامليزانية-

:ويضطلع هذا الس بالقيام مبا يلي
وضع السياسة العامة ألمن البالد الداخلي ووضع اإلجراءات الكفيلة لتنفيذها بعد موافقة الرئيس -

.األمريكي
.للتأكد التام من االستجابة الكاملة لقرارات الرئيس يف هذا الشأنتوضيح وحتليل السياسة األمنية-
.تأسيس اللجان الفرعية املطلوبة إلقرار سياسة األمن الداخلي-

، يكون ، أصدر الرئيس توجيها بوضع مرشد لنظام التأمني الداخلي11/03/2002ويف تطور آخر وبالتحديد يف
من وقوع تلك األعمال من ل التهديد اإلرهايب، وتوصيف حاالت اخلطورةقادرا على توفري اإلنذار املوقوت بأشكا

أجل تقليل التعرض لألهداف اإلستراتيجية داخل وخارج الواليات املتحدة، وزيادة احليطة واحلذر واالستعداد 
وحتدد كما يهدف هذا النظام إىل وضع أمناط حمددة تصدر بشكل موحد، تعكس حالة التهديد ودرجتها،،لوقايتها

اإلجراءات الواجب إتباعها مع كل حالة، وذلك يف شكل نظام إنذار متدرج إىل مخس درجات مع ربط درجة 
.بإجراءات حمددة جيب القيام ا كل يف موقعه، مسؤوال أو مواطنا، بشكل تلقائي فور صدور اإلنذار بالدرجة احملددة

: )1(على الوجه التايل،درجة اخلطرإىل كل واحد منهاألوان يرمز هلذا النظاموقد أعطيت
.معناه احتمال وقوع عمل إرهايب: اللون األخضر-
.يف ازدياد-اللون األخضر-معناه االحتمال السابق: اللون األزرق-
.معناه أن هناك هجوما إرهابيا حمددا: اللون األصفر-
.معناه أن االحتماالت بشأن اهلجوم احملدد يف ازدياد: اللون الربتقايل-
.معناه أن األعمال اإلرهابية وشيكة الوقوع: اللون األمحر-

.260مود حممد خلف ، املرجع السابق، ص حم–)2(
.ء واملختصني الذين يدعون حلضور االجتماعات مىت دعت الضرورة لذلكاهذا باإلضافة إىل اخلرب-)3(
.263- 262ص، -حممود حممد خلف، املرجع السابق، ص–)1(
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وبعد كل هذه اإلجراءات، ظهرت  احلاجة إىل ضرورة ختصيص األمن الداخلي بوزارة مستقلة، وهو ما حتقق 
:بعد ، ونظرا ألمهية ذلك سنخصص له فرعا مستقال، وذلك كاآليت

.إنشاء وزارة لألمن الداخلي: الفرع الثاين
أحداث سبتمرب ظهرت احلاجة إىل إنشاء هيئة يعهد إليها مبهام األمن الداخلي، ولذلك مت إنشاء مكتب بعد

أطلق عليه منصب مساعد الرئيس :حمافظ والية بنسلفانيا يف منصب جديد"توم ريدج"لألمن الداخلي ومت تعيني 
اقتراح الرئيس بتكوين وزارة مستقلة حىت وافق الكونغرس على ،وظل األمر كذلك،لشؤون مكتب األمن الداخلي

لتكون أول وزارة 2003جانفيألمن الداخلي يف لزير ومهامه ك"ريدج"لتتوىل شؤون األمن الداخلي، وبالفعل توىل 
.1989يتم إنشاؤها منذ 

وكان اهلدف من وراء إنشاء الوزارة هو اإلشراف على وسائل الدفاع والتجهيزات األمنية ضد اهلجمات
اإلرهابية والكوارث، ونتج عن ذلك دمج الوزارة لعدة هيئات فيدرالية مثل حرس السواحل واخلدمة اخلاصة 
ودوريات احلدود وهيئة اجلوازات واجلمارك وهيئة اهلجرة واجلنسيات وإدارة أمن املواصالت ومركز وباء 

.)2(ات ـاحليوان
:أما عن مهام وزارة األمن الداخلي فهي

.واملواصالتأمن احلدود-أ
.إرهابيةأواالستعداد للكوارث املختلفة طبيعية كانت - ب
التجهيزات الوقائية ضد اهلجمات الكيميائية، البيولوجية أو النووية واستقبال التقارير من هيئة تأمني -ج

االستخبارات والتحريات للتعرف على أي أخطار قد دد الواليات املتحدة األمريكية ومصاحلها 
.لعامل وتقدمي التحذيرات يف حالة وجود أخطاريف أحناء ا

ابتكار نظام جديد لإلنذار بشأن احتماالت وقوع هجمات إرهابية مع حتديد اإلجراءات املتعني -د
.القيام ا يف أي مستوى من مستويات اإلنذار

)1(.تأمني احلدود ووسائل النقل-ه

.إعادة هيكلة وزارة العدل: لثالفرع الثا

.أمني البنية األساسيةقسم حتليل املعلومات وت-:حتتوي وزارة األمن الداخلي على أربعة أقسام –)2(
.قسم اإلجراءات املضادة للهجوم الكيميائي والبيولوجي و اإلشعاعي والنووي-
.قسم استعدادات الطوارئ ورد الفعل-
. قسم تأمني احلدود ووسائل النقل-

.103ا عبد احلفيظ شحاته ، املرجع السابق، ص؛270املرجع السابق، ص ،حممود حممد خلف: للمزيد من التفاصيل حول مهام هذه األقسام راجع 
:واليت ظهرت كجزء من احلرب العاملية ضد اإلرهاب على هدفني رئيسيني ومهاان تضمنت االستراتيجية األمنية يف جمال الطري-)1(

.ختفيف املخاطر األمنية-
Bartholomew Elias.op-cit. P99 .:   راجع يف ذلك.التقليل من تعطيل سفر الركاب والبضائع-
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حىت أن البعض ،"جون اشكروفت"، برئاسة وزير العدل اإلرهابالعدل دورا هاما يف محلة مكافحة لعبت وزارة 
قبل أحداث استخدام وزارة العدل، والواقع أنباإلرهابذكر أن الرئيس األمريكي خيوض احلرب األهلية ضد 

ضحتبعد تلك األحداث أضمن األولويات اخلمس األوىل لوزارة العدل ، لكنمواجهة اإلرهاب سبتمرب مل تكن 
وباإلضافة للدور التقليدي لوزارة العدل يف التحقيق ومكافحة ، األوىل يف سلم أولوياا و أعماهلاهي األولوية 

يف جلسة استماع أمام " جون اشكروفت"، وكما قال مستقبليةتم مبنع عمليات إرهابية فإا أضحت،ينياإلرهاب
تقوم بإجراء التحقيقات وعمليات القبض أنيني ليقوموا بضربتهم من أجل إلرهاباال ميكن أن ننتظر " الكونغرس

.)2("عليهم جيب أن مننع أوال مث حناكم ثانيا

الواليات املتحدة ومنعهم من دخول ،جانباألينياإلرهابالوزارة وحدة خاصة لتعقب أنشأتوحتقيقا لذلك،
يف كل مكاتب املدعى العام اإلرهابص وحدة ملكافحة صخ، على أن تد منهم فيها والقبض على املوجواألمريكية

سبتمرب عن طريق 11بالتحقيق يف أحداث اإلرهابوقد بدأت وزارة العدل عملها يف مكافحة ، الواليات املتحدةب
عن طريق ةالواليات املتحدة األمريكيوالتعرف على تارخيهم ب،التعرف على الدول اليت جاء منها خمتطفو الطائرات

.داخل الواليات املتحدةتتبع معامالم املالية واالتصاالت اليت قاموا ا

ومنه أصبح اهلدف هو حماولة الوصول لألشخاص الذين حيتمل أم قاموا مبساعدم أو كانوا على علم بتلك 
صول شرق أوسطية القبض على أكثر من ألف شخص من أومنه متّ،أو عمليات أخرى يف املستقبل،العمليات

للتحقيق معهم بشأن هذه القضية ، كما قامت الوزارة بإجراء أسئلة ومقابالت شفهية مع طالب شرق أوسطيني يف 
مخسة آالف شخص أيضا دخلوا الواليات خالل العامني السابقني كما مس التحقيق، جامعة200أكثر من 
ية سواء يف املاضي أو املستقبل  اإلرهابات املتعلقة باألنشطة وكان اهلدف من هذه املقابالت هو مجع املعلوم،لألحداث
مت الوزارة حوافز لغري املواطنني األمريكيني الذين يقدمون معلومات مفيدة عن أشخاص قاموا أو يعتزمون كما قد

.القيام بعمليات إرهابية
وزارة العدل فإن ،شخص من أصول شرق أوسطية1000ا بالنسبة حلملة القبض على أكثر من أمبعت نفس ات

ينات ، وهو استخدام يف محلته ضد اجلرمية املنظمة يف الست" روبرت كينيدي"األسلوب الذي استخدمه املدعي العام 
وعليه فإن وزارة العدل ،أي وسيلة قانونية للقبض على هؤالء األشخاص واحتجازهم من أجل إفشال خططهم

، ملشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايببتوجيه أي اامات جتدها ضد هؤالء اقامت" أشكروفت"األمريكية يف ظل إدارة 
أي خمالفات أخرى تتعلق ، كاامهم خبرق فترة تأشرية السفر أو اإلرهابخاصة يف حالة عدم تقدمي أدلة تتعلق ب

.حممد مصطفى كمال، املرجع السابق–)2(
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31/10/2001إضافة إىل ذلك فإن وزارة العدل أصدرت منشورا يف ،بقوانني اهلجر من أجل استمرار احتجازهم

.وحماميهماإلرهابأتاح للمحققني التصنت على املكاملات اليت تتم بني املتهمني بأنشطة 

.إعادة هيكلة مكاتب املخابرات: رابعالفرع ال
ذريع يف رصد األشخاص لفشله الظران،)FBI:(لـه جنظرا لالنتقاد الشديد الذي و:)1(املباحث الفيدرالية-أ

روبرت "بتمرب ومنعهم من القيام ذا العمل، مت تعيني مدير جديد للمكتب هو س11الذين قاموا جمات 
ز أساسا على منع حدوث ركّعن خطة إلعادة هيكلة املكتب وأنشطته، ت3/12/2001الذي أعلن يف،"موللر

عطيا قسما، م12، أين مت إعادة تنظيم املكتب ليشمل أربعة أقسام فقط بدال عن عمليات إرهابية مستقبالً
ذلك فإنه مت اختاذ إىلإضافة ، وعمليات االستخبار األجنيباإلرهابلذي يتعامل مع مواجهة ااألولوية للقسم 

:من األمريكي منهاالعديد من اإلجراءات دف محاية األ
سنة من 45و16إبطاء عملية إعطاء تأشريات السفر للواليات املتحدة للذكور من العرب واملسلمني ما بني ·

.ولة خمتلفة، حىت تقوم سلطات اهلجرة واملباحث من إجراء حتريات أمنية عنهمد25
زيادة عدد دوريات الشرطة حول خطوط البترول والغاز واجلسور واألنفاق والطرق الرئيسية احملتمل أن ·

.تكون عرضة هلجمات إرهابية
.ين األدوية وزيادة تدريبات فرق الطوارئختز·
.نوويمفاعل103حظر الطريان فوق ·
ضت أجهزة االستخبارات األمريكية النتقادات شديدة لفشلها يف تعر: )1(مراجعة السياسية االستخبارية- ب

مر بوكالة مليار دوالر سنويا ، سواء تعلق األ30رغم ميزانيتها الضخمة املقدرة ،سبتمرب11ع أو منع أحداث توقّ
.املخابرات املركزية أو وكالة األمن القومي

قامت حيثبدأ الكونغرس يف مراجعة أنشطة أجهزة املخابرات األمريكية بعد أحداث سبتمرب، لك ونتيجة لذ
أصدرت تقريرا يف ديسمرب ذكرت فيه أن إذجلنة املخابرات التابعة لس النواب بالدور البارز يف هذا اال ، 

ة لثورة ثقافية وأن هناك حاجة ملح،الدوليةاإلرهابغري مؤهلة الختراق مجاعات األمريكيةأجهزة املخابرات 
جلنة مستقلة ملراجعة أداء هذه نيتعيإىلداعني ،وتغيري تنظيمي كبري داخل أجهز االستخبارات األمريكية

لها الرئيس اليت شكّاللجنة وهياألجهزة ، موصني أن يتم تعيني هذه اللجنة بواسطة الرئيس وقادة الكونغرس ، 
نقل ثالثة أجهزة من خالل،لقيام مبراجعة شاملة ألجهزة املخابرات األمريكيةدعت إىل احيث، فيما بعد

وكالة األمن القومي املسؤولة عن :للمخابرات تابعة لوزارة الدفاع إىل إشراف وكالة املخابرات املركزية وهي

.حممد مصطفى كمال، املرجع السابق–)1(
.وما بعدها99حممود حممد خلف، املرجع السابق، ص : للوقوف املستفيض على السياسة االستخبارية للواليات املتحدة من خالل األجهزة والنظم راجع –)1(
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اعية ، ووكالة ومكتب املراقب القومي املسؤول عن بناء وتطوير وإدارة أقمار التجسس الصن،عمليات التصنت
.)2(الصور واخلرائط القومية واليت تتوىل عملية الصور التجسسية واخلرائط

. مراجعة السياسة الدفاعية:امسالفرع اخل-

ووزارة الدفاع األمريكية، فقد دفعت سبتمرب انعكاسات بالغة على السياسة الدفاعية األمريكية11تركت أحداث 
"رامسفيلد"تكون يف واجهة املشهد األمريكي، وهو ما ترجم بتبين ما أمساه هذه األحداث باملؤسسة العسكرية ل

تتجاوز ما كان مطروحا عقب احلرب ، )3(بالتحول العسكري واعتماد إستراتيجية جديدة تتناسب واملستجدات
عالوة ،تحدة األمريكيةالواليات املاألوزان النسبية للتهديدات اليت تواجه إستراتيجية تأخذ يف االعتبار تقييمالباردة، 

.على حتديد وظيفة وحجم وإستراتيجية القوات املسلحة األمريكية

ا ،ألمريكيأحداث سبتمرب إىل تعديل مدركات التهديد اليت تواجه األمن القومي ات فأدوالسيما من حيث أ
ية تزيد يف خطورا عن اإلرهابيات دت على أن التهديدات اليت يتعرض هلا األمن الداخلي للواليات النابع عن العملأكّ

وبالرغم من قدراا يف التجسس ومكافحة الواليات املتحدة األمريكيةت أن دكّكما أ،التهديدات اخلارجية
ية ، كما أطاحت األحداث مبسلمات راسخة يف الفكر اإلرهابفإن مناعتها تبدو ضعيفة يف منع اهلجمات ،اإلرهاب

بىن إستراتيجية جديدة تالواليات املتحدة األمريكية تولذلك اختذ، )1(اجلبهة الداخليةاألمريكي بشأن مناعة وحصانة
:على النقاط التالية

.األراضي األمريكيةنالدفاع ععلى القدرة أوال ·
.مساحات احلروب البعيدةإىلالواليات املتحدة األمريكية التأكد من وصول ·
.مريكية يف الفضاء اخلارجيالقدرة على الدفاع عن البنية التحتية األ·
.جتديد وتطوير القوات املسلحة األمريكية بأحدث األساليب التكنولوجية والعلمية·

.حممد مصطفى كمال، املرجع السابق–)2(
)3(–رامسفيلد إستراتيجية مساها اخلطوات الست دحدa six- setep stretegeيليتتضمن ما:

.محاية الوطن األمريكي وقواعده عرب البحار- 
.ضمان تأمني القوة األمريكية يف مواقع العمليات البعيدة-
.أكيد من أن يدركوا أنه ال يوجد مكان آمن يف العامل حيميهم من أن نصل إليهمحرمان أعداء أمريكا من امللجأ والت-
.محاية شبكة املعلومات من أي هجوم-
.استخدام تكنولوجيا املعلومات لربط القوى األمريكية املختلفة ببعضها البعض يف العمليات احلربية-
. ضائية من أي هجوم عدواين درات الفقحتقيق سيطرة غري مقيدة على الفضاء و محاية ال-

،       ) 2003مكتبة الشروق الدولية،:القاهرة (، سبتمرب11ألهلية إىل ما بعد ا، من احلرب)ثالثية الثروة والقوة والدين(األمريكية اإلمرباطوريةمسري مرقس، : راجع يف تفصيل ذلك
.120-119ص، -ص

.102ا عبد احلفيظ شحاته، املرجع السابق، ص-)1(
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تطوير الطريقة اليت تدار ا وزارة الدفاع خاصة من ناحية اإلدارة التمويلية ومن ناحية التوظيف ·
.واإلقالة

.نسبتوفري عدة خيارات عسكرية للرئيس األمريكي خيتار منها األ·
.على أي أسلحة تفوق األسلحة األمريكيةحرمان األعداء من احلصول·
.لكي تتالءم مع العدو اجلديداالستخباريةتطوير القدرات ·
.مزج الدفاع مع املخابرات مع تنفيذ القانون·
بذل اجلهد يف توصيل ثقافة عامة عن أمريكا لتتعرف كل شعوب العامل عليها، ألن احلرب الدائرة هي ·

.األمريكيةأفكار والبد أن تكون الغلبة للواليات املتحدةحرب 

.التحول يف سياسة التسلح وبناء القوات: لسادسالفرع ا

مما أفصحت عنه اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة بعد األحداث، أن اإلدارة األمريكية تسعى إىل ضمان أمنها وأمن 
ة أية عدوان إذا ما فشل معه سالح الردع، ومن هنا فإن اجليوش أصدقائها وحلفائها وردع أية ديدات ضدها، وهزمي

األمريكية البد أن تتحول وتركز على كيفية االعتداء بدال من التركيز على مكان وتوقيت االعتداء ، ولذلك ستكون 
ىل ترتيبات اإلدارة األمريكية يف حاجة شديدة إىل قواعد وحمطات يف أوربا الغربية ويف مشال شرق آسيا باإلضافة إ

.)2(لنشر قوات أمريكية على املدى البعيد

أن هناك حاجة ملحة لبناء قوات أخف وأكثر قدرة على احلركة وأكثر قدرة ،ولذلك فاملالحظ بعد األحداث
القوات املسلحة للواليات املتحدة أنعلى خوض هذه النوعية من الصراعات غري التقليدية ، وتنبع هذه املسألة من 

خلوض حرب نظامية تقليدية ، وهو ما تزال مبنية بالكامل بصورة تقليدية بغرض االستعداد لغربية عموما الوالدول ا
واليت تعترب حربا غري تقليدية وحتتاج إىل وسائل غري تقليدية )1(اإلرهابال يتوافق طبعا مع طبيعة احلرب اجلديدة ضد 

قتالية والعقائد العسكرية القدمية ال تزال غري قادرة على توفري ويرتبط ذا أن املفاهيم ال،خلوضها واالنتصار فيها
وألجل ذلك سعت وزارة الدفاع األمريكية بعد ،اإلرهاباستراتيجيات مالئمة للعمل العسكري يف الصراع ضد 

قوات هذه األحداث إىل تطبيق العديد من األفكار القتالية ونظم التسلح اجلديدة ، مثل زيادة القدرات احلركية لل
. األمريكية واالستفادة من الثورة التكنولوجية للتأثري على االستراتيجيات العسكرية

.114، ص نفسهاملرجع –)2(
بالرغم من أن حتولنا العسكري يتطلب خلق قدرات جديدة ، وتوسيع الترسانات احلالية، فإنه يتطلب أيضا خفض خمزون األسلحة غري الضرورية «يقول رامسفيلد يف هذا الصدد–)1(

منتشرة أثناء احلرب الباردة، فساعتها كان األمن األمريكي معتمدا على القوة النووية يف سبيل البقاء ضد الضربة فدولتنا مل تعد حباجة إىل قوة ضخمة لصد قوات االحتاد السوفييت اليت كانت
نا النووية الضخمة ، ومن سبتمرب مل يردعوا على اإلطالق ، مل تردعهم ترسانت11الذين هامجونا يف فاإلرهابيونالسوفيتية األوىل، أما اآلن فقد تغري أعداؤنا ومن مث تغريت حسابات الردع، 

.»مث فعلينا أن نفكر يف سبل جديدة لردع أولئك األعداء
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يف مثل هذه الظروف أمهيتهالذي زادت و)2(كما واصلت إدارة بوش اهتمامها بربنامج الدفاع الصاروخي بنوعيه
هو ردع اخلصوم عن تطوير قدرات ، والفائدة منهاملشحونة باخلوف من العدو اهول واهولة أساليبه الرهيبة

صاروخية ألا ستفقد فعاليتها يف مواجهة الدفاعات الصاروخية األمريكية، خاصة بدعمها بأنظمة رصد فضائية من 
.قمرا اصطناعيا للتجسس السمعي البصري24خالل نشر 

تدعوا إىل إعادة التوازن ،كين عملية التحويل اليت تتم يف اجليش األمريإف،باإلضافة إىل هذه القدرات اجلديدة
من ،وذلك عن طريق إضافة املزيد مما يصفه البنتاغون بالقدرات قليلة الكثافة وعالية الطلب،للقوات والقدرات احلالية

زيادة االعتماد على الطائرات بدون طيار للقيام مبهام االستطالع والقيادة والسيطرة، وحتويلها إىل أسلحة :ذلك 
.متفجرة وتوجيهها ضد مواقع اخلطط الدفاعيةبتحميلها شحنات

اليت كانتاألولوياتالدفاعي يف جماالت مل تعد حتتل اإلنفاقاألمر تقليص بنود استدعىوللوصول إىل ذلك 
وس كالدبابات وآالف الرؤ:يف الوقت احلايلكتخفيض حجم املخزون من األسلحة غري الضرورية ،يف املاضيعليه

اليت ،يةاإلرهابان احلرب الباردة، خاصة أن مثل هذه األسلحة ال تردع املنظمات نت هلا أمهية إباليت كا،النووية
وتعويض ذلك بإجراءات حتسينية ملموسة يف جمال ،هلاالرئيسيعدوالالواليات املتحدة األمريكية تعتربها 

ة هائلة باإلضافة إىل منصات حبرية االستخبارات و أنظمة تسلح هجومية دقيقة وبعيدة املدى وذات قدرات تدمريي
إذا فإن اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة تسعى ،للمساعدة يف مواجهة قدرات العدو اليت متنع من الوصول إيل أراضيه

.)3(إىل تطوير أنظمة تسلح جديدة يؤدي جمرد حيازا تثبيط مهم اخلصوم عن املنافسة 

.األمريكيةللواليات املتحدةمن الداخليتشكيل قيادة عسكرية لأل: بعالفرع السا

سبتمرب إىل الدفع يف اجتاه تعديل وتطوير هيكل القيادة املوحدة للقوات املسلحة، من خالل 11ت هجمات أد
وهذا كخطوة الواليات املتحدة األمريكية ى مهام األمن الداخلي يف تتولّ،تشكيل قيادة جديدة ألمريكا الشمالية

قطيعة مع السياسة الداخلية هذه اخلطوة وتعترب ، قوات املسلحة األمريكية يف مهام األمن الداخليلتعميق مشاركة ال
ظل إذالقدمية ، حيث كانت البيئة الداخلية تعارض بقوة استخدام القوات املسلحة االحتادية يف مهام األمن الداخلي، 

تمع املدين ككل يايف الشؤون الداخلية، وظل ات املسلحة األمريكيةعلى فرض حدود قانونية يف تدخل القوصر
ر أن األمن الداخلي هو مسؤولية هيئات بِالرفض التام ألي دور للقوات املسلحة األمريكية يف قضايا داخلية، واعت

.223، راجع عمر املسعودي ، املرجع السابق ، ص) TMD( ، ونظام الدفاع الصاروخي على مسرح العمليات)NMD(نظام الدفاع الصاروخي الوطين –)2(
عمر املسعودي ، املرجع السابق، : ، راجع"أن نطور ممتلكات جديدة، جتعل عدونا يعدل متاما عن فكرة التنافس معناعلينا باملثل : ففي هذا الصدد يقول رامسفيلد–)3(

.223ص
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ما يضر حبقوق املواطنني أن تدخل القوات املسلحة ربباعتقاد سائد لوجود،الطوارئ املدنية وجهات الضبط القضائي
.ألمريكينيا

سبتمرب على عدد من اهليئات الداخلية مبا فيها أحداثمن الداخلي يف مرحلة ما قبل ولذلك اقتصرت مهام األ
وغريهم، يف حني كان دور وزارة الدفاع األمريكية حمدودا ومل يكن يتم االعتماد على اإلطفاءرجال الشرطة ورجال 

عدم كفاية اهليئات الداخلية أوإذ يتم حينها استدعاؤها يف حالة عجز خري،القوات املسلحة إال باعتبارها املالذ األ
.عن القيام باملهام املطلوبة منها مبفردهااملذكورة

شاركت القوات املسلحة األمريكية يف عملية حفظ األمن الداخلي من خالل نشر قد ف،أما بعد أحداث سبتمرب
ية وتأمني أمن اإلرهابضمن خطة لردع اهلجمات ،أحناء البالدختلف مبميناء جوي 400آالف اجلنود يف حوايل 

الشعب األمريكي فيما يتعلق بسالمة السفر ، كما مت تنظيم عمليات مستمرة روتينية للمراقبة اجلوية فوق أجواء 
رافق ذلك تضاؤل حدة املعارضة من جانب اتمع املدين ،واشنطن ونيويورك وأكثر من عشرين مدينة أخرى

.)1(ركة القوات املسلحة يف الشؤون الداخليةملشا
وبذلك فإن هجمات سبتمرب أظهرت إشكاال كان على وزارة الدفاع حله وهو البحث عن إطار تنظيمي لتدخل 

:ن ومهايأمام خيار- جمربة–من الداخلي ، فوجدت نفسها القوات املسلحة يف شؤون األ

إىل أحد أكرب القيادات أو اثنتني منها واليت تحدة األمريكية الواليات املإسناد مسؤولية الدفاع الداخلي يف -أ
.تتمركز داخل اإلقليم

إسناد مسؤولية الدفاع الداخلي إىل تشكيل قيادة جديدة متاما خيصص هلا إطار تنظيمي وقانوين ونفقات - ب
.خاصة

يف " دونالد رامسفيلد"لدفاع فأعلن وزير ا،ينااستقر الرأي على اخليار الث،مروبعد مناقشات أجريت حول هذا األ

كجزء من هيكل القيادة املوحدة للقوات املسلحة ،باسم القيادة الشمالية عرفتقيادة جديدةعن2002ريل أف

:)1(ند هلذه القيادة حتقيق األهداف التاليةسأُوقد ،األمريكية

ع املهام املتعلقة بتعزيز تشكيل قيادة عليا تتوىل تنسيق جهود القوات املسلحة األمريكية من أجل توزي§

.األمن الداخلي

.104ا عبد احلفيظ شحاته ، املرجع السابق، ص–)1(
.105ا عبد احلفيظ شحاته ، املرجع السابق، ص–)1(
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مبا يف ذلك القوات الربية والبحرية واجلوية ،تعيني ضابط برتبة جنرال يف موقع مسؤول عن نشر القوات§

والقيام بدوريات حبرية حول السواحل األمريكية ونشر الواليات املتحدة األمريكية تتوىل مراقبة أجواء مدن 

.مين على املوانئ اجلوية ونقاط التفتيش احلدوديةجل اإلشراف األأمن قوات تابعة للحرس الوطين

إنشاء قيادة ألمريكا الشمالية سوف جيعل هيكلة القيادة ألن،ق االنسياب يف التسلسل القياديحتقي§

.العسكرية األمريكية أكثر تكامال وممتدا عرب الكرة األرضية بالكامل

.وض مبهام قيادة الدفاع الفضائي ألمريكا الشماليةالدفاع عن األراضي األمريكية والنه§

.ة سواء برا أو حبرا أو جوامحاية األمن الداخلي للواليات املتحد§

إن سلسة هذه اإلجراءات اجلديدة واخلطرية، كانت إيذانا بفتح فهم جديد لسياسة كانت األثر املباشر والنتيجة 

.طني واملتسببني فيهااملنتظرة لألحداث، وهي معاقبة األشخاص املتور

، من خالل اختاذ ما يلزم األمريكيةاملتحدةباختصار هي إعالن احلرب على اإلرهاب داخل وخارج الواليات 

.للبشرية بأا مسألة حياة أو موتاألمريكيةاختاذه للفوز ذه احلرب، اليت صورا الواليات املتحدة

: من خالل توزيعها على املطلبني املوالينيوفيما يلي دراسة هلذه احلرب يف شقها الداخلي

نيالمطلب الثا

.األمریكیةالوالیات المتحدةداخل اإلرھابمكافحة 

الواليات املتحدة أحداث سبتمرب، ألنةوليدتليساألمريكيةاملكافحة التشريعية لإلرهاب يف الواليات املتحدةإن
نة شرم الشيخ عام ـة اإلرهاب يف مديح، وذلك بدعوا إىل قمة ملكافقد عملت منذ التسعينات على عوملة اإلرهاب

1996
بوقف الدولة لرئيسإلرهاب، والذي مت مبوجبه السماح ويف العام نفسه صدر القانون األمريكي ملكافحة ا،  )1(

.إسرائيلدولة عربية باإلضافة إىل اليابان و14الحتاد األوريب وشارك يف هذه القمة الواليات املتحدة دول ا–)1(
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راعية األمريكيةاملعونة عن الدول راعية اإلرهاب، وجترمي تقدمي الدعم للمنظمات اليت تراها الواليات املتحدة
لإلرهاب، ومتكني السلطات األمريكية من حتويل أي أجنيب مشتبه فيه إىل احملاكمة، وختويلها يف الوقت عينه حق 

لت بصدور قوانني استلهم املشرع األمريكي أن أحداث سبتمرب عجبيد ، )2(ترحيل أي أجنيب دومنا إبداء األسباب
.املستجدةالظروفراء التغيريات اليت توائم ولكن مع إج1996بعض بنودها من قانون 

ولعل أهم ما يقال يف هذا املقام قبل الولوج يف دراسة هذه القوانني، التذكري مبا قاله بوش االبن يف خطابه أمام 
إن حربنا ضد اإلرهاب تبدأ بالقاعدة ولكنها ال تنتهي عندها، ولن تنتهي هذه «:20/9/2001الكوجنرس بتاريخ 

عندما يتم القبض على كل جمموعة إرهابية دولية بإيقافها وحتطيمها، ومنذ اليوم فإن كل أمة تستمر يف احلرب إال 
.»احتضان أو دعم اإلرهاب ستعتربها الواليات املتحدة نظاما معاديا هلا

حبدود أن الرئيس بوش قد أعلن حربا عاملية ضد اإلرهاب، ال تعرف وال تعترف:ن يف هذا الكالم حقيقة مفادهاإ
:)3(جغرافية وال زمنية، وهو ما حيتم على هذه احلرب أن تأخذ بعني االعتبار املرتكزات الثالث التالية

.مالحقة اإلرهابيني والتنظيمات اإلرهابية بالوسائل القانونية والعسكرية و املخابراتية املالئمة-
.تجها وإسقاطها عند الضرورةالسعي للقضاء على أسلحة الدار الشامل ومالحقة األنظمة اليت تن-
تعميم وتدعيم الدميقراطية يف املناطق احملرومة منها، باعتبار أن هذه القيم دعامة لألمن القومي -

.األمريكي، وغياا مصدر رئيسي لإلرهاب والتطرف

:يغ إعالن احلرب على اإلرهاب اعتمد بوش على األمور التاليةويف تسو

.باخلوف واخلطرشعور املواطن األمريكي العادي-
.فرض الصمت على دعاة التريث وقمعهم مبختلف الوسائل كنشر اجلمرة اخلبيثة-
.%80ىل إارتفاع نسبة شعبية الرئيس بوش -

".رئاسة قوية ضد اإلرهاب" حتت شعارإطالق محلة تربعات لصاحل احلزب اجلمهوري-
ي يف رد الفعل األمريكي على خربة التسعينات يف التعامل مع اإلرهاب ، واالعتقاد بأن التراخ-

.2001، فُسر بضعف الواليات املتحدة، مما ساعد على التجرأ عليها يف 1996و 1993هجمات 
.كروسيا والصني وغريمها- يف نظرها–استغالل مشاكل العديد من الدول مع اإلرهاب -

سواء من األمريكية الواليات املتحدة وفيما يلي سنتناول بالدراسة السياسة األمريكية يف مكافحة اإلرهاب داخل 
.انعكاسها على عمل السلطات الدستورية األمريكيةوأخالل أسسها 

.94شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص -)2(
.95، ص نفسهاملرجع –)3(
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من القوانني جمموعة- سبتمرب11بعد أحداث -الكونغرس على وجه السرعة قرأ: قوانني مكافحة اإلرهاب-
: منها)1(اإلرهاباعتربت مبثابة األسس القانونية ملكافحة 

.رئ والقوانني العسكريةقوانني الطوا-أ
18/09/2001سبتمرب ، وبعد ذلك ويف 11بسبب هجمات حالة الطوارئ2001سبتمرب14أعلن الرئيس بوش يف 

أصدر الكونغرس األمريكي قرارا خيول الرئيس األمريكي مبباشرة عمليات عسكرية باستخدام كل القوة املالئمة 

.سبتمرب11د اهلجمات اليت وقعت يف أيم أو مسح أو نفذ أو والضرورية ضد كل من نظَّ

باختاذ قرار باللجوء إىل اللجان العسكرية للنظر يف قضايا -وفقا لصالحياته الدستورية-بوشكما قام الرئيس

يف السجن اإلرهابودع املتهمني بيسمح فيه لوزير الدفاع بأن ي13/11/2001أتبعه بقرار يف مث،اإلرهاباملتهمني ب

.م هذه اللجانوحماكمتهم أما

فقام وزير الدفاع بإصدار العديد من القرارات اخلاصة بتنظيم اللجان العسكرية، وحتديد جمال اختصاصاا 

وإجراءاا وكان من اختصاصها حماكمة على من أطلق عليهم باملقاتلني األعداء اخلارجني عن القانون، وهو وصف 

.)2(جان بوصفهم أعداء خارجني عن القانونانطبق على املدنيني الذين حوكموا أمام هذه الل

.قانون باتريوت- ب
فصال ، و ينص على 16وحيتوي على 26/10/2001صدر هذا القانون بغري مناقشة من الكونغرس األمريكي يف 

.ما مل يقرر الكونغرس مدة العمل به بالتصويت31/12/2005أن مواده ينتهي مفعوهلا يف تاريخ حمدد هو 

أو التفتيش ةيف املراقبة االلكترونيسواء من السلطات االستثنائية الكثري جيد أنه حيتويا القانون واملستقرئ هلذ
اصة يف جماالت املراقبة وغسيل األموال واعتقال اخلسلطات الأو، )1(الواقع على املنظمات األجنبية أو عمالئها

قانون بتجديد العمل مبعظم مواده اليت مسيت بنصوص ألمريكي قبل انتهاء مفعول هذا الااجلانب، كما قام الكونغرس 
، وأحدث عليها بعض التعديالت مبقيا على النصوص اخلاصة بتسجيل املكاملات التليفونية على أن يعاد )2(الغروب

.النظر فيه كل أربعة سنوات

املبىن الفيدرايل يف أوكالهوما سنة مث تفجري1993حينما تعرضت للتفجري األول ملركز التجارة العاملي سنة الواليات املتحدة األمريكية من املفيد التذكري بأن –)1(
تضمن إنشاء حماكم عسكرية ، وكذا حبس األجانب ومنع اتصال املتهم مبحاميه وإضفاء السرية 1996سنة اإلرهابوضع الكونغرس األمريكي قانونا ملكافحة 1995

.166يف تفصيل ذلك راجع أمحد فتحي سرور، املرجع السابق ، ص . على التحقيقات
.نعود هلذا العنصر يف الفصل الثالث س–)2(
فية االحتادية دون رقابة خيول قانون باتريوت الشرطة الإلحتادية إجراء التفتيش ومصادرة املمتلكات اخلاصة دون إذن ، كما جييز هلا التنصت على املكاملات اهلات-)1(

.ين واالتصاالت عرب االنترنت، وكل ذلك دون إشراف قضائيترنت واعتراض رسائل الربيد االلكترونقضائية، وكذل مراقبة استخدام اال

  LAURI S. Friedman, The Patriot Act, Greenhaven Press  , USA, 2009.p42
.171أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص–)2(
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ألجانب للتهمة بالنسبة واجلدير بالذكر أن قانون باتريوت قد منح السلطة التنفيذية سلطة مدة احلبس قبل توجيه ا
تبدأ اإلجراءات أناملشتبه فيه أو إىلتوجه التهمة أنملدة سبعة أيام وبعد هذه املدة إما اإلرهاباملشتبه يف ارتكام 

على األجانب فقط ، كما الواليات املتحدة األمريكية من جديد، وجتدر مالحظة أن احلبس قبل توجيه التهم قاصر يف 
.)3(امر التنفيذية حالة احلبسوفقا لقانون اهلجرة واألواإلرهابجانب املشتبه يف ارتكام ميكن أيضا حبس األ

:)4(تعديل قوانني اهلجرة-ج
أصدر الرئيس األمريكي يف سلسلة من اإلجراءات اليت اختذها عقب أحداث سبتمرب توجيهات خاصة بالسياسة 

:القومية األمريكية لقوانني اهلجرة منها
.جراءات الكفيلة مبنع دخول املشتبه فيهم أو احتجازهم أو اعتقاهلم أو ترحيلهم من الواليات املتحدةاختاذ اإل-
مع رئيس وكالة املخابرات املركزية وعدد ، مت تكليف احملامي العام وبالتنسيق2001اعتبارا من أول نوفمرب -

:من اإلدارات املختصة لوضع منسق مع الوكاالت املركزية يضمن ما يلي
يشتبه يف كونه على اتصال أو يدعم األعمال األمريكية حرمان أي فرد من دخول الواليات املتحدة ·

.اإلرهابية
من املشتبه فيهم اتصل بالعناصر األمريكية أي شخص موجود يف الواليات املتحدة حتديد اعتقال·

.اإلرهابية
دخول األجانب إىل الواليات املتحدة عرب إعادة النظر بالتنسيق مع رئيس إدارة خدمات اهلجرة يف إجراءات-

.خمتلف املنافذ 
يف حرا على اإلرهاب، وهي األمريكية هذه هي أهم القوانني اليت أصدرا اجلهات املختصة يف الواليات املتحدة 

:اجلهات اليت بدورها مل تنأ عن تداعيات تبعات هجمات سبتمرب، هذا التأثر سنربز مالحمه يف املطلب املوايل

المطلب الثالث
اختالل التوازن بین السلطات الدستوریة األمریكیة

خلقت فيها نوعا من الداخلية،سبتمرب أوضاعا استثنائية على الساحة السياسية األمريكية 11أوجدت تبعات 
لطة حيث انفردت السالتشريعية والتنفيذية والقضائية، :ؤسسات الثالث الرئيسيةاالضطراب واالختالل بني امل

التنفيذية بصالحيات كثرية، كان هلا األثر البارز على السلطتني األخريني ، مما اعتربه البعض انقالبا على الشرعية 
.الدستورية

.362رجع نفسه، صامل–)3(
.265حممود حممد خلف، املرجع السابق، –)4(
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دراسة العالقة بني هذه السلطات يف الوضع العادي، وحىت نصل بالدراسة إىل هذه اآلثار يكاد يكون من املهم
بأن النظام السياسي : وإن كنا نؤيد ذلك الطرح القائل، بينهملى العالقة اليت تربط حىت يتسىن لنا فهم اآلثار اجلديدة ع

والتقاليد، ومن املمارسات واملناورات األمريكي قائم على تركيبة بالغة التعقيد من القوانني والتشريعات ومن األعراف
التأكيد بأن طبيعة هذا النظام وأسلوب : ع ذلكخاصة إذا اقترن م، املعلنة واخلفية، اليت تعيق على فهم النظام األمريكي

على سياسات وحياة األمم األخرى، ومن هنا ينبغي إدراك تفاصيل هذا النظام املعقد، ما له عمله له من التأثري العميق 
.)1(و الشك أن املقام ال يسمح ببسط رداء التفصيل على خمتلف جوانب هذا النظام

دمي نبذة عن سري كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مث يف األخري يف هذا اإلطار تقولذلك سنكتفي
حندد مدى تأثر عمل هذه السلطات وعالقاا فيما بينها جراء زلزال سبتمرب، وحجتنا يف تناول ذلك ، أن لكل سلطة 

.الظروف اخلاصة؟ من هذه السلطات حيز تسعى فيه لضمان ومحاية حقوق اإلنسان، فكيف ذا احليز يف هذه
السلطات الدستورية الثالث :الفرع األول

.لسلطة التشريعيةا:أوال

ومها جملس النواب وجملس مريكيألنان الكوجنرس اتتكون السلطة التشريعية يف النظام األمريكي من جملسني يكو ،

األوىل تنظيم السلطة الشيوخ، وهذا بنص الدستور األمريكي الذي تناول يف األقسام السبعة من املادة 

، هو خدمة كل من هذين السني لقاعدة سياسية خمتلفة من ولعل احلكمة يف اختيار هذا النمط،)2(التشريعية

،فأعضاء جملس الشيوخ الذين كان يتم تعيينهم من جانب االس التشريعية للواليات املتحدة لفترات متتد اجلمهور

تايل يتحتم عليهم األمر أن يكونوا أكثر حساسية والتفاتا للمصاحل املرتبطة ست سنوات ميثلون صفوة اتمع وبال

باملمتلكات أكثر من تلك املرتبطة بالسكان، أما اليوم فينتخب أعضاء جملس الشيوخ وجملس النواب مباشرة بواسطة 

.الشعب

اب يعملون بأكرب قدر من ويلعب جملسا النواب والشيوخ أدوارا خمتلفة يف عملية التشريع، فأعضاء جملس النو
الكفاءة والتواتر كوكالء ملصاحل احمللية، نظرا لصغر حجم الدوائر االنتخابية ألعضاء جملس النواب وجتانسها، وتكرار 

وباملقابل ، )1(احتياجام إلعادة انتخام، مما جيعلهم أكثر توافقا مع االحتياجات التشريعية جلماعات املصاحل احمللية 
دوائر انتخابية أكثر سعة وتنوعا، ومن مث فهم أقدر من أعضاء جملس النواب نوعا جملس الشيوخ خيدمونفإن أعضاء

، الكتاب األول والثاين، ترمجة عبد السميع )احلرية والسلطة(احلكومة األمريكية ثيودور لووي و بنيامني جينسربغ، : ميكن العودة للتفصيل يف النظام األمريكي إىل الكتاب القيم لـ–)1(
.)2006شروق الدولية، ، مكتبة ال:دمشق(زين الدين، 

.»تناط مجيع السلطات التشريعية املمنوحة هنا بكونغرس للواليات املتحدة يتألف من جملس الشيوخ وجملس للنواب«:تنص املادة األوىل من الدستور األمريكي–)2(
.206ص، األولالكتاب، املرجع السابقثيودور لووي و بنيامني جينسربغ، -)1(
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ما على أن يكونوا معربين عن مجاعات املصاحل املنظمة على مستوى الوالية أو على املستوى القومي، كما أن لطول 
.)2(جديدة، بدل االكتفاء خبدمة القائمة فقطدور يف إجياد أفكار جديدة أو إنشاء حتالفات مصاحلفترة العضوية
من الدستور األمريكي مجلة من االختصاصات اليت 8املادة وضعت:اختصاصات الكوجنرس-

: يضطلع ا الس وهي
فرض الضرائب والرسوم والعوائد واملكوس وجبايتها لدفع الديون، وتوفري سبل الدفاع املشترك، - 1

إمنا جيب أن تكون مجيع الرسوم والعوائد واملكوس موحدة ،األمريكيةتحدةواخلري العام للواليات امل
.األمريكيةيف مجيع أحناء الواليات املتحدة

.استدانة األموال حلساب الواليات املتحدة-2
.تنظيم التجارة مع الدول األجنبية، وبني خمتلف الواليات، ومع قبائل اهلنود-3
يف مجيع أحناء الواليات اإلفالسانني موحدة بشأن موضوع وضع نظام موحد للتجنس، وقو-4

.األمريكيةاملتحدة
.سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العمالت األجنبية، وحتديد معايري املوازين واملقاييس-5
.املالية وعملتهااألمريكيةر سندات الواليات املتحدةيوضع أحكام للمعاقبة على تزو-6
.اتب وطرق للربيدإنشاء مك-7
تعزيز تقدم العلوم والفنون املفيدة بأن حيفظ ملدد حمددة للمؤلفني واملخترعني احلق املطلق يف -8

.كتابام واكتشافام
.إنشاء حماكم أدىن درجة من احملكمة العليا-9

لقانون تعريف أعمال القرصنة، واجلنايات اليت ترتكب يف عرض البحر، واجلرائم املوجهة ضد ا-10
.الدويل، واملعاقبة عليها

إعالن احلرب، والتفويض برد االعتداء واالستيالء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق -11
.باالستيالء على غنائم يف الرب والبحر

إنشاء اجليوش وتأمني نفقاا، ولكن االعتمادات املالية املخصصة لذلك الغرض جيب أال تكون -12
.على سنتنيلفترة تزيد 

.تكوين قوة حبرية والتكفل ا-13
.وضع قواعد إلدارة وتنظيم القوات الربية والبحرية-14
.وضع أحكام لدعوة املليشيا إىل تنفيذ قوانني االحتاد، وقمع التمرد وصد الغزو-15
خدمة وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب املليشيا، وإدارة أقسامها اليت قد تكون عاملة يف -16

.207جع نفسه، ص املر–)2(
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، حمتفظاً للواليات، كل على حدة، حبق تعيني الضباط، وسلطة تدريب األمريكيةالواليات املتحدة
.املليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس

ال تزيد مساحتها على عشرة (االستئثار حبق التشريع يف مجيع القضايا أياً كانت، يف مقاطعة -17
واليات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر حلكومة الواليات قد تصبح، بفعل تنازل) أميال مربعة

املتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على مجيع األماكن اليت تشترى مبوافقة اهليئة التشريعية للوالية الكائنة 
.فيها، لغرض إقامة حصون وخمازن ذخرية وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى الزمة

ن ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة سن مجيع القوانني اليت تكو-18
أو بأية األمريكيةالذكر ومجيع السلطات األخرى اليت ينيطها هذا الدستور حبكومة الواليات املتحدة

.إدارة أو موظف تابع هلا
عملية احلكم، ، ميتلك الكوجنرس جمموعة أدوات أخرى، ميكنه من خالهلا التأثري يفإضافة إىل سلطات التشريع 

فالدستور يعطي لس الشيوخ سلطة املوافقة على املعاهدات والتعيينات، كما اجتذب الكوجنرس لنفسه عددا من 
وميكن تسمية سلطات ،السلطات األخرى، اليت ميكنه من خالهلا املشاركة مع النوعني اآلخرين يف تويل تنفيذ القوانني

حلقيقة سلطة الكوجنرس يف أن حيكم ويلفت االنتباه إىل ما الذي تعنيه سلطة ، تأكيدا)أسلحة السيطرة(:ـالكوجنرس ب
:، وتظهر هذه السلطة يف)1(احلكم
جلسات االستماع وإجراء التحقيقات والوسائل الكوجنرس من خالل به اجلهد الذي يقوم هو: اإلشراف-

ذلك بغرض حتليل وتقييم عمل احلكومة وفاعلية املتبعة األخرى، ملمارسة الرقابة على أنشطة الوكاالت التنفيذية ، و
براجمها، أو الكشف عن مواقع نقص الكفاءة أو سوء استخدام السلطة، أو حبث العالقة بني ما تقوم به الوكاالت 

من خالل جلسات حتقيق و استماعوالنواب،ويتم اإلشراف بواسطة جلان يف جملس الشيوخ ، وبني ما قصده القانون
.ود وأخذ اليمني و االستجواب وغري ذلكواستدعاء الشه

الشيوخ إلغاء املعاهدات الدولية ميكن لس، )2(املمنوحة دستوريامبوجب هذه السلطة: املشورة واملوافقة-
.ورفض التعيينات الرئاسية للمناصب القيادية، وكذا املوافقة على الطلبات أو رفضها

، وتوجيه س حماسبة الرئيس ونائبه، وسائر املسؤولني التنفيذينيحيق للكوجنر:احملاسبة الربملانية للمسؤولني-
ومثول املتهم أمام الكوجنرس للتحقق ، التهم املتعلقة باخليانة أو الرشوة وغريها من اجلرائم واملخالفات العليا

ر حملفي من اإلدانة ، ومن هنا فإن احملاسبة الربملانية متاثل االام اجلنائي، يقوم فيه جملس النواب بدو

.238ص ، األولالكتاب، املرجع السابقثيودور لووي و بنيامني جينسربغ، -)1(
، مبشورة جملس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء الس احلاضرين، كما له - رئيس الدولة-تكون له السلطة":القسم الثاين2تنص املادة –)2(
تحدة اآلخرين، الذين ال ينص هنا على ن يرشح، ومبشورة جملس الشيوخ وموافقته، أن يعني، سفراء ووزراء مفوضني آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الواليات املأ

تعيني مثل هؤالء املوظفني األدىن رتبة، بالرئيس وحده، أو باحملاكم، أو ولكن ميكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي،. أحكام تعيينام واليت سيتم إحداثها بقانون
."بالوزارات
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، فإذا صوت جملس النواب باألغلبية على احملاسبة الربملانية، تنتقل املساءلة إىل جملس الشيوخ الذي )1(اإلدعاء
يقوم بدور هيئة حملفي احملكمة بالتصويت على اإلدانة أو التربئة، فإذا متت األوىل مت عزل املوظف قسرا من 

.منصبه
.)2(السلطة التنفيذية: ثانيا

بأا" الكسندر هاميلتون" ر عنهاستور األمريكي للفرع التنفيذي يف املادة الثانية من الدستور، واليت عبتعرض الد
اخل اجلهاز دللتغلب على املأزق الطبيعي املوجود - الدستور-سعت إىل إضفاء احليوية يف اجلهاز التنفيذي، سعيا منه

ما بني الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد أمد التشريعي الثنائي، وكذلك مبدأ الفصل بني السلطات في
، سواء )3(خاصة الكوجنرس: الدستور رئيس اجلمهورية بقدر من االستقالل عن الشعب وعن أفرع احلكومة األخرى

.عن طريق االنتخاب أو الصالحيات املمنوحة
اية ومساعدة الرئيس على الثبات سعيا من واضعي الدستور األمريكي حلم: انتخاب رئيس الواليات املتحدة-أ

، حسبما تنص عليه املادة الثانية من وليس املباشرةغري املباشرةلالنتخاباتخاضعا لوه أمام الضغوط الدميقراطية، جع
تناط السلطة التنفيذية برئيس للواليات املتحدة األمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم «:الدستور

:ائب الرئيس، الذي خيتار لنفس املدة، على النحو التايلانتخابه مع ن
تعني كل والية، بالكيفية اليت حتددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبني مساوياً موع عدد الشيوخ والنواب -

، أو ولكن ال جيوز ألي عضو يف جملس الشيوخ أو يف جملس النواب. الذين حيق للوالية أن ميثلوها يف الكونغرس
.ألي شخص يشغل لدى الواليات املتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر رحباً، أن يعني ناخباً

جيتمع الناخبون كل منهم يف واليته ويصوتون باالقتراع السري لشخصني، يكون أحدمها على األقل من غري (-
دد األصوات اليت ناهلا كل ويضعون الئحة بأمساء مجيع األشخاص الذين اقترع هلم، وبع. سكان الوالية نفسها

منهم، ويوقعون الالئحة ويصادقون على صحتها وحييلوا خمتومة إىل مقر حكومة الواليات املتحدة، موجهة إىل 
ويقوم رئيس جملس الشيوخ، حبضور أعضاء جملسي الشيوخ والنواب، بفض مجيع مظاريف . رئيس جملس الشيوخ

ال أكرب عدد من األصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية اللوائح مث حتصى األصوات، والشخص الذي ين
وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه األكثرية، وكان عدد األصوات اليت نالوها . جمموع عدد الناخبني املعينني

مل حيصل وإذا . متساوياً، عندها يقوم جملس النواب فوراً، وعن طريق االقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً
أي شخص على أكثرية، عندها يقوم جملس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بني اخلمسة الفائزين بأكرب 

ولكن عند اختيار الرئيس، حتسب األصوات على أساس الواليات حبيث يكون . عدد من األصوات يف الالئحة

.242-241ص، -ص، األولالكتاب، املرجع السابقثيودور لووي و بنيامني جينسربغ، -)1(
.275، ص املرجع السابقمنصور عبد احلكيم ، : للمزيد من التفصيل راجع،–)2(
.72صاألول، ، الكتاباملرجع السابقامني جينسربغ، ثيودور لووي و بني-)3(
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عضو أو أعضاء من ثلثي الواليات، وتكون ملمثلي كل والية صوت واحد، ويتشكل النصاب هلذا الغرض من
ويف كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص احلائز على أكرب . أكثرية مجيع الواليات ضرورية ليتم االختيار

وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من األصوات، تعني على . عدد من أصوات الناخبني نائب الرئيس
.».ر من بينهما أو من بينهم باالقتراع السري نائب الرئيسجملس الشيوخ أن خيتا

:ات رئيس الواليات املتحدةاختصاص- ب
:حتددت سلطات وصالحيات الرئيس األمريكي ببنود دستورية ثالث، ميكن من خالهلا أن منيز السلطات التالية

ما مريكية، سلحة األالرئيس األمريكي منصب القائد األعلى للقوات امليتبوأ:االختصاصات العسكرية-
كما يتمتع الرئيس بصالحية ،)1(جيعله يسيطر على املؤسسة العسكرية بأكملها مبا فيها املخابرات األمريكية

، مع تقييده بنص محاية الواليات من كل غزو أو عنف داخلي، بصفته القائد األعلى للقوات املسلحة
و حاكمها يف حالة انعقاد األول، بإرسال القوات الدستور اليت تشترط طلب الس التشريعي للوالية أ

.الفيدرالية
كل القوانني بإخالص يعمل على تنفيذ أنللرئيس،خولت السلطة التنفيذية : االختصاصات التنفيذية-

مبوافقة تعيني كل املوظفني التنفيذيني وكل القضاة الفيدراليني يف حدود الصالحيات الدستورية املقيدة ويتوىل
جملس الشيوخ ، ومعىن هذا كله أن الدستور األمريكي ركّز السلطة التنفيذية واملسؤولية القانونية يف يد أغلبية

.الرئيس األمريكي
تشمل سلطة الرئيس على إيقاف تنفيذ العقوبة ومنح العفو، وسلطة املوافقة على :االختصاصات القضائية-

لذين ميثلون ديدا ألمن الواليات املتحدة، وميكن للرؤساء أحكام اإلعدام أو إلغائها بالنسبة جلميع األفراد ا
.أو لصاحل فئة معينةشخص بعينهاستخدام هذه السلطة لصاحل 

املعاهدات االعتراف بالدول وسفرائها وإبرامميكن لرئيس الدولة ومبقتضاها:الدبلوماسيةاالختصاصات -
.الدولية

يقوم به الرئيس األمريكي على إدارة احلكومة، ولكنه ميتد ال يقتصر الدور الذي:التشريعيةاالختصاصات -
القسم الثالث من املادة : إىل العملية التشريعية مبوجب الدستور األمريكي، الذي منح الرئيس يف نصني مها 

.الثانية والقسم الرابع من املادة األوىل
عن االحتاد ويقدم له للدراسة فبمقتضى النص األول، يزود الرئيس الكوجنرس من وقت آلخر مبعلومات

، )1(اإلجراءات اليت يعتقد بأا ضرورية ومالئمة، أما السلطة الثانية فهي سلطة االعتراضتوصيات بتلك 

.ىت ولو كان جنراال مثل إيزاوريطغى تفضيل السيطرة املدنية على القوات املسلحة إىل درجة أنه ال يوجد رئيس جيرؤ على أن يرتدي الزي العسكري يف املناسبات الرمسية ح–)1(
.فض القوانني اليت يقرها الكوجنرساالعتراض هو السلطة الدستورية للرئيس لر–)1(
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باالعتراض التوقيفي الذي يقتصر أثره يف جمرد إيقاف القانون وإرجاعه احالذي يسمى عند بعض الشر
ذ القانون فُوناالعتراضض حق قُالقانوين، نل هذا األخري بالنصاباملوافقة عليه من قب، فإذا متت للكوجنرس

واليت تسمى بالتشريعات الفرعية متييزا هلا عن ،إصدار اللوائح اإلداريةكما ميكن للرئيس .املعترض عليه
أو التشريعات العادية الصادرة عن الربملان، واليت تسمى يف الفقه الدستوري األمريكي بالتشريعات التابعة

، وذلك الفرعية أو التشريعات اإلدارية أو التنفيذية، وتشكل يف األساس اللوائح التنفيذية للقوانني االحتادية
.لوضع القواعد املكملة أو التفصيلية الالزمة لتنفيذ هذه القوانني

تقلة، ألا ال ماة باللوائح املسإصدار بعض اللوائح التنظيمية وهي املس- يف بعض احلاالت-و ميكن للرئيس
كما ميكنه إصدار اللوائح التفويضية، بناء ،تنفيذا لقانون معني وإمنا تصدر لتنظيم بعض املصاحل العامةتصدر 

.هي من االختصاص األصيل للكوجنرسعلى تفويض من الدستور يف موضوعات 
خالف النظام الربملاين، هو أن رئيس الدولة يف النظام الرئاسي كالنظام األمريكي على لنشري يف األخري إىل 

ى وحده السلطة التنفيذية من الناحية الدستورية، فهو رئيس اجلمهورية وهو رئيس احلكومة، وال الذي يتولّ
.يوجد جبواره رئيس وزراء و ال جملس وزراء كهيئة مجاعية متضامنة يف املسؤولية

نه هو الذي يضع السياسة العامة للدولة ، ألفالسلطة التنفيذية ذه الصفة مركزة يف شخص رئيس اجلمهورية
ويشرف على تنفيذها، ويعاونه يف ذلك سكرتريون هم أشباه وزراء، ليس هلم أي استقالل ذايت عنه، فهو من 
يعينهم ويعزهلم، وتكون مسؤوليام عن تنفيذهم للسياسة العامة أمام الرئيس وحده، ولذلك اكتفينا باختزال 

.اجلمهورية ، دون التطرق لإلدارة األخرىالسلطة التنفيذية يف رئيس
:السلطة القضائية: ثالثا

حماكم الوالية : ود جمموعتني متوازيتني من القضاءبوجاألمريكيةالتنظيم القضائي أساسا يف الواليات املتحدةيتميز 
على أن تناط السلطة «: ي حيث نصت الفقرة األوىل من املادة الثالثة من الدستور األمريك، )2(واحملاكم الفيدرالية

، القضائية يف الواليات املتحدة مبحكمة عليا واحدة، ومبحاكم أدىن درجة ، يرى الكوجنرس إنشاءها من حني آلخر
.)3(»ويبقى قضاة كل من احملكمة العليا واحملاكم األدىن درجة شاغلني مناصبهم ماداموا حسين السلوك

أن تشمل السلطة القضائية ب:الفقرة الثانية من ذات املادةارت إليهاأما عن اختصاص السلطة القضائية فقد أش
.مجيع القضايا املتعلقة بالقانون والعدالة اليت تقام يف ظل الدستور

.55ص .)1996دار احلصاد  ، :دمشق (، ترمجة عبد اهلادي عباس، مدخل إىل النظام القانوين يف الواليات املتحدةاآلن فارنثوث، –)2(
يستطيعون االحتفاظ أمة يف مناصبهم ما داموا حسين السلوك ، يسعى الدستور األمريكي للحفاظ على استقالل القضاء عن السلطتني األخريني ، ويعين ضمان أن يبقى القضا–)3(

.مبناصبهم مدى احلياة، ما مل يوجه إليهم اام، وهو األمر الذي حيمي القضاة من أي ديد بالطرد من قبل الرئيس الذي عينهم
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وتلك حيث تكون للمحكمة العليا النظر أساسا يف مجيع القضايا اليت تتعلق بالسفراء والوزراء واملفوضني اآلخرين،
ا فيها، ويف مجيع القضايا األخرى تكون للمحكمة العليا صالحية النظر فيها استئنافا من اليت تكون الواليات طرف

.)1(ناحييت الوقائع والقانون مع مراعاة االستثناءات واألنظمة اليت يضعها الكوجنرس
:هذا ويعترب القضاء األمريكي مصدرا هاما من مصادر القانون األمريكي، فهو خيتص مبا يلي

الدستور ومراقبة مدى دستورية القوانني الصادرة عن الكوجنرس وكذا القوانني الصادرة عن تفسري أحكام-
.الواليات الداخلية

.، وقواعد العدالة ) common law(سلطة تطبيق القانون األصل -
.تفسري القانون والتقيد بتفسري احملاكم املساوية أو األعلى منها درجة للقانون-

من نظامني قضائيني فيدرايل وحماكم القضائي فهو كما سبقت إليه اإلشارة، يتكونأما فيما خيص التنظيم 
اخللفيات التارخيية، وهو ما أخذه الدستور ، املستند إىل ، وذلك خلصوصية النظام السياسي األمريكي)2(الواليات

الحتاد حكومة ذات اليات ا، حيث ضمن الدستور لكل والية من و)3(األمريكي بعني االعتبار مبوجب املادة الرابعة
، كما منع الدستور من الكوجنرس أن يدخل والية عتد بقوانني الواليات األخرىويأخذ ويفيهنظام مجهوري، يحترم 

.جديدة إىل االحتاد إال بعد موافقة اهليئات التشريعية يف الواليات األخرى
من جهة يوجد الكوجنرس الذي يسن القوانني وجد نظامني قانونني وقضائيني داخل دولة واحدة، فومن ذلك 

الفيدرالية وينشأ احملاكم الفيدرالية، وحيدد والية واختصاص كل طبقة من طبقات هذه احملاكم ، ويفوض الوكاالت 
،  )4(سن قوانني تضيف تفاصيل إىل القواعد والنصوص القانونية-يف بعض ااالت–اإلدارية والتنفيذية واهليئات 

.خاصا ا ، وتصدر جمالسها التشريعية القوانني النظامية اليت تطبق فيهادستورا ةانية تتبىن كل واليومن جهة ث
، اكم وتسمية تلك احملاكم كما تريدوالية حرية تبين أي شكل تنظيمي للقضاء، وإنشاء أي عدد من احملولكل 

.وحتديد والية واختصاص كل حمكمة وفقا ملا تراه مناسبا
يم القضائي يف والية ال يشبه بالضرورة التنظيم القضائي يف والية أخرى، كما ال يشبه التنظيم القضائي ومنه فالتنظ

.)5(الفيدرايل

.28، ص )2008ر النهضة العربية، دا: القاهرة(، السمات العامة يف النظام القانوين األمريكيعبد التواب مبارك، –)1(
، )1999اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، :القاهرة (، ترمجة مصطفى رياض، احملاكم األمريكيةدانيال جون ميدور، : بغية التفصيل يف التنظيم القضائي األمريكي راجع–)2(

.ما بعدها17ص 
حتترم كل والية وتعتد اعتداداً كامالً وخملصاً بقوانني كل والية أخرى وسجالا الرمسية وإجراءاا القضائية وجيوز للكونغرس أن (: من الدستور-وىلالفقرة األ–تنص املادة الرابعة–)3(

.)حيدد، بقوانني عامة، قواعد الكيفية اليت يتم فيها إثبات مثل هذه القوانني والسجالت واإلجراءات، ونتائج ذلك
.30التواب مبارك، املرجع السابق، ص عبد –)4(
.33، ص نفسهاملرجع –)5(
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.العالقة بني السلطات الثالث يف النظام السياسي األمريكي: الفرع الثاين
لنظام الرئاسي، واملعروف أيضا هي البلد النموذجي لاألمريكية الدستوري أن الواليات املتحدةاملعروف يف الفقه

األول هو فردية السلطة التنفيذية اليت يتوالها رئيس اجلمهورية، أما الثاين فيتعلق : أن النظام الرئاسي يقوم على ركنني
.بالفصل التام أو املطلق بني السلطات الثالث

عن مبدأ الفصل بني "كومونتيس"قد تأثروا بأفكار 1787والواضح أن واضعي الدستور األمريكي يف عام 
السلطات ، ولكنهم مل يأخذوا عنه الفصل املرن، بل أرادوا حتقيق الفصل التام أو املطلق بني السلطات الثالث، دون 

.أي تداخل بينها ، حتقيقا للتوازن واملساواة الكاملة بينهما
يع سلطة احلكومة إىل شعب أن املفهوم األمريكي للفصل بني السلطات يقتضي توز)1(وهنا يؤكد املختصون 

، ، ويتحتم تويل أمور كل سلطة من السلطات مسؤولون خمتلفون أو هيئات خمتلفةتشريعية وتنفيذية وقضائية:ثالث
ويتطلب هذا املبدأ يف أبسط صوره قيام السلطة التشريعية بسن القوانني، وقيام السلطة التنفيذية بتطبيقها، أما السلطة 

وجبها من خالل الفصل يف الرتاعات، وكل ذلك ضمانا حلماية املواطنني األحكام مبها وإصدار القضائية فتتوىل تفسري
.)2(من استغالل السلطة القائمة على تركيز هذه السلطة يف أيدي أشخاص معدودين أو هيئة واحدة

ي من الفصل بني ، باعتبار أنه ليس هناك ما يكفبيد أن الفصل التام بني السلطات قد واجه املعارضة الشديدة
السلطات الثالث، وألن اإلدارات والفروع ما مل تكن مرتبطة ومتداخلة إىل احلد الذي تعطى به لكل واحدة رقابةً 
دستورية على السلطتني األخريني، فإن درجة الفصل اليت يتطلبها احلد األقصى حلكومة حرة، لن تكون مكفولة على 

يفرض نفسه بإعطاء يكون مبدأ الفصل بني السلطات فعاال، جيب جعل املبدأ ولذلك حىت ، )3(حنو سليم عند التطبيق
كل فرع من فروع احلكومة الوسيلة لكي يساهم يف أعمال الفروع األخرى، وأن يعترض جزئيا أو مؤقتا على هذه 

.األعمال
اسم الضوابط ويطلق على الوسيلة اليت يستطيع ا كل فرع من فروع احلكومة التفاعل مع الفروع األخرى،

، ويقصد ذا األخري تلك اآلليات اليت من خالهلا ميكن لكل فرع من فروع احلكومة املشاركة والتأثري )4(والتوازنات
:وفيما يلي صور هذه اآلليات من خالل تأثري كل سلطة على عمل األخرى، يف أنشطة الفرعني اآلخرين

:ضوابط الفرع  التشريعي على الفرع التنفيذي-أ
م يف املخصصات املالية، إذ ال يستطيع الفرع التنفيذي إنفاق أية أموال دون قانون صادر من تتحك-

.الكوجنرس

.10دانيال جون ميدور، املرجع السابق، ص -)1(
ضايا غري السلطتان التشريعية والتنفيذية موحدتني يف شخص بعينه، أو إذا كانت سلطة الفصل يف القتكونلن تكون هناك حرية حينما ( :يقول جيمس ماديسون يف هذا الشأن –)2(

.)منفصلة عن السلطتني األخريني
.131ص، األولالكتاب، املرجع السابقثيودور لووي و بنيامني جينسربغ، -)3(
.132ص املرجع نفسه-)4(
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.يتحكم بواسطة القوانني يف تصرفات السلطة التنفيذية -
.يشترط موافقته على تعيني كبار املوظفني وكذا موافقته على املعاهدات الدولية اليت يعقدها رئيس الدولة-

: رع التشريعي على الفرع القضائيضوابط الف- ب
.يتحكم يف املخصصات املالية-
.ميكنه إنشاء حماكم من الدرجة الثانية-
.ميكنه إضافة قضاة جدد إىل احملاكم القائمة-

:ضوابط الفرع التنفيذي على الفرع التشريعي-ج
.إخطار الكوجنرس بأحوال االحتاد ويقدم توصياته التشريعية-
.س إىل اجتماع خاص يف حالة الظروف غري العاديةميكنه دعوة الكوجنر-
.على التشريعات الصادرة من الكوجنرسلديه سلطة االعتراض-

:ضوابط الفرع القضائي على الفرع التشريعي-د
.املراجعة القضائية للتشريعات واإلقرار بدستورية أو عدم دستورية القوانني-

:ضوابط الفرع القضائي على الفرع التنفيذي- ه
إصدار أمر االستدعاء، حيث ال ميكن ألي مسؤول يف الفرع التنفيذي القيام بأعمال أوميكنه رفض -

يوضح فيه السبب املعقول وحيدد املكان املطلوب تفتيشه،تفتيش أو توقيف دون أمر قضائي من القاضي
.واألشخاص املطلوب القبض عليهم واألشياء املطلوب مصادرا

أ مكانة دستورية كبرية مقارنة أن الفرع التشريعي قد مسا وتبو: ن اخلروج به من هذا العنصرويف األخري فإن ما ميك
.بالفرعني اآلخرين، وهو ما تعكسه القراءة املتأنية للمادة األوىل من الدستور األمريكي

.الدستورية الثالثتأثري األحداث على العالقات بني السلطات : الفرع الثالث
ا إىل مناصبهم بإميان عميق و، قد جاؤ"ديك تشيين:" إدارة بوش البارزين كأن الكثري من رموز)1(تشري الدراسات

عهد التسعينات على حساب السلطة التنفيذية وال بد من يفبأن صالحيات السلطة التشريعية قد شهدت اتساعا 
ي السيطرة على املعلومات وممارسة فكانت الوسيلة املثلى اليت استخدمتها اإلدارة يف سبيل حتقيق ذلك ه، وقف ذلك

فصدرت نتيجة لذلك طائفة من القرارات دون إخطار الكوجنرس، وصار سياسة التعتيم والسرية للدواعي األمنية، 
زعماء السلطة التشريعية يعرفوا عن طريق اإلعالم وليس من خالل القنوات املتعارف عليها يف التعامل بني املؤسستني 

.)2(يذيةالتشريعية والتنف

.215، ص 2005لية، جوي161السياسة الدولية، العدد جملة ، الثابت واملتغري يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية،منار الشورجبي–)1(
:             بل تشري الكتابات أن سياسة السيطرة كانت قبل األحداث، راجع يف ذلك سواء قبل األحداث أو بعدهااملرجع واملوضع نفسه،–)2(

cit .p 197 et s.–op.KAM C. WONG
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وبالرغم من التعاون الذي أبداه الكوجنرس يف املوافقة على جل التشريعات املختلفة حول تعزيز وتقوية األمن 
، إال أن الرئيس األمريكي عمل على تقوية صالحياته )1(القومي  يف املطارات والتعامل مع األجانب يف اإلقليم
ابقوه من الرؤساء األمريكيني ، مما أثار محلة من االنتقادات الدستورية متجاوزا كل الصالحيات اليت استخدمها س

سيما يف جمال الرقابة اا دون التشاور مع الكوجنرس المن قبل النواب الذين رفضوا أن تتخذ اإلدارة قراراحلادة 
.)2(واالستعالمات

وما صاحبها من محلة دولية لعراق، لتجد العالقة بني السلطة التنفيذية والتشريعية اختبارا آخر مبناسبة احلرب على ا
ميكن أن يتم دون موافقة معارضة لفكرة احلرب، وهو ما جعل النواب يذكرون الرئيس بأن أي تدخل يف العراق ال 

بضرب 10/10/2002مبختلف الوسائل ، ليتم منح الترخيص له يف الكوجنرس، وهو ما عمل بوش االبن على حتقيقه 
ألكيد من كل هذا وا، قيم الوحدة الوطنية والتهديدات احملتملة ألراضي الواليات املتحدةاسم الدفاع عن حتتالعراق،

ومبباركة من أن السلطة التنفيذية قد حققت ما رمت إليه، من توسيع صالحياا خاصة يف السياسة اخلارجية
.الكوجنرس

الذي مسح لألجهزة التنفيذية باتريوتخر من إدارة بوش وأعواا، بدءا من قانون أما القضاء فلم يسلم هو اآل
بتأجيل أحكام القضاء، وصوال إىل احلملة اليت يشنها زعماء اليمني على القضاة وصلت إىل تصرحيات كانت أقرب 

.)3(إىل تربير االغتياالت اليت تعرض هلا بعض القضاة وأسرهم
السياسة إىل ديكتاتورية رئاسية أو ديكتاتورية بوش متكنت من أن تتحول بالتعبري املستخدم يف علموهلذا فإن إدارة 

الرئيس، والذي يقضي بأن السلطة التنفيذية تتحكم وتدير الشؤون السياسية منفردة، وهي حممية باألغلبية اجلمهورية 
.)4(الرقايبيف الكوجنرس اليت أخفقت يف لعب دورها 

مجلة التأثريات اليت وصلنا إليها ، واليت تشكل يف بعد دراستنا هلذا العنصر، أن إن الشيء األكيد الذي خنرج به 
يف حتديد وتوجيه - إضافة إىل عناصر أخرى–جمملها سلسلة من التغيريات اليت حدثت على الساحة الداخلي، كفيلة 

مسار السياسة اخلارجية، ألن هذه األخرية ال تصنع من فراغ ، وإمنا انطالقا من قناعات خاصة لإلدارة احلاكمة اليت
:ندرسه يف املبحث املوايل،ومنها ما هو خارجي-متت دراسته-هو داخليهلا أجندا اخلاصة، منها ما

بضرورة إسناد املهمة للشركات اخلاصة باستثناء بعض االختالفات اليت تركزت حول جتنيد األعوان املكلفني بضمان األمن يف املطارات، فالتيار احملافظ يف احلزب اجلمهوري يرى –)1(
مصطفى صايج ، املرجع السابق، : دميقراطيون فريون إسناد ذلك إىل األجهزة الرمسية، يف تفاصيل ذلك راجعبأمن الشركات اجلوية بدال من محل الدولة ثقل البريوقراطية الفيدرالية، أما ال

.142ص 
.143املرجع نفسه، ص -)2(
.215املرجع السابق، ص ،منار الشورجبي-)3(
.7، ص 2006، ديسمرب 334عريب، العدد ال، جملة املستقبل اإلسرائيلية على لبنانالسياسة األمريكية يف الشرق األوسط بعد االنتخابات األمريكية واحلربعمر محزاوي، –)4(
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المبحث الثالث

األمریكیةانعكاسات أحداث سبتمبر على السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة

، بتوليد - لو أرادت-بإمكاا االستفادة منه تضامنا مجاعيا غري مسبوق، كان األمريكيةشهدت الواليات املتحدة
، حمددة مجلة من أوسع جبهة عاملية ملكافحة اإلرهاب، لكنها أعلنت نفسها املسؤولة الوحيدة عن مكافحة اإلرهاب

املبادئ والقواعد اجلديدة يف العالقات الدولية، كان من أبرزها إمكانية إعالن حرب وقائية يف أي مكان يف العامل ترى 
ة القائمة واستحداث قيم واستخدام كل الوسائل مبا فيها التدخل العسكري، وتغيري األنظمة السياسي،يه ديدا ألمنهاف

.)1(نامن ليس معنا فهو ضد:تكريس قاعدةتصنف الدول على أساس اخلري و الشر، وأخالقية 

ز نقاط التأثري على السياسة اخلارجية األمريكية ولذلك فإن احملاور الكربى اليت ميكن مناقشتها، باعتبارها أا أبر
:ميكن جتميعها يف حمورين كبريين

وكل ما حيقق هذا األمريكية،أوهلما يتعلق باختاذ احلرب على اإلرهاب كأصل وكأولوية للسياسة -
.األصل يعترب من الفرع، والفرع ال يتعدى حكم أصله

الدولية جراء هذه األحداث وجراء تبعاا ، ريكيةاألمثانيهما ما أصاب عالقات الواليات املتحدة-
.من إعادة تشكيل وترتيب وتوطيد مبا يتواءم مع مصاحلها

لكننا ندرك وقناعتنا ، اليت سنقف عندها بالدراسة والتأملاآلثاروستندرج بالطبع حتت هذين احملورين الكثري من 
اخلارجية وحمدداا ة األمريكيةراك سياسة الواليات املتحدأن فهم هذه اآلثار مرهون حتما بفهم وإدذلك،كبرية يف 

.قبل أحداث سبتمرب

:وتأسيسا على ما سبق، فإن دراستنا هلذا املبحث موزعة على املطالب الثالث التالية

.حقيقة تأثر السياسة اخلارجية األمريكية بأحداث سبتمرب:املطلب األول-
.لوية للسياسة اخلارجية األمريكيةاحلرب على اإلرهاب كأو: املطلب الثاين-
.إعادة ترتيب العالقات الدولية األمريكية: الثالثباملطل-

،جملة دوريات، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، ربيع سبتمرب11مالمح العالقات الدولية يف بداية قرن ؛ عبد اهلادي بوطالب، 8شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص –)1(
.27، ص2002
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ب األولـالمطل

سبتمبر11حقیقة تأثر السیاسة الخارجیة بأحداث 

اليت يف تاريخ العالقات الدوليةوفارقة مهمة حمطةًميثل2001ة خالف حول كون احلادي عشر من سبتمرب ليس مثّ
اوحول كالواسعاجلدلت هذه األحداثأثارلذلك كها، وحمروأهمأحد أطرافها األمريكيةالواليات املتحدةتعترب
قد أدكانت ات إىل تشكيل سياسة خارجية أمريكية جديدة ذات معامل خمتلفة عن تلك اليت كانت قائمة قبل، أم أ

، مبعىن أن السياسة اخلارجية األمريكية اليت بدأت التنفيذلسياسة موجودة سلفا كانت قاب قوسني أو أدىن من كاشفة
قائمة بالفعل، وكل ما فعلته أحداث بل كانت أسسهاتتشكل عقب تلك األحداث مل تكن يف الواقع جديدة 

11ا عرسبتمرب أا احلقيقية ت واقع تلك السياسة وقدمسات وحماوالت التجميل الية من اللّاخلمتها للعامل يف صور
.)1(لزائفةا

هذه السياسة وواقعمن إبراز وضعلناالبد،ذه األحداثأثر السياسة اخلارجية األمريكية وعليه لفهم حقيقة ت
سبيل بيان احملاوالت والتحليالت املقدمة يف ومن جهة ثانية ال ننسى التعرض ولو بإجياز إىل ،من جهةقبل األحداث 

.ذلك

.)2(اخلارجية قبل أحداث سبتمربالسياسة األمريكية : الفرع األول

بتلك التذكري يف هذا املقامهمالسياسة األمريكية قبل أحداث سبتمرب، نرى أنه من املوضعإىل دراسة قبل الولوج
.احملددات واملقومات املتحكمة يف السياسة اخلارجية األمريكية، ملا هلذه النقطة من أمهية بالنسبة هلذا العنصر بالتحديد

ميكن ، لكن عموما)3(مات السياسة اخلارجية األمريكيةذلك تعددت الدراسات واختلفت بشأن مقوومن أجل
بغض النظر عمن يعتلي سدة احلكم من اجلمهوريني ،أن هناك مقومات ثابتة يف السياسة اخلارجية األمريكية: القول 

.نما تتعلق املتغريات باالختالفات الفكرية بني احلزبنيأو الدميقراطيني، وهي املتعلقة بإستراتيجييت الدفاع واالقتصاد، بي

والرتعة القوية املتعاطفة مع إسرائيل، يف حني أن وحقوق اإلنسان فالدميقراطيون تبدوا عليهم مسة التقدمية
.اجلمهوريني أقل تعاطفا مع إسرائيل

.27/03/2010: تاريخ التصفح.www.shamela.com،نزوع إمرباطوري ينذر بفوضى دولية: اإلستراتيجية األمريكية أمحد منيسي، –)1(
وما 29لزهر وناسي ، املرجع السابق، ص؛وما بعدها206، ص املرجع السابقمنار الشورجبي، : ملزيد من التفصيل حول تطور السياسة اخلارجية األمريكية راجع–)2(

.بعدها
وما بعدها؛ شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع 25حممد صايج ، املرجع السابق، ص : للوقوف على املزيد راجع يف ذلك الدراسات التالية اليت تناولت هذه املقومات-)3(

.وما بعدها78وما بعدها؛ حممد البغدادي، املرجع السابق، ص 13السابق، ص
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مقومات داخلية و أخرى خارجية، : تتشكل من صنفني السياسة اخلارجية األمريكيةلكن يف الغالب فإن مقومات 
.)1(وكلها يف احلقيقة حمصلة تفاعل بني الدين والرأمسال والقوة

:ـواليت تتعلق ب: ملقومات الداخليةا-أ
.)2(الدين·
.الرؤية الفكرية لإلدارة احلاكمة·
.)، احلركة املسيحية)3(اللويب الصهيوين( اجلماعات الضاغطة·
.مؤسسات الفكر والرأي·
.لدستورية الداخليةاملؤسسات ا·
).املركب العسكري الصناعي، اللويب النفطي(:مجاعات املصاحل·

سياسة كل دولة تبعا لطبيعة النظام الدويل، ألن كل تغيري يف هذا األخري سيؤدي تتحدد : املقومات اخلارجية- ب
لة من حتما إىل تغيريات بسلوك الدول املكونة له، ولذلك فإن السياسة األمريكية تتحكم فيها مج

:املقومات هي

.طبيعة النظام الدويل·
.النفط ·
.اإلرهاب الدويل كمحدد حديث·

رف هذا كلّوإن عيل بأن السياسة األمريكية اخلارجية عرفت حمطات كثرية ومشاهد متنوعة من التغري ، ه ، ق
ا قائما على االنعزالية يف التعامل وقبل الدخول يف احلرب العاملية الثانية تنتهج جالواليات املتحدة األمريكيةكانت ف

حىت يومنا الواليات املتحدةمع العامل، وهو ج له جذوره العميقة يف التاريخ األمريكي، وال يزال له مؤيدوه داخل
أمريكا بإمكاا االبتعاد اليت ترى أنهذا ، ويستند هذا النهج إىل مقومات عديدة، منها الثقافة السياسية األمريكية، 

ا يدور فيه دون جعلها قادرة على عزل نفسها عماحمليطة بأراضيها املياه الشاسعة وتكفلالعامل ومشكالته املعقدة، عن 
.تكلفة تذكر

حماور أساسية تشكل البعد اإليديولوجي للسلوك 3تتحدد وفق 20إىل أن السياسة األمريكية يف القرن " اإليديولوجيا والسياسة اخلارجية األمريكية " حولأشارت دراسة–)1(
.العظمة لألمة األمريكية، وتفوق اجلنس األبيض يف الترتيب العرقي، ومواجهة التحديات الثورية املهددة له: اخلارجي األمريكي وهي

) الشركات االقتصادية النفطية وغريها(، والرأمسال)الضغط اللويب الصهيوين واملسيحي واليهودي(لتضيف الدراسة أن احملددات املتكاملة للسياسة اخلارجية هي الدين والرأمسال والقوة، فالدين
.25سابق، ص ، مصطفى صايج، املرجع ال:ة هذه الدراسة انظرراجعمل، )املركب الصناعي العسكري( والقوة

، ترمجة حسني احلرب الصليبية األخريةباربرا فيكتور، : للوقوف مثال على دور اجلماعات الدينية يف توجيه السياسة اخلارجية األمريكية وباخلصوص بعد أحداث سبتمرب راجع –)2(
.304، ص ) 2006املركز الثقايف العريب، املغرب، (عمر، 

دار املركز الثقايف، دمشق، (، ترمجة عماد سحة،اللويب اإلسرائيلي والسياسة اخلارجية األمريكيةجون جي مريتسامير و ستيفن م والت، :راجع : ينملعرفة دور اللويب الصهيو–)3(
.وما بعدها11، ص ) 2007
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وجدت أمريكا نفسها بعدإذ،لت نقطة حتول جذرية إزاء هذا التوجهاحلرب العاملية الثانية شكّاندالع لكن 
ير سياسة خارجية نشيطة، تتفاعل فيها مع كل أطياف اتمع الدويل تددخوهلا احلرب وبعد انتهاء هذه األخرية

بتبين سياسة خارجية خمتلفة نوعيا الواليات املتحدة األمريكية ذلك شرعت لو ، باعتبارها قوة عظمى هلا دور رائد
،سة الدوليةاإلبقاء على اخنراط أمريكا يف السيا"روزفلت"دها عزم تقوم على رؤية جديدة جسسياسة ،عما سبق

وألجل ذلك ،)1(" الليربالية الدولية"ضمن إطار فكرة ته من مكاسب يف اخنراطها الدويل ما حققوتفقدحىت ال ختسر
.دولية الؤسسات املعرب التعاون متعدد األطراف من خالل ،تحقيق مصاحل الدوللاألمم املتحدة ةإنشاء منظممتّ

ا ما عكما تبن2(رف بسياسة االحتواءت يف إطار الفكرة ذا(دها مذهب إزاء االحتاد السوفييت واليت جس
عرف بعدا عامليا مل قد االحتواء وإن كان ، هذا )3(ذو األبعاد الثالثة السياسية واالقتصادية والعسكرية" ترومان"
.بأوربامقارنةطبعا يف الشكل والدرجةآسيا وإفريقيا وإن اختلفت أيضافقط على أوربا بل طالت آثارهقتصرت

والذي تلته مباشرة حرب اخلليج 1989مث أخذت السياسة األمريكية منعطفا آخر بعد ايار االحتاد السوفييت يف 
واليت ،طوال عقد التسعيناتالواليات املتحدة األمريكية ذان ساعدا معا على تشكيل سياسة الثانية، ومها احلدثان اللّ

.لقطبيةاكانت إيذانا مبيالد األحادية 

مما ،لمؤسسات املختلفة يف أمريكاللقوى ولفاجأ م- حسب البعض- ايار االحتاد السوفييتكانففي هذا الصدد
أو عن معىن جديد واليت كان من أبرزها البحث عن عدو جديد ،أحدث هوة واضحة  كانت هلا تداعياا املهمة

ى يف مقال وهو ما جتلّ،أي اإلسالم:صني على اخلطر األخضرالرأي بعد اليابان والاراستقركان ، فللقوة األمريكية
واضحا يف حرب اخلليج الثانية واليت اختذها بوش األب هكان البحث عنوهو ما،بشأن صراع احلضارات" هنتنغتون"

بال تعريف، له، فصار املصطلحوإطارااه بالنظام العاملي اجلديد الذي أطلقه وقتها دون أن يقدم تعريفامنوذجا ملا مس
.أعطاه كل فريق املعىن الذي يتسق مع رؤيته وإيديولوجيته

قام على -اصة حلريب فيتنام وحرب اخلليج الثانيةاخلايف ظل قراء-جا جديدافقد اتبعتما إدارة كلينتونأ
رة استخدام م على ضروقاف"باول"مبدأ فأما ، من جهة أخرى عن بعدمن جهة و احلرب"باول"مبدأ: مبدأين 

التدخل العسكري بقوة كبرية وحامسة ضد أهداف حمددة بدقة بعد التأكد من وجود إستراتيجية واضحة إلاء 
توقد مارست إدارة كلينتون هذين املبدأين حينما اعتمد، العمليات العسكرية ، أما املبدأ الثاين وهو احلرب عن بعد 

.وجود حكومات دميقراطية ومنظمات تعاون دوليةترى الرؤية الليربالية بأنه من املمكن أن تكون العالقات الدولية عالقات تعاونية ضمن شروط أمهها –)1(
كبديل عن احلرب الشاملة، وذلك لإلشارة إىل سياسة الغرب جتاه االحتاد السوفييت، يف عدم التصدي عسكريا الثانيةمصطلح شاع بعد احلرب العامليةcontainmentاالحتواء –)2(

.221سياسية على املدى األبعد، صاغه كالسيكيا الدبلوماسي األمريكي جورج كينان، راجع فريد هاليداي، املرجع السابق، ص لتوسعه واللجوء إىل استرتاف ديناميته اإليديولوجية وال
الذي كان يف جوهره يسعى الحتواء رغبة السوفيات يف توسيع نفوذه عرب اجتذاب أوربا للفلك األوريب،1948يتمثل البعد االقتصادي يف مشروع مارشال سنة –)3(

ت األمريكية يف أوربا، راجع أما البعد السياسي فقد متثل يف الدعم السياسي غري الشيوعية ، أما البعد العسكري فتجسد يف إنشاء حلف مشال األطلسي إلبقاء على القوا
.34لزهر وناسي، املرجع السابق، ص ؛ 208منار الشورجبي ، املرجع السابق، ص
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رتاعات الى الضربات اجلوية دون توريط القوات الربية األمريكية يف عل-بعد التجربة الصومالية- التدخل العسكري
الواليات املتحدة ضد قوة عظمى موازية لقوة على سياسة االحتواء ، الموازاة مع ذلك االحتفاظمع ،على األرض
كانت متيلمريكية الواليات املتحدة األسياسة أن بفترة كلينتون كما متيزت، وإمنا ضد دول مسيت باملارقةاألمريكية 

بالعمل الدويل متعدد األطراف هاإىل األحادية االنتقائية يف العمل الدويل ، بينما يظل اهتمامعند الضرورة و اللزوم 
.يف سياستها اخلارجيةهو األصل

ذ أحدث حتوالت جوهرية يف جمال إالقطيعة احلقيقية كانت بتويل الرئيس بوش االبن مقاليد احلكم ، بيد أن 
سمت إدارته عموما بالرتوع إىل العمل الفردي والكالم عن فاتتوجهات السياسة اخلارجية األمريكية وأدواا، 

وإن مل يكن السباق -ا ما يتعلق بالرتوع إىل العمل الفرديفأم، اإلمرباطورية األمريكية املغلف بالطابع الرسايل الديين
احملافظني اجلدد املهيمنني على ،تأثرا منه بسياسة ل ذلك إىل قاعدةقد حومع إدارته اجلديدة فاالبنفإن بوش -يف ذلك

.للعمل الدويل اجلماعيهلم موقف مبدئي مناهض الذين صنع السياسة اخلارجية 

يثق يف إمكانية حتقيق املصاحل األمريكية عرب العمل الدويل متعدد نه يرفض االنعزالية إال أنه الأوبالرغم من 
على تشكيل العامل مبا خيدم الواليات املتحدة األمريكية باعتبار أن ذلك يعيق ،ن خالل التحالفاتاألطراف أو م

مصاحلها اليت تتحقق يف عصر اهليمنة األمريكية ، ولتحقق ذلك ينبغي زيادة القوة العسكرية مبا يسمح باستعراضها أو 
ا، فضال عن القضاء على اإليديولوجيات املختلفةل له نفسه معارضة أمريكمن تسوكل استخدامها عند اللزوم لردع 

دون أن ينسى احملافظون اجلدد احلديث عن دور ، )1(، من خالل تغيري نظم دول حمور الشر ال احتواؤها املناوئة هلا
من خالل ،ر باحتالل أراضي دول أخرى كأفغانستان والعراق، وهو ما بشوالتنظري هلا األمريكيةاإلمرباطورية 

.ىل البلدان املستهدفةإسايل الديين املعروف تارخييا يف جلب احلضارة والتقدم دام اخلطاب الراستخ

يرى أن أخطر انقالب أو حتول يف السياسة اخلارجية األمريكية كانت بداياته يف )2(وإن كان البعض من الفقه
حيث التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وهو االختالل الواضح يف التوازن الدقيق بني املؤسسات الثالث)3(الداخل

أصبحت السلطة التنفيذية هي السلطة األوىل بال منازع مقابل ايار السلطة التشريعية، مع شن محلة شرسة ضد 
التعتيمفكانت أحداث سبتمرب فرصة ذهبية ال تتكرر، مقدمة يف ذلك مربرا يسمح للمزيد من سلطة القضائية، ال

.واإلعالملقضاء والسرية وخنق حرية ا

أما فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية ، فإن هذه الصتهدمة خلقت سياسة خارجية أمريكية مسكونة مبحاربة ما مس
ين هلذه اجهته والنطاقني اجلغرايف و الزمديد تعريفه وآليات موحبتالواليات املتحدة األمريكية الذي انفردت ،اإلرهابب

.212بق، صمنار الشورجبي ، املرجع السا–)1(
.213، صنفسه املرجع –)2(
.وهو ما أشرنا إليه يف املبحث السابق من هذا الفصل–)3(
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افحة الشيوعية زمن احلرب الباردة، سبتمرب هو البديل لشعار مك11بعد اإلرهابة شعار مكافحأضحىاملواجهة ، و
.لعالقاتلوتشكيل التحالفات وإعادة ترتيب ،ذلك مجلة من اإلجراءاتسبيل يف خذت الواليات املتحدةاتلقد و

يتبعه مطلب خاص بالعالقات يف مطلب مستقل،اإلرهابونظرا ألمهية ذلك سنفرد احلملة األمريكية ملكافحة 
.  مكامن تغري السياسة اخلارجية األمريكيةاستخالصخري إىلاألمريكية بعد األحداث لنصل يف األ

.األمريكيةالواليات املتحدةاجلدل الفقهي حول تأثري أحداث سبتمرب على سياسة : الفرع الثاين

سبتمرب حلظة حتول 11وهو هل كان زلزال ،حناه آنفاحاول احملللون والفقهاء اإلجابة على  السؤال الذي طر
وقطيعة يف التاريخ واية حقبة كاملة وبداية عهد جديد ، أم جمرد هزة عابرة ال تأثري هلا يف العمق واجلوهر؟ وهل 

سياسة كل تقتضي تغريا عاديا يف السياسة اخلارجية األمريكية يف نطاق العالقة بني االستمرارية والتغري اللذين تشهدمها
يف اإلستراتيجية العاملية للواليات املتحدة وللعامل برمته، أو تكشف عن حتولٍد تغريات تؤسس لتحولٍنه ولَّأدولة ، أم 

. ؟جرت صياغته تدرجييا ونعايش اآلن مؤشراته وجتلياته األوىل اليت ستظهر للعيان  يف السنوات املقبلة

طابقة إىل حد بعيد بشأن التأثري العميق والبنيوي للحدث على الشؤون كانت حماوالت اإلجابة عن هذا السؤال مت
من  هذا ، و، تركت آثارا ورتبت ردود أفعال كثرية عليهاالدولية ، باعتباره بداية مرحلة جديدة من تاريخ العامل 

:)1(التاليةجتاهات الإىل ايف ذلكاملنظور مبكن تصنيف النماذج التحليلية واالجتهادات املقدمة 
تكريسا ائيا للمسار البارز منذ اية احلرب تشكل أحداث سبتمرب أناعترب هذا االجتاه:االجتاه األول-

الباردة، أي مشهد اهليمنة األمريكية األحادية الذي كان حيتاج إىل خطر خارجي يوفر له الغطاء اإلستراتيجي 
الذي " جورج سوروس" األعمال األمريكيوكان من أبرز من ذهب إىل هذا الرأي رجل، والغاية اهلجومية

إلدارة بوش فرصة جتسيد مشروعها اإلمرباطوري للهيمنة ذي اخللفية تروفّاعترب أن أحداث سبتمرب
التفوق العسكري واألصولية النسبية و: ، وذلك على ثالث ركائز أساسية هياإليديولوجية احملافظة 
وجدت فيها اإلدارة ،التأثري البليغ يف صفوف األمريكينياألحداثكان هلذه، إذ )2(النيوليربالية االقتصادية

ة لتمرير أجندا وتربير مضاعفة اإلنفاق العسكري وتكثيف التدخل العسكري يف حناألمريكية الفرصة السا
.دون معارضة وال عائقاخلارج

لئ الفراغ االستراتيجي ملرصة رأت يف هذه األحداث الفالواليات املتحدة األمريكيةأن )3(هذا ويرى البعض 
الدويل، فأضحى هذا األخري اإلرهابب-وفق األحداث-الناجم عن اختفاء االحتاد السوفييت ، الذي مت تعويضه

وصياغة وبلورة أدبيات نظرية جديدة لتفسري ،عامال أساسيا ومنطلقا هاما لبناء إستراتيجية للتحالف الدويل

.12،ص)2001للعلوم،بريوت، الدار العربية (،الطبعة األوىل، ، اإلشكاالت الفكرية واالستراتيجية2001سبتمرب11، عامل مابعد السيد ولد أباه–)1(
.52بق، ص لزهر وناسي ، املرجع السا–)2(
.53املرجع نفسه ، ص–)3(
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تلخص " اإلرهابمن احلرب الباردة إىل احلرب على " ، والشك أن عبارة   سبتمرب11التفاعالت الدولية بعد 
كما يرى هذا االجتاه أن أحداث سبتمرب قد حسمت اجلدل ، أمناط التوجهات اإلستراتيجية األمريكية املستقبلة

ألحادي، حيث لصاحل دعاة التيار ابني األحاديني و التعدديني الواليات املتحدة األمريكيةالفكري الداخلي يف 
دفعت بآرائهم وأفكارهم إىل مقدمة السياسة اخلارجية األمريكية يف متاثل مع أطروحات احملافظني اجلدد وحتت 

.)1(مفاهيم جديدة كاحلرب االستباقية والعمل االنفرادي والتدخل العسكري

ام احلضارات اليت كثر وهو وثيق الصلة باالجتاه األول ويتمثل يف اللجوء إىل أطروحة صد:االجتاه الثاين-
" صمويل هنتغتون"ومن املعلوم أن أطروحة صدام احلضارات اليت قدمها ، )2(احلديث حوهلا بعد األحداث 

جاءت كمقاربة لتفسري منط الرتاعات يف العالقات الدولية بعد اية احلرب الباردة، واليت تنطوي على حتليل 
انات ثقافية متمايزة وحضارات خمتلفة من حيث البىن لشكل الصراعات اليت ستكون حسبه دامية بني كي

احلدود الفاصلة بني احلضارات ستكون حدودا ثقافية بسبب دور العامل الثقايف والعامل الديين ألن ، الثقافية
حتديدا يف تأجيج الصراعات والرتاعات بني الدول على خلفية االستقطابات اإلثنية والدينية فيما مساه حدود 

.الدم
التصادم احلضاري خاصة بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية سيكون حتمية تارخيية يف مستقبل ف

، مع أن -احلضارات كيانات ثقافية متجسدة يف أمم ودول وتقاليد قيمية وسلوكيةألن-،)3(العالقات الدولية
صدام اإلسالم واحلضارة الغربية الكثري من احملللني والكتاب ال يذهبون إىل حد اختزال الصراع الدائر يف 

املعاصرة ، إال أنه من الواضح أن هذه اخللفية حاضرة يف األذهان حىت ولو أخذت ألوانا خمتلفة ، سواء أكان 
وقد عكس هذا الوضع اخلطابات السياسية واإلعالمية ،)4(التركيز على دول إسالمية معينة أو مجاعات حمددة 

بعد التفجريات وخاصة بالتركيز على األصولية اإلسالمية وخطرها وضلوعها يف الواليات املتحدة األمريكيةيف 
.وإعطاء البعد الديين للحرب على اإلرهاباألحداث

لضعف وهشاشة ةهر بارزاويرى هذا االجتاه يف األحداث مبشرات اية اهليمنة األمريكية ومظ:الثالثاالجتاه-
، " ناعوم تشومسكي"وة، ويتصدر هذا االجتاه العامل اللغوي املشهور القوة املتحكمة يف العامل وأفول هذه الق

يظهر رأي يعترب أن الشيء قريبا من هذا الرأي ، وبعيدا عن إشكالية التمييز عن إمكانية وجود تغريات جوهرية بني الدميقراطيني واجلمهوريني يف التعامل مع احلدث–)1(
إدارة االستراتيجية العاملية احلديثة وأدواا، وليس حول جوهرها ومنطقها، ألن السياسة األمريكية املتفق عليه واملتوقع أن التيارين وإن اختلفا، سيختلفان فقط حول سبل

سنة وهو األمر الذي أفرز حتوال أكد 15العاملية دخلت حتوال سواء أكان يديرها دميقراطيون أو مجهوريون ، ألن أحداث سبتمرب كشفت التغريات عن الكامن املتراكم منذ 
: تاريخ التصفحwww.islamonline.com،، سبتمرب والتحوالت يف السياسة اخلارجية األمريكيةنادية حممود مصطفى: ظام الدويل، راجعأحادية الن

28/05/2010.
.13السيد ولد أباه ، املرجع السابق، ص –)2(
.54لزهر وناسي ، املرجع السابق، ص–)3(
.13، املرجع السابق، ص أباهالسيد ولد –)4(
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وإن كان يرد عليه أنه رأي مضلل وخاطئ ، فمهما كانت نقاط الضعف يف النظام األمريكي فإن املشهد 
ه ، ألن هذيف مقاليده ويف بنية اقتصادهالواليات املتحدة األمريكية الثابت يف النظام العاملي احلايل، هو حتكم 

، ألن جتارب الدول مع ذلك كثرية، فها هي بنهاية أو ايار دولةالضربة ال ميكن احلكم عليها يف ظرف قصري 
اليت أملانيا قد حطِّمت مرتني ، لكنها عادت إىل مصاف الدول الكربى، واألمر كذلك ينطبق على اليابان

.فيما بعد دولة قوية اقتصادياتعرضت لضربات أشد من هذه بعشرات املرات، لكنها تعافت لتصبح 
، كالم بعيد نوعا ما عن الواقع  وال نقول احلقيقة ، وإن كنا نعتقد لكالم عن اية الواليات املتحدةلذلك فإن او

، أما مسألة ايار الدولة واحلضارة )1(أن الواليات املتحدة تدفع مثن سياستها املعروفة بسياسة املكيالني والوجهني
.نة، سيكون الظلم من بني أسباب سقوطها يوما مامعيننٍإىل سفذلك راجع

الثانيالمطلب 
كأولویة للسیاسة الخارجیة األمریكیةاإلرھابالحرب على 

اإلرهابمحلة دولية ملكافحة إىل تبين واشنطن سبتمرب 11ألحداثالواليات املتحدة األمريكية ى تعرض أد
رض ، واعتمدت واشنطن يف محلتها على القوة العسكرية املباشرة واللجوء إىل ما وتكوين حتالف دويل واسع هلذا الغ

الواليات املتحدة األمريكية ، بل اعتربت )2(لذلكيسمى باحلرب االستباقية ، وعلى التربير القانوين والدعم السياسي
تسانده أو توفر دوال كانت  :اباإلرهوذلك من خالل القضاء على منابع ،هلاااستراتيجياهدفاإلرهاباحلرب على 

.لهأعوانا ، أو منظمات ترعى أفكاره ويئ هله مالذا آمنا ل

:يفتمتثلت اإلدارة األمريكية خطة بعاتذلك ألجل و

داعمة لإلرهاب ، وهو ما معناه السعي للتخلص الالدول، و اية املنتشرة عاملياإلرهابالتركيز على املنظمات .1
.قبل أن يصل إىل األراضي األمريكية من التهديد و إزاحته

2.شبالرق واالستعباد والقراصنة والقتل اجلماعياإلرهابحرب أفكار من خالل تشبيه ن.

ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع الدول الواليات املتحدة األمريكية ويف سبيل حتقيق ذلك سوف تسعى 
وارد والتكنولوجيا واخلربة الضرورية المتالك تلك األسلحة، فاإلدارة يني من احلصول على كل املاإلرهابو املارقة

ال تستطيع أن تنتظر العدو لكي يبدأ بالضرب أوال ، وهو ما حيتمها استخدام أسلوب حسب اعتقادهااألمريكية

فيها باخلري وتنسى نفسها ، للوقوف على وذلك ما يظهر أساسا يف جمال حقوق اإلنسان أو اإلرهاب أو الدميقراطية واليت تبنت فيها الواليات املتحدة معايري مزدوجة، تأمر األمم –)1(
، منشورات خمرب علم االجتماع واالتصال، جامعة قسنطينة، يكا، بني التطويع والتطويرالعرب وأمرامساعيل قرية و علي غريب، : السياسة األمريكية وازدواجية املعايري، راجع خصوصا

.وما بعدها79، ص 2004اجلزائر، 
.72، املرجع السابق، صالقانون الدويل ملكافحة اإلرهابعبد اهللا األشعل، –)2(



المتحدةالوالیاتسیاسةعلى2001سبتمبر11أحداثانعكاس:الفصل الثاني
األمریكیة

-163 -

ستراتيجية ومنه فإن عقيدة بوش االبن اإل،الضربات الوقائية وبذل اجلهود للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل
:املُزكَّاة من التيار احملافظ تقوم على ثالث مبادئ أساسية هي

.ملواجهة املخاطر املتولدة عن اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشاملاالستباقإىلاالنتقال من الردع -
املصاحل القومية االنتقال من االحتواء إىل تغيري األنظمة باعتبار أن األحكام االستبدادية هي يف ذاا خطر على-

.األمريكية
.االنتقال من الغموض إىل القيادة والوعي بدورها ومركزها يف العامل-

يف هذا العنصر على احلرب العسكرية والتربير القانوين وتأجيل غريها من وتأسيسا على ذلك سوف نقتصر بالدراسة
.النقاط إىل العناصر الالحقة

.الواليات املتحدةخارج اإلرهابلة األمريكية ضد التربير القانوين للحم: الفرع األول

داخل اإلقليم األمريكي، وإمنا اإلرهابال نقصد بالتربير القانوين، مجلة النصوص الداخلية اليت تشرع محلة مكافحة 
:واليت تتمثل أساسا يف )1(املقصود تلك القرارات اليت أصدرها جملس األمن مبناسبة هذه األحداث 

.10/09/2001الصادر يف 1368القرار رقم-
.28/09/2001الصادر يف 1373القرار رقم -

.12/11/2001الصادر يف 1377القرار رقم -
.20/01/2003الصادر يف 1465رقم القرار-
.26/03/2004الصادر يف 1535القرار رقم -

.8/10/2004الصادر يف 1566القرار رقم -

انة أا افتكت صكوك الشرعية من ظاليات املتحدة مطية لشن احلروب العسكرية، اليت اختذا الووهي القرارات
.  ا يلي دراسة هلذه القراراتممضاا، وفي

املتحدة وبصفة تواءمت استجابة اتمع الدويل بصفة عامة، واألمم :حتليل قرارات جملس األمن ذات الصلة-أ
ث كان جملس األمن يف مقدمة اهليئات الدولية املُدينة هلذه خاصة جملس األمن مع خصوصيات حوادث سبتمرب، حي

اهلجمات، وذلك يف القرار الذي أصدره يف اليوم املوايل للهجمات، لتتواىل قراراته ذات الصلة لتبلغ أكثر من مخسة 
.عشر قرارا يف غضون ثالثة أعوام، وفيما يلي دراسة مقتضبة هلذه القرارات

مع حتليل نصوص الصكوك (سبتمرب 11األمم املتحدة واإلرهاب قبل وبعد عالء الدين راشد، :ع أصدر جملس األمن قرارات ذات الصلة قبل هذه األحداث، للوقوف عليها راج–)1(

.27ص.)2005دار النهضة العربية،القاهرة، (، )العاملية ملكافحة اإلرهاب
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على فيه د والذي أكّ،باإلمجاع1368سبتمرب صدر قرار جملس األمن رقم 11املوايل هلجوم يف اليوم: القرار األول-
اتمع الدويل مبضاعفة جهوده ملنع وقمع األعمال اطالبمالقبض على كل من له صلة باألحداث،  :تعاون كل الدول

.املتصلة باملوضوعية وتنفيذ كل االتفاقيات املناهضة لإلرهاب وكذا قرارات جملس األمناإلرهاب

:القرار الثاين-

والذي يعد من -سبتمرب11بعد أكثر من أسبوعني من هجمات –والذي اختذه جملس األمن 1373أما القرار 
فهو يشكل إىل ،اإلرهابالشاملة يف تاريخ جملس األمن ، بل يعترب أهم قرار فيما يتعلق مبكافحة والقرارات اهلامة 

والعقاب اإلرهابأحد الدعائم اليت يرتكز النظام القانوين الدويل ملنع اإلرهابية املتعلقة بجانب االتفاقيات الدول
بغية فهم ،تحليلمن أجل العندهمتأنيةة فوقبنود إجرائية 9هذا القرار الذي يتكون من ديباجة وويستحق،  )1(عليه

.اإلرهابملة األمريكية ملكافحة مشروعية احل-مدى–ومنه احلكم مبوضوعية على النصوص الالحقة له،

:)2(ديباجة القرار-

:يلي مااإلرهابسياسية ملكافحة ويف ديباجة القرار اليت تعترب كمرجعية قانونية ورد

لعام 1265ن االتذكري واإلشارة إىل املرجعية القانونية للدول يف مكافحتها لإلرهاب وهي القرار-
.2001لعام 1368و1999

يشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني، سبتمرب واعتبارها عمال إرهابيا 11د بإدانة أحداث التأكي-
ق الدول فرادى ومجاعات للدفاع عن النفس وفق ما نصت عليه املادة أشار القرار حلوملواجهة ذلك 

.1368من امليثاق، وأشار إليه القرار 51
اليت تنامى –وفق ميثاق األمم املتحدة - ية اإلرهابإعادة التأكيد على ضرورة التصدي لألعمال -

أهاب القرار جبميع الدول بالتعاون املتزايد :جل منعها والقضاء عليهاألعددها وتزايدت حدا و
.  اإلرهابوالتنفيذ الكامل لالتفاقيات الدولية ذات الصلة ب

:بنود القرار-

، وهو وهلا له الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةمشمولة مبا لس األمن من سلطات خيصدرت بنود القرار
وجب على الدول اختاذها ، كمنع وحترمي أففي البندين األول والثاين، فرض الس تدابري إشارة قوية إىل إلزاميتها، 

الة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف القانون رس(، التدخل يف شؤون الدول ومكافحة اإلرهاب، ؛ منار عصام خريي بك35الدين راشد، املرجع السابق، صعالء–)1(
.109، ص 2008، جامعة القاهرة،)الدويل العام

االتفاقية واإلطار املرجعي أو اخللفيات ديباجة القرار هي النص القانوين الذي يسبق األحكام والنصوص املوضوعية ألي اتفاقية، تأيت يف مقدمة هذه األخرية، وتتضمن عادة أمهية –)2(
.هاياسية والقانونية أو االقتصادية اليت تستقي منها االتفاقية مادا وحياا، كما ميكن أن تتضمن األهداف اليت تسعى االتفاقية لتحقيقالس
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دعم يني ومن يرتبط م ، إضافة إىل االمتناع عن تقدمي الاإلرهابأموال ذا جتميد كية واإلرهابمتويل األعمال 
يني للعدالة ، وإدراج األعمال اإلرهابهلم أو يساعدهم، وكفالة تقدمي لإلرهابيني وعدم توفري املالذ اآلمن هلم أو ملن ميو

ية يف القوانني احمللية بوصفها جرائم خطرية، والتعاون يف جمال التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل اإلرهاب
. يةاإلرهابودعم األعمال 

يني والتعاون اإلرهاببشأن أعمال وحتركات ،لدول التماس سبل تبادل املعلوماتاأما البند الثالث فقد طلب من مجيع 
االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات ىل واالنضمام إ،يةاإلرهابيف الشؤون اإلدارية والقضائية ملنع ارتكاب األعمال 

.يب اللجوء بتخطيط أعمال إرهابيةلبة لضمان عدم قيام طا، واختاذ التدابري املناساإلرهابالصلة ب

الدويل واجلرمية املنظمة عرب الوطنية ، كاالجتار باملخدرات اإلرهابأما البند الرابع فقد أشار إىل الصلة الوثيقة بني
الدولية ملواجهة وغسيل األموال وغريها، وهي الشك حتتاج إىل تنسيق اجلهود على كل األصعدة الوطنية واإلقليمية و 

.التحديات والتهديدات اخلطرية لألمن الدويل
مم املتحدة ومبادئها ، هذا أو متويله أو التحريض عليه يتناىف مع مقاصد األاإلرهابكما عرب يف البند اخلامس أن 

ول موافاة اللجنة لب من مجيع الدجلنة تتألف من مجيع أعضاء الس لتراقب تنفيذ هذا القرار وطُالسادسوأنشأ البند
.يوما من تاريخ اختاذه90بتقرير عن اخلطوات اليت اختذا لتنفيذ هذا القرار يف موعد ال يتجاوز 

أما البند السابع، فقد تعلق باختصاص اللجنة يف التشاور مع األمني العام بتحديد مهامها، وتقدمي برنامج عمل يف 
وبلهجة شديدة على تصميم جملس األمن باختاذ ليؤكد البند الثامن، يوما من اختاذ جملس األمن هذا القرار30غضون 

.مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة تنفيذ هذا القرار وبأمت وأكمل صورة، مبا تقتضيه مسؤولياته املنصوص عليها يف امليثاق
ول مرة مل يفرض جملس األمن وألأنوهو ،أتى جبديد غري مسبوقهوالواضح من هذا القرار وكإشارة مسبقة ، فإن

، وإن كان اجلديد ليس يف ية استنادا إىل الفصل السابعاإلرهابتدابري ضد دولة ما، بل فرض تدابري ضد األعمال 
خذ تدابري كانت مرتبطة جغرافيا بدولة معينة أو جبماعة حمددة االستناد إىل هذا الفصل ، فلطاملا تصرف مبوجبه وات

زم كافة الدول بالقيام أو االمتناع عن لْاستخدم الفصل السابع لي1373أن القرار هواجلديد إمنابصدد موقف معني، 
بشكل عام، كما أن اللجنة املنشأة مبوجب القرار فريدة من نوعها سواء من اإلرهابالقيام بأعمال يف إطار مكافحة 

.)1(حيث اتساع واليتها أو االبتكار يف عملها 
:القرار الثالث-
د يف ديباجته والذي أك1377ّمستوى وزراء اخلارجية وأصدر القرار رقم علىاجتمع جملس األمن12/11/2001يف 

ية تشكل واحدة من أخطر مهددات السلم واألمن الدوليني يف القرن الواحد والعشرون، وهي اإلرهابعلى أن األعمال 

لدول على التعاون من أجل القضاء ت أخرى ، وإن دل هذا فإمنا يدل على حرص الواليات املتحدة على إلزام اتقريرا من الدول ومن جها526تلقت اللجنة 2004حبلول عام –)1(
.38عالء الدين راشد، املرجع السابق، ص:على اإلرهاب ، راجع 
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الشامل والصامد الذي ينطوي على املسامهة ، كما أكد القرار على أمهية املنهج ديد لكل الدول واإلنسانية مجعاء 
والدول األعضاء على حتديد أوجه وحث القرار اللجنة،اإلجيابية والتعاون الشامل وفق امليثاق والقانون الدويل

.)2(املساندة اليت حتتاجها للتضامن والتنفيذ الكامل للقرار

: القرار الرابع-

وذلك على مستوى ،20/01/2003املنعقدة يف 4688من يف جلسته خذه جملس األالذي ات1465رقم وهو القرار
مربر هلا ، واليت قد جبميع أشكاله باعتباره أعماال إجرامية الاإلرهابد يف ديباجته على التنديد بأكّحيث،الوزراء

عليهم احلصول عليها يني على املواد النووية والكيميائية والبيولوجية ، وما أسهل اإلرهابتزداد جسامة يف حال حصول 
يف عامل العوملة والتكنولوجية الفائقة، واعترب ذلك ديدا لألمن والسلم الدوليني، وللحفاظ عليهما جيب تعزيز التدابري 

يني من استغالل األنشطة اإلجرامية األخرى اإلرهابومنع اإلرهابمن خالل وقف متويل اإلرهابالرامية إىل مكافحة 
ج شامل مطرد مبين على التعاون الفعال بني مجيع وإتباعل املنازعات الدولية حال سلميا ، وذلك لن يتم إال حب

.أطياف اتمع الدويل

فإن جملس األمن دعا الدول إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات واخلطوات، تنصب ،ولتحقيق ما ذكر يف الديباجة
سواء من الناحية القانونية وذلك باالنضمام إىل االتفاقيات كلها يف ضرورة التعاون الدويل للقضاء على هذه الظاهرة

من الناحية األمنية بالتعاون يف التحقيق واملالحقة واملعاقبة، أو من خالل التعاون مع جلنة وأالدولية ذات الصلة ، 
انون الدويل إجراءات مكافحة اإلرهاب وفق القتكون كل أن، كما دعا 1373مكافحة اإلرهاب اليت أسسها القرار 

وخاصة القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، دون أن ينسى التنويه بدور املنظمات الدولية يف 
.مكافحة اإلرهاب بوسائل معينة ذكرها القرار

شن احلروب حتت ذريعة مكافحة اإلرهاب: الفرع الثاين

بتمرب حربا ضروسا ضد كل معاقل اإلرهاب يف مجيع بقاع نتيجة ألحداث سالواليات املتحدة األمريكية ت تبن
، فكانت احلرب على أفغانستان من باب الدفاع عن ، اختلفت يف التكييف والتصنيف، لكنها احتدت يف اآلثارالعامل

.النفس، وعلى العراق من باب الوقاية

أسامة "ا املالذ اآلمن للمطلوب األول و،لك)1(وكانت أوىل الدول اليت أشري هلا بأصابع االام هي دولة أفغانستان
وأحلت الفوضى أمريكا من حرا مع أفغانستان ، فأسقطت نظامها واحتلت أرضها فرغتأن، مث بعد " بن الدن

.74، املرجع السابق، ص القانون الدويل ملكافحة اإلرهاب،عبد اهللا األشعل –)2(
:يف لقاء تلفزيوين2001سبتمري 23يف قال كولن باول–)1(

كي حجة مقنعة تبني أن أسامة بن الدن كان مسؤوال عن اهلجمات ، إننا نضع كل املعلومات اليت لدينا واملعلومات االستخباراتية، نضع أمام العامل وأما الشعب األمري"
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كامتداد حلرا ، اجتهت بعد ذلك إىل دولة العراق "حامد قرضاي"برئاسة شكلية، رغم تشكيلها حلكومةحمل النظام
سواء من حيث التدريب أو يأوي عناصر من تنظيم القاعدة، كأن العراق:رعة حبيل وأدلة واهية، متذعلى اإلرهاب

حيظر على العراق امتالكها، ادعت أن العراق حيوز أسلحة دمار شامل حمرمة دوليا،وملا فشلت يف ذلكاإليواء، 
، وذلك ما مت فعال دون العثور على أية بإخضاع برناجمه النووي للتفتيش الدويلإياه، مطالبةهفافتعلت املشاكل مع

حتالل البالرغم من ذلك شنت حربا ضد العراق انتهت بإسقاط نظامه واإلطاحة برئيسه والكن ، أسلحة دمار شامل
إن " رضه، ضمن سلسلة من احلروب مستها باحلروب االستباقية، على حد قول أحد املسؤولني األمريكيني ألكامل ال

."طبيعة املخاطر تغريت، ولذلك جيب أن خيتلف الردطبيعة العدو تغريت و
ولذلك سنحاول دراسة الدور األمريكي يف احلرب ضد أفغانستان والعراق يف العناصر التالية، مقدمني على ذلك 

:التايلتفصيلالق مفهوم احلرب االستباقية، وفبيانت

:مفهوم احلرب االستباقية-أ
ا )2(معينة كإستراتيجية االحتواء وكذا الردع)1(استراتيجياتالواليات املتحدة األمريكية قت طبإال أ ،

بالرغم من أا الزالت يف خدمة املصاحل األمريكية، إضافة إىل إستراتيجية جديدة تبنتها ،أصبحت يف طي النسيان
اقية، فما هي هذه أو االستببعد أحداث سبتمرب وهي إستراتيجية الضربات الوقائيةالواليات املتحدة األمريكية 

.اإلستراتيجية؟

مثة تعريفات عدة ملفهوم الضربات الوقائية أو احلروب االستباقية تبعا للدولة اليت تستخدمها يف إطار سياستها 
العامة ، والثابت أن الضربات الوقائية ليست جديدة يف الفكر االستراتيجي العاملي، فالعدوان اإلسرائيلي على الدول 

سر إسرائيليا بأنه ضربة وقائية إلجهاض فُ، 1981أو اهلجوم على املفاعل النووي العراقي عام 1967ث يف العربية الثال
احلرب االستباقية توجيه ضربة ضد قوات اخلصم اليت مت تعينهذا و ، املخططات العربية يف إاء وجود دولة االحتالل

.نشرها فعال يف أوضاع هجومية استعدادا هلجوم فعلي

بأا نوع من النشاطات العسكرية اهلادفة إىل حتديد وحتييد أو تدمري ، فتعرفاألمريكيةالواليات املتحدةندأما ع
ففي ، أسلحة التدمري الشامل اليت ميتلكها اآلخرون قبل أن يتمكنوا من استخدامها فهو دفاع وقائي أو ردع متمدد

لألمن القومي األمريكي يف تعريفها هلذه اإلستراتيجية هي حينما كانت مستشارة" كوندوليزا رايس"هذا الشأن تقول 

.       SEYMOUR M. HERSH. op-cit. p 74 :راجع".االت إنفاذ القانونكوجيرى إنشاء املعلومات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرايل وغريها من و

فن القيادة العسكرية يف ساحة «وتعرف أيضا أا »التحالف يف السلم واحلربأا فن توظيف عناصر القوة لألمة لتحقيق أهدافها أو «:تعرف اإلستراتيجية  بتعريفات عديدة منها–)1(
.وما بعدها18جع السابق، ص لزهر وناسي، املر:، راجع »نظرة عمل لتصميم وبناء حاضر يتيح إجناز أهداف املستقبل«، وهي »املعركة

.28/02/2009: ، تاريخ التصفحmagazine.com-www.albayanحسن الرشيدي، اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة يف العامل، –)2(
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31/01/2001يف " رامسفيلد"ح كما قد صر، )3(»استباق فعل التدمري الذي ميكن أن يقوم به عدوك ضدك«:

االحتراز والدفاع عن النفس وأن نكون البادئني أحيانا وقد يقتضي الواليات املتحدة األمريكية يتطلب الدفاع عن «
أن حنمل احلرب إىل أعدائنا ، إن الدفاع 21ا ضد اإلرهاب واألخطار األخرى اليت يربزها القرن نمنا  الدفاع عن أنفس

.»الوحيد يف بعض احلاالت هو اهلجوم اجليد
حتدد فيها إستراتيجية األمن ،20/01/2002ليس هذا التصريح سوى تلخيص لوثيقة نشرا اإلدارة األمريكية يف 

أحد وال يكافئهاقوة عسكرية ال الواليات املتحدة األمريكية متتلك " للواليات املتحدة اجلديدة اليت تقر فيها القومي 
وميكن للواليات .....تتردد يف التصرف وحدها إن اقتضى األمر ، ملمارسة حقها يف الدفاع عن نفسها وقائيا، 

.)1("أن تتدخل ولو مل يصبح التهديد فعاالاألمريكيةاملتحدة
انتظرنا إىل أن يتحقق التهديد فسننتظر إذا«:بقوله 2002أمام الربملان األملاين يف ماي االبنما أكده بوش ووه
.)2(»ال ، علينا أن حنول املعركة إىل اخلصم ، نشوش عليه خططه ونواجه أسوء التهديدات قبل أن تبزغطوي

يف األخري تبنيها ليتم،2002قشات يف البنتاجون شهر جويلية الكثري من املناقد شهدت اإلستراتيجية إال أن هذه 
الواليات املتحدة من أجل تأمني تغطية قانونية مسبقة ألي عملية عسكرية أمريكية خارج وذلك ،مبباركة الكونغرس

.حبجة تأمني وقاية مسبقة للمصاحل األمريكية،األمريكية
بب أحداث سبتمرب كما خييل ليست جبديدة ومل تأت بساتيجيةاإلسترلكن احلق يقال يف هذا املقام ، أن هذه 

" رامسفيلد"و" تشيين"موقعة من طرف " مشروع قرن أمريكي جديد" فقد جاء يف دراسات ملؤسسة،للبعض
، أن هدف املشروع هو تأمني التفوق املطلق على نطاق كل 2000و1997وغريهم يف عامي " وولف فيتر"ومساعده 

، وذلك مبنع أي دولة صناعية أخرى من لعب دور ما يف االني العاملي واإلقليمي ، وتبىن املشروع الكرة األرضية
.)3(مفهوم احلرب الوقائية للدفاع عن القيم واملصاحل 

الواليات تها احلروب اليت شنأن،نا يف هذا االحديثة ، فإن الذي يهمأوكانت هذه الفكرة قدمية سواءلكن 
ميكنكم أن تسموا «:19/6/2002رامسفيلد يف أقرههي حروب استباقية ، كما اإلرهابملكافحة األمريكية املتحدة 

لألمريكيني احلق يف الذهاب لضرب مصدر أن«مضيفا يف الوقت نفسه »ذلك دفاعا وهو ما أقوم به أو وقاية
الواليات املتحدة وهلذا السبب اختذت ،اإلرهاب مثل القاعدة، حينما يعلمون أم يتآمرون لقتل مدنيني أبرياء

.املرجع نفسه–)3(
.33ص، )2005دار توبقال ،غرب،امل(، اإلمرباطورية األمريكيةحممد البغدادي ، –)1(
.حسن الرشيدي، اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة يف العامل، املرجع السابق–)2(
ه دفاع مشروع ضد هجوم سيقع يف املستقبل ، والشيء نفسالواليات املتحدة األمريكية أعلن أن ما تقوم 1986ريغان عند مهامجته لليبيا عام أنيشهد التاريخ –)3(

.33حممد البغدادي، املرجع السابق، ص: سجل يف إدارة كلينتون يف دفاعها عن هذه الفكرة ،راجع
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" أفغانستان"من األمريكي وهيالقرار الصائب بشن محلة عسكرية ضد دولة متورطة يف اإلرهاب ودد األاألمريكية 
.)4(مث احلبل على اجلرار،»مث العراق كمحطة ثانية

فل معسكرات اإلرهابيني وسوف سوف نق«:2002الرئيس بوش عن حال االحتاد عام قولويف السياق نفسه جند 

نقضي على خمططات اإلرهابيني وسوف نقدم اإلرهابيني للعدالة ، فعلينا منع اإلرهابيني واألنظمة اليت تسعى للحصول 

والعامل، كما أن الوقت ليس إىل جانبنا الواليات املتحدة األمريكية على أسلحة كيميائية بيولوجية أو نووية من ديد 

الواليات لن تسمح ،أكثرأكثر فل األحداث بينما تتراكم األخطار ، لن أقف جانبا مع اقتراب اخلطر ولن أنتظر حصو

.)1(»لألنظمة األكثر خطورة يف العامل بتهديدنا بأكثر األسلحة تدمريا يف العاملاملتحدة األمريكية 

، وإن كان بينهما عالقة ات الوقائيةختلط بني احلرب االستباقية والضرباألمريكيةاملالحظ أن الواليات املتحدة
فمصطلح الضربة الوقائية، يعين التحول من ، خفية دقيقة، إال أن احلرب االستباقية شيء والضربات الوقائية شيء آخر

الرد إىل هجوم فعلي ملنع هجوم حمتمل، وخاصة إذا متكنت أجهزة املخابرات من اكتشاف نوايا مبكرة للخصم لشن 
يف عنصر اخلطر، الذي يكون قائما يف الصنف األول وهو يكمن الفرق بينهما منه نصل إىل أنو، )2(عمليات عدائية

ما يستدعي الرد على اهلجوم الفعلي، أما الثاين فيكون فيه اخلطر حمتمال وغري أكيد لتعلقه بدالئل غري مؤكدة هلجوم 
احلرب االستباقية ، لتسويغ ما تبني أنها تستعملفهي بني املفهومني، متعمدةالواليات املتحدة ختلطفلذلكو، حمتمل

.-وإن مل تكن حىت وقائية- حروب وقائية ضد العراق،

:)3(احلرب األمريكية على أفغانستان - ب

رئيسهاوالرمسي لتنظيم القاعدة ، ممثال يف االام املباشر أت طبول احلرب ضد أفغانستان تقرع بعد توجيه بد

طلبت من حركة طالبان باعتبارها السلطة الرمسية يف دولة حيث ية أسامة بن الدن ، رها السعودي اجلنسنظِّوم

احلكومة أنإال ،من أجل حماكمته أمام قضائها لتورطه يف األحداثاألمريكيةأفغانستان تسليمه للواليات املتحدة

.ذلكاألفغانية رفضت على أساس أا ال متلك 

من يدفع ميشال ميني، : رائيل، راجع لعل إيران على القائمة اليت تنتظر دورها يف هذه احلرب، ولعل ضرا من قبل الواليات املتحدة مدفوع من قبل دول هلا مصلحة يف ذلك كإس-)4(
وما بعدها163، ص 2007، ربيع 125، جملة شؤون األوسط، العدد لواليات املتحدة إىل مهامجة إيرانا
.112ا عبد احلفيظ شحاته، املرجع السابق، ص –)1(
.114شاهر امساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص –)2(
دار : القاهرة(ألوىل ،،الطبعة ا)دراسة نظرية تطبيقية على األحداث الدولية اجلارية(ني احلداثة والتغيري بالنظام العاملي اجلديدرجب عبد املنعم متويل ، : راجع للتفصيل –)3(

.SEYMOUR M. HERSH.op-cit. p121؛ وما بعدها69يوسفي آمال، الرجع السابق، ص؛وما بعدها260ص.) 2003النهضة العربية، 
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2001حربا على أفغانستان ابتداء من الفاتح أكتوبراملتحدة األمريكية الوالياتت وعلى إثر هذا الرفض شن
)4(

من قبل حكومات الدول ااورة وغري ىكزمع لفيف من القوات املشكلة من حتالف أجنلو أمريكي، مفيها اشتركت 

.ااورة ألفغانستان وعلى رأسها باكستان

،)5(استعملته يف احلروب السابقةالذي بدأ املطبقت فيه األمريكية الواليات املتحدةهم ما ميز هذه احلرب أن أو
ربية حىت ال تتكرر الرب احلمع جتنب الدخول يف ،االعتماد على القصف اجلوي بواسطة الطائرات والصواريخووه

مريكية بثالث وقد مرت العمليات العسكرية األ، جتربتها القاسية يف حرب فيتنام اليت تكبدت فيها خسائر بشرية كبرية
:)1(مراحل هي

ومتثلت يف تنفيذ ضربات ضد األهداف العسكرية لطالبان ، كاملطارات والدبابات وجتمعات : املرحلة األوىل.1
قوات طالبان وخمازن الذخرية والعتاد العسكري، وذلك باستعمال القاذفات اإلستراتيجية والصواريخ اليت 

.تطلق من الطائرات والسفن البحرية
وفيها مت تكثيف الضربات اجلوية ضد مواقع القاعدة وطالبان ، من أجل احتالل اإلقليم :  لة الثانيةاملرح.2

واستطاعت بالفعل قوات التحالف الشمايل نتيجة لكثافة القصف اجلوي ،األفغاين بواسطة قوات برية أفغانية
كة برية حقيقية، وهو ما حدث األمريكي من السيطرة على مزار الشريف مث كابول بدون الدخول يف أية معر

ودخلت بدون قتال ،بتجنيد قوات حمليةالواليات املتحدة األمريكية أيضا يف جنوب أفغانستان حيث قامت 
ل القوات األمريكية يف العمليات العسكرية ودخدون،إىل قندهار اليت كانت تعترب القاعدة األساسية لطالبان

ه اإلدارة األمريكية على إقامة سلطة سياسية بديلة يف أفغانستان ، يف الوقت الذي عملت في،بصورة مباشرة
.يف كابولاألمريكيةوبالفعل مت تنصيب حكومة مؤقتة عميلة للواليات املتحدة

وهي مرحلة نشر القوات الربية األمريكية يف أفغانستان بعد القضاء على حكومة طالبان :املرحلة الثالثة.3

يف األمريكيةذي كانت متثله قوات طالبان وتنظيم القاعدة على تواجد القوات وحتييد التهديد العسكري ال

ألن املهام،لكن مع االستمرار يف القصف الصاروخي مع جتنب الدخول يف معارك برية حقيقية ،أفغانستان

ألهداف اليت أسندت للقوات الربية األمريكية اقتصرت يف البداية على أدوار التنسيق واملساعدة يف حتديد ا

يف تفجريات احلادي على اشتراكهفقتها بتقدمي بن الدن للمحاكمة ولكن يف بلد إسالمي حمايد إذا قدمت أمريكا دليال قاطعاأعلنت حركة طالبان موا12/10/2001يف يوم –)4(
انب بدعوى تسليم بن الدن وأعوانه دون شروط، وإطالق سراح املوقوفني األج: عشر من سبتمرب، لكن بوش رفض ذلك من منتجعه يف كامب ديفيد ، وهو يعدد بأصابعه شروطه وهي

.32، ص )2003دار خطوات للنشر، دمشق (، )2001أيلول 11ابتداء من (أحداث العامل اجلديد التبشري، وتدمري مجيع قواعد بن الدن للتدريب، راجع حسن لطش، 
هاجم 1994سكرية الربية ، ويف البوسنة عام يوما وكان متبوعا بأربعة أيام فقط من العمليات الع43استغرق اهلجوم األمريكي اجلوي 1991يف العراق عام –)5(

اليت 1999يف احللف األطلسي تنفيذ العمليات الربية ، ويف كوسوفو عام الواليات املتحدة األمريكية هدف فيما تكفل حلفاء 300السالح اجلوي األمريكي حوايل 
.71قوات الصربية، راجع يف ذلك ، آمال يوسفي ، املرجع السابق، ص الضربات اجلوية ضد الالواليات املتحدة األمريكية يوما استخدمت 78استمرت 

.وما بعدها72ص،آمال يوسفي ، املرجع السابق–)1(
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للسالح اجلوي األمريكي، مث مت توسيعها مع نشر اآلالف من اجلنود األمريكيني يف األراضي األفغانية لتشمل 

.أدوار املراقبة والتفتيش والتمشيط

مث قندهار وباقي املدن يف القسم اجلنويب من أفغانستان، بدا واضحا أن 12/11/2001فمع سقوط كابول يف 

سكرية مل يعد هو إلقاء القبض على بن الدن حيا أو ميتا وإمنا هو حتطيم التحصينات اهلدف من العمليات الع

16/11/2001ابتداء من "تورا بورا"وتدمري الكهوف اليت جلأ إليها مقاتلو القاعدة كما حدث يف منطقة 

حلرب املعلنة ، ليستمر مسلسل املعارك دون حتقيق أهداف ا.والقضاء على الفلول املتبقية من القاعدة وطالبان

وتزايد معها أعداد القوات التابعة للدول األعضاء يف التحالف، لتبني لنا األيام عن وجود مقاومة مسلحة من 

القوات املتحالفة خسائر يف األرواح ، تتكبد فيها حركة طالبان تتزايد ضراوة و شدة يوما بعد يوم

وأضحت ، )1(ن يف اللعبة السياسية والتفاوضأصوات بضرورة إشراك حركة طالباتواملمتلكات، حىت تعال

اليت أصبحت تسيطر على مناطق -حتذر من خطورة وقوة احلركةمن القوات القوات األمريكية ومن معها 

مصاحلها يف ميدي، بل وتفكر يف اخلروج من هذا املستنقع، مبا حيفظ ماء وجهها، و-معينة من أفغانستان

.)2(املنطقة

:)3(عراقاحلرب على ال-ج
صدام حسني بالتنحي عن رمسيا الرئيس العراقي الواليات املتحدة األمريكية رب على العراق مبطالبة بدأت احل

عر لكن رئيس العراق مل ي، األمريكيةالسلطة ومغادرة البالد ، لكونه يشكل خطرا على أمن الواليات املتحدة
وقام برفع حالة التأهب ،ى أمريكا ومن يعاوابل وحتد، ن السلطةاهتماما ومل يتنح عالواليات املتحدة األمريكية 

.ن على كل منطقة قائدا عاما يقودهام العراق إىل أربعة مناطق عسكرية وعيوقس،القصوى وسط جيشه
بضربات جوية حمددة من أجل القضاء على رأس النظام ،2003من مارس 18احلرب عشية األربعاء لتندلع
من نصيب التحالف عندما تدور  ستكون استمرت احلرب ملدة ثالثة أسابيع، راهن البعض أن اهلزمية مث ،)4(مباشرة

.بالرغم من تفوق قوى التحالف جويا-حرب الشوارع–رحى احلرب الربية 

يشري التقرير ": وهو الشيئ الذي يؤيده الكثري من رجال السياسة والقانون األمريكيني بقول أحدهم؛ .SEYMOUR M. HERSH.op-cit.p145:راجع يف ذلك-)1(
".خبارايت أن القاعدة استعادت قوا وقدراا العملية، وتشكل اآلن خطرا متزايدا على الواليات املتحدةاالست

EMILE A. Nakhleh. A Necessary Engagement reinventing america’s relations with the muslim world, princeton
university press, New Jersey,2009. p80.

أن احلرب على أفغانستان كانت ضرورية، لكننا خسرناها بسبب عجرفتنا " cia"رئيس الوحدة املكلفة مبلف أسامة بن الدن يف وكالة االستخبارات املركزية : مايكل شويريقول-)2(
الفوقية اإلمربيالية األمريكية مايكل شوير، : ، راجع " نستان بشكل ائيمن أفغاإما تصعيد العمل العسكري، أو اجلالء : تزايد املقاومة سوى خيارين ال ثالث هلماأما، وما على أمريكا 

:       ؛ راجع أيضا 109، ص )2005الدار العربية للعلوم، : لبنان(، ترمجة بسمة حممد عبد ربه، )ملاذا خيسر الغرب احلرب على اإلرهاب(
ANNE nivat, islamiste comment ils nous voient, casbah édition, Alger ,2007. P155 et s .

)3( -CAROL K. Winkler. op-cit. p 156 et s
)4( - SEYMOUR M. HERSH .op-cit. p163.
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"الصحاف"وزير اإلعالم العراقي عندما كان :ذلك اليومالكليتذكرحيث، لكن هذه الرؤية ثبت فشلها الذريع
مستشهدا مبعارك اجلنوب يف العراق اليت واجهت فيها وأم مل يقووا على دخول بغداد ،ن النصر لبغدادأيصرح ب

ه باألفعى اليت يفدخوهلم شب-يضيف الصحاف-، وإن دخلوا العراقالقوات األمريكية دروعا من املقاومة الباسلة
.سيتم تقطيعها إربا إربا داخل العراق

صوتا وصورة هي الفضائيات ، واليت بثتها 2003عصر يوم الرابع من أفريلا العامل فوجئ اليتبيد أن احلقيقة 
وهد متثال شاهد العامل دخول قوات التحالف بغداد وشحيث ، معهاخرب سقوط بغداد وسقوط نظام صدام حسني

هو ما ا ما ، وال نرى مثله يوميف مشهد قد)5(ون عليه ضربانهالعلى األرض واملواطنون يتهاوى حسني وهو يمصدا
ح مقاومة احملتل وافتتفصول احلرب على العراق، فصل محلوبداية مشهد آخر من،كان إيذانا ببداية احتالل خبيث

.وعصبتهاالواليات املتحدة األمريكية آخر تقع فيه امستنقع
:المطلب الثالث

.إعادة ترتیب العالقات الدولیة األمریكیة
الواليات ، لترفع ت على وقع أحداث سبتمربيها الداخلي واخلارجي اهتزأن السياسة األمريكية بشقّلنا إىل صتو

وإذا كانت ، أفغانستان مث العراق أول جتارا –كما رأينا –تكون و،شعار مكافحة اإلرهاباألمريكيةاملتحدة
طبوطي هلذا فإن الشكل األخالقاعدة،ملنظمة احلرب على اإلرهاب قد انطلقت من أفغانستان بصفتها الدولة احلاضنة

، الشيء الذي جعل من الصعب عليها حدة أن ختوض احلرب يف جل أحناء العاملتعلى الواليات املوحتمالتنظيم فرض
.لوحدها القضاء عليه

ة بعد خاص،)1(سياسة هلذه احلرب جعلت كل دول العامل تنخرط فيهاالواليات املتحدة األمريكية لذلك رمست 
دولة تعرض عليها 136تلك احلملة التضامنية اليت مل تشهد هلا الواليات من قبل مثيال، واليت تنوعت أوجهها، فها هي 

76دولة أخرى منحت هلا حق التحليق لطائراا العسكرية يف أجوائها، بينما منحت 39املساعدات العسكرية، و 

وإن كنا نعتقد على غرار ، )2(ولة على استضافة القوات األمريكيةد23دولة حق اهلبوط هلذه الطائرات، ووافقت 
الوقوف جبانب : يف هذه الظروفحكمة بالغة، مفادها أن األفضل هلمالكثري أن لسياسة هؤالء  ويف ردهم هذا 

.)3(أوال مث املساومة فيما بعداألمريكيةالواليات املتحدة
تشكيل حتالفات أو استحداث آليات تعاون بينها وبني يفمتحورت كيةاألمرياخلارجيةالسياسةولذلك نقول أن 

وذلك بناء على الدولية،الواليات املتحدة األمريكية تغيريا أو إعادة ترتيب لعالقات ذلكهذه الدول، مما ميكن اعتبار
.نوع هذه العالقات قبل وقوع األحداث

.299املرجع السابق، ص ،اجلديدالنظام العاملي متويل،رجب عبد احلميد –)5(
.220، ص 2007، جانفي 167،جملة السياسة الدولية، العدد )منوذجااآلسيويةاملنطقة (، آليات احلرب ضد اإلرهاب عمر مسعودي –)1(
.8املرجع السابق، ص شاهر إمساعيل الشاهر، –)2(
.7، ص2001، ديسمرب273، املستقبل العريب، العدد )ل مقابل الغاياتالوسائ(مكافحة اإلرهاب يف الشرق األوسطروز ماري هوليس، –)3(
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ما سنتعرض له ت مرهون مبعرفة ما قبلها من أوضاع، وذلكوعليه فإن معرفة انعكاسات األحداث على هذه العالقا
بالتفصيل يف سياق هذا املطلب من خالل دراسة العالقات األمريكية األوربية مث اآلسيوية فاإلفريقية، وذلك من خالل 

:الفروع التالية
.آثار أحداث سبتمرب على العالقات األمريكية األوربية: الفرع األول

دون إقامة حتالفات مع الدول ا لن تستطيع تنفيذ إستراتيجيتها أ-متام اإلدراك–تحدة األمريكيةالواليات املتدرك 
منظمة حلف مشال األطلسي، واالحتاد : باعتبار أن هذه األخرية حتتضن أقوى منظمتني عامليتني،الصديقة يف أوربا

ولذلك كان من الضروري إشراك أوربا بوجه أو ،منالذين ميثالن شريكني للواليات املتحدة يف التجارة واألاألوريب 
نرى أنه من املناسب دراسة وضع هذه ،قبل الوصول إىل حتديد آثار هذه األحداثوعليه ، بآخر يف هذه احلرب

.العالقات قبل األحداث حىت تفهم اآلثار يف سياقها
ظهر لنا ي،األوربية األمريكيةالعالقاتباستعراض :)1(العالقات األوربية األمريكية قبل أحداث سبتمرب-أ

وأن عالقة املنافسة اليت استمرت ما ،جليا املخاوف األمريكية من بروز أوربا كقوة منافسة أو معارضة هليمنتها الدولية
خيفيها التوجس املشترك من العدو السوفييت  كان إذ سنة قبل احلرب العاملية الثانية بقيت حتت السطح، 150يقرب من 

ذلك فهي مستعدة ولتحقيق ،تريد ضمانا لنفسها مكان الصدارة يف العاملالواليات املتحدة األمريكية و1943فمنذ 
ألجل أن األوربيني قد تنبهوا لذلك، فكان إنشاء اإلحتاد األوريب واألكيدكل من يعيق وصوهلا هلذه الغاية، تدمرألن

ريكية يف آن واحدمن اهليمنة األمالوقوف أمام التهديد السوفييت واحلد.
انتهاء احلرب الباردة تعززت املواقف األمريكية بسبب غياب التهديد السوفييت ونزوع الرغبة األوربية وبعد

الحتالل مكانة متقدمة يف العامل، كان من أهم مظاهرها سعي فرنسا وأملانيا حنو إنشاء جيش أوريب تتكون نواته من 
والدليل على هذا ،  )2(كثرياالواليات املتحدة األمريكية وهذا ما أزعج ،ولإىل باقي الدجيشيهما ليوسع مستقبال

النيويورك "للبنتاغون متت املوافقة على املسودة األوىل منه، ومت تسريبه إىل عدأنه ويف تقرير سري أٌ،اخلوف والتوجس
التأكيد فيه على منع أي متّوأملانيا ، متت اإلشارة فيه إىل خماوف من إعادة التسلح من قبل، 8/3/1992بتاريخ "تاميز

.وضع أمين أوريب يقلل من دور الناتو 
لكنه من النوع اهلادئ املستتر ،ن هناك نوعا من التحدي واملنافسة بني املعسكرينأ:إذا احملصلة من كل ما سبق

فيه أوربا االنفالت منه بتوسيع ، وحتاول)3(كبح مجاحه من خالل حلف الناتوالواليات املتحدة األمريكية فيهحتاول
.صالحيات االحتاد األوريب شيئا فشيئا

، جملة املستقبل العريب، العدد وجهة نظر: السلوك األمريكي بعد احلادي عشر من سبتمربعبد اهللا محيد الدين، وعبد اهللا نقرش: للمزيد من التفصيل راجع –)1(
وما بعدها؛ ويليام 75، ص )2004ضة مصر، :القاهرة(،)حرب باردة جديدة(أمريكا يف مواجهة العامل، ؛ سعيد الالونديوما بعدها14، ص 2002، ديسمرب286

.108- 106ص، -، ص2007، جويلية،4، جملة دراسات استراتيجية، العدد، أربع أساطري حول العالقات األمريكية األوربيةدرور ذياك
. إذا كانت رغبتهم هي الدفاع عن أنفسهم بأنفسهمالواليات املتحدة األمريكية من األوربيني إعالم بلغت حدة االنزعاج بالرئيس جورج بوش أن طلب–)2(
.15عبد اهللا محيد الدين، املرجع السابق، ص و عبد اهللا نقرش–)3(
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.مالمح تأثري أحداث سبتمرب على العالقات األمريكية األوربية- ب
عقب األحداث،األمريكيةبدا من رسائل الشجب واالستنكار اليت أبرقت ا الدول األوربية إىل الواليات املتحدة

الشريك باعتبارها ،وذلك الواليات املتحدة األمريكيةتعرضت هلا اليتتعرضت لألحداث قد كما وأا اليت أن أوربا 
، وهو رمجت يف أوربا على أا هجمات على القيم الغربية من حرية وتسامح، وباعتبار أن هذه األحداث تهلاالقريب

.)4(يف محلتها ضد اإلرهابمريكيةاألللواليات املتحدةاالقيادات األوربية يف احلال عن مساندعنهعربتما
منها املخابرايت :يف مواجهة اإلرهابالواليات املتحدة األمريكية م األوربيون أشكاال خمتلفة من التعاون مع وقدبل 

، كما أبدت الدول األوربية كثريا يف نظرهاوالعسكري واملايل ، حيث ضيقوا اخلناق على مصادر التمويل لإلرهابيني
سواء أكان عن طريق دور حلف مشال األطلسي من ،يف مواجهة اإلرهاب عن طريق القنوات املتعددةمن دعمها 

طلبت الواليات املتحدة األمريكية خالل العمليات العسكرية ضد معاقل طالبان والقاعدة يف أفغانستان، بالرغم من أن 
ات الثنائية أكثر وضوحا يف العملية العسكرية من احللف إمدادها بالعون يف جماالت حمددة فقط ، وهلذا كانت املسامه

التعاون ومشلفشاركت كل من بريطانيا وفرنسا بأشكال متعددة من القوات ذات القدرات اخلاصة ، ،ن يف أفغانستا
النواحي القضائية وتنفيذ القانون ، والنواحي املالية من خالل اختاذ إجراءات عقابية ضد اإلرهابيني سواء كانوا فرادى
أو مجاعات، أو إجراءات وقائية مثل جتميد األرصدة وجتفيف منابع متويل اجلماعات اليت تعترب إرهابية مما صعب عليها 

.)1(ممارسة نشاطها داخل أوربا
للواليات األوريب أظهره الشارع واجلانب الرمسي الذي لكن بالرغم من هذا التعاطف الواسع والتعاون الكبري

وصل ذروته خالل ،فإن عالقات التحالف األوريب األمريكي اعتراه ضعف وتآكل بعد األحداثاألمريكية،املتحدة
من حيث الرؤية والتوجه وآليات العمل الدبلوماسي خاصة ،حرب العراق اليت كشفت عن هوة عميقة بني اجلانبني

.)2(من طرف فرنسا وأملانيا
زمة هي تصدع ظريف مؤقت للتحالف أم أنه بوادر أزمة مما أدى بالبعض إىل التساؤل فيما إذا كانت هذه األ

، وبعيدا عن اجلدل السياسي األكادميي حول هذه النقطة، إستراتيجية عميقة هلا أثر نوعي على مسار العالقات الدولية

.83، املرجع السابق، صالعامل بني الدميقراطية واإلرهابحسنني احملمدي بوادي، –)4(
سليمهم للواليات يف مسلسل املمارسات الالمشروعة ، من خالل مسامهتها يف إقامة سجون سرية ثابتة وطائرة، ومساعدا يف الترحيل القسري لبعض األشخاص وتبل دخلت أوربا–)1(

.من اجل احلصول على املعلومات األمريكيةاملتحدة
ة أزمة، وانتشر نوع من العداوة بني األمريكيني جتاه كل ما هو فرنس، أما أملانيا فقد سلطت األمريكية الفرنسية دوامجراء احلرب على العراق دخلت العالقات-)2(

ملوا عليها محلة بوصفها دولة معادية للسامية، مع تذكريها بتارخيها النازي، وكل ذلك بسبب أن وزراء خارجية كل من فرنسا وأملانيا وروسيا عوسائل اإلعالم األمريكية
مستقبل ملنعها من استصدار قرار من جملس األمن يعطيها الشرعية حملاربة العراق، راجع يف ذلك حسن عبد اهللا العابد ،األمريكيةواليات املتحدةللوقوف يف وجه ال

. 39ص .2005، ابريل160العددجملة السياسة الدولية،،سبتمرب11العالقات الدولية بعد أحداث 
االحتاد األوريب وحل مطانيوس حبيب، : اين والروسي إىل اخلوف من سيطرة الواليات املتحدة على النفط العراقي، مبا يشكل ديدا هلا، راجعويرجع البعض هذا الرفض الفرنسي واألمل

لواليات املتحدة وأوربا ا؛ السيد أمني الشليب، 52السيد ولد أباه، املرجع السابق، ص ؛225، ص 2006، 17/18، جملة دراسات إستراتيجية، العدد أزمة الشرق األوسط 
.43-42ص، - ، ص2005، أفريل 160، جملة السياسة الدولية، العدد صفحة جديدة حقا
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ال أن الفقهفإن الذي يهما مع الشريك يرى أن الواجب على اإلدارة األمريكية إذا أرادت تفعيل حتالفه)3(نا يف هذا ا
: األوريب القيام بالتايل
توسيع عضوية احللف لتشمل أكرب عدد ممكن من الدول الدميقراطية اليت تكون على استعداد -

.حلماية املصاحل األمريكية واألوربية
.تأهيل قوات احللف األطلسي خلوض احلرب على اإلرهاب بالكفاءة والدقة املطلوبة-
على املستوى التكنولوجي وإمداد احللف بكل احتياجاته لتحقيق االستفادة من التقدم األمريكي-

. األهداف املرجوة
اليت توسيع قاعدة احلوار واملشورة مع أوربا يف اختاذ القرارات املفصلية واحلامسة حول القضايا-

، وهو ما معناه الوصول إىل درجة االتفاق حول اقتسام املصاحل احليوية ألورباتعترب من صميم 
.ائم وتوزيعها توزيعا عادال بني هذه الدول، والعزوف عن االستئثار واالنفراد بذلكالغن

.)1(أثار أحداث سبتمرب على العالقات األمريكية الروسية: الفرع الثاين

املصدر الثاين للقلق االستراتيجي األمريكي -وريث االحتاد السوفييت العدو السابق واحملفز الغائب-تشكل روسيا
قبل مشروع اهليمنة األمريكية، بالرغم من أن روسيا انسحبت من الساحة الدولية بعد سقوط جدار برلني على مست

ستطع محاية العراق كما عجزت أمام تخالل أحداث وتطورات حرب اخلليج الثانية، ففي البداية مل وهو ما تأكد 
نسحاا مبناسبة توسيع حلف الناتو تأكد عجزها واومن جهة أخرى هذا من جهة ،ضربات حلف الناتو لصربيا 

الذي صارت روسيا نفسها مشمولة بوجه ما اليومحىت وصل ،- سابقا–ضم دوال كانت ضمن حلف وارسو الذي 
.ضمن احللف املسيطر عليه أمريكيا

ها مازالت األمريكية جتاهسياساتالفإن ،الروسيةاإلمرباطوريةنظام القطبية الثنائية وتفكك انتهاءلكن بالرغم من 
ألن ،امتدادا لسياسات ما قبل انتهاء احلرب الباردة، أي السياسة القائمة على االحتواء واملواجهة يف مناطق النفوذ

باعتبارها وريثة العداء -بالرغم من حمدودية دورها-الزالت تتوجس خيفة من روسياالواليات املتحدة األمريكية 
.أو تزيدا الغرب واإلحتاد السوفييت على مدى مخسني عامالدائم والترقب والتهديد املتبادل بني

إىل "فالدميري بوتني"وإن كان البعض يرى أن السياسة اخلارجية الروسية قد استعادت بعضا من عافيتها بوصول 
من خالل العودة إىل جمالته املتزايدة تعزيز موقع بالده يف النظام الدويل ، من خالل حماوال1999سدة احلكم يف 

نفوذها يف العهد السوفييت ، وتوطيد الصناعات العسكرية املنهارة وزيادة اإلنفاق على التسلح إنتاجا وتصديرا ، 
.وإحياء الرتعة باالعتزاز باألمة الروسية وأجمادها التارخيية

.10/10/2009: تاريخ التصفح.www.islamonline.net،اإلمرباطورياإلعالنشريين حامد فهمي،–)3(
.136-135ص،- لزهر وناسي، املرجع السابق،ص؛12اهللا محيدالدين، املرجع السابق،صعبدوعبدااهللا نقرش–)1(
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اليات املتحدة الوا أقلق مم، )2(ى فيه هذه الرتعة القومية املتشددة الذي تبن،"بوتني"وهو ما غلب على خطاب 
عن طريق منعها من العودة إىل مناطق نفوذها : سارعت إىل تبين استراتيجة لعزل روسيا جيوسياسيا حيث ، األمريكية

يف أوربا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى، وممارسة سياسة االحتواء العاملي أو االحتواء الشامل واملزج بني الوسائل 
باشر على حدود روسيا، وذلك للجم روسيا من التوسع اإلمرباطوري احلي، من االقتصادية والوجود العسكري امل

يف باالندماجاألوربية األمريكية، دون السماح هلا ة خالل عملية مزدوجة قوامها احتواء روسيا يف منظومة الشراك
وجود هذا التوتر وعودة وال أدل على، )3(هذه املنظومة كطرف فاعل مع تطويقها يف جماليها احليوي يف أوربا وآسيا

بني - 2008أوت –أزمة القوقاز األخرية الواليات املتحدة األمريكية أجواء احلرب الباردة بني روسيا وحلف الناتو و
.روسيا وجورجيا

بيد أن أحداث سبتمرب مسحت بفتح صفحة جديدة مع العالقات الروسية األمريكية ، بعد أن سارعت موسكو بإعالن 
وسجلت امسها عضوا يف التحالف ضد اإلرهاب مستفيدة من هذا الوضع لواليات املتحدة األمريكية اتضامنها مع 

إلطالق يدها يف حرا لقمع الثوار الشيشانيني ، الذين حتولوا من املنظور األمريكي من وطنيني ذوي مطالب عادلة 
. )1(شرعية إىل إرهابيني تشرع إبادم

أن األحداث أذابت اجلليد بني الدولتني مبا ميكن القول نتيجة له أما مل يعودا :حثنيض الباعويف هذا السياق يرى ب
عدوين استراتيجيني ، وما يزيد الدقة يف هذا الطرح إبرام اتفاقية موسكو خبصوص احلد االستراتيجي ، حيث وعدت 

، كما قامت الواليات املتحدة األمريكيةأطلنطي و-روسيا بإقامة عالقات إجيابية وعلى املدى البعيد مع امع اليورو
زيادة التعاون بني الدولتني ك:)2(وات لتدعيم التحالف األمريكي الروسي ـاإلدارة األمريكية من ناحيتها بعدة خط

ملواجهة اإلرهاب الدويل والسعي لدخول روسيا ملنظمة التجارة العاملية وتدشني جملس حلف األطلسي بروسيا دف 
.)3(ن األمين بني روسيا واحللفاء األوربيني والواليات املتحدةتعميق التعاو

عودة أجواء احلرب الباردة مبشرا بهو ما كان و،حدةتهزادو ضته أزمة العراق األخرية لكن هذا املشهد املتفائل قو
بني روسيا -2008أوت –أزمة القوقاز األخرية ، وخاصة الواليات املتحدة األمريكيةبني روسيا وحلف الناتو و

.59السيد ولد أباه، املرجع السابق، ص–)2(
.60املرجع نفسه،ص –)3(
.60السيد ولد أباه ، املرجع السابق، ص –)1(
.شريين حامد ى ، املرجع السابق–)2(
األمن النووي واخلوف من - مصلحة روسيا يف القضاء على التنظيمات اإلسالمية املوجودة يف أفغانستان-: بذلك وهييقومجعلت بوشعدة ب ترى الدراسات أن هناك أسبا-)3(

.ماسي عليهااستغالل روابط روسيا مع دول حمور الشر من أجل ممارسة الضغط الديبلو-حصول اإلرهابيني على األسلحة النووية سواء بالسرقة أو غريها من الطرق
: القاهرة(السادس، ء، اجلزالواليات املتحدة األمريكية من االستقالل والعزلة إىل سيادة العامل؛ حسني شريف، 271سعيد الالوندي، املرجع السابق، ص : راجع يف تفصيل ذلك

.229ص.)2004اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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التقارب الثالثي بني كل من الصني واهلند إمكانية حدوثمن روسيا الواليات املتحدة األمريكية خوف و ، وجورجيا
.وروسيا

.ثار أحداث سبتمرب على العالقات األمريكية اآلسيويةآ: الفرع الثالث

باعتبار أا مالذ العقل ،را لعدة عواملنظاألمريكيةكانت املنطقة اآلسيوية هي الوجهة األوىل للواليات املتحدة
األمريكيةللواليات املتحدةالعداءتطويرالتدريب والتعليم ومكانو، )4(املدبر ألحداث سبتمرب وموطن املشتبه م 

ولذلك وجب ،وموطن العنف وهلذا اعتربت هذه األخرية أن آسيا والشرق األوسط حتديدا هي مفرخ اإلرهاب
.قة معينة يف القارة اآلسيوية عموما ويف الشرق األوسط خصوصا عليها تبين طري

وعليه ستكون دراستنا يف هذا الفرع منصبة على الوقوف على حتديد آثار األحداث على عالقات أمريكا بعموم 
:دول آسيا ، وختصيصا دول الشرق األوسط، على النحو التايل

.إلستراتيجية األمريكية جتاه الدول اآلسيويةا-أ
الضربات الوقائية ك،على جمموعة من اآلليات للقضاء على اإلرهاب يف آسياالواليات املتحدة األمريكية اعتمدت 

جتاه جمموعة من الدول، وذلك من خالل تغيري جمموعة من املفاهيم اليت حكمت العديد من اإلدارات السياسةوتغيري 
جتاوز ضرورات التنافس مع :سعى لترسيخها يف بداية حكمه مثلأو تلك اليت،األمريكية اليت ورثتها إدارة بوش الثاين

.)1(روسيا والصني وطرح قضية مكافحة اإلرهاب كمجال للتعاون وغريها
تغيري عنواملعربين ،ويف هذا السياق ميكن رصد مستويني من التحرك األمريكي اهلادف لبناء حتالف قوي

:مهاوإستراتيجيتها جتاه املنطقة 

يرتبط مبجموعة من البلدان اليت ال توصف بأا شريك استراتيجي كالصني مثال، واليت ميكن :ألولاملستوى ا)1
)2(األمريكيةدةـالقول بشأا أا كانت ضمن الدول اليت اعتربت أا تشكل التهديد املستقبلي للواليات املتح

نسان وتأييد املسألة رة ملف حقوق اإلإذ كانت متارس هذه األخرية قبل األحداث سياسة متشددة من خالل إثا
كما زاد الطني بلة حادثة اصطدام طائرة االستطالع األمريكية باملقاتلة الصينية فوق حبر الصني اليت ،التايوانية

.وإطالق الصني سراح الطيارين األمريكينيالواليات املتحدة األمريكية طويت باعتذار 
لتجاوز تلك اآلثار وتضييق الفجوات مع الصني خاصة األمريكية الواليات املتحدة لكن بعد األحداث سعت 
حرصا منها على عدم خسارا للصني يف عملية بناء التحالف الدويل ضد مكافحة ،فيما يتعلق بامللف التايواين

جامعة ،)دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية(،تداعيات أزمة سبتمرب على العالقات السعودية األمريكيةزهراين، خالد رجب سعيد ال: كمثال على ذلك راجع –)4(
.7، صاملرجع السابقروزماري هوليس، : وما بعدها؛ وانظر188،ص2006،القاهرة، مارس 

.220عمر املسعودي ،املرجع السابق، ص–)1(
.وما بعدها113تشعبات العالقات األمريكية الصينية، راجع سعيد الالوندي، املرجع السابق، ص للتعمق يف–)2(
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زيرة اب، انطالقا من املصاحل املتقاطعة بينهما، وخاصة يف حمور مكافحة اإلرهاب وحتقيق السالم يف شبه اجلهاإلر
.)3(والتخطيط املستقبلي ألفغانستان .الكورية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

كاليابان إستراتيجيةعالقات الواليات املتحدة األمريكية وهو يرتبط بالبلدان اليت تربطها ب: املستوى الثاين)2
دور بفكان هلا القيام،انستاناحلرب على أفغواهلند ، فاهلند مثال قد أعلنت رغبتها يف القيام بدور فاعل يف

كورقة ضغط على باكستان ، وذلك من أجل حتقيق جمموعة من -اهلند–يتعدى رغبتها ، وذلك باستعماهلا 
األهداف املختلفة سواء من خالل توسيع رقعة التحالف أو حتقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية إقليمية يف 

.األمريكيةانة اهلند اإلستراتيجية يف حسابات الواليات املتحدةوتثبيت مكك ما جنم عنه ترسيم ، وذلاملنطقة
وذلك لتصفية ،استغلت هذه األحداث أبشع استغالل-الصني واهلند–لكن واحلق يقال أن هذه الدول 

واليت اعتربا حركات إرهابية جيب القضاء عليها حتت غطاء ،حساباا مع حركات إسالمية هلا معها إحن وحمن
.وهي الفرصة املناسبة اليت قد ال تتكرر،ة اإلرهابمكافح

: )1(والشرق األوسطالواليات املتحدة األمريكية - ب
قد بنيت - باعتباره املسؤول عن احلدث-جتاه الشرق األوسطالواليات املتحدة األمريكية بأن سياسة ميكن القول

كذا االنتقال إىل سياسة جديدة تقوم على مفهوم على أساس اجلمع بني القوة والقيم من خالل مكافحة اإلرهاب، و
وهو ما ال يتأتى إال ،وجعل الشرق األوسط أكثر حرية ودميقراطية،أعضائه أو بعضهمكلتغيري النظام الدويل بتغيري

.)2(بتغيري النظم الداخلية يف الدول الديكتاتورية وفقا للرؤية األمريكية
:رق األوسط تقوم على حمورينوعموما فإن السياسة األمريكية يف الش

:وذلك من خالل:احلرب ضد اإلرهاب.1
.إحلاق اهلزمية باملنظمات اإلرهابية ومنعها من احلصول على أي دعم من أي دولة كانت§
.تغيري الظروف اليت تستغلها التنظيمات اإلرهابية وتوظيفها لتربير أعمال العنف اليت تقوم ا§

وقال انه فعل ما مل يفعله العديد من الرؤساء . أجرى الرئيس االمريكي جورج بوش جولة كربى يف الشرق األوسط2008يف يناير :يقول أحد احملللني األمريكيني–)3(
تساعد ايران، وحث اسرائيل وفلسطني لتجاوز خالفام، ووعد اململكة العربية السعودية بصفقة أسلحة جديدة واسعة، وسأهلا عما إذا كان ميكن أنفوعد وهدد . قبله

:راجع يف ذلك" وحتدث بتفاؤل حول مستقبل العراق وشجع  على املزيد من الدميقراطية. باستمرار ارتفاع أسعار النفط
  LAWRENCE Freedman, A CHOICE OF ENEMIES, America Confronts the Middle East, PublicAffairs, United States of

America.2008. p504.
وما 207، ص )2003دار التقدم، :دمشق(، ترمجة موفق الدليمي، التوسع األمريكي يف اخلليج،إدوارد ريس: الشرق أوسطية راجع-للوقوف على تاريخ العالقات األمريكية–)1(

.63-3ص، - ، ص1989،، مركز دراسات الوحدة العربيةل العربية بعد أحداث سبتمربالسياسة اخلارجية األمريكية جتاه الدوبعدها؛ نيفني عبد املنعم مسعد ، 
،جامعة القاهرة، )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية(،)دراسة مقارنة(حقوق اإلنسان يف املبادرات الدولية بشأن الشرق األوسطشيماء زغلول رياض صاحل ، –)2(

.44ص .2008
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برنامج مساعدات ملكافحة اإلرهاب والذي ،لتنفيذ هذه اإلجراءاتحدة األمريكية الواليات املتولقد استخدمت 
وهو الربنامج الذي يقوم بتوفري التدريبات الالزمة واألدوات ،يعد عنصرا من عناصر التعاون األمريكي العريب

.اإلرهابالضرورية لردع ومكافحة 
:)3(التحول الدميقراطي يف الشرق األوسط.2

ويف مقدمتها احتواء اإلرهاب والقضاء على جذوره الواليات املتحدة األمريكية تحقق مطالب ومصاحل ال ميكن أن ت
وفرض تسوية للصراع العريب اإلسرائيلي دون إحداث تغيريات جوهرية على التركيبة الداخلية واإلقليمية للنظام 

ية يف مستوى أنظمة احلكم ، ولو بلغ العريب، والشك أنه سيكون على رأس هذه التغيريات فرض إصالحات دميقراط
ومحاية وصون حقوق األقليات القومية -كما حصل مع النظام العراقي–حد إسقاط بعضها بالقوة إىلاألمر 

وفرض إصالحات جوهرية يف األنظمة التربوية والثقافية وإدماج املنطقة يف دوائر التحالف االستراتيجي اليت ،والدينية
.)4(تحدة األمريكيةالواليات املتقودها 

وإن تغاضت سابقا عن قضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية يف الدول العربية الواليات املتحدة األمريكية وعليه فإن 
تلك السياسة ، حيث أصبح نشر الدميقراطيةمنتكم أحداث سبتمرب غريحبالصديقة لضمان مصاحلها، لكنها و

إن قيام الغرب «: يف خطاب لهبوش االبن صرح قدكافحة اإلرهاب، فواحترام حقوق اإلنسان إحدى ركائز م
بالتساهل حول انعدام الدميقراطية يف الشرق األوسط جيب أال يكون على حساب احلرية ، وطاملا ظل الشرق األوسط 

.)1(»ىل اخلارجمكانا ال تزدهر فيه احلرية، فسيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر االمتعاض والعنف اجلاهز للتصدير إ
: األمريكية يف جمال التحول الدميقراطي على العمل من خالل إطارين رئيسيني مهاسياسةالهذا وتقوم 

.6/11/2003الرئيس بوش عنها يف واليت أعلن ،مبادرة الشراكة مع الدول الشرق أوسطية)1
اق على مضموا يف اجتماع قمة األمريكية ومت االتفدارةاإلمبادرة الشرق األوسط الكبري اليت بلورا )2

، وتقوم فكرة هذه املبادرة على 2004يف جوان الواليات املتحدة األمريكية ب" سي آيالند"الدول الثماين يف 

يات السوق اليت تنتج أكرب فرص عمل مساندة دول الشرق األوسط يف التقدم حنو الدميقراطية وبناء اقتصاد

.دية واالجتماعية للمنطقة من خالل اإلصالحات االقتصا

، جملة حبوث الشرق األوسط، العدد الشرق األوسط واخلريطة األمريكية اجلديدةحممد الديب، : باخلرائط والبيانات واملعطيات راجع: لوقوف على هذه النقطة بالتفصيل ل–)3(
وما بعدها218، ص 2007، جانفي 21/22

.103السيد ولد أباه ، املرجع السابق، ص–)4(
.47، املرجع السابق، صشيماء زغلول رياض صاحل–)1(
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هي حماولتها نشر الدميقراطية ،سبتمرب على السياسة األمريكية جتاه منطقة الشرق األوسط11وكخالصة فإن آثار 

لتحول الدميقراطي بتقدمي عدة مبادرات لتدشني اإلصالح يف املنطقة اكإحدى آليات مكافحة اإلرهاب وتبنيها 

.لدميقراطية واحلرية وإسقاط النظم الديكتاتورية وتربيرها للحرب على العراق مبحاولة نشر ا

، فإن إسرائيل جنحت إىل حد بعيد يف الربط بني )2(أما فيما يتعلق بآثار األحداث على القضية الفلسطينية بالذات
املتابعأحداث سبتمرب وما تسميه باإلرهاب الفلسطيين والعريب، إذ جعلت إسرائيل من نفسها اجلندي املخلص 

من -ما عمله شارون لُّلقضاء عليه يف حدود ما تسيطر عليه من األراضي، فجاوت األمريكية ضد اإلرهابلعمليال
اليت2002حصار مقر الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات وكذا املذابح املرتكبة يف الضفة الغربية وجمازر خميم جنني يف 

يف العامل )3(ج عن إطار التوجه الدويل األمريكيال خير–وما حيدث بعدها 2009اختتمت حبصار وحرب غزة عام 
.ولكن بصيغة وإخراج إسرائيليني

اإلفريقيةثار أحداث سبتمرب على العالقات األمريكية آالفرع الرابع
الواليات املتحدة عانت القارة اإلفريقية هي األخرى صنوفا وألوانا من اإلرهاب، مما جعلها يف دائرة اهتمام 

دول مشال إفريقيا للتعاون من أجل القضاء تدعو-أمريكا–مما جعلها ، بعد أحداث سبتمربخاصة مشاهلا، واألمريكية
: وفيما يلي دراسة لتأثري أحداث سبتمرب على العالقات األمريكية اإلفريقية، على قواعده فيها

رة اإلفريقية بعد انتهاء احلرب بدأ االهتمام األمريكي بالقا. العالقات األمريكية اإلفريقية قبل أحداث سبتمرب-أ
الفاسدة على العاملية الثانية، وذلك من أجل مواجهة النفوذ الشيوعي، من خالل دعم بعض األنظمة الديكتاتورية

–يف الزائري، أو نظام الفصل العنصري يف جنوب إفريقيا، وانعكست هذه السياسة " جوبوتو ميسي سيكو"غرار 
رؤساء األمريكيني هلذه القارة باستثناء الرئيس روزفلت إبان احلرب العاملية الثانية بعدم زيارة ال-عدم االهتمام

، كما توقف ا مرة أخرى يف 1943حلضور مؤمتر الدار البيضاء عام ) غرب إفريقيا(عندما توقف يف جامبيا 
حيث جاءت زيارة 1978غاية واستمر هذا اإلمهال إىل،طريق عودته من الزيارة غري الرمسية اليت قام ا لليبرييا

11االنعكاسات الدولية واإلقليمية ألحداث ، ضمناإلسرائيلي–سبتمرب على الصراع العريب 11إنعكاسات أحداث حسني قادري،: للمزيد من التفاصيل راجع –)2(

وقف األمريكي من الصراع اإلسرائيلي أثر احلادي عشر من سبتمرب على امل؛ حسام حممد يونس، 59-31ص، -صاملرجع السابق،، 2001سبتمرب 
.وما بعدها96، ص 2008، جامعة القاهرة، )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية(، الفلسطيين

ريتشارد بريل، بول وولفيتز، : ن ، على غرار الصهاينةلعل التفسري املقنع هلذا التوجه، هو سيطر وتفاقم نفوذ اللويب اليهودي داخل البيت األبيض ووزارة الدفاع يف عهد بوش االب–)3(
ما بعد احلر األمريكيةاجلمهوريات يف مواجهة اهليمنة (امرباطورية الفوضى آالن جوكس، : ؛ وانظر أيضا57الشاهر، املرجع السابق، إمساعيلدوغالس فيت وغريهم، راجع شاهر 

.231، ص )2005، دار الفارايب: لبنان(،)الباردة
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الرئيس جيمي كارتر لكل من نيجرييا وليبرييا حيث اعتذر آنذاك عن إمهال اإلدارات األمريكية املتعاقبة للقارة 
.)1(السمراء
قيا ـحتاد السوفييت وانتهاء احلرب الباردة ثار جدل واسع داخل اإلدارة األمريكية بشأن إفريالابسقوط لكن

:تبلور يف اجتاهني
ضرورة اإلفريقية قارة مظلمة خاصة وأن أوضاعها متدهورة للغاية لذا فترك إفريقيا اجتاه يرى أن القارة.1

.لكوا ستشكل عبئا ثقيال على امليزانية األمريكية
ثلث السوق (مليون نسمة 700تكثيف االهتمام ذه القارة اليت بلغ عدد مستهلكيها اجتاه يرى ضرورة.2

).العاملي

:انت اإلدارة األمريكية متيل إىل هذا الرأي لعدة اعتباراتولقد ك
إذ تشكل الدول اإلفريقية قرابة ثلث دول األعضاء يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة : العامل العددي.1

.إصدار القرارات الدوليةهامة ال ينبغي جتاهلها يف عملية وهي كتلة 
.ستراتيجي الذي حتتله هذه األخريةحجم الثروات اليت متتلكها إفريقيا واملوقع اال.2
.ألخذ مكانة يف إفريقياالرامياالجتاه األوريب.3

وعلى إثر ذلك ظهرت أصوات وتقارير أوصت بضرورة السعي لالستفادة من إفريقيا وتغيري النظرة إليها، وعقب 
، واليت مشلت 1998مارس ذلك تعددت زيارات املسؤولني األمريكيني للقارة كان أمهها زيارة كلينتون األوىل يف 

، أين زار 2000أوت26، وكذا زيارته الثانية يف وجنوب إفريقيا وبتسواناوالسنغالست دول أوغندا ورواندا وغانا 
1998يف دار السالم ونريويب يف أوت الواليات املتحدة األمريكية نيجرييا وترتانيا ومصر، والشك أن تعرض سفاريت 

ذه القارة ، هذا االهتمام زاد حدة بعد أحداث الواليات املتحدة األمريكية هتمام كان إيذانا بزيادة تركيز ا
:وهو ما سنبينه يف العنصر املوايل2001سبتمرب 11

إلفريقية أدانت ابداية نود أن نقول أن مجيع الدول .تأثر العالقات األمريكية اإلفريقية بأحداث سبتمرب- ب

، كما استنكرا املنظمة اإلفريقية يف قراراا األمريكيةواليات املتحدةواستنكرت العملية اليت تعرضت هلا ال

إن حكومة جنوب إفريقيا تشجب " الصادرة عقب األحداث، فعلى سبيل املثال جند تصريح رئيس جنوب إفريقيا

ارع كل ، كما س" هلجمات اإلرهابية العظيمة وتنظم إىل العامل يف شجب هذه األفعال اخلسيسةادون حتفظ هذه 

اإلرهاب رئيس نيجرييا بعرض تعاوما يف حماربة " أوليسوغم أوبساجنو"من السودان و"عمر البشري"من الرئيس 

.15/06/2009: ، تاريخ التصفحwww.alsunah.org.، جولة بوش اإلفريقية، األهداف والدالالتبدر حسن ، –)1(
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الواليات وقعت 2001كما قدمت بريتوريا قائمة أمساء ملشتبه م ورمبا هلم صالت مع القاعدة، ويف أكتوبر 

.)1(رمني للعدالةوجنوب إفريقيا اتفاقية تسليم ااملتحدة األمريكية 

أصدرت يف 2002كما عقدت الدول اإلفريقية قمة لإلحتاد اإلفريقي يومي العاشر واحلادي عشر من شهر جانفي 

ختامه بيانا يؤكد إدانة الدول اإلفريقية ألحداث سبتمرب ، والتزامها التام بقرارات األمم املتحدة ومنظمة الوحدة 

.)2(اإلفريقية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

السنغالوهي ،2003وعلى إثر ذلك قام الرئيس جورج بوش االبن بزيارة إىل مخسة بلدان إفريقية يف جويلية 

لن تسمح لإلرهابيني الواليات املتحدة األمريكية أن " وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وأوغندا ونيجرييا، قال حينها

." هديد العاملبتهديد الشعوب اإلفريقية أو استخدام إفريقيا كقاعدة لت

وذلك باعتبار أن القارة ،و ما يفهم منه أن هذه الزيارة جاءت  يف سياق احلرب األمريكية على اإلرهاب

تشكل مالذا آمنا لإلرهاب، لضعف الدول اإلفريقية وغياب -وعلى لسان وزارة الدفاع األمريكية–اإلفريقية 

بيني للنشاط والتكوين وإعداد القواعد والعدة لتنفيذ خمططام السلطات الرمسية ، وهو ما يفتح الباب أمام اإلرها

يضاف إىل هذا الضعف ظاهرة الصراعات املنتشرة يف الساحة اإلفريقية وحالة الفقر اليت ختلق ، )3(من وأمان أيف 

إفريقيا أرضية للنفور والراديكالية وتقدم جمندين للجماعات اإلرهابية، وكذا النسبة الكربى للمسلمني يف قارة

.، وهو ما يشكل خطر العنف واإلسالم األصويل على املصاحل الغربية)مليون250حوايل (

تستخدم عند اللزوم يف معظم القارة  ،قواعد عسكرية مؤقتةتشييد إىلالواليات املتحدة األمريكية سعتولذلك 

إلقامة قواعد يف تسعكما دا ، وأوغنالسنغالوأخرى يف -شرق القارة- فنجحت يف تنصيب قاعدة يف جيبويت

نظرا ملا تشكله القاعدة -على األقل على إقليم اجلزائر- ، وذلك ما قوبل بالرفض من اجلزائر)1(صحراء إفريقيا

ويف سياق الواليات املتحدة األمريكية سعتوإضافة إىل آلية القواعد .اليت تتخذ من هذه الصحراء جماال للنشاط

:إفريقيا القيام بحرا على اإلرهاب يف 

.اهلجوم على املالذات اآلمنة لإلرهابيني.1

.310، ص ع السابقاملرج، )استراتيجيات االخنراط والتعاون:سبتمرب11د إفريقيا بع(رب على اإلرهاب، فصل إفريقيا واحلجيفري هاربزت، غريغ ميلز، –)1(
.270مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم، املرجع السابق، ص–)2(
.وهو ما يترجم حسب البعض بأعمال االختطاف لألجانب داخل الدول اإلفريقية كالنري ومايل وموريتانيا–)3(
، ختتص مبجموعة من املهام اليت تبدوا ظاهريا أا (africom)جديدة للقارة اإلفريقية قراره بإنشاء قيادة عسكرية موحدة2007يف السابع من فرباير أعلن الرئيس بوش االبن–)1(

تثور من أن طموح الواليات املتحدة أكرب من ذلك، فهي تسعى تتعلق مبكافحة اإلرهاب ودعم حكومات الدول اإلفريقية لتعزيز السالم واحترام حقوق اإلنسان وغريها، إال أن املخاوف
–قيادة عسكرية أمريكية جديدة إلفريقيا خريي عبد الرزاق جاسم ، : راجع يف ذلك املقالة القيمة لـ.ن النفط اإلفريقي وتقليم أظافر اليد الصينية وحتجيم دوره يف إفريقياإىل البحث ع

.109-88ص، -ص.2009، شتاء 31، الة العربية للعلوم السياسية، بريوت، العدد فرصة أمريكية وحمنة افريقية
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.حرمان اإلرهابيني من التأييد واملساعدة.2
القضاء على األوضاع اليت يستغلها اإلرهابيون، وذلك بتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية .3

.والسياسية واحلكم الرشيد وحكم القانون

عالقات األمريكية اإلفريقية قد أخذت بعدا آخر، وانتقلت من مرحلة االهتمام ن الإعلى كل ما سبق فوعليه تأسيسا
. احلذر إىل مرحلة مشاركة إفريقيا أمريكا يف حرا على ما تسميه اإلرهاب

فإن أهم املواقف اليت اختذا الواليات املتحدة األمريكية وعكس بدقة رؤيتها للسياسة الدولية :ذكرإذا وانطالقا مما 
: )2(هي

كعدو عاملي جديد ، مطلوب من كل دول العامل حماربته بقيادة أمريكا -بعد األحداث-بروز اإلرهاب.1
.وطبقا لتوجهاا وإمالءاا

مت جتسيد هذا العدو يف املرحلة األوىل حتت عنوان اإلرهاب اإلسالمي ممثال يف أسامة بن الدن وتنظيم .2
حركة طالبان، وبعد الفراغ منها جاء دور العراق الذي فجرت معاقبتهم وتدمري قواعدهم مع،القاعدة

.أسقط نظامه وحوكم وأعدم قادته تبعا
من ،سواء أكان داخل الواليات املتحدة أو خارجهاباألصالة أو الوكالة،شن حروب للقضاء على اإلرهاب.3

لتقليدية ضد من ثبت أو احلروب اخالل الضربات الوقائية ملن تشم منهم الواليات املتحدة رائحة اإلرهاب
.تورطهم فعال

.تشكيل حتالفات دولية للقضاء على اإلرهاب برضا الدول أو كرها عنها.4
واملالحظ أن التحالفات اليت مت بناؤها خالل والية بوش األوىل اتسمت باهلشاشة وتعرضت للتفكك يف عدد من 

من احلرب على العراق، وقيام بعض -خاصة األوربية-املراحل واألزمات، وهو ما برز يف مواقف بعض الدول
.الدول بسحب قواا من العراق بعد تصاعد عمليات املقاومة العراقية ضدها

ستدعى إعادة النظر يف إعادة بناء هذا التحالف على أسس فعالة وقوية، فتعالت الدعوات من اجلانبني اوذلك ما 
نتيجة وحتقيقا لذلك ما أعلنه جورج بوش االبن يف أول وكان ،)1(حول الطرق اليت يتم ا تفعيل هذه التحالفات

سيسعى إىل العمل مع أصدقاء وحلفاء الواليات املتحدة مبا يف ذلك «:نه أمؤمتر صحفي عقده بعد إعالن النتائج 
االحتاد األوريب وحلف مشال األطلسي لتعزيز التنمية والتقدم وهلزمية اإلرهابيني ولتشجيع احلرية والدميقراطية 

.17عبد اهللا محيد الدين، املرجع السابق، ص وعبد اهللا نقرش–)2(
وعضو جملس جوليانو آماتو، رئيس الوزراء اإليطايل السابق يسكار ديستان وجالرئيس الفرنسي السابق :كان من بني هذه الدعوات تلك الدعوة اليت وجهها –)1(

ا والرئيس بوش، وصفة جديدة يكبعد فوز بوش بالعهدة الثانية، وهي رسالة اىل هذا األخري بعنوان رسالة ألمر2004رالف دارندوف يف نوفمرباللوردات الربيطاين 
ع ، تضمنت الدعوة إلعادة تقييم العالقات بني أوربا وأمريكا يف ضوء الظروف الدولية السائدة آنذاك، لإلطالع على جوانب هذه الرسالة راج)لتفادي اخلراب القادم

.158د الشايف، املرجع السابق، صعصام عب



المتحدةالوالیاتسیاسةعلى2001سبتمبر11أحداثانعكاس:الفصل الثاني
األمریكیة

-184 -

سأمد يدي إىل كل من يشاركنا أهدافنا وأنا تواق لبدء العمل الذي «وأضاف »واإلرهابلالستبدادكبديلني 
لدينا عدو مشترك ولدينا واجبات مشتركة حلماية شعوبنا ،مهما كانت خالفاتنا يف املاضي" وأشار" واجههن

.»واة املرض واجلوع والفقر يف مناطق العامل املضطربة
،إن أقرب األصدقاء ال يتفقون دائما على كل أمر«:19/2/2005أيضا مبناسبة خطابه األسبوعي يف كما قال

وهي هزمية اإلرهاب ،21إال أن أفضل القيم واملصاحل األمريكية واألوربية هي واحدة  مع إشراقة فجر القرن 
.»وقهر الفقر وتوسيع التجارة وحتقيق السالم

ألقوال بل تعداه إىل األفعال وهذا ما ترجم بزيارة كل من بوش بعد إعادة انتخابه هذا ومل يتوقف األمر على ا
وجود توجه جاد حنو بناء حتالف قوي بني بوهو ما ميكن تفسريه،دول أوربية 8وكذا وزيرة خارجيته إىل 

.ضفيت األطلنطي
ة منه، وكذا ممارسة الضغط تصاعد االهتمام مبنطقة الشرق األوسط وهذا ما يفسره التدخل العسكري يف دول.5

السياسي على كل دولة وكذا طرح املبادرات اليت تتحدث عن اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
.والثقايف يف املنطقة

جيب القضاء إرهابيةباعتبارها حركات ،األحداث ملواصلة قمع املقاومة الفلسطينيةهاستغالل إسرائيل هذ.6
رافقه ،فيها جرائم تفوق التصورارتكب،شارون محلة شرسة للغايةحيث شن، وذلك ما مت فعال ،عليها

.سكوت أمريكي ، ومواقف كالمية أوربية، وعجز عريب تام
:ما يليللقضاء على اإلرهاب جتعلنا نقف أماماألمريكيةإذا املواقف والسياسات اليت اختذا الواليات املتحدة

ل عملية خلق احملفز اإلستراتيجي الالزم والضروري الذي لطاملا حبثت عنه إن إعالن احلرب على اإلرهاب ميث-أ
.اإلدارة األمريكية، بعد أن وري العدو السابق الثرى

سواء أكانت داخلية أو األمريكيةسبتمرب قد أحدثت قطيعة يف سياسة الواليات املتحدة11أن أحداث - ب
احمتدمطرأت بعد وقوع األحداث وإن كان اخلالفخارجية وهذا الكالم نرجعه إىل حجم التغيريات اليت 

.حول اعتبار هذه األحداث منشأة أو كاشفة هلذه التغيريات
:تظهر أساسا يف)1(فمن يرى بأن األحداث أفرزت حتوالت

.حبد ذاته التطورات اخلاصة داخل اتمع األمريكي-
، حىت وإن كانت والعملية معاظريةالتطورات اليت حصلت على حقل العالقات الدولية من النواحي الن-

.لبعض املفاهيم جذور ضاربة يف الوضع األمريكي والدويل

.16-15ص، –، ص .)2005دار الفكر ، :سوريا (،، الطبعة األوىل سبتمرب11العرب وعامل ما بعد برهان غليون، –)1(
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من يرى أن أحداث سبتمرب مل حتدث تغيريا جذريا يف النمط االستراتيجي األمريكي، ومل جيعل الواليات اأم
، فهناك أمور )2(مصلحة يف ذلكتتخلى عن إستراتيجيتها العاملية يف العمل املنفرد حني ترى األمريكيةاملتحدة

:ظلت يف السياسة األمريكية كما هي
.عدم تغيري سياسة تأكيد اهليمنة األمريكية-
.مل يتغري سلوكها يف البحث عن األمن املطلق-
حتت سيطرا ، واإلنفراد بالقيام مبا تراه صحيحا حىت مل يتغري سلوكها يف اإلبقاء على احللفاء األوربيني-

.ته من قبلهممت معارضولو 
احلرب " كانت حتت عنوان ،يف املرحلة األوىل من عهد بوش االبناألمريكيةالواليات املتحدةسياسة أن -ج

لة الثانية كما يرى ـاملرحأما يفمن خالل التدخل املنفرد واحلرب االستباقية واهليمنة ،" على اإلرهاب
وإن كان هذا التغري ال ميس املضمون والتوجهات ،"القضاء على االستبداد" كانت حتت عنوان ف،)3(البعض

العامة واالستراتيجيات واألساليب والتكتيكات املزمع استخدامها يف املرحلة القادمة ، ألن اليمني األمريكي 
وأنه من املفيد التركيز على ،يرى أن اإلرهاب هو اخلطر الرئيسي ولكنه عرض من مرض هو االستبداد

ن القضاء على اإلرهاب ال يكون إال باستئصال التربة أب،و ما عكسه خطاب بوشوه، معاجلة املرض ذاته
أي بالقضاء على نظم احلكم االستبدادية واستبداهلا بنظم حكم دميقراطية ، مؤكدا على أن :اليت أنبتته

.)4(لقوةالواليات املتحدة لن تتجاهل االضطهاد ولن تعذر املستبدين حىت لو تطلب األمر استعمال السالح وا
من الدول للحرب على اإلرهاب، لتصفية حسابات شخصية مع حركات التحرر باسم استغالل الكثري -د

مكافحة اإلرهاب، ونذكّر هنا باهلند ومشكلتها مع  املنظمات اإلسالمية الكشمريية، وروسيا واملسألة الشيشانية  
، طاملا نالت رضا وبركة )5(نقضاض عليها فقد وفرت هذه األحداث هلذه الدول السالح األكثر فعالية لال

، وال خيتلف األمر إن كان ذلك هذه األخرية، فهي والشك حتارب هؤالء باسم األمريكيةالواليات املتحدة
.باألصالة أو الوكالة

وأيا كانت التغيريات اليت حدثت يف السياسة األمريكية،وأيا كان موقع السياسة احلالية من اإلعراب، فإن الذي

:نلمسه من هذه السياسة اليت عرفها العامل بعد األحداث ، هي وجود جمموعة من اآلثار نربزها يف التايل

.128شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص –)2(
.156عصام عبد الشافعي، املرجع السابق، ص–)3(
:إن أولويات السياسة اخلارجية خالل والية الرئيس بوش  الثانية هي" ته كوندي ليزا رايس بقوهلا وهو الطرح الذي أكد–)4(

.توحيد اتمعات الدميقراطية يف إقامة نظام دويل يرتكز إىل قيمنا املشتركة وحكم القانون-1
.طيف من اليأس الذي يغذي اإلرهابتعزيز اتمع الدميقراطي حملاربة التهديدات اليت تواجه أمننا املشترك والتل-2
نسعى رد القضاء على اإلرهاب فحسب ، بل نسعى إىل إجياد أننا ال" 26/01/2005هذا وأضافت يف " نشر احلرية والدميقراطية يف مجيع أحناء العامل-3

.هراجع، املرجع واملوضع نفس" عامل تنتصر فيه طموحات كل البشر من النساء والرجال حنو احلرية
.29-28ص، -، املرجع السابق،صالقانون الدويل ملكافحة اإلرهاب؛ عبد اهللا األشعل، 240بادي شلغني، املرجع السابق، ص : للمزيد من التفصيل راجع-)5(
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.)1(غموض مستقبل العالقات الدولية يف ظل الغموض والضبابية احلالية وتعدد سيناريوهات مستقبلها -

يت قامت للقضاء على فكرة بعملية ازدياد األوضاع األمنية تعقيدا وسوء، مبا يثبت فشل احلملة األمريكية ال-

.)2(ة واإلرهاب شوكة وقوةة والداء علّعسكرية، زادت هذه األخرية الطني بلّ

.االسترتاف الكبري لالقتصاد األمريكي أثناء احلرب العسكرية-

.جتاهل األزمات الداخلية كالبطالة وسوء حالة التأمني الصحي وغريها-

يعة شاملة تامة من قبل خليفة بوش ، والذي عرف فيما بعد بأنه تطلع الدراسات إىل تغيري جذري وقط-

، والتشوق إىل طريقة تعامله مع التركة الثقيلة واإلرث السيئ الذي "حسني مبارك أوباما"اإلفريقي األصل 

.)3(" التغيري اآلن:" خلّفه بوش االبن، وتطبيق برناجمه الذي أومسه بـ

ن خالل اخلسائر البشرية الكبرية يف صفوف املدنيني يف أفغانستان التأثري الواضح على حقوق اإلنسان، م-

، وغري األمريكيني األمريكيةوالعراق، واخلروقات اليت طالت حىت املواطنني األمريكيني داخل الواليات املتحدة

واليت والشك أن هذه هي النقطة الرئيسية يف حبثنا، . يف شىت أصقاع العامل يف ظل محى احلرب على اإلرهاب

.من أجلها سنبسط احلديث يف الفصلني املواليني

، 160العددجملة السياسة الدولية،،)جهة نظر عربيةو(سبتمرب 11مستقبل العالقات الدولية بعد أحداث للوقوف عند خمتلف هذه السيناريوهات، راجع حسن عبد اهللا العايد،-)1(

.وما بعدها39ص .2005ابريل
، حنو سياسة خارجية أمريكية ناجحةوليام بولك، : األمريكية املطالبة بترشيد السياسة األمريكية عموما والسياسة اخلارجية خصوصا، راجع على سبيل املثالوهنا تعال األصوات -)2(

.وما بعدها26، ص 2005، أكتوبر 320، العدد املستقبل العريب
؛ آسياوما بعدها 7، ص 2008، ديسمرب 109جملة دراسات دولية، العدد ، )هل ستتغري السياسة اخلارجية األمريكية(العامل بعد انتخاب أوباماراجع كمال بن يونس، –)3(

جملة ، )حقبة ما بعد العنصرية(انتخاب أوباما؛ سعيد خبريه ، وما بعدها18، ص 2008، ديسمرب 109عدد ، جملة دراسات دولية، الهل يصلح اوباما ما أفسده بوشالعتروس ، 
.وما بعدها15، ص 2008، ديسمرب 109دراسات دولية، العدد 
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صل الثالثـالف
انعكاسات السیاسة األمریكیة على حقوق اإلنسان

حداث سبتمرب املفاجئة والقاسية، إىل تبين سياسة أقرب ما تكـون إىل  ألاألمريكيةأدى تعرض الواليات املتحدة
ـ " تاليـة االنتقام منها إىل ما مسته حقها يف الدفاع الشرعي، وهي السياسة اليت ميكن أن خنتصرها يف العبارة ال رب احل

.، هذا العدو الزئبقي اهول املستعصي على التعريف"العاملية ضد اإلرهاب

علـت مـن املختصـني    لكن والواقع يشهد على ذلك ، فإن هذه احلرب قد خلّفت من اآلثار الكبرية اليت ج
ة للمكتسبات الدولية اليت ل القانون والسياسة الدوليني يدقون ناقوس اخلطر على املصادرة األمريكيوالدارسني يف حق

أن حيقق األمن لال ميكن حبال من األحواةمت حتقيقها يف السنوات املاضية، وأن ما قامت به الواليات املتحدة األمريكي
.بأخيه ومثلهيعاجل بدءاألمريكي أو الدويل، ألن العنف ال ميكن أن

تركت احلرب بصماا عليها، ومنـها حقـوق   اآلثار الوخيمة اليتإىل تعدادالفقهاء وحتصيال على ذلك ذهب
بتواطـؤ اإلنسان اليت عرفت وضعا صعبا يف ظل اهلوس األمريكي األمين من كل ما تشم منه رائحة التهديد، وذلك 

.من هذه احلرباملستفيدةبعض األنظمة والدول اليت كانت 

لثمن غاليا جراء هذه احلرب، وهـو مـا   اعترب الفقهاء أن حقوق اإلنسان من بني الثوابت اليت دفعت اومن هنا 
حلقوق اإلنسان، ينطلق أساسا يونسعى للتحقق منه قانونيا، ومن أجل ذلك فإن البحث عن االنتهاك األمريكنؤيده

لكننا نعتقد جازمني ، من القواعد املنظمة هلا وهو ما نقصد به القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
ونتهاك وقع حلقوق اإلنسان كان من خالل انتهاك قواعد الشرعية الدولية باعتبار هـذه األخـرية السـند   أن أول ا

وباعتبار أن القانونني السابقني مها أحد قواعد ومبـادئ هـذه   ،األساس للحماية الوضعية القانونية حلقوق اإلنسان
.الشرعية، ولذلك فانتهاك األصل هو بالضرورة انتهاك للفرع

: ليت سيدور عليها هذا الفصل بالدراسة هياك فإن احملاور ولذل

.والشرعية الدوليةضد اإلرهاباحلرب األمريكية: املبحث األول-

.تأثري احلرب األمريكية ضد اإلرهاب على القانون الدويل حلقوق اإلنسان: املبحث الثاين-

.اإلنساينالدويل تأثري احلرب األمريكية ضد اإلرهاب على القانون : املبحث الثالث-

.وفيما يلي تفصيل ذلك
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المبحث األول
.اإلرھاب والشرعیة الدولیةضدالحرب األمریكیة 

ملّا كان من الصعب الوصول بالتنظيم الدويل إىل مرحلة الدولة العاملية اليت تذوب فيها التشريعات الداخلية يف 

لعاملية، وملّا تعذر إنشاء حكومة عاملية تنظم شؤون اتمع لدويل الذي تقبله الدول املشكلة هلذه الدولة ااالتشريع 

ابتداء من ميثاق وجود خطوات لتحقيق ذلك ، فإن الذي حنن عليه اليوم ، الدويل وانصياع الدول لقراراا وتوجيهاا

لعمل الدويل الذي متخض عنه إنشاء منظمة األمم املتحدة كخطوة لتنظيم اتمع الدويل يف إطار ا"سان فراسيسكو"

.املشترك للحفاظ على السلم واألمن الدوليني، هروبا من تكرار سيناريو احلرب العاملية الثانية

ولذلك أعطيت هلذه املنظمة صالحيات معينة يف هذا اال، من خالل ضبطها وتنظيمها لشؤون اتمع الدويل عن 

اليت تعترب املرجع كن أن نطلق عليه الشرعية الدولية، ما ميطريق القانون الدويل مبختلف أفرعه، اليت تشكل يف النهاية

. يف تكييف التصرفات الدولية ،بغض النظر عن موقف القانون الداخلي للدول يف ذلك

وانطالقا من هذا الكالم، فإن البحث عن مدى شرعية احلرب األمريكية على اإلرهاب تكون من خالل عرضها 

:بادئ املشكلة للشرعية الدولية، وعليه فإن العناصر اليت سيضمها هذا املبحث هيوعرض آلياا على القواعد وامل

.مفهوم الشرعية الدولية: املطلب األول-

.سبتمرب11مدى شرعية التكييف األمريكي ألحداث : املطلب الثاين-

.تأثري احلرب ضد اإلرهاب على الشرعية الدولية: املطلب الثالث-

.وفيما يلي عرض ذلك
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المطلب األول 
مفھوم الشرعیة الدولیة

ن علينا الوقـوف  قبل أن نأيت على تعريف الشرعية الدولية، يتعي.تعريف الشرعية الدولية: الفرع األول
مصطلح الشرعية يف حد ذاته، والذي تشتبه به عدة مصطلحات أمهها املشروعية، فما الشرعية وما تعريفابتداء على
.املشروعية؟

تلشرعية ف اعر)légalité( اتمع النظام السياسي، وخيضعون له طواعيـة "بأاألسس اليت يقبل فيها أفراد ا")أو )1 ،
فهي خضوع ")légitimité(أما املشروعية ، )2("جمموعة القواعد اليت جيب مراعاا والتقيد ا يف جمتمع معني" هي 

صفة ما هو شرعي ومؤسـس  " ، كما تعرف املشروعية بأا )3("نشاط السلطات ونشاط املواطنني للقانون الوضعي
.)4("أو هي خاصية سلطة متماشية مع مفهوم السيادة يف بلد معني ومع طموحات الشعوب،قانونا

رفض اجلماعة هلا، بسبب لتكون السلطة مشروعة أي مطابقة ألحكام القوانني ولكنها غري شرعية قد وعليه فإنه 
توقعام، فالشرعية فكرة مصدرها الدين والتقاليد، بينما املشـروعية مصـدرها القـانون    عدم تالؤمها مع قيمهم و

.)5(الوضعي

داخلية ودولية، فإن كانت الشرعية الداخلية هي جمموعة القواعد اليت تطبق داخل : واجلدير بالتنويه أن الشرعية نوعان
ملستقر عليها يف القانون الدويل، واليت يتكون منها النظام اكل دولة، فإن الشرعية الدولية هي جمموعة القواعد واملبادئ 

أو أا صفة مطابقة ملقتضيات  القانون الدويل ومواثيق املنظمات الدولية وما أقرته اجلماعـة  ، )6(العام العاملي الدويل
هي  قواعد و أحكـام  ومنه يتعني أن الشرعية الدولية، )7(الدولية من قواعد ملزمة ومبادئ للعدالة واألخالق احلميدة

.القانون الدويل مبختلف فروعه، وعليه ميكن القول بأن من مصادر الشرعية الدولية القانون الدويل مبختلف أنواعه

ومما الشك فيه أن للشرعية الدولية أمهية مبكان، باعتبار أن خمالفة الشرعية الدولية معناه اقتراف ما من شأنه تشـكيل  
فإن تقنني أو تأطري الشرعية الدولية يف قواعد معينة أمر أكثر مـن  لذلكا القانون الدويل، ويعاقب عليهجرمية دولية

.ضروري

.ولذا فإن دراسة انعكاسات السياسة األمريكية على الشرعية الدولية متوقف على دراسة قواعد هذه األخرية

.25ص.2001،جانفي 275العدد، جملة املستقبل العريب،املقاومة واإلرهاب يف اإلطار الدويلعبد الغين عماد ، –)1(
.171ص،)1998قصر الكتاب ،:اجلزائر(، يف التشريع اجلزائريقاموس املصطلحات القانونيةابتسام القرام ، –)2(
.واملوضع السابقعبد الغين عماد، املرجع –)3(
.172ابتسام القرام ، املرجع السابق، ص–)4(
.25عبد الغين عماد، املرجع السابق، ص –)5(
هضة دار الن: القاهرة(الطبعة األوىل ،،)دراسة نظرية تطبيقية على األحداث الدولية اجلارية(بني احلداثة والتغيريالنظام العاملي اجلديدم متويل، عرجب عبد املن–)6(

.273ص، )2003العربية،
.1،ص 2002،جامعة حممد اخلامس، الرباط، ) أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون العام(، الشرعية الدولية بني قوة القانون و قانون القوةحممد الرزق، –)7(
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:قواعد الشرعية الدولية: الفرع الثاين

نقول أن قواعد الشـرعية  أنميكن لنا ،ذات الصلة وخاصة ميثاق األمم املتحدةالقانون الدويلباستقراء نصوص
:الدولية هي

حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية حجر يعد مبدأ : حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية: القاعدة األوىل
ل به من قبيل القواعد الدولية اآلمرة اليت ال جيوز العمباستقرارالزاوية يف بنيان القانون الدويل، أين أضحى هذا املبدأ 

ميتنع «:اليت تنص،من ميثاق األمم املتحدة-الفقرة الرابعة-وجيد هذا املبدأ سنده القانوين يف املادة الثانية، خمالفتها
ألراضي أو االستقالل أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة ا

.»السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة
واملقصود بقاعدة حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية االمتناع عن االستخدام الفعلي للقوة أو التهديد 

ام حبل ما يثور فيما بينها من منازعات وااللتز،باستخدامها ضد سالمة أراضي واستقالل مجيع الدول صغريها وكبريها
.)1(من امليثاق–ةالفقرة الثالث–بالوسائل السلمية عمال بأحكام املادة الثانية 

: إجيازه يف العناصر التاليةادة الثانية السابق ذكرها، ميكن وتأسيسا على ما سبق فإن املستفاد من منطوق امل
جمرد إىل اللجوء الفعلي واملادي إىل القوة، بامتداد التجرمي من وذلك توسيع مبدأ حترمي اللجوء إىل القوة،–أ 

توافر نية معينة من قبل دولة ما حىت يشترط الإذ،التهديد باللجوء إليها، وهذا بغض النظر عن نية هذه الدولة
.))2امن امليثاق لصعوبة إثبا-الفقرة الرابعة–تعترب مرتكبة للحظر الوارد يف املادة الثانية 

ليشمل إضافة إىل القوة املادية أو املسلحة، كافة أشكال ،توسيع معىن مصطلح القوة الوارد يف املادة الرابعة- ب
:، ودليلهم يف ذلك احلجج التالية)3(القوة األخرى كالضغوط االقتصادية مثال، وهو رأي يتبناه بعض رجال الفقه

أن نأخذ أنفسنا " مبادئه األخرى، إذ تنص يف ذلك الديباجة ما ورد يف ديباجة امليثاق والعديد من: 1- ب
بالتسامح، وأن نعيش معاً يف سالم وحسن جوار ، وأن نضم قوانا كي حنتفظ بالسلم واألمن الدويل، وأن نكفل 

د ذلك ويؤي."أالّ تستخدم القوة املسلحة يف غري املصلحة املشتركة،بقبولنا مبادئ معينة ورسم اخلطط الالزمة هلا
حفظ " أين فرضت على الدول التزامات معينة بقوهلا-الفقرة األوىل–من امليثاق ما نصت عليه املادة األوىل

اء اهليئة منازعام الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال جيعل السلم واألمن والعدل يفض مجيع أعض":من ميثاق األمم املتحدةتنص الفقرة الثالثة من املادة الثانية–)1(
".الدويل عرضة للخطر

النظام رجب عبد املنعم متويل، ؛86ص.2005،جوان 292العدد، املستقبل العريب،الربيطانية على العراق والشرعية الدوليةةاحلرب األمريكيحممد اهلزاط ، –)2(
.24، املرجع السابق، ص بني احلداثة والتغيرياجلديدالعاملي 

بينما يرى فريق آخر معارض ، ضرورة تضييق املفهوم وقصره على القوة ؛26املرجع السابق، ص ،بني احلداثة والتغيريالنظام العاملي اجلديدرجب عبد املنعم متويل،–)3(
.87حممد اهلزاط ، املرجع السابق، ص:ا راجعاملسلحة ، وهلم يف ذلك مجلة من األدلة، للوقوف عليه
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السلم واألمن الدويل، وحتقيقاً هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشتركة الفعالة ملنع األسباب اليت دد السلم 
وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً ملبادئ وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغريها من

. "العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها
ميكن أن يكون -الذي هو هدف األمم املتحدة الرئيس واألساسي-من الدول أسلم و أنجيمع على فالكل

بل ميكن ألشكال القوة األخرى غري العسكرية أن ،وضع ديد ليس باستعمال القوة املسلحة فقطحمل خطر وم
.املسلحةالقوةتشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني، ومن هنا جيب توسيع مفهوم القوة إىل غري 

تقضي باستعمال القوة لوجدنا أن من بينها وسائل،بنود الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةلو تأملنا:  2-ب
من القوة ألربان من الصور اليت يستخدم فيها جملس اتكليهما تعأناملسلحة ووسائل ال تقضي بذلك، بالرغم من

. من فإنه ال يعد كذلك إذا مت بصورة فردية، ومنه إذا كان استخدام القوة مشروعا إذا كان بقرار من جملس األ

نت أا تلك املوجهة ضد سالمة ابعة حصرت الصورة احملظورة للقوة وبياملادة الثانية يف فقرا الر: 3- ب
وليست القوة املسلحة وحدها ،واليت ال تتفق ومقاصد األمم املتحدة،و االستقالل السياسي ألية دولةأاألراضي 

نتائج اليت من شأا حدوث ذلك، بل إن ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية ضد دولة معينة قد يؤدي إىل
.)1(مماثلة 

، إذ مت وضعها يف الفصل ىأمهية املبدأ واليت تستخلص من موقع املادة من بني مقتضيات امليثاق األخر: 4- ب
األول املخصص ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها، يضاف إىل ذلك الصيغة الصرحية الواضحة اليت ورد فيها املبدأ، 

من فصول امليثاق األخرى، اليت تذهب كلها يف اجتاه تدعيمه، إذ يرتبط وكذا أن املبدأ قد نص عليه يف العديد
ارتباطا وثيقا دف حفظ السلم واألمن الدوليني وبأهداف ومقاصد اهليئة األممية األخرى ، وكل ذلك خلري دليل 

لنسق القانوين الدويل على األمهية القصوى واملكانة املركزية اليت حيتلها هذا املبدأ يف إطار فلسفة امليثاق وضمن ا
. العام ككل ، والذي يتوخى إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلروب وضمان السلم واألمن للبشرية مجعاء

.بالطرق السلمية)2(الدوليةمبدأ حل املنازعات: القاعدة الثانية

.27املرجع السابق، ص ،بني احلداثة والتغيريالنظام العاملي اجلديدرجب عبد املنعم متويل، –)1(
يف حكمخرية والدول، أو كما جاء يقصد باملنازعة الدولية كل خالف بني أشخاص القانون الدويل العام ، أي بني الدول أو بني املنظمات الدولية أو بني هذه األ–)2(

راجع يف ذلك حممد ": هو خالف بني دولتني على مسألة قانونية أو حادث معني أو بسبب تعارض وجهات نظرمها القانونية أو مصاحلهما" حمكمة العدل الدولية الدائمة
، الكتاب الثاين، الوسيط يف القانون الدويل العامالكرمي علوان،، عبد 35،ص)2009منشورات احلليب احلقوقية، :بريوت(، القضاء الدويلاذوب، طارق اذوب، 

.وما بعدها179ص . )1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، :األردن (الطبعة األوىل ، 
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نون الدويل العام، وهو يرتبط يعترب مبدأ التسوية السلمية لفض املنازعات الدولية من املبادئ األساسية يف القا
ارتباطا وثيقا مببدأ حترمي استعمال القوة يف العالقات الدولية، وقد ارتقى هذا املبدأ األخري يف العصر الراهن إىل مصاف 

، )1(ةالذي يعد نتيجة طبيعية ومالزمة له يتمتع هو أيضا بصفة آمراملبادئ اآلمرة، وأصبح االلتزام حبل املنازعات سلميا
حتقيقه، فهو يقوم على فرضية اهج منإحدى السالم العاملي وإحاللوسائليعترب منحلل السلمي للخالفات الدولية فا

ستفقد مربر استعماهلا ، فإاعتمدة من طرف الدول حلل خالفاا املتبادلةاملطريقة الاحلرب هي كانت ن إ:مفادها
واملنازعة الدولية ال ، )2(أخرى سلمية للحسم يف خالفااجلأت إىل وسائل وطرق - الدول–وحىت وجودها إن هي 

ميكن التخلص منها كلية ألا مرتبطة بالنظام االجتماعي للحياة البشرية، وبالكيان االقتصادي والقانوين للمجتمعات 
.الدولية

تمعات البشرية منذ ابل عرفته،وعليه فإن الفصل يف اخلالفات الدولية ليس من ابتكار التنظيم الدويل املعاصر
القدم، غري أن التوجه والتطور يف اجتاه التكريس القانوين واإللزامي ملبدأ احلل السلمي للخالفات الدولية مل يبلغ أوجه 

أساسيا يفرض ضرورة العمل به وااللتزام بأحكامه على الذي جعل منه ميثاقها مبدأ،إال مع قيام منظمة األمم املتحدة
تمع الدويل، وهذا ما عكسه العديد من مقتضيات ميثاق األمم املتحدة بدء من املادة األوىل املخصصة كافة أعضاء ا

ملقاصد اهليئة وأهدافها مرورا باملادة الثانية املتضمنة للمبادئ اليت ينبغي أن حتكم العالقات الدولية، وانتهاء بالفصل 
.)3(لمي للخالفات الدوليةالسادس الذي تكفل بأكمله ببيان طرق وآليات احلل الس

حفظ السلم واألمن الدويل، وحتقيقاً هلذه الغاية تتخذ اهليئة «:يف فقرا األوىلاملادة األوىلتقر،ففي هذا الصدد
التدابري املشتركة الفعالة ملنع األسباب اليت دد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل 

وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل بالسلم، 
يفض مجيع أعضاء اهليئة منازعام «:أما الفقرة الثالثة من املادة الثانية فتنص بدورها، »اإلخالل بالسلم أو لتسويتها

، »لسلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطرالدولية بالوسائل السلمية على وجه ال جيعل ا

أما الفصل السادس فقد خصص لتفصيل هذا املبدأ بدقة، وذلك نظرا ألمهية املبدأ باعتباره الوسيلة الناجعة حلفظ 
:من امليثاق33فنصت املادة ، السلم واألمن الدوليني، وكضمانة وقائية لعدم سيادة الفوضى يف العالقات الدولية

أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حله بادئ جيب على «

.673، ص ) 2003منشورات احلليب احلقوقية، : بريوت (، القانون الدويل العامحممد اذوب، -)1(
.79مد اهلزاط، املرجع السابق، صحم–)2(
.80، صاملرجع نفسه–)3(
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ذي بدء بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إىل الوكاالت 
. ختيارهاوالتنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها ا

.»جملس األمن أطراف الرتاع إىل أن يسووا ما بينهم من الرتاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلكويدعو

منها املنظمات الدولية العامليةإن احلل السلمي للمنازعات الدولية أمر ال يقتصر فقط على الدول، بل يلزم 
لتسوية أي موقف مهما كان أن توصي باختاذ التدابري 14ملادة العامة لألمم املتحدة ومبوجب افللجمعيةواإلقليمية ، 

منشؤه تسوية سلمية مىت رأت أن هذا املوقف قد يعكر صفو العالقات الودية بني األمم ، ويف حالة فشل األطراف 
1فقرة97ة وجب عليها مبوجب املاد1فقرة 33املتنازعة وإخفاقها يف حل نزاعاا بالوسائل السلمية املبينة يف املادة

أن يوصي مبا يراه مناسبا من 36من املادة 1عرض الرتاع على جملس األمن، هذا األخري الذي ميكنه مبوجب الفقرة 
. اإلجراءات وطرق التسوية

جملس األمن إىل االستكثار 52من املادة 3ا خبصوص املنظمات اإلقليمية فقد دعا ميثاق األمم املتحدة يف الفقرةأم
وذلك بناء على طلب الدول اليت يعنيها األمر وإما باإلحالة عليها ،السلمية للمنازعات احمللية عن طريقهامن احللول 

من املادة نفسها أن تدبر احلل السلمي للمنازعات اليت تنشب 2من جملس األمن، فهي األخرى ملزمة مبوجب الفقرة 
.)1(بني أعضائها قبل عرض الرتاع على أنظار جملس األمن

نه امليثاق الدويل يف مبادئه ومقاصده وخصص له فإن هلذا املبدأ مكانة مركزية تضم،ذا وتأسيسا على ما تقدمإ
، ذلك التأكيد والتكريس املستمر من قبل قرارات اجلمعية العامة مرورا ةفصال مستقال خاصا، وما يزيد هذه األمهي

فإمنا يدل على حرص املشرع على شيء ة اإلقليمية، وإن دل هذا باملعاهدات اجلماعية وانتهاء مبواثيق املنظمات الدولي
.الدويل على القضاء على بذور ما يهدد السلم واألمن الدوليني

.)2(مبدأ حظر التدخل يف الشؤون الداخلية للدول: القاعدة الثالثة
ليس يف هذا امليثاق ما «تنص اليت من ميثاق األمم املتحدة 7فقرة 2جيد هذا املبدأ سنده القانوين يف املادة 

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي 
هذا املبدأ ال خيلّ بتطبيق تدابري القمع الواردة األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق، على أن 

.»ابعيف الفصل الس

.72حممد اهلزاط ، املرجع السابق، ص –)1(
وما 19، ص 2007، جامعة عنابة، )مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون الدويل(، تقييد مبدأ عدم التدخل يف إطار مكافحة اإلرهاب الدويلنوار شهرزاد، –)2(

.بعدها
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ا ، لدرجة يصعب الفصل بينهموالواقع أن مشكل التدخل يقترب ويرتبط أشد االرتباط مببدأ حظر استخدام القوة 
ونظرا لعدم وجود تعريف هلذا املبدأ يف ميثاق األمم املتحدة، فإن ،هي سياسة القوةباعتبارمها وجهني لسياسة واحدة

:)3(حماوالته هذها منالفقه حاول وضع تعريف هلذا املبدأ نذكر بعض
هو قيام دولة بتصرف مبقتضاه تتدخل هذه الدولة يف الشؤون الداخلية واخلارجية «:تعريف شارل روسو  -

.»لدولة أخرى بغرض إجبارها على تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما
قصد تدخل ديكتاتوري من طرف دولة أخرى«:فإن التدخل حسب تعريفهم هو"أوبنهامي"و"بريريل"أما -

احملافظة على الوضعية القائمة أو تغيريها أو دف املساس بسالمة التراب الوطين واالستقالل السياسي هلذه 
.»الدولة

، فأما الذايت فريى الفقه بأنه )1(واملالحظ من هذين التعريفني أن للتدخل ركنني أحدمها ذايت واآلخر موضوعي
كي تتبع سياسة معينة يف شؤوا بالضغط عليها وإما ،ا حلقوقها السياديةاحللول حمل الدولة دف التدخل يف ممارسته

أما ، السياسية أو االقتصادية لدولة أخرىالداخلية أو اخلارجية، مبعىن حتقيق هدف هو وضع الدولة حتت اهليمنة 
ف دولة أخرى بغض العنصر املوضوعي فريتبط بالتهديد أو الضغط أو أي إجراء عقايب آخر ميارس على الدولة من طر

.النظر عن شكله سواء أكان استعماال فعليا للقوة املسلحة أو ممارسة الضغوطات السياسية أو االقتصادية أو املالية
.احلق يف تقرير املصري: القاعدة الرابعة

ن الثامن رعترب مبدأ تقرير املصري من املبادئ احلديثة نسبيا، ارتبط إدماجه مع حركة تصفية االستعمار منذ القي
العديد من الثورات واملواثيق النامجة عنها ، كإعالن استقالل الواليات املتحدة األمريكية عن دتهعشر، إذ أكّ

، وكذا انتفاضة املستعمرات اإلسبانية يف أمريكا 1789، ومبادئ الثورة الفرنسية عام 1776االستعمار الربيطاين عام 
لذي حيظر التدخالت األوربية يف شؤون القارة ا1823يف مبدأ مونرو لسنة الالتينية، كما وجد هذا احلق تكريسه 

األمريكية ، إضافة إىل نقاط ويلسون األربع عشرة املشهورة، وكذا معاهدات الصلح اليت أعقبت احلرب العاملية 
.)2(األوىل

م مإىل أن جاء ميثاق األ،ذلكواستمر احلال على املصري،هذا وقد خال عهد العصبة من النص على احلق يف تقرير 
فضال عن النص عليه يف العهدين ،)4(من امليثاق55،  واملادة )3(الثانية يف فقرا األوىلونص عليه يف املادةاملتحدة 

.)5(االجتماعية والثقافية وغريها من النصوص العاملية واإلقليميةالدوليني للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية و

.95، ص السابقحممد اهلزاط، املرجع –)3(
.96، ص املرجع السابقحممد اهلزاط،–)1(
.104، صاملرجع نفسه–)2(
ا، إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريه":علىتنص هذه الفقرة–)3(
"كذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم العامو
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حق الشعوب يف احلصول على حريتها واستقالهلا واختيار نظامها السياسي «:ق يف تقرير املصري بأنهويعرف احل
حق الشعوب أو األمم يف أن تتمتع باحلرية واالستقالل من «:أو، »واالقتصادي واالجتماعي الذي ترغب فيه

ياسي الذي تقبله وأن يقرر الشعب حبرية السيطرة اخلارجية أو االستعمارية وبأن ختتار حبرية حكومتها ونظامها الس
.)1("»مستقبله السياسي

اهفإن جوهر حق تقرير املصري هو االنفالت من ربقة السيطرة االستعمارية وتوجيه:وتأسيسا على هذين التعريفني
ي يف ظل أكانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، إذ ال عربة باالستقالل السياس،بغض النظر عن وجه هذه السيطرة

وجود االستعمار االقتصادي واسترتاف الثروات واملقدرات ، خاصة إذا علمنا أن تكاليف األول أكثر وأشد مقارنة 
مبا يستدعي ،تقالل االقتصادي هو الوجه الثاين حلق تقرير املصريبالثاين، وعليه البد من التصريح يف هذا املقام أن االس

.إذ ال عربة باستقالل يغيب فيه أحد وجهيه،إضافته إىل املفاهيم السابق ذكرها
: ونظرا ألمهية هذا احلق أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة العديد من القرارات حول هذا احلق، نذكر منها 

خبصوص إعالن منح االستقالل للشعوب 14/12/1960الصادر يف 1514، والقرار 1952لعام 637القرار رقم 
رت فيه إىل أن إخضاع الشعوب لالستعمار والسيطرة األجنبية يشكل إنكارا حلقوق اإلنسان، املستعمرة، والذي أشا

ويناقض ميثاق األمم املتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليني، ولذلك فإن جلميع شعوب العامل احلق يف تقرير 
الصادر 2531تحدة الذي حيمل رقم األمم املكما صدر حول هذا األمر قرار ،مصريها سواء السياسي أو االقتصادي

.بشأن عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول وصيانة سيادا واستقالهلا21/12/1995يف 
تدل على االهتمام الدويل ذا املبدأ، وعلى ،و الشك أن مجلة هذه القرارات وغريها من النصوص ذات الصلة

مبادئ بنيان الشرعية الدولية اليت ما وجدت إال لتنظيم أحوال أمهيته، فهو يشكل مع ما ذكرناه وما سنذكره من 
.اتمع الدويل

.)2(احلق يف الدفاع الشرعي: القاعدة اخلامسة

االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات سليمة ودية بني األمم املتحدة مؤسسة على احترام املبدأ الذي يقضي رغبة يف يئة دواعي "صتنف55أما املادة –)4(
:ا تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة علىبالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منه

.حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي) أ ( 
. دويل يف أمور الثقافة والتعليمتيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل ا، وتعزيز التعاون ال) ب(
عاة تلك احلقوق ومراالنساء،أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال و) ج(

. واحلريات فعالً
.39املرجع السابق، ص،ني احلداثة والتغيريبالنظام العاملي اجلديدرجب عبد املنعم متويل، –)5(
.46املرجع السابق، ص ،بني احلداثة والتغيريالنظام العاملي اجلديدرجب عبد املنعم متويل، ؛104حممد اهلزاط، املرجع السابق،ص –)1(
؛ عماد الدين عطا هللا بعدهاوما65رجع السابق، ص ، املحلداثة والتغيريبني االنظام العاملي اجلديدرجب عبد ملنعم متويل، : للتمعن والتفصيل يف هذا احلق راجع–)2(

.وما بعدها628، ص )2007دار النهضة العربية، : القاهرة(، التدخل اإلنساين يف ضوء مبادئ وأحكام القانون الدويل العاماحملمد ، 
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وال أدل على - على غرار القانون الداخلي-يعترب احلق يف الدفاع الشرعي من املبادئ اهلامة يف القانون الدويل
صلب ميثاق األمم املتحدة ، وبالتحديد يف الفصل السابع منه واملخصص أمهيته ، تكريسه والنص عليه صراحة يف 

لألعمال املتخذة من قبل األمم املتحدة فيما يتعلق باحلاالت املهددة للسلم واألمن الدوليني، ووقوع أعمال العدوان 
.ة الشرعية الدوليةمر حتت مظلطاملا كان األ-فرادى أو مجاعات-لوهلا حق الدفاع عن النفسحمن بنياليت كان

ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي «من امليثاق تنص51املادة أنجند صددففي هذا ال
وذلك " األمم املتحدة"للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

فظ السلم واألمن الدويل، والتدابري اليت اختذها األعضاء استعماالً حلق إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حل
مبقتضى سلطته ومسؤولياته -الدفاع عن النفس تبلغ إىل الس فورا، وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيما للمجلس 

من األعمال حلفظ السلم من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى ضرورة الختاذه -املستمرة من أحكام هذا امليثاق 
.»واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه

ا كان الدفاع الشرعي أحد األسس اليت بنت عليها الواليات املتحدة حرا على اإلرهاب، فإننا نرجئ التفصيل وملّ
الطرح للوقوف على شرعية وذلك،ملناقشته مناقشة شافية مستفيضة،يف هذا العنصر بالذات إىل املطلب املوايل 

.األمريكي
.احترام حقوق اإلنسان: القاعدة السادسة

، إذ مل تعد نيمن املواضيع اهلامة يف القانون والساحة الدولي-كما سبق اإلشارة إليه–أضحت حقوق اإلنسان 
ملية منها اآلن من املسائل الداخلية، خاصة بعد سريان ميثاق األمم املتحدة واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان سواء العا

أو اإلقليمية، وإن كان البعض يرى أن ميثاق األمم املتحدة مل يتناول حقوقا وحريات معينة على وجه التحديد ومل 
، ومل يؤسس أجهزة يولد التزامات على عاتق الدول بوجوب احترامها، ومل يقرر عقوبات عليها يف حالة انتهاكها

أن أول وثيقة صدرت يف كنفه هي اإلعالن ذلكإىلضف ، )1(هاتسهر على مراقبتها ومحايتها ومتنع من انتهاك
ال ترقى - املعلوم من الضرورة يف القانون الدويل أا غري ملزمة–العاملي حلقوق اإلنسان، صدرت بشـكل توصـية 

.إىل حد خلق االلتزامات القانونية الدولية على عاتق الدول
ملتحدة وباعتباره أول حماولة بعد احلرب العاملية الثانية لترتيب وتنظيم لكن وكرد على هذا القول فإن ميثاق األمم ا

أوضاع اتمع الدويل، وباعتباره ليس اتفاقية متخصصة حول حقوق اإلنسان، فإنه قد أشار يف أكثر من مناسبة إىل 
:حقوق اإلنسان، نذكر منها املواضع التالية

ا باحلقوق األساسية إمياشعوب العامل عن عزمها على أن تؤكد الفقرة الثانية من الديباجة اليت تعرب فيها ·
.لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية

دار النهضة :القاهرة (األوىل، ةعـ، الطبريعة محاية حقوق اإلنسانبذل يف شؤون الدولــالتدخحسني حنفي عمر، : حول هذا املعىن راجع–)1(
.313،ص )2005العربية،
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إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي يقضي «:الفقرة الثانية من املادة األوىل بنصها·
ية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، وكذلك اختاذ التدابري األخرى بالتسو

. »املالئمة لتعزيز السلم العام
حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية «:الفقرة الثالثة من املادة األوىل بنصها·

على تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً واالجتماعية والثقافية واإلنسانية و
. »والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

:تنشئ اجلمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات بقصد«:بنصها -ب-املادة الثالثة عشرة ،الفقرة ·
.التعاون الدويل يف امليدان السياسي وتشجيع التقدم املطرد للقانون الدويل وتدوينهإمناء -أ 

إمناء التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، واإلعانة على -ب 
أو اللغة أو الدين وال تفريق حتقيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة بال متييز بينهم يف اجلنس 

. »بني الرجال والنساء
رغبة يف يئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات سليمة ودية «:- ج–الفقرة 55املادة -

بني األمم املتحدة مؤسسة على احترام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل 
: مصريها، تعمل األمم املتحدة علىمنها تقرير

أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة ) ج(
.»أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعالً

أن يقدم توصيات «:بينهاالقتصادي واالجتماعي واليت مناالسوظائفاليت حددت 2فقرة 62املادة ·
. »فيما خيتص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاا

ينشئ جلاناً للشؤون االقتصادية أنالس االقتصادي واالجتماعيمن امليثاق اليت خولت68املادة ·
.واالجتماعية ولتعزيز حقوق اإلنسان

املبينة يف " األمم املتحدة"األهداف األساسية لنظام الوصاية طبقاً ملقاصد من «نه أاليت أشارت إىل 76املادة ·
: املادة األوىل من هذا امليثاق هي

أو التشجيع على احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة
التشجيع على إدراك ما بني شعوب العامل من تقيد بعضهمالدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، و

.»بالبعض
وعليه فإن قواعد حقوق اإلنسان هي قواعد قانونية ملزمة نشأت عن طريق اتفاقيات دولية، تضع على عاتق الدول 

، إذ ال جيوز ، بل جند من بني هذه القواعد ما هو آمر تتعلق بالنظام العام القانوين الدويل األطراف التزامات معينة
خمالفتها أو االتفاق على خمالفتها، كما أنه يعاقب منتهكها أمام احملاكم املختصة بذلك، فالعديد من حقوق اإلنسان 
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أصبح انتهاكها يشكل جرمية دولية كجرائم احلرب واإلبادة وغريها وهي جرائم ال تسقط بالتقادم وال م صفة 
.مرتكبها 

أ قانونيا هاما يصنف ضمن مصاف املبادئ امللزمة يف القانوين الدويل، ودليل قولنا ومنه فحقوق اإلنسان أضحت مبد
هذا تلك الضمانات الدولية اليت وجدت ليس فقط إللزام الدول باحترام حقوق اإلنسان واحلد من انتهاكها ، بل محل 

ن أوضاع حقوق اإلنسان لديها، الدول على االنضمام إىل االتفاقيات الدولية الشارعة، وإلزامها بتقدمي تقارير ع
وإنشاء حماكم دولية لكفالة احترامها، وإن بلغ حد انتهاكها حدا ال يطاق، جتد األمم املتحدة نفسها جمربة للتدخل 

.)1(لوقف ذلك حتت مسمى التدخل لصاحل اإلنسانية الذي عرف التطبيق يف أكثر من مناسبة

المطلب الثاني

سبتمبر11حداث مدى شرعیة التكییف األمریكي أل

تقدا العسكرية وغري العسكرية على اإلرهاب، مبا فيهم بنا أن الواليات املتحدة براحلرب على ارت محلتها وحر
يمؤيدة بقرار،أفغانستان مث العراق، بدعوى استخدام حقها الطبيعي يف الدفاع عن النفس بصورة فردية أو مجاعية

، وذلك باعتبار أن أحداث سبتمرب هي من قبيل العدوان املسلح أو ماراستهالسابق د1373و1368جملس األمن رقم 
ااحلرب على الواليات املتحدة، وعليه سنحاول يف هذا املقام بيان مدى شرعية هذا التكييف وهذا الرد ، وذلك بدء

دى اعتبار معرفة مأخرىومن جهة ،مبعرفة مدى توافر شروط الدفاع الشرعي يف احلرب على اإلرهاب من جهة
تفويض للواليات املتحدة باستخدام القوة املسلحة للرد مبثابة1373و 1368القرارينمن خاصة قرارات جملس األ

أما مسألة اعتبار األحداث هي أعمال عدوانية أو حرب فستتم ضمن دراسة شروط الدفاع سبتمرب،11هجمات على
:وقوع أعمال عدوانية مسلحة، وفيما يلي التفصيلالشرعي باعتبار أن من شروط ممارسة الدفاع الشرعي 

.مدى توافر شروط الدفاع الشرعي يف احلرب املعلنة ضد اإلرهاب: الفرع األول

منها ما هو خاص بشروط العدوان الدفاع الشرعي، ملمارسةمجلة من الشروط األمميمن امليثاق 51ذكرت املادة
ومنها ما هو خاص بالدفاع الذي تقوم به الدولة املعتدى عليها، وهناك املسلح الذي ينشئ احلق يف الدفاع الشرعي، 

وعلى ضوء هذا فإننا سندرس هذه الشروط، ، )2(ما هو خاص برقابة جملس األمن على ممارسة استخدام هذا احلق
:على اإلرهابةمسقطني إياها على احلرب األمريكي

.ويف ولبنان والصومال عن طريق قوات حفظ السالم،ف الشمال األطلسي مبوافقة جملس األمنلعن طريق حوالتدخل يف كوسف: نذكر كأمثلة–)1(
.76ص املرجع السابق، ،بني احلداثة والتغيريديدالنظام العاملي اجلرجب عبد املنعم متويل، –)2(
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ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص (بقوهلا -51اعتربت املادة .شروط وقوع العدوان املسلح: أوال
احلق الطبيعي للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

حاطته أولذلكوحده الذي يشكل أساسا للدفاع الشرعي، هو أن االعتداء املسلح - )."األمم املتحدة"
الشروط هانتفت هذه الشروط، انتفت عن الفعل صفة العدوان، وهذإذاث حبي،بقيود أو شروط معينة

:)3(هي

.أن يكون هناك عدوان مسلح-
.أن يكون العدوان املسلح حاال ومباشرا-
أن يقع هذا العدوان على أراضي الدولة أو استقالهلا السياسي أو أن يعيق حق شعبها يف تقرير -

وفيما يلي تفصيل هذه الشروط. مصريه
عن العدوان املسلح، ينبغي علينا اإلشارة ولو بصورة موجزة قبل الكالمنهأنرى :يكون العدوان مسلحاأن -أ

أن حماوالت تعريفه بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر ، والذي نقول عنه بداية)1(إىل تعريف العدوان
ة ، أين ظهرت احلاجة إىل لتستمر بعد احلرب العاملية الثانية، وخاصة بعد إنشاء منظمة األمم املتحد

ا وضع تعريف للعدوان يف ظل استمرار جلوء بعض الدول إىل استخدام القوة املسلحة لتحقيق أهدافه
العام للمنظمة بإعداد واألمنيجلنة القانون الدويل، كل منفتفاستجابت اجلمعية العامة لذلك، فكلّ

يف ،)2(1967و1956و 1953يف سنوات نت جلانا خاصة لدراسته تقرير مفصل عن املوضوع، مث كو
.)3(دل كبري بني الدول بني مؤيد لفكرة تعريف العدوان ومعارض لهجبجو مشحونظل

.77ص املرجع نفسه ، -)3(
احلرب على اإلرهاب والدفاع الشرعي يف ضوء دي، سعادل عبد اهللا امل؛وما بعدها82، رسالة دكتوراه، صواصلحول العدوان راجع سامي جاد عبد الرمحن–)1(

، الطبعة األوىل ، )2001سبتمرب11روعية استخدام القوة املسلحة من جانب الواليات املتحدة األمريكية ردا على هجمات مع دراسة ملدى مش( ،أحكام القانون الدويل

.وما بعدها34، ص)2006النهضة العربية ، دار: القاهرة(
.84املرجع السابق، ص، رسالة دكتوراه، واصلسامي جاد عبد الرمحن-)2(
:ريف العدوان إىل فريقنيانقسمت الدول بشأن تع–)3(

:وهو اجتاه يعارض تعريف العدوان وتتزعمه الواليات املتحدة وبريطانيا ، ويستندون إىل: الفريق األول-
.كسوينتقنني التعريف هو استجابة للنظام الالتيين الذي يفرغ القواعد القانونية يف نصوص مكتوبة، وهو ما معناه عدم اعتبار النظام األجنلوس-
اليت تفرض على الدول التزامات وتعطي صالحيات ألجهزة األمم املتحدة حلفظ السالم ) 14.11.10.4.3(احتواء امليثاق على نصوص كثرية على غرار املواد-

.واألمن الدوليني، ومن شأن هذه النصوص أن تغين عن إجياد تعريف العدوان
.يف حفظ السلم واملن الدوليني39ألمن عن أداء مهامه احملددة يف املادة إجياد تعريف معناه إعاقة جملس ا-

:يرى ضرورة وضع تعريف للعدوان وتؤيده غالبية الدول ، ويستند هذا الفريق إىل : الفريق الثاين- 
.لقضاء اجلنائيوضع تعريف للعدوان سيؤدي إىل إضفاء الوضوح على فكرة اجلرمية الدولية وسينري الطريق أمام ا-
.كفالة السلم واألمن الدوليني، ألنه بتحديد تعريف العدوان سيتم حتديد وبصورة دقيقة احلاالت اليت تعترب خرقا هلما-

.وما بعدها85املرجع نفسه، ص : للوقوف على هذه احلجج وبالتفصيل راجع
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كيفية تعريف العدوان إىليقتصر اجلدل واخلالف حول ضرورة تعريف العدوان من عدمه، بل امتد أيضا هذا ومل
:)4(حقيقة هذا االختالف ومضمونه، وفيما يلي نبذة عن 

مييل أصحاب هذا الرأي إىل إيراد تعريف عام لفكرة العدوان، يساعد كال من :التعريف العامأصحاب :1-أ
وردت لإلدالء مبثل يتاملنظمة الدولية والقضاء الدويل على التحقق من توافره من عدمه، وقد تعددت الصيغ ال

:هذا التعريف، ومن ذلك نذكر
كل جلوء إىل القوة من قبل مجاعة دولية، فيما عدا حالة الدفاع «: للعدوان"بيال"تعريف الفقيه·

.»األمم مشروعاهالشرعي واملسامهة يف عمل مشترك تعترب
كل جلوء للقوة باملخالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة يهدف إىل «:للعدوان" سال"تعريف الفقيه ·

.)1(»م العامتعديل القانون الوضعي الساري أو يؤدي إىل اإلخالل بالنظا
يرى أصحاب هذا االجتاه وضع تعريف حصري أو حمدد للعدوان من : التعريف احلصريأصحاب:2- أ

:  )2(ف ا، نذكر منهارحتديد األفعال اليت تشكل جرمية العدوان، فتعددت الصيغ اليت عأوخالل حصر 
.إعالن دولة احلرب على دولة أخرى -
.تكن احلرب معلنة بينهمابقواا املسلحة حىت ولو ملدولة إلقليم دولة أخرىغزو-
.مهامجة دولة بقواا املسلحة إلقليم دولة أخرى أو قواا املسلحة-
.حماصرة دولة ملوانئ أو شواطئ دولة أخرى-
قيام دولة مبساعدة ودعم مجاعات مسلحة موجودة على إقليمها بقصد غزو دولة أخرى، أو عدم -

.لة األخرى بالكف عن مساعدة أو محاية هذه اهلجماتاستجابتها لطلب الدو
ويقف أنصار هذا االجتاه موقفا وسطا بني أنصار املذهبني السابقني، :التعريف املختلطأصحاب :3-أ

فحسبهم أن حتديد مفهوم العدوان جيب أن يتم أوال عن طريق تعريف عام، على أن يلحق ذا التعريف 
لى سبيل املثال وليس احلصر، حىت ميكن مواجهة أي صور أخرى مغايرة يف بعض صور العدوان ع

.)3(املستقبل ولكي ال تفلت من نطاق التجرمي واملسؤولية أي صورة من صور العدوان
ألمم املتحدة قرارا مهما يف الرابع عشر من لأصدرت اجلمعية العامة : تعريف األمم املتحدة للعدوان:4- أ

، تضمن مقدمة ومثان مواد، أشار فيه إىل تعريف العدوان، مبينا يف مقدمته إىل املبادئ 1974ديسمرب 
، وكذا احترام السيادة املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدوليني، وضرورة حظر وحترمي أعمال العدوان

.والسالمة اإلقليمية للدول مجيعا، والعمل على تسوية كل اخلالفات بالوسائل السلمية

.86جع السابق، صاملربد الرمحن واصل ، رسالة دكتوراه،سامي جاد ع-)4(
.95عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص–)1(
.95عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص؛.89املرجع السابق، صسامي جاد عبد الرمحن واصل ، رسالة دكتوراه، -)2(
.95هللا املسدي، املرجع السابق، صعادل عبد ا؛.90، صاملرجع السابقسامي جاد عبد الرمحن واصل ، رسالة دكتوراه، -)3(
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استعمال القوة املسلحة من طرف دولة ضد السيادة والسالمة «:فت املادة األوىل من القرار العدوان بأنهرهذا وع
.»اإلقليمية واالستقالل السياسي لدولة أخرى، أو بوجه يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة

تنطبق «إذ نصت على أنه ،وانا مسلحانت املادة الثالثة من هذا القرار قائمة باألعمال العدوانية اليت تعد عدكما تضم
صفة العمل العدواين على أي من األعمال التالية، سواء بإعالن حرب أو بدونه، وذلك دون إخالل بأحكام املادة 

:الثانية وطبقا هلا

و لقيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه أو أي احتالل عسكري، و-
جم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال كان مؤقتا ين

.القوة
أية أسلحة ضد رى بالقنابل أو استعمال دولة ما قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخ-

.إقليم دولة أخرى
.لدولة أخرىضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات املسلحة -
قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو األسطولني -

.التجاريني البحري واجلوي لدولة ما
قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة املضيفة ، على -

اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل ما وجه يتعارض مع الشروط 
.بعد اية االتفاق

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى الرتكاب -
.عمل عدواين ضد دولة ثالثة

قة من قبل دولة ما أو بامسها لتقوم إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتز-
ضد دولة أخرى بأعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث تعادل األعمال احملددة أعاله أو 

.»بدور ملموس يف ذلكاشتراك الدولة 

حسب لس األمن أن يكيف من األعمال ما يراه عدوانا،لكن هذه القائمة من األفعال ليست حصرية، إذ ميكن
األعمال احملددة أعاله ليست جامعة مانعة ، فلمجلس األمن أن حيكم بأن أعماال أخرى «:ادة الرابعة اليت تنصامل

.»تشكل عدوانا مبقتضى امليثاق

حني قيام الدولة –فإن حدوث العدوان املسلح سواء أكان بصورة مباشرة ،وترتيبا على ما ذكرته املادة األوىل والثالثة
وذلك بإرسال عصابات أو قوات غري نظامية - أو بصورة غري مباشرة، -األعمال السالف ذكرهابنفسها بعمل من
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يعد شرطا جوهريا لثبوت - أو مرتزقة للقيام بأعمال تعادل خطورا األعمال املنصوص عليها يف القرار اآلنف الذكر
.حق الدولة يف ممارسة الدفاع الشرعي عن نفسها

.لح حاال ومباشراأن يكون العدوان املس- ب

هذا أن يكون العدوان قد وقع فعال ولكنه مل ينته بعد، أو وقع وال زالت آثاره بادية، ومن مث ال جيوز الدفاع ومعىن 
أنبعض الفقه يف العدوان يشترطو، الشرعي يف مواجهة العدوان احملتمل أو املستقبل حىت ولو كان وشيك الوقوع

ولة بالعدوان بصفة مباشرة مستخدمة يف هذا قواا املسلحة ضد إقليم الدولة األخرى مبعىن أن تقوم الد،يكون مباشرا
.)1(الدفاع الشرعييفأو استقالهلا، أما العدوان غري املباشر فال ينشئ احلق 

عة، اليت أنه خمالف ملا جاء به قرار األمم املتحدة اخلاص بتعريف العدوان والسيما يف فقرته الساب:رد على هذا القولوي
ذا الطرح معناه فتح الباب للدول تبن ت مفهوم العدوان غري املباشر ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن األخذ

ملمارسة العدوان على الدول باستخدام قوات أجنبية أو مرتزقة للقيام بأعمال عسكرية ضد دولة أخرى، وذلك 
.هروبا من املساءلة الدولية

ما وهذا. أو استقالهلا السياسيسلح موجها ضد سالمة دولة عضو يف األمم املتحدةأن يكون العدوان امل-ج
يمن ميثاق األمم املتحدة، فاالعتداء على الدول هو اعتداء على إقليمها سواء أكان الرب51يتضح من قراءتنا للمادة 

ادة األوىل من قرار األمم املتحدة حول أو املساس مبؤسساا أو استقالهلا، وهو ما جاء يف نص املأو البحري أو اجلوي
ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقام الدولية عن التهديد «:بقوهلا- الفقرة الرابعة–العدوان ، وكذا املادة الثانية 

باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق 
.»"األمم املتحدة"قاصد وم
عليه فإن أي عدوان مهما كان شكله وقع على إقليم الدولة، يعطي هلذه األخرية حق الدفاع عن نفسها ومواجهة و

.هذا العدوان، محاية إلقليمها واستقالهلا وحتقيق سالمة مؤسساا وشعبها
ة املعتدى عليا احلق يف الدفاع الشرعي عن إذا حتققت شروط أعمال العدوان، كان للدول.شروط فعل الدفاع: ثانيا

ويشترط يف فعل الدفاع الذي تقوم به الدولة يف ، من امليثاق51نفسها ملواجهة هذا العدوان عمال بأحكام املادة 
: )2(مواجهة العدوان الشروط التالية

.83، املرجع السابق، ص بني احلداثة والتغيريالنظام العاملي اجلديدرجب عبد املنعم متويل، –)1(
.90، ص نفسهاملرجع -)2(
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،خطرهفإن وجدت وسيلة أخرى لصده وتاليفأن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان،-
.ال اعترب عمل الدولة عدواناإفال جيوز الدفاع و

.أن يكون الدفاع موجها ضد الدولة املعتدية-
يتخذ أنأن يكون الدفاع الشرعي مؤقتا ، فهو حمدد بلحظة العدوان وعند غياب جملس األمن وإىل -

األمن واختاذه التدابري فهو ينتهي مبجرد تدخل جملس،جملس األمن التدابري املناسبة ملواجهة هذا العدوان
.الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني

.شرط التناسب-
.شرط إبالغ جملس األمن بالتدابري اليت تتخذ استعماال حلق الدفاع الشرعي-

ضنا عربعد ت.حماربتها لإلرهابجةحبمدى مراعاة الواليات املتحدة لشروط الدفاع الشرعي : الفرع الثاين
نتساءل حول مدى مراعاة الواليات املتحدة امليثاق،من 51الشرعي وشروطه القانونية احملددة يف املادةلدراسة الدفاع 

سبتمرب 11والشك أن هذه اإلجابة تتوقف على مدى اعتبار هجمات ، هلذه الشروط أثناء شنها للحرب على اإلرهاب
هة أخرى البحث عن مدى احترام أعماال عدوانية مسلحة تستوجب حق الدفاع الشرعي، هذا من جهة ومن ج

ويف .إذا اعتربنا أن هذه اهلجمات تعترب أعماال عدوانيةالواليات املتحدة للشروط األخرى أثناء استخدامها هلذا احلق
:معرفة ذلكالدراسة التالية سيتم 

قلة نوعية وكمية لت نشكّأن هجمات سبتمربمن املتفق عليه: سبتمرب أعماال إرهابية11مدى اعتبار هجمات : أوال
فته من دمار جلماعات املسلحة لضرب األهداف املدنية، وكذا حجم ونطاق ما خلّااليت تستخدمها كبرية يف الطرق

ثارته من رعب وفزع يف نفوس املدنيني، األمر الذي جعل هذه اهلجمات تفوق يف جسامتها بعض حاالت أوما 
م طائرات مدنية ، ولذلك فإن الواليات املتحدة وعلى لسان الكثري العدوان املسلح، بالرغم من أا قد متت باستخدا

من مسؤوليها اعتربوا أن أمريكا تعرضت لعدوان مسلح أو حرب ختوهلم حق الدفاع عن النفس، فهل تعترب حقيقة 
. هجمات سبتمرب أفعاال عدوانية

:حول طبيعة أحداث سبتمربقبل الوصول إىل اإلجابة عن السؤال نستعرض فيما يلي آراء بعض الفقهاء

أن أحداث سبتمرب هي من قبيل العدوان أو اهلجوم املسلح، إذ )1(يرى أصحاب هذا الرأي: الرأي األول-
ها مل يكونوا ين قائدأمتت بطائرات مدنية جتارية وليست عسكرية، ووإن سبتمرب 11ا أن هجمات اعتربو

ومن جهة أخرى ،فة العدوان املسلح هذا من جهةن ذلك ال حيول دون إعطاء هذه اهلجمات صفإعسكريني، 

.58رجع السابق، ص ؛ يوسفي آمال، امل1هامش 110، املرجع السابق، صيعادل عبد اهللا املسد:حممد صايف يوسف، مشار إليه يف كتاب–)1(
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فإن هذه األعمال ميكن إدراجها ضمن احلاالت اليت نصت عليها الفقرة السابعة من املادة الثالثة من قرار 
إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري «:واليت تنص على،اجلمعية العامة حول تعريف العدوان

ولة ما أو بامسها لتقوم ضد دولة أخرى بأعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة نظامية أو مرتزقة من قبل د
.»حبيث تعادل األعمال احملددة أعاله أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

فته من دمار وخسائر وذلك باعتبار أن أحداث سبتمرب فاقت جسامتها بعض حاالت العدوان املسلح، نظرا ملا خلّ
لت ديدا خطريا على السلم واألمن الدوليني، وهذا ما يؤيده ملمتلكات املدنية، فضال على أا شكّيف األرواح وا

الذي أشار إىل حق الدول يف الدفاع عن نفسها وهو ما يعترب اعترافا ضمنيا بأن هذه 1368قرار جملس األمن رقم 
.األعمال هي من قبيل أعمال العدوان

-من الناحية القانونية–ألحداث سبتمرب آثار كبرية، فإن ذلك ال ميكن ن كانت يرى بأنه وإ:)1(الرأي الثاين-
ملمارسة الدفاع الشرعي، ألا ليست هجوما 51إعطاؤها صفة العدوان أو اهلجوم املسلح الذي اشترطته املادة 

ذا أا مل تنفذ أي بصفة غري مباشرة، وك،أو مجاعات حلساا،مسلحا، ومل تقم به دولة معينة بصفة مباشرة
بوسائل عسكرية أو أسلحة وإمنا طائرات مدنية أمريكية، وضد أهداف أمريكية، بواسطة جمموعة من األفراد 

. العاديني الذين ينتمون إىل تنظيم إرهايب
أدانت اليت1373أو القرار 1368جملس األمن سواء القرار اتإىل قراركما يستند أصحاب هذا الرأي

لكنها مل تعط هلما وصف ا ديدا للسلم واألمن الدوليني، شأا شأن أي عمل إرهايب آخر،عمال واعترباأل
ف األحداث بأا ديد لألمن والسلم الدوليني ومل يكيفهما على أما وعليه فإن جملس األمن قد كيالعدوان،

.عدوان مسلح
- 7رة ــفق–العدوان حسب املادة الثالثة لكننا نرى يف هذا املقام أن األعمال إرهابية وحىت تتصف بصفة

:ن ومهااجيب أن يتوافر فيها شرطالذكر،سالفة 
.إتصاف هذه األعمال بدرجة كبرية من اجلسامة-
.هذه األعمال لدولة ما)2(إسناد-

ت املتحدة ما مت الواليافإن كان توفر الشرط األول ال ميكن إنكاره، فإن الشرط الثاين حيتاج إىل وقفة متأنية، فهل قد
جيب على الواليات املتحدة أن تثبت أن دولة ولذلك ، يثبت على أن أحداث سبتمرب ميكن إسنادها إىل دولة معينة

والتوجيه ملن أو أا كانت متورطة فيها من خالل الدعم واملساندة واإلشراف،أفغانستان كانت هي مصدر العدوان

.60يوسفي آمال، املرجع السابق، ص؛110، املرجع السابق، صيعادل عبد اهللا املسد-)1(
حىت يتسىن الدولة ممثلة يف سلطاا الدستورية أو أي جهاز أو شخص يعمل بامسها أو حلساابالفعل إحلاقويعين  يعترب اإلسناد شرط من شروط املسؤولية الدولية –)2(
.109، ص)2007منشأة املعارف، : اإلسكندرية(، دراسات يف النظام القضائي الدويلمصطفى أمجد فؤاد، : ثارة النتائج القانونية املترتبة يف مواجهته، راجع يف ذلكإ
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ه مباشرة بعد أحداث سبتمرب قام مسئولو اإلدارة األمريكية بتوجيه أصابع نأالسيما إذا علمنا نفذوا هذه اهلجمات ، 
حربنا مع " االام املباشر إىل تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن الدن، سواء من خالل الرئيس األمريكي الذي قال

كما جاء االام على أو ، " تنتهي عندها، بل تنتهي عند القضاء على كل تنظيم إرهايبالقاعدة قد بدأت لكنها ال
والذي 07/10/2001والذي وجهه لس األمن يف " جنروبونيت" لسان املندوب األمريكي الدائم للواليات املتحدة 

أشار فيه إىل أن الواليات املتحدة لديها معلومات بأن تنظيم القاعدة املدعوم من نظام طالبان يف أفغانستان له دور 
ذ هجمات احلادي عشر من سبتمرب، لكن إذا كان تنظيم القاعدة هو الذي خطط ونفّ، )3(رئيسي يف هذه العمليات

فإىل أي حد ميكن أن نعترب حكومة طالبان ومنه دولة أفغانستان مسؤولة )4(عي الواليات املتحدة وحلفاؤهاكما تد ،
.للواليات املتحدة احلق يف شن احلرب عليها؟يسمحعن هذه اهلجمات، بالشكل الذي

أن حركة طالبان كانت متارس إثباتجيب -حركة طالبان–إىل دولة أفغانستان من أجل إسناد هذه اهلجمات نهألو

ت بناء على تعليمات أو توجيهات من جانب هذه سيطرة فعلية على تنظيم القاعدة، أو أن هذه اهلجمات قد متّ

وبالعودة إىل القانون الدويل وخاصة ، )1(الباناحلكومة، أو أن تنظيم القاعدة قد قام ذه اهلجمات حلساب حكومة ط

فإن الدولة تسأل عن تصرفات كل جهاز من أجهزا سواء كان التصرف )2(الدوليةةما ينظم منه أحكام املسؤولي

الذي قامت به داخل حدود اختصاصها أو خارجه، أو أي تصرف ألي شخص أو جمموعة أشخاص، إذا كانوا 

. القيام بذلكعندا أو بتوجيهاا أو حتت رقابتها يتصرفون بناء على تعليما

ن حكومة طالبان مل تكن متارس قدرا من السيطرة فإلكن وبفهم العالقة املوجودة بني حركة طالبان وتنظيم القاعدة، 

على تنظيم القاعدة، ويؤيد هذا الكالم السلوك الالحق حلكومة طالبان بعد هجمات سبتمرب والذي ال يستشف منه 

114.، املرجع السابق، صيعادل عبد اهللا املسد-)3(
)4(–يف كل ذكرى سنوية لألحداثاه تنظيم القاعدة يف األشرطة اليت كانت تصدرهوكما تبن.
و الصادر يف هذه الشروط أكدت عليها حمكمة العدل الدولية  يف العديد من القضايا، كقضية األنشطة احلربية يف نيكاراجوا واألنشطة يف إقليم  الكونغ–)1(

على إقليم ) m.l.c(ت ا حركة حترير الكونغو ، والذي أشارت فيه احملكمة إىل أنه كي تنسب األفعال واألنشطة العسكرية اليت قام19/12/2005
.الكونغو إىل دولة أوغندا جيب أن تكون هذه احلركة قد تصرفت بناء على أوامر وتوجيهات أو حتت سيطرة السلطات األوغندية

الذي قمته الواليات املتحدة جلماعة الكونترا إال أما قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراجوا واليت أشارت فيه إىل أن أنه على الرغم من صور الدعم 
لذي ميكن من أنه ال يوجد دليل واضح على أن الواليات املتحدة قد مارست نوعا من اإلشراف والسيطرة على كل األنشطة اليت تقوم ا احلركة، بالشكل ا

.118تفصيالت ذلك عبد اهللا املسدي ، املرجع السابق، ص خالله القول أن هذه اجلماعات كانت تتصرف باسم الواليات املتحدة ، راجع يف 
.عن الفعل غري املشروعالدولية من مشروع جلنة القانون الدويل بشأن املسؤولية)11إىل غاية4(راجع أحكام املواد–)2(



انعكاسات السیاسة األمریكیة على  حقوق :                                               الفصل الثالث
اإلنسان              

-204 -

ا ميكن أن تتفاوض إذا قامت الواليات أي تأييد هلذه اهلجمات، حيث كان ردها وتعليقها على هذه األحداث أ

.)3(املتحدة بتقدمي الدليل احلاسم على تورط أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة يف هذه اهلجمات

وال على قيام هذا ،دة هلجمات سبتمربطع بتنفيذ القاعوعليه يف ظل عجز الواليات املتحدة يف تقدمي دليل واحد قا

التنظيم بتنفيذ هذه اهلجمات بناء على توجيه أو حتت إشراف وسيطرة حكومة طالبان املتهمة بإيواء ودعم تنظيم 

، مبعىن عدم وجود رابطة قانونية بني أحداث سبتمرب ودولة أفغانستان مبا يربر للواليات املتحدة استخدام )4(القاعدة

.حة ضد هذه الدولة استنادا حلقها يف الدفاع الشرعي ، فإن أحداث سبتمرب ليست أعماال عدوانية مسلحةالقوة املسل

.مدى مراعاة الواليات املتحدة للضوابط الزمنية احلاكمة ملمارسة حق الدفاع الشرعي: ثانيا

ناسب الستخدام خلالف الفقهي حول الوقت املابعيدا عن :ضرورة أن يكون فعل الدفاع حاال وضروريا-أ
لضرورة الرد الفوري على ةخلو امليثاق من اإلشارة الواضحويف ضل ، )1(القوة املسلحة دفاعا عن النفس

خاصة منها ،انطالقا من القواعد العامة يف تفسري املعاهدات- اءحسب بعض الفقه-فإنه ،أعمال العدوان
املعاهدة يف اإلطار اخلاص ا، ويف ضوء معانيها تفسري القواعد حبسن النية طبقا للمعىن العادي لأللفاظ 

والغرض منها، فإنه يتم استخدام القوة املسلحة يف حالة الدفاع الشرعي من أجل صد العدوان واهلجوم املسلح، 
.العدوان أو اهلجوم املسلح فال حمل الستخدام القوة املسلحة حبجة الدفاع عن النفسفإذا انتهى

.119عبد اهللا املسدي ، املرجع السابق، ص –)3(
عض االلتزامات الدولية بإيوائها وتوفريها املالذ اآلمن لبعض اجلماعات اليت وصفت بأا إرهابية، أو تساحمها يف وجودها يرى البعض بأن حكومة طالبان قد انتهكت ب-)4(

لعام 1267وعدم التزامها بقرارات جملس األمن رقم 1970لعام 2625على األراضي األفغانية خصوصا االلتزام الذي تضمنه قرار اجلمعية العامة رقم 
.2000لعام 1333قرار ، وال1999

:انقسم الفقه بشأن ذلك إىل فريقني–)1(
.اجتاه يرى أن استخدام الدفاع يكون حاال ومباشرا أي حلظة وقوع العدوان-
.العدوانتأخرها عن الرد الفوري عناجتاه يرى أن وقت الرد يتوقف على دراسة الدولة املعنية إلجراءات الرد والتدابري اليت جيب القيام ا ولو أدى ذلك إىل-
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املتحدة باستخدام القوة املسلحة ضد دولة أفغانستان يف أكتوبر عام يام الوالياتوتأسيسا على ذلك فإن ق
أسابيع من حدوث أحداث سبتمرب هو استخدام ال جيد له سندا يف نص املادة 3أي بعد ما يزيد عن ،2001

.)2(ومن مث فإنه يدخل يف إطار رد الفعل االنتقامي ضد دولة أفغانستان،51
ل الدفاع الشرعي مبجرد تدخل جملس األمن واختاذ التدابري الالزمة حلفظ السلم ضرورة انتهاء أعما- ب

من واختاذه التدابري بنا أن حق الدولة يف الدفاع عن نفسها مرهون ايته بتدخل جملس األمر: واألمن الدوليني
التدابري يف أعقاب خذ تلك من قد اتالالزمة حلفظ األمن والسلم الدوليني، فهل ميكن اعتبار أن جملس األ

.انتهاء حق الواليات املتحدة يف استخدام القوة دفاعا عن النفس؟إىلأحداث سبتمرب مبا يؤدي 
:واجتاهني انقسم الفقه بشأن هذه املسألة إىل جانبني

من غري كاف بعد أحداث سبتمرب، وذلك باعتبار أن النصوص الصادرة يرى بأن تدخل جملس األ:االجتاه األول-
ويؤكد هذا االجتاه أن قيام جملس األمن ،ماية الواليات املتحدة ضحية العدوانحلاألحداث ال تعد كافية بعد 

إىل اختاذ جمموعة من التدابري اجلماعية ال ميكن تفسريه على أنه يلغي احلق الطبيعي يف 1373بالدعوة يف القرار 
د ذاا ملواجهة ديد السلم واألمن الدوليني الذي الدفاع الشرعي، مشريا إىل أن هذه التدابري غري كافية يف ح

.)3(يسببه تنظيم القاعدة وحكومة طالبان الداعمة له
التدابري الكفيلة بالرد على هذه اهلجمات، 1373و 1368من قد اختذ يف قراريه يرى أن جملس األ:االجتاه الثاين-

أنه مل يكن هناك ضرورة ملحة للقيام بعمل لو أرادت هلا الواليات املتحدة وحلفاؤها هلا ذلك، خصوصا 
عسكري ضد دولة أفغانستان استنادا حلق الدفاع الشرعي ضد هجمات وقعت وانتهت بالفعل، وكان من 

.األجدى التزام الدول األعضاء بتنفيذ التدابري اليت جاءت يف قراري جملس األمن سالفي الذكر
لى تقدمي مرتكيب األحداث للعدالة وحثها على قطع متويل فإلقاء جملس األمن على الدول ضرورة التعاون ع

اإلرهاب ومكافحته والتصدي له ، واستعداده الختاذ كافة اإلجراءات للرد على هجمات سبتمرب وفقا مليثاق 
، هلي إجراءات 1373األمم املتحدة مبا يسمح له من صالحيات وفق الفصل السابع الذي صدر يف محاه القرار  

ها يف إعالن ط حق الواليات املتحدة وحلفاؤسقاالجتاه كفيلة بالرد على هذه اهلجمات، وبالتايل تيراها هذا 
.، وهو رأي ميكن تأييدهاحلرب على دولة أفغانستان حبجة دعمها وإيوائها لإلرهاب

اليت كانت متوجهة إىل البيت األبيض، أما ما عداه فال ميكن -على فرضية صحة ذلك-أن املثال احلي الذي ميكن قبوله تطبيقا ملعيار الضرورة ، هو إسقاط الطائرةيرى البعض–)2(
.14ق، ص للمنطق السليم قبوله، راجع أمحد حسني سويدان ،املرجع الساب

.134عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق،ص –)3(
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ونوع من املعلوم أن شرط التناسب معناه توافق حجم:مدى مراعاة الواليات املتحدة لشرط التناسب-ج
وكم أفعال الدفاع مع أعمال العدوان، فهل التزمت الواليات املتحدة هذا الشرط يف حرا ضد 

؟)1(اإلرهاب
الصادرة بعد هجمات سبتمرب  وإسقاطها على الرد العسكري ةاإلدارة األمريكيإن استقراء تصرحيات مسؤويل 

أوىل والعراق كثانية، يؤكد لنا أن األهداف اليت األمريكي بعد األحداث وخصوصا باحتالل أفغانستان كمرحلة
لتربير استخدام القوة العسكرية ردا على أحداث سبتمرب هي أهداف تتجاوز ةاإلدارة األمريكيالوؤمسأعلنها 

.هداف اليت من أجلها مت تكريس حق الدفاع الشرعياأل
-إن وجدت-بنيتها التحتيةريها تدفع الثمن، وتدمفسعي الواليات املتحدة إىل معاقبة دولة أفغانستان وجعل

لهي أهداف ال تربر بأي حال من األحوا- عميل للواليات املتحدة-وقلب نظام طالبان وإبداله بنظام جديد
.)2(استخدام القوة العسكرية استنادا حلق الدفاع الشرعي

اإلرهاب واليت كانت بدايتها أفغانستان، فإن احلرب اليت أعلنتها الواليات املتحدة ضد ،إضافة إىل هذا
واستعملت فيها كل أنواع األسلحة التقليدية منها وغري التقليدية، مل تراع بشأا كل الضوابط املتعلقة بضرورة 
التناسب بني اإلجراءات الالزمة لصد اهلجوم، واهلجوم الذي تعرضت له الواليات املتحدة ، األمر الذي يشكل 

.دود الدفاع الشرعيجتاوزا واضحا حل
إذا خالصة القول أن األهداف والوسائل اليت مت يف إطارها استخدام الواليات املتحدة حلقها يف الدفاع الشرعي، 

أن الواليات املتحدة مل تكتف يف حرا على اإلرهاب ،من هذاألغربوا، مل تترك هلذا احلق سوى امسه ورمسه فقط
على الدفاع الوقائي، الذي ال -كما يف احلرب على العراق- األصلي، بل استندت أيضاإىل الدفاع الشرعي باالستناد 

، وبعيدا يستخدم يف حالة االعتداءات القائمة، وإمنا يستهدف منع االعتداءات واألضرار اليت حيتمل وقوعها مستقبال 
-انون التقليدي قد أقرا هذا الدفاعن العرف الدويل والقإ، ف)1(عن اجلدل الفقهي الكبري حول مشروعية هذا الدفاع

مل يؤيد هذا الطرح وهذا الرد، لإلطالع عليها مسألة احلرب يف حد ذاا،ليخلص إىل أن الرأي العام العاملي) اإلرهاب والرد املناسب(نعوم تشومسكي يف مقالته ناقش األستاذ–)1(
:القاهرة(محزة املزيين، الطبعة األوىل،: ، ترمجة)السياسة اخلارجية األمريكية وإسرائيل(،)حرب أمريكا على العامل(ملة واإلرهاب العونعوم تشومسكي وآخرون، : راجع

.وما بعدها121ص .)2003مكتبة مدبويل،
.142- 140ص، -؛ أمحد حسني سويدان، املرجع السابق، ص139عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص–)2(
:انقسم الفقه بشأن مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي إىل اجتاهني–)1(

.من امليثاق51اجتاه يتمسك مبشروعية الدفاع الشرعي الوقائي حبجة أن مشروعيته تتأكد بنص املادة -
:وحجتهم51اجتاه ينكر هذا احلق ويرى نسخه حبق الدفاع الشرعي األصيل املنصوص عليه يف املادة-

.أن هذا احلق يتعارض وأحكام امليثاق الذي نص على إنشاء نظام جديد أساسه حفظ السلم واألمن الدوليني- 
.أن مجيع ما صدر عن املنظمة الدولية وما مت م ممارسات وأعمال قد خلت من اإلشارة إىل هذا احلق- 
.والقضاء الدويل ال ميكن أن يعترب دليال قويا وأساسيا العتبار أن هذا احلق مشروع أن العرف الدويل- 

، واحلرب 1962، وحصار كوبا سنة 1956لكن رغم هذا فإن العديد من لدول قد استندت إليه للعدوان على دول أخرى، كالعدوان الثالثي على مصر سنة
. 64احلاالت، ملزيد من التفصيل راجع عبد املنعم متويل، املرجع السابق، ص وغريها من 1967اإلسرائيلية على مصر عام 
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و التهديد به، أيف حالة الضرورة اليت ال تترك اال الختيار وسيلة أخرى بديلة لدفع اخلطر - قبل نشأة األمم املتحدة
وأن تكون اإلجراءات الوقائية اليت تقوم ا الدولة دفاعا عن نفسها معقولة وحمدودة بضرورة احلماية فقط ومتناسبة 

.)2(خلطر الذي تتعرض له مع ا
أن فكرة الدفاع الوقائي مت توسيعها بشكل ال يراعي –كما يرى الفقه -واملالحظ يف احلرب ضد اإلرهاب

الشروط والضوابط اليت وضعها العرف الدويل، فطبيعة هذه احلرب جتعلها تتجاوز املفهوم األصلي للدفاع الوقائي 
رب على اإلرهاب بدول متثل يف نظر الواليات املتحدة حمور الشر وهي العراق و وإفراغه من حمتواه، وذلك بربط احل

ظل عدم وجود ما يبني وجود أي خطر جدي ووشيك الوقوع من قبل هذه الدول على يف إيران وكوريا الشمالية، 
ة اليت تصدر من تنظيم األخطار احملتملميكن استخدام هذا احلق لدحر أنهضف إىل ذلك اعتبار ، أمن الواليات املتحدة 

فلماذا يتم التركيز عليها اآلن ،سبتمرب11القاعدة وهي يف حقيقة األمر أخطار كانت موجودة قبل أحداث 
.وبالتحديد

لثالمطلب الثا

تأثیر الحرب ضد اإلرھاب على الشرعیة الدولیة

وتقدم بنا مر:ا واأن الواليات املتحدة وبعد أحداث سبتمرب، نشطت خمابرات يف البحث على مرتكيب هذه نكب
ااألحداث، فألقت التهمة على أفغانستان، وأصوبعد ،- ن درسناهاأسبق و-والدخول معها يف حربرت على ضر

نفس احلرب املدمرة ضد العراق، رغم انصياع هذا األخري لقرارات األمم املتحدة، وعدم مقارفته بشن ذلك قامت
له صلة بأحداث ينفعه ذلك وهو املتهم بإيواء عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة، وأنّألية أعمال إرهابية ، ولكن أىن

سبتمرب، وأنه يسعى المتالك أسلحة دمار شامل، فكانت احلرب األمريكية املنفردة عليه، ليكون الدولة الثانية يف 11
ب واؤل بعد معرفة ما سبق، هل هلذه احلرئمة الواليات املتحدة املشمولة باحلرب على اإلرهاب، وهنا حيق لنا التسقا

.وذا السيناريو تأثري على الشرعية الدولية ؟

يف احلقيقة اإلجابة عن هذا التساؤل ليست بالصعبة، ألن الكثري يعلم أن هذه احلرب جانبها الصواب من أول يوم 
بدأت فيها، والعامل خرج أيا، لكن الذي نرمي إليه يف هاما وأي ذه العنصر هو التأصيل هلذه اإلجابة تأصيال اما منددا
ن كنا توصلنا يف العنصر السابق أن الواليات املتحدة كانت خارجة عن إطار املبدأ األول إعلميا أكادمييا موضوعيا، و

عت تداعياا على الشرعية الدولية يف على اإلرهاب توزةوهو مبدأ الدفاع الشرعي، لذلك نقول أن احلرب األمريكي
:نقاط التاليةال

.مبادئ الشرعية الدوليةانتهاك-

.104يوسفي آمال، املرجع السابق، ص–)2(
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.حلول الواليات املتحدة حمل األمم املتحدة-
:السابقتأصيل شرعية دولية جديدة مبفهوم أمريكي منفرد، ويف التايل بيان امل-

.انتهاك مبادئ الشرعية الدولية: الفرع األول
املساس بقاعدة حظر استخدام القوة-أ

أو التهديد ا يف العالقات الدولية، القوة،م استخدام يه فإن ميثاق األمم املتحدة قد حركما سبقت اإلشارة إل
مت استخدام القوة ضد سالمة األراضي أو وتأسيسا على هذه املادة اليت جر، -4الفقرة –2مبقتضى املادة 

وحلفائها ةجند أن احلرب األمريكياالستقالل السياسي أو على أي وجه آخر يتعارض مع مقاصد األمم املتحدة، فإننا 
ضد أفغانستان أو العراق تسقط وبكل املعايري واملقاييس، حتت طائلة التحرمي الوارد يف هذه املادة، لكوا تنتهك 

وهي الوحدة الترابية من حيث كوا تعين سالمة ،العناصر الثالثة املشمولة بالتحرمي والواردة صراحة يف هذه املادة
لة وحرمتها وعدم قابليتها لالحتالل والضم أو التقسيم، وكذا االستقالل السياسي الذي يعين احترام أراضي الدو

سيادة الدولة ونظامها السياسي واالمتناع عن كل تدخل يف شؤوا الداخلية مبا يف ذلك تغيري نظامها السياسي 
.)1(بالقوة
تحدة ، وهي الشك األهداف م املأهداف ومقاصد األمالل تعارضها معهذه احلرب تنتهك هذا املبدأ من خأنكما 

فتها يف اليت ذكرا املادة األوىل من امليثاق، وعلى رأسها حفظ السلم واألمن الدوليني، من خالل االضطرابات اليت خلّ
ل هي على هذه الدوةأم أن احلرب األمريكي،أو االضطرابات داخل وخارج العراق، أفغانستان والدول ااورة هلا 

.من قاعدة حترمي استخدام القوة-بدون نص–استثناء 
على اإلرهاب أصدق مثال وأبلغ تعبري عن ةأن احلرب األمريكي)2(يرى الفقه:انتهاك مبدأ عدم التدخل- ب

ممارسة مبدأ التدخل، وهو ما ترتب عليه تغيري األنظمة السياسية يف كل من أفغانستان والعراق عن طريق اللجوء إىل 
كما أن هذه احلرب تشكل بعة من املادة الثانية من امليثاق،وة املسلحة ، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا للفقرة الساالق

:سابقة خطرية على صعيد مبدأ التدخل من ثالث نواحي
يف العالقات من ناحية استبعاد األمم املتحدة وميش دورها يف جمال معاجلة حاالت الفوضى والعنف -

.)1(لذلك- فيما يبدوا هلا- واإلنفراد بشأن احلروب حتقيقاالصلة باإلرهابالدولية ذات 

.89حممد اهلزاط،  املرجع السابق، ص –)1(
:               ؛    وانظر أيضا112يوسفي آمال، املرجع السابق، ص ؛ 96حممد اهلزاط ، املرجع السابق، ص –)2(

ERIC Dènécé et autre . gerre secrète contre al-qaeda. édition ellipses .paris. 2002.p9.
:بعض املنتقدين هلذه السياسيةلوحول هذا يقو-)1(

وقد أرادت الواليات املتحدة السيطرة على احلرب . لكوا تفضل األحادية، لكنها يف الواقع ، تتردد بني األحادية والتعددية9/ 11انتقدت الواليات املتحدة الستجابة "
.                                                                          "على اإلرهاب، ولكنها يف حاجة اىل شرعية التعددية ، سواء كان هذا يأيت من األمم املتحدة أو يف مكان آخر

              RICHARD ASHBY WILSON. op-cit. P49.
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من حيث إحالل التدخل اجلماعي بواسطة أمريكا وحلفاءها األوربيني حمل التدخل املبين على ممارسة -
.من لصالحياته ومسؤولياته يف حفظ السلم واألمن الدوليني جملس األ

تعتمد على النوايا النبيلة للواليات املتحدة يف حماربة اإلرهاب، من حيث اعتماد مقاربة جديدة للتدخل-
استراتيجية أهداف ذات طبيعة إيديولوجية وجيوبينما هذه األخرية هي يف حقيقتها جمرد غطاء لتحقيق 

.مكشوفة
خرقا ضت هذا املبدأ وانتهكته مبا يشكل قد قووعلى هذا األساس خنلص إىل أن احلرب األمريكية على اإلرهاب

.للقانون الدويل برمته

يعترب حق الشعوب يف تقرير مصريها من قائمة : انتهاك احلرب األمريكية ملبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها -ج
املبادئ املنتهكة من طرف الواليات املتحدة وحلفائها من خالل حرا سواء على أفغانستان أو العراق، وذلك على 

النظام السياسي الذي ترغب لاخلفية واملعلنة ملصادرة حق هذه الشعوب يف اختيار شكخلفية املخططات األمريكية 
فيه، إذ كشفت هذه املخططات عن التصميم األمريكي لفرض نظم سياسية تستجيب لرغباا وحتقيق أهدافها 

هذا اال أو ومصاحلها السياسية واالقتصادية ، وذلك بعيدا عن أية مشاركة حقيقية من جانب هذه الشعوب يف 
مث االستئثار خبريات ،وإبعاد القوى الوطنية احلقيقية- األمريكيةالواليات املتحدة-قصره على فصائل موالية هلا

قرب لالسترتاف والسرقة منها أومقدرات هذه الشعوب من خالل إبرام اتفاقيات مع شركات االحتالل هي 
.لالستثمار
.  هي انتهاك صريح ملبدأ حق الشعوب يف تقرير املصرياحلرباألساس فإننا نقول أن هذه وعلى هذا

:ملبدأ تسوية الرتاعات الدولية بالطرق السلميةةانتهاك احلرب األمريكي-د

عرض احلائط، وخالفوا - رغم أمهيته ومكانته–وحلفائها ضربوا ذا املبدأ كيةياألمرالواضح أن الواليات املتحدة
–غري آني باألصوات اليت نادت -ال منتهية-يهم مبقتضى امليثاق ، ملا استعجلوا شن حرباملفروضة علااللتزامات 

من قبل املؤمترات واملنظمات الدولية والرأي العام الدويل بضرورة حل هذه اخلالفات -خاصة احلرب على العراق
.)1(بالطرق السلمية خاصة بوجود حيز من إمكانية تسويتها ذه الطرق

"وضع جمموعة من األساتذة من مركز احلقوق الدستورية األمريكي بدائل كثرية هلذه احلرب منها: ففي العراق مثال–)1(
.رتع الشامل لألسلحةلومن مث اتفتيش األسلحة-
.ائل الديبلوماسية وقنوات احلواراالعتماد على الوسو بناء االحترام للقانون الدويل-
.انشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل-

65ص ،)2003دار الفكر ، :دمشق(،ايب ، الطبعة األوىلترمجة ابراهيم الشه،) غريغ روجريو حمررا(،ضد احلرب يف العراق ميشيل راتنر وآخرون ، : راجع يف تفصيالت هذه البدائل
.وما بعدها
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هذا فإمنا يدل على النية املبيتة لشن هذه احلرب، سواء بعرقلة اجلهود السلمية الرامية حلل هذه اخلالفات، أو وإن دل 

نتائجها ، وكل هذا يؤكد أن هذه احلرب هي حرب خارجة عن الشرعية الدولية ملخالفتها هذا املبدأ ربعدم انتظا

.ب عدوانية وفقطرا حبأاوغريه من املبادئ، وهي حرب يكون الوصف احلقيقي هل

اختذ ،غداة تعرض الواليات املتحدة هلجمات سبتمرب: حمل األمم املتحدةحلول الواليات املتحدة: الفرع الثاين 
28/9/2001قدة يف ـاملنع4385مث يف جلسته رقم 1368قرار باإلمجاع رقم 4370جملس األمن يف جلسته رقم 

ضت هلا أدانا بشدة اهلجمات اليت تعر-كما سبق دراستهما–قرارين وكال ال1373صدر قراره اآلخر رقم أ
نه إذن أاجلماعي، فهل يفسر ذلك أووأكدا على حق الدول يف الدفاع الشرعي الفردي األمريكيةالواليات املتحدة

لس األمن للقيام بعمل عسكري استنادا هلذا احلق، وهو ما يفسر تبين جماألمريكيةأو تفويض للواليات املتحدة
:اإلجابة على هذه األسئلة ستكون خالل النقاط التالية. سبتمرب أم أن األمر غري ذلك؟11للتكييف األمريكي ألحداث 

لقيام من للدول لال يشترط وجود تصريح أو إذن من جملس األ.قرارات جملس األمن وإشكالية التفويض: أوال
.يف هذه املسألةاألمم املتحدةحسبما يدل عليه صمت ميثاق،وللدبالدفاع الشرعي ضد العدوان املسلح املوجه ل

ولذلك فإن تفويض جملس األمن انطالقا مما قلناه آنفا يستدعي أن يكون واضحا وبعبارات دقيقة يف صياغتها ، حىت 
.ال ختتلف األفهام وقراءات الدول بشأا

كان استنادا حلق الدفاع الشرعي أم استنادا لتدابري األمن هذا وإن كان اخلالف مل يثر بشأن طبيعة التفويض، سواء إذا 
وحلفائها باستخدام األمريكيةمن قد أعطى تفويضا للواليات املتحدةاجلماعي، لكن يكمن يف ما إذا كان جملس األ

ىل انقسم الفقه بشأن اإلجابة عن هذا التساؤل إ.القوة املسلحة للرد على هجمات احلادي عشر من سبتمرب أم ال؟
:فريقني

حمل الدراسة تفويضا 1373و1368أنه ال ميكن اعتبار قرارات جملس األمن وخاصة القرارين )2(يرى هذا االجتاه -أ
. للواليات املتحدة الستخدام القوة، ألنه ال يوجد فيها ما يدل أو يوحي على ذلك

لس باحلق األصيل ن يفخاصة إذا علمنا أن القرار الصادر يف اليوم التايل للهجمات، قد تضممقدمته تسليم ا
الفردي أو اجلماعي للدفاع عن النفس، وفقا مليثاق األمم املتحدة، كما تضمن يف فقرته األوىل إدانته القاطعة وبأشد 

من الدوليني مثلها مثل أي عمل إرهايب تشكل ديدا للسلم واألويعتربهاوأقوى العبارات هلذه اهلجمات املروعة، 
أعرب يف فقرته اخلامسة عن استعداده الختاذ كافة اخلطوات الالزمة للرد على اهلجمات اإلرهابية دويل، كما 

.ومكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله وفقا ملسؤولياته مبوجب امليثاق

.147عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص –)2(
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ال ميكن االستخالص منه مطلقا أي تفويض أو إذن -العبارات اليت جاء ا–وذه الصيغة وعليه فإن هذا القرار
واليات املتحدة بالقيام بأي إجراء منفرد للرد على اهلجمات اإلرهابية اليت تعرضت هلا الواليات املتحدة، بل لل

بالعكس من ذلك ، فمجلس األمن قد أبدى استعداده الختاذ كافة اإلجراءات اليت يراها الزمة للرد على هذه 
.)1(اهلجمات دون أن يأذن ألية جهة أخرى لالضطالع ذه املهمة

اآلخر ال حيتوي على ما يوحي بترخيص أو فهو-1373القرار -هذا فيما خيص القرار األول، أما القرار الثاين
.إذن جملس األمن للواليات املتحدة باستخدام القوة املسلحة للرد على تلك اهلجمات

ويضا، فإن هذا االجتاه يرى الواردة يف مقدمة القرار، إذنا وتف" ضرورة التصدي"وإن كان البعض يرى يف عبارة 
فيها عكس ذلك ، فهي تأيت يف إطار حرص الس وتأكيده على ضرورة مكافحة اإلرهاب بكل الوسائل املمكنة اليت 

لس لطاملا عبر يف مقام إذنه باستخدام ال يشترط أن يكون من بينها استخدام القوة املسلحة، خاصة إذا علمنا أن ا
.واضحة تدل على ذلك القوة املسلحة بعبارات

ت بناء عليه األعمال العسكرية حلرب اخلليج الثانية، نوالذي ش،29/11/1990الصادر بتاريخ678ففي القرار 
، وهو الذي تكرر »أن تستخدم مجيع الوسائل الالزمة.....األعضاء للدول«:استخدم فيه جملس األمن الصيغة التالية

، الذي صيغ بالعبارة 31/3/1993الصادر عن جملس األمن بتاريخ 816القرار بصدد الرتاع يف البوسنة، مبوجب
.)2(»أن تستخدم مجيع الوسائل الالزمة...األعضاء للدول« : :التالية

ضد أفغانستان للرد على األمريكيةوعليه يرى هذا االجتاه أن العمليات العسكرية اليت قد بدأا الواليات املتحدة
ي عمليات ال جند هلا سندا قانونيا يف نصوص ميثاق األمم املتحدة، ألا ال تدخل يف إطار الدفاع هذه اهلجمات ه

الشرعي لعدم توفر أركانه، وال يف إطار تفويض جملس األمن للقيام ذه العمليات نيابة عنه، أحد التدابري الالزمة 
.)3(اهلجمات لعدم وجود هذا التفويضحلفظ السلم واألمن الدوليني وإعادماّ إىل نصاما بعد هذه 

ض فعال الواليات املتحدة باستخدام قد فو1373و 1368فريى أن جملس األمن يف قراراته )4(أما االجتاه الثاين- ب
:القوة العسكرية للدفاع عن النفس، ويعود ذلك أساسا إىل

.نظيم القاعدة وحكومة طالباننفسه ومن السياق التارخيي لألزمة مع ت1373ما يستفاد من القرار -
.عدم وجود االعتراف ال يعين املمانعة، إذ ال يشترط أصال التفويض- 
وهي عبارة عامة تشمل أيضا العمليات العسكرية، وذلك ألن "ضرورة التصدي"ميكن الفهم من عبارة - 

راء األنسب ملكافحته والقضاء خطورة اإلرهاب على السلم واألمن الدوليني جتعل من العمليات العسكرية اإلج
. من هذه الناحيةةعليه، ومنه ال غبار على احلرب األمريكي

.148عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق، ص–)1(
.147أمحد حسني سويدان، املرجع السابق، ص –)2(
.152ص ،عادل عبد اهللا املسدي، املرجع السابق–)3(
.86يوسفي آمال ، الرجع السابق، ص –)4(
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بل ذهب البعض أبعد من ذلك حينما اعتربوا أن فرضية تفويض جملس األمن تتأكد من كونه مل يبد أي اعتراض 
املؤرخ 1378القرار رقم باريات على األرض، وها هوعلى بدء األعمال العسكرية، ومل ينعقد إال بالترحيب

، يؤكد صحة ذلك ، ألنه قد رحب فيه جملس األمن باجلهود اليت يبذهلا الشعب األفغاين 2001نوفمرب 14يف 
الصادر 1390بل اختذ بعد أعقاب احلرب مجلة من القرارات على غرار القرار ، لالستعاضة عن نظام طالبان

تضمنا إجراءات إضافية ذينل، ال2003ديسمرب17الصادر يف 1455، والقرار 2002سنة ديسمرب16بتاريخ 
.)1(ضد القاعدة وفلول حركة طالبان
من جملس األمن طوعا منه أو قد جنحت يف حتقيق ما أرادت حتقيقهاألمريكيةوبني هذا وذاك، فالواليات املتحدة

وهو ما ميكن اعتباره تعطيال .تعديل هلاعلى ما نقول من أن جملس األمن قد أقر هذه املشاريع دونأدل، وال كرها
.من خالل االنفراد بشن احلروبمن اجلماعي من حمتواها ومضموا إلجراءات األالدور اهليئات األممية ، وإفراغ

إن احلرب على اإلرهاب .الواليات املتحدة حمل األمم املتحدة يف احلرب ضد اإلرهابلحلومظاهر: ثانيا
لن يغري وجوده شيئا الذيبالوجه الذي رآه العامل، يف ظل وجود تفويض أو عدم وجوده ، بالشكل الذي حدث، و

بقايا الشرعية الدولية أداة طيعة لِعوجاألمريكيةمم املتحدة عن دورها والرضوخ للواليات املتحدةاأللطاملا تنازلت 
:يف يدها ، ولعل أهم املظاهر اليت ميكن ذكرها هي

إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، الذي يعطي لقرارات جملس األمن 1373و1368إسناد القرارين -
على ضمان تنفيذ خمططاا طاملا أا مشمولة األمريكيةضمانة التنفيذ، وهو معناه حرص الواليات املتحدة

.بالنفاذ حتت ستار قرارات جملس األمن وفق الفصل السابع
-أن القرار مل يال للواليات املتحدةوهو معناه تر،بف اإلرهاعراإلرهابيني الذين يدديف حتاألمريكيةك ا

وكذا اختيار وحتديد ،يف الدفاع عن النفس، بعيدة عن أية مراقبة لس األمنحقها ،يف حقهمستمارس 
.واختيار الوسائل املناسبة لذلك،طريقة هذا الدفاع

ا خيص استخدام القوة املسلحة وذلك من خالل رفض الواليات فيماملتحدةش هذا القرار دور األمممهّ-
.إخضاع عملياا العسكرية ملراقبة جملس األمن األمريكيةاملتحدة

وخاصة احلق يف تقرير املصري وحق املقاومة، ،الشرعية الدولية األخرىملبادئألمن اجتاهل قرارات جملس -
.دفاع الشرعيباعتبارمها من قبيل املمارسة املشروعة حلق ال

دون اإلشارة إىل إرهاب الدول الذي تتربع على عرشه إسرائيل اإلرهابجلميع أعمال تإدانة القرارا-
.األمريكيةوالواليات املتحدة

.152أمحد حسني سويدان، املرجع السابق، ص–)1(
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يف حرا ضد اإلرهاب من خالل توسيع دور األمريكيةلواليات املتحدةخلدمةالدولية ةتسخري املشروعي-
حىت تضمن الواليات املتحدة1373ل القوة املسلحة وخاصة القرار األمم املتحدة فيما خيص استعما

.اإلرهاب وتقدمي املساعدة لهكسب احلرب على اإلرهاب من خالل إجبار الدول على عدم متويلاألمريكية
املتحدة أصبحت أداة تابعة ألجهزة الواليات املتحدةأن األمم ،فإن مثل هذه القرارات تثبت بال شكهيلوع

الداخلية، تستخدمها لتربير أعماهلا وتضفي عليها مساحيق املشروعية الدولية، لكن ذلك مل خيف النتائج ريكيةاألم
الشرعية السلبية هلذه احلرب على الشرعية الدولية، واليت كانت إيذانا بقيام شرعية دولية أمريكية جديدة على أنقاض 

.الدولية القدمية
يرى بعض الفقهاء أن احلرب على اإلرهاب هي سابقة :مبفهوم أمريكيتأصيل شرعية دولية جديدة:ثالثا

خطرية يف العالقات الدولية، سواء من حيث آثارها على الشرعية الدولية من خالل جتاوز ومصادرة مبادئها املكتسبة، 
كأداة للسياسة واليت حققها مبدأ السيادة القانونية للدول وخاصة املستضعفة منها، وكذا استخدام هذه املفاهيم

األمريكية وخلدمة أغراضها ومصاحلها ، حىت وإن كان فيه انتهاك للمبادئ والقواعد الدولية وإن كانت قواعد آمرة، 
والذي من بني ،لقواعد القانون الدويل التقليدياألمريكيةوإن دل هذا فإمنا يدل على حنني الواليات املتحدة

هو ما يتضح جليا يف احلرب األمريكية على اإلرهاب سواء من خالل خصائصه اعتبار احلرب عمال مشروعا، و
ها كبديل لطرق تسوية الرتاعات الدولية، أو من خالل اللجوء إىل نظرية الدفاع الوقائي انفرادها بشن.

، اليت)1(للشرعية الدولية التقليدية- تكن رمسيةوإن مل–وتأسيسا على ذلك فإن بداية هذه احلرب هي اية 
ميثلها ميثاق األمم املتحدة ، وبداية يف نفس الوقت لشرعية أمريكية تقوم على قراءة أمريكية ذاتية ألحكام القانون 

:)2(، هذه الشرعية اجلديدة تبىن على القواعد التاليةالدويل
املتعلقة باستخدام القوة وذلك من خالل استثناء احلرب على اإلرهاب من إعادة النظر يف القواعد-

.اعدة حترمي استخدام القوة، وكأنه تعديل عريف جديد للميثاق قد ينص عليه يف قابل األيامق
واسعا الختيار العدو وشن حرب غري تقليدية ، ففي هذا األمريكيةالواليات املتحدةمترك اال أما-

مدا األمر فاضت ألسنة املسؤولني األمريكيني بأن احلرب على اإلرهاب هي حرب طويلة من حيث
ومعقدة من حيث طريقة تنفيذها، فهي حرب هلا بداية وليست هلا اية واضحة، فهي حرب عاملية 

.لعدو عاملي غري حمدد العوامل ال من زمان أو مكان

عند بعضها، راجع ا مليئ بالذكريات السوداء، للوقوفإن انتهاك األمم املتحدة للشرعية الدولية وقيامها بأفعال غري مشروعة أمر معروف عند اجلميع قبل أحداث سبتمرب، وتارخيه–)1(
؛ انظر وما بعدها15، ص )2006، دار الفكر:دمشق(،ترمجة حممد صباغ، االعتداءات غري الشرعية للواليات املتحدة منذ احلرب العاملية الثانيةبول غرانيل، : المث

؛ جبارة الربغوثي، 13، ص )2002اعة والنشر، دار احلصاد للطب: دمشق(، ترمجة نائلة موسى، )احلكومة العاملية اخلفية(هلذا كله ستنقرض أمريكا ألغ بالتونوف، : أيضا
.وما بعدها41، ص ) دار حازم: دمشق (، أمريكا وراء الباب

.وما بعدها110يوسفي آمال، املرجع السابق، ص: للتفصيل راجع–)2(
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والذي ال ميكنه أن يصمد أمام احلرب على اإلرهاب، وخاصة إذا التدخل،إعادة صياغة مبدأ عدم -
.رعي بصورة مجاعيةارتدت هذه احلرب ثوب الدفاع الش

التنكر حلقوق اإلنسان الفردية واجلماعية وجتاهل املبادئ اإلنسانية يف احلروب والرتاعات املسلحة، إذ -
.ثني املواليني بيان ذلك بالتفصيلبحميكن التضحية ذه احلقوق يف سبيل مكافحة اإلرهاب، ويف امل

المبحث الثاني

القانون الدولي لحقوق اإلنسانعلى ضد اإلرھاباألمریكیةحربتأثیر ال

ة هي األقالم اليت أشارت إىل أن حقوق اإلنسان تعيش أسوء أيامها وأتعس حلظاا، ال لشيء إال أن اإلنسان كثري
أصبح ال يأمن على نفسه وحريته وحقوقه من العوارض الكثرية اليت محلتها احلرب األمريكية على ما مسته اإلرهاب 

أن نديل بدلونا يف هذا املوضوع لنقف عند حقيقة ذلك ، لكن من جهة أخرى، هي جهة ولذلك أردنا،اإلسالمي
.القاعدة القانونية الدولية املنظمة حلقوق اإلنسان ، وبالتحديد قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان

قوق اإلنسان ، يل حلحماربة اإلرهاب على القانون الدوضدتداعيات احلملة األمريكية حولالكالم عليه فإنو
ال الوقوف عند مفهوم هذا القانون وبيان قواعده للقارئ حىت ال جيد هذا األخري أي عناء يف الوصول يستدعي منا أو

فإن عناصر هذا املبحث ستتمحور أساسا يف بيان مفهوم القانون الدويل حلقوق اإلنسان، منهإىل استنباط هذا التأثري، و
يف مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان اليت ينظمها هذا القانون، صالمريكية املتمحورة أمث دراسة تأثري السياسة األ

:فإن العناصر اليت يتكون منها هذا املبحث تتوزع أساسا على التايللذلكو

مفهوم القانون الدويل حلقوق اإلنسان:املطلب األول
اإلنسان من قبل التشريعات األمريكية تقويض وانتهاك قواعد القانون الدويل حلقوق:املطلب الثاين

.اإلرهابكافحة اخلاصة مب
على اإلرهاب قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسانتقويض احلرب األمريكية :املطلب الثالث

. املتحدةخارج الواليات 

:ذلك على التفصيل التايلو

المطلب األول

ي لحقوق اإلنسانون الدولمفھوم القان
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. تعريف القانون الدويل حلقوق اإلنسان-الفرع األول 

:نذكر، ومنها مت للقانون الدويل حلقوق اإلنسانداليت قُكثرية هي التعريفات

جمموعة القواعد واملبادئ املنصوص عليها يف اإلعالنات واملعاهدات الدولية، واليت تؤمن حقوق أنه«-
الشعوب يف مواجهة الدولة أساسا، وهي حقوق لصيقة باإلنسان،وغري قابلة للتنازل وحريات األفراد و

.)1(»م الدولة حبمايتها من االعتداء واالنتهاكزعنها، وتلت
موعة القواعد القانونية املتصفة بالعمومية والتجريد اليت ارتضتها اجلماعة الدولية، أصدرا يف جم«-

ملزمة بقصد محاية حقوق اإلنسان، احملكوم بوصفه إنسانا، صورة معاهدات وبروتوكوالت دولية 
وعضوا يف اتمع من عدوان سلطته احلاكمة أو تقصريها، ومتثل احلد األدىن من احلماية اليت ال جيوز 

.)2(»أو التحلل من بعضها يف غري االستثناءات املقررة فيهاالرتول عنها مطلقاللدول األعضاء فيها
.)3(»اليت تستهدف محاية حقوق اإلنسان يف زمن السلمجمموعة القواعد «-

دويل حلقوق اإلنسان قواعده من ثالث اليستمد القانون.مصادر القانون الدويل حلقوق اإلنسان: الفرع الثاين
:فاملبادئ العامة للقانون، على النحو التايلاالتفاقيات الدولية، فالعرف،:مصادر

ميز به العرف من غموض وبطء يف التكوين وصعوبة التحقق من ظرا ملا يتن.االتفاقيات الدولية-أ

باملكانة األساسية واحتالل الصدارة بني مصادر القانون الدويل فقد سهل على االتفاقيات الدولية االنفرادوجوده، 

الصيغة األنسب يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك من خالل نصوص -االتفاقيات الدولية- األخرى، باعتبارها

ونية مكتوبة واضحة ، تواكب التطور الذي تشهده احلياة الدولية، تعرب يف جمملها عن صيغة توافقية تنم عن قان

رضا الدول وقبوهلا ذه املبادئ اليت جاءت ا االتفاقيات الدولية، كما تعترب ضمانا آخر حلقوق اإلنسان من 

.بدأ السيادةخالل تقييد سلطات الدول يف جمال حقوق اإلنسان استثناء من م

نب افهو يشكل إىل جللعرف مكانة هامة يف تكوين قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان،.العرف - ب
املعاهدات الدولية أهم املصادر له،  فهو يتشكل من قواعد عرفية متثل أساسا للحماية الدولية حلقوق األفراد ، وأن 

نونية يف املعاهدات املتعاقبة ، مما يشكل نوعا من االلتزام قيام هذه القواعد يعود أساسا إىل تكرار النصوص القا

.21، ص )2009طبوعات اجلامعية،دار امل:اإلسكندرية (، القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنساننغم إسحاق زيا، –)1(
دار اجلامعيني، ، :مصر (، ، يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واملبادئ الدستورية واملواثيق الدولية)دراسة مقارنة(احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان، خريي أمحد الكباش، -)2(

.229ص .)2002
.22املرجع السابق، ص نغم إسحاق زيا، -)3(
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قواعد القانون أن للعرف دورا يف إشاعة )1(ويف هذا الصدد يذكر البعض ، واإللزام لكوا تشكل عرفا دوليا
الدويل حلقوق اإلنسان، ألن االتفاقيات الدولية تستلهم نصوصها من مصادر خمتلفة ومنها العرف، والشك أن يف 

ويؤكد البعض ، شيوعها وتكرار إتباعها يف العمل الدويل يشكل عرفا عاما ال يلبث أن يسود بني خمتلف األمم
اآلخر أن القواعد العرفية املشكلة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان هي من النوع الذي ال ميكن املساس ا، ألا 

.يف تقرير املصريتعرب عن الشعور املشترك وامللزم للدول على غرار احلق

قواعد : إن املستقرئ ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان جيدها على نوعني.املبادئ العامة للقانون-ج
قانونية تضمنتها االتفاقيات الدولية، ومبادئ تضمنتها اإلعالنات الدولية اليت تسبق يف العادة االتفاقيات الدولية يف 

نه أن املبادئ العامة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان مت تكريسها وبياا يف شكل ميكن القول بشأوهو ما ،الظهور
، وتتصف هذه املبادئ املذكورة بأا تعرب عن املبادئ العامة للقانون اليت أقرا األمم املتمدنة، )2(إعالنات دولية

.)3(من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية38على حنو ما أشارت إليه املادة 
والسبب يف ذك حسبما تشري إليه آراء الفقهاء أن ما يتردد من أفكار ومفاهيم حول حقوق اإلنسان هو نتاج تطور 
فلسفي وسياسي واجتماعي لقيم ولدت مع اإلنسان، هلا أصوهلا يف املذاهب الدينية والسياسية واالجتماعية ، لتكون 

قانونية وإعالنات تعكس هذه املبادئ، كاحلرية واملساواة من بني مراحل تطورها صياغتها يف أنظمة واتفاقات 
:نذكراإلعالناتومن هذه . )4(وغريها

.1948لعام العاملي حلقوق اإلنساناإلعالن-
.1957إعالن القواعد الدنيا ملعاملة املسجونني عام -
.1963التمييز العنصري لعام إعالن القضاء على كل أشكال-
.1967رأة لعام إعالن إزالة التمييز ضد امل-
.1967إعالن حق اللجوء اإلقليمي لعام -
.1959إعالن حقوق الطفل لعام -
.1974عام ةيف زمن الرتاعات املسلحلإعالن محاية النساء واألطفا-

.53املرجع السابق، ص نغم إسحاق زيا، -)1(
.55املرجع نفسه، ص -)2(
: وظيفة احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدويل، وهي تطبق يف هذا الشأن- 1«:38تنص املادة –)3(

راحة من جانب الدول املتنازعة، االتفاقات الدولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معترفا ا ص) أ(
العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال، ) ب(
مبادئ القانون العامة اليت أقرا األمم املتمدنة، ) ج(
.59احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام املادة أحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم، ويعترب هذا أو ذاك مصدرا) د(
.»على ذلكال يترتب على النص املتقدم ذكره أي إخالل مبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفقا ملبادئ العدل واإلنصاف مىت وافق أطراف الدعوى . 2

.ميكن الرجوع إليهاذات الصلةاالتفاقيات الدوليةاالعالنات وفة من يف قائمة املراجع طائو.56املرجع السابق، نغم إسحاق زيا، -)4(
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وملا كان من الصعب اإلملام بكل جوانب هذا القانون، فإننا سنكتفي باإلشارة إىل ما يسمى بالشرعة الدولية حلقوق 
.اإلنسان

:)1(تعريف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان:ثالثا

:وهيالنصوص املنظمة حلقوق اإلنسان أهمتتكون الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان من 

.1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة -
.1966العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة -
.1966لثقافية لسنة العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية وا-
.الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية-
. الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية-

:هذه النصوصبعض وفيما يلي نبذة مقتضبة على 

.اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : -أ
، قام الس االقتصادي واالجتماعي بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان يف )2(من ميثاق األمم املتحدة68املادة بناء على 

قامت بإنشاء جلنة لصياغة إعالن حقوق ،1947واملنعقد يف أوائل عام هلذه األخرية ، ويف أول اجتماع 1946سنة 
من الصني، ومقرر اللجنة " شونج"ألمريكية، والدكتور من الواليات املتحدة ا" إلينور روزفلت"نت من اإلنسان، تكو

من فرنسا، وعدة أعضاء من بريطانيا " ريين كاسان" من لبنان، مث توسعت اللجنة لتضم " شارل مالك"الدكتور 
واستند هؤالء يف عملهم على السوابق الوطنية، انطالقا من اإلعالن الفرنسي ، وأستراليا واالحتاد السوفييت والشيلي

.قوق اإلنسان واملواطن، وكذا الوثيقة األمريكية حلقوق اإلنسانحل
تقدما ملموسا يف حتضري اإلعالن، إذ توصلت تقريبا إىل صياغة فيه حققت 1947ويف دورة اللجنة الثانية يف ديسمرب 

أخذت 1948ن ويف الدورة الثالثة املنعقدة يف جوا، املشروع النهائي الذي مت طرحه على احلكومات للتعليق عليه
،اللجنة كل التعليقات اليت قدمتها احلكومات وقامت بتنقيح املشروع، مث أحالته إىل الس االقتصادي واالجتماعي

صادقت اجلمعية العامة يف دورا 1948والذي بعد مناقشة وجيزة أوصى به للجمعية العامة، ويف العاشر من ديسمرب 

. وما بعدها42،ص )2010مطبعة الداوديات،: مراكش(،املعايري الدولية وآليات الرقابة: ، حقوق اإلنسانيوسف البحريي–)1(
ذلك من اللجان اليت قد لشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتعزيز حقوق اإلنسان، كما ينشئ غري ينشئ الس االقتصادي واالجتماعي جلاناً ل: (من امليثاق على68تنص املادة –)2(

.)حيتاج إليها لتأدية وظائفه
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دولة وامتناع 48ي حلقوق اإلنسان، وكانت حصيلة التصويت هي تأييده من قبل املنعقدة بباريس على اإلعالن العامل
.)1(عن التصويت8

22( املواد أما، احلقوق املدنية والسياسية) 21إىل 3(تناولت املواد مادة،30وهذا ويتكون اإلعالن من ديباجة 

فقد نصت على واجبات الفرد حنو اتمع، 29دة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أما املافتناولت)27إىل
:وفيما يلي تفصيل ذلك. عدم جواز أي نشاط يهدف إىل هدم هذه احلقوق30بينما تناولت املادة

املساواة وعدم : ذكر اإلعالن مجلة من احلقوق املدنية والسياسية متثلت أساسا يف:احلقوق املدنية والسياسية-

احلق يف احلرية ويف األمان على شخصه، التحرر من االسترقاق واالستعباد، عدم ة، التمييز، احلق يف احليا

اخلضوع للتعذيب واملعاملة القاسية أو غري اإلنسانية، احلق يف الشخصية القانونية، احلق يف اللجوء إىل القضاء، 

احلق يف براءة الذمة، عدم عدم جواز اللجوء إىل االعتقال التعسفي، احلق يف العدالة واستقالل و نزاهة احملاكم،

حق اللجوء السياسي، احلق يف اجلنسية، حق التزوج التدخل يف شؤون اإلنسان اخلاصة، حرية التنقل واإلقامة ، 

وتأسيس أسرة، حق التملك، حرية الفكر والوجدان والدين، حرية الرأي والتعبري، حق تكوين اجلمعيات وعقد 

. سية، احلق يف تقلد الوظائف العامةاالجتماعات، احلق يف املشاركة السيا

لضمن االجتماعي، احلق يف الراحة وأوقات وهي احلق يف ا:احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-
الفراغ، احلق يف مستوى معيشة يكفل ضمان الصحة والرفاهية، احلق يف التعليم، احلق يف املشاركة الثقافية، 

.اإلعالنويل تتحقق مبقتضاه احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا احلق يف التمتع بنظام اجتماعي د
:على أن )2(العاملي اإلعالنمن 29نصت املادة :الواجبات-

.على كل فرد واجب إزاء اجلماعة اليت فيها وحدها ميكن أن تنمو شخصيته النمو احلر الكامل-(  
يقررها القانون مستهدفا منها ضمان االعتراف ال خيضع الفرد يف ممارسة حقه إال للقيود اليت -

).الواجب حبقوق وحريات اآلخرين واحترامها

.، يوغسالفيا، تشيكوسلوفاكيا، بولنداا، أوكرانياالسعودية ، جنوب إفريقيا، االحتاد السوفييت، بيالروسي: متثلت الدول املمتنعة عن التصويت يف –)1(
:تعترب صياغة هذه املادة على النحو املشار إليه مثرة توازن بني اجتاهني–)2(

كانت ا   االجتاه الذي نادت به الدول املاركسية واليت طالبت بالنص على فكرة الواجبات ، إذ أن حقوق اإلنسان ال تتحقق إال يف إطار مجاعي ، ومل-
.ب أن تتقرر هلا حقوقا هذه احلقوق تشكل واجبات على األفرادالدولة هي اليت متثل اجلماعة ككل فإنه جي

.االجتاه الذي يرى أن من الدولة حقوقا ميكن أن يؤدي إىل تعسفها و إهدارها حلقوق األفراد-
.مواجهة الدولة وإمنا تقررت حنو اجلماعةكحصيلة هلذين االجتاهني جاء النص يف اإلعالن على واجبات الفرد، إال أن هذه الواجبات مل تتقرر يفو
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.القيمة القانونية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان-
يف حتديد القيمة القانونية هلذا اإلعالن -بناء على اختالف الدول حول هذه املسألة–الدويل ناختلف فقهاء القانو

:مؤيد إللزاميته واآلخر منكر لذلك، كما يليأحدمها : إىل رأيني
يرى أصحاب هذه الرأي، أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان غري ملزم وال يرقى إىل درجة : الرأي املنكر-

االحتاد ذهب، بل وي)1(نه صدر يف ثوب توصيةأالقانونية، ألنه جمرد التزام معنوي أخالقي، ال لشيء إال اإللزام 
بعد من ذلك ، إذ يعترب أن هذا اإلعالن يعد خمالفا ملبدأ سيادة الدول، وخرقا للحكم الوارد يف السوفييت إىل أ

الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة اليت خترج من اختصاص األمم املتحدة كل املسائل اليت 
.تدخل يف صميم السلطان الداخلي للدول

أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو قانون ملزم لكافة الدول األعضاء يف األمم يرى أصحابه: الرأي املؤيد-
:املتحدة بناء على احلجج التالية

-ال مليثاق األمم املتحدةاعتبار اإلعالن مكم.
.عدد الدول املصادقة عليه يعترب دليال على شعور اتمع الدويل بإلزاميته-
هذا . اتريها واتفاقياا، وهذا يؤيد فرضية الزاميتهتبين أغلب الدول هذا اإلعالن يف دس-

إىل اعتبار اإلعالن هو تعبري عن قواعد عرفية ملزمة حىت بالنسبة للدول " شونج" ويذهب الفقيه 
.خارج األمم املتحدة

-وضعية-ما يقال يف هذا الشأن ، أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعترب أول وثيقةأهملكن بني هذا وذاك ، فإن 
عاملية تصدر عن منظمة  دولية عاملية تىن حبقوق اإلنسان، وقد اكتسب أمهية قانونية وسياسية مع مرور األعوام ، ع

بالرغم من أنه صيغ وهو ما ميثل حجر الزاوية يف كفاح اجلنس البشري من أجل حتقيق حقوقه وحرياته وكرامته،
بصيغة كررت املفاهيم الغربية حلقوقست وصدر بوضوح عن وجهة نظر الدول الغربياإلنسان، وعبا وجهات ة ، أم

، ولذلك فال غرابة من عدم تضمنه احلقوق )2(نظر العامل الثالث فلم تكن ممثلة ال يف إعداد امليثاق وال اإلعالن
ية واآلسيوية اليت ل عنه الكثري من الدول اإلفريقوهو احلق الذي كانت تعو،السيما احلق يف تقرير املصري،اجلماعية

.تقبع حتت وطأة االستعمارآنذاككانت

16/12/1966ت وثائق أكثر أمهية و إلزامية وذلك يف لكن وعلى حد قول بعض الفقهاء، فإن األمم املتحدة أقر ،
ئ اليت حيث كانت مبثابة تتويج للجهود الدولية املتعاقبة يف جمال حقوق اإلنسان، إذ ظهرت هذه الوثائق لترفع املباد

.التوصية هي نص دويل ليس له مبدئيا قوة ملزمة للدول األعضاء وال يؤدي إىل أي التزام وهو يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات عمل–)1(
ذين شاركوا يف حترير هذه النصوص كانت تسيطر عليهم املفاهيم أغلب شعوب إفريقيا و آسيا كانت مستعمرة، وأن ممثلي الدول الغربية ال: وذلك راجع إىل أن–)2(

.الغربية لطبيعة نشأم ودراستهم وعيشهم بني ظهراين الغرب
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انطوى عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وخترجها للوجود يف شكل اتفاقيات ملزمة، كانت باكورا ما يعرف 
:ذين سندرسهما يف النقطة املواليةلبالعهدين الدوليني ال

:  ن للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةان الدولياالعهد: 2-أ
م الذي اعتمدت فيه اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، طلبت من جلنة حقوق اإلنسان نفس اليويف

لتدابري تنفيذ االتفاقية، وقد درست اللجنة اعد على سبيل األولوية مشروع اتفاقية حلقوق اإلنسان، ومشروعأن ت
ين عشرة األوىل من املشروع على أساس التعليقات ونقحت يف العام التايل املواد الثما1949مشروع االتفاقية يف عام 

.الواردة من احلكومات
مة الترابط والتضافر يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع اأعلنت اجلمعية الع1950ويف عام 

اقتصادية واجتماعية باحلقوق املدنية والسياسية، وبذلك قررت اجلمعية أن تدرج ضمن االتفاقية السابقة حقوقا
مادة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا 14وضعت اللجنة مشروعا ب1951ويف عام ، وثقافية

.مواد تتعلق بشأن تدابري إعمال تلك احلقوق10
التفاقية، لكن ونظرا للخالف احلاد الذي نشب بني الدول الغربية واملاركسية حول احلقوق اليت جيب إدراجها يف ا

طلبت اجلمعية العامة من جلنة حقوق اإلنسان أن تضع اتفاقيتني حلقوق اإلنسان، ختصص األوىل للحقوق املدنية 
، كما ذكرت اجلمعية ضرورة إدراج حق الشعوب والسياسية، واألخرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

.يف تقرير مصريها
ويف نفس العام استعرضت اجلمعية العامة 1954،مشروعي االتفاقيتني يف عام فأكملت جلنة حقوق اإلنسان إعداد

رت إذاعتهما على أوسع نطاق ممكن، لكي تدرسهما احلكومات دراسة مستفيضة، وأوصت وقر،هذين املشروعني 
، وفتح باب 16/12/1966لربوتوكول االختياري األول يفالتتم املصادقة على العهدين و، مبناقشة النصوص مادة مادة

أما، 3/1/1976التوقيع واملصادقة واالنضمام، ليبدأ نفاذ العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 
مع الربوتوكول األول امللحق به، وفيما يلي 23/3/1976العهد املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، فبدأ نفاذه يف 

:تنيدراسة موجزة حملتوى االتفاقي
:العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية-
:مادة موزعة على ستة أقسام53عهد على ديباجة وليشتمل هذا ا
وتتعلق حبق الشعوب يف تقرير مصريها، وحقها يف السيادة على وتضمن املادة األوىل، :القسم األول-

.ثرواا الطبيعية
اولت هذه املواد عموما ضرورة تعهد األطراف ، وتن) 5إىل غاية 2(ويتضمن املواد :القسم الثاين-

باحترام وتأمني احلقوق املقررة يف هذا العهد دون أي متييز، وكذا تعهدها باختاذ اإلجراءات التشريعية 
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الالزمة ، وضمان حق التقاضي واملساواة بني الرجال والنساء يف التمتع ذه احلقوق، مث أخريا وضع 
.هذه احلقوق يف حاالت الطوارئ

، وتناول احلقوق املدنية والسياسية بطريقة مفصلة، كاحلق 27إىل املادة 6ويتضمن املواد : القسم الثالث-
.وغريهايف احلياة واحلق يف حرية التنقل واإلقامة، واملساواة أمام القضاء

.والذي خصص آلليات تنفيذ االتفاقية45إىل 28ويتضمن املواد :القسم الرابع-
تني ذكرتا عدم تأويل أحكام العهد على حنو يفيد ل، وال)47-46(تضمن املادتنيوي: القسم اخلامس-

إخالله مبا يف ميثاق األمم املتحدة ودساتري الوكاالت املتخصصة، من األحكام احملددة للمسؤوليات 
ا يئات األمم املتحدة بصدد املسائل اليت يتناوهلا هذا العهد، وكذا بقاء حق الشعوب يف متتعهاصةاخل

.بثرواا حقا أصيال وهو بعيد عن كل تأويل قد ينفي عنه هذه الصفة
، وتناول املسائل اإلجرائية اليت تتعلق باالنضمام ) 53إىل املادة 48(ويتضمن املواد: القسم السادس-

.والنفاذ
ق أساسا جاء هذا الربوتوكول لتكميل العهد السابق، وهو يتعل:الربتوكول االختياري األول امللحق بالعهد-

.مادة حتدد أساسا عمل اللجنة وكذا اختصاصاا14باجلنة املعنية حبقوق اإلنسان، ويتكون من 
مادة مبوبة 31حيتوي هذا العهد على ديباجةو:العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-

:على مخسةّ أجزاء كالتايل
حق الشعوب يف تقرير مصريها، وسيادا على ثرواا وتضمن املادة األوىل، ونصت على:القسم ألول-

.الطبيعية
، من اختاذ تناول هذا اجلزء الواجبات اليت تقع على الدول األطراف): 5إىل 2املواد ( :القسم الثاين-

.اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا العهد، وضمان املساواة بني الرجال والنساء يف التمتع ذه احلقوق
، يف هذا اجلزء مت تكريس أنواع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )15إىل 6املواد : ( ثالقسم الثال-

كاحلق يف العمل وفق شروط عادلة، واحلق يف الضمان االجتماعي، وحق تأسيس أسرة، واحلق يف التعليم والصحة 
وغريها،

(القسم الرابع- ىل اآلليات اليت من خالهلا يتم تنفيذ هذا ، يف هذا اجلزء متت اإلشارة إ)25إىل 16املواد : 
.العهد
. ، وتعلق بتنظيم املسائل اإلجرائية، كالنفاذ واالنضمام)31إىل 26املواد ( :القسم اخلامس-

هذه باختصار شديد ، عينة من  االتفاقيات الدولية املنظمة حلقوق اإلنسان يف إطار القانون الدويل حلقوق 
اإلجابة ستكون يف حبر هذا . مصريه يف خضم احلرب األمريكية على اإلرهاباإلنسان، الذي نتساءل عن 

.املطلب املوايل
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المطلب الثاني

قواعد القانون الدولي لحقوق علىالتشریعات األمریكیة الخاصة بمكافحة اإلرھابانعكاس 
.اإلنسان

ردها على ديد اإلرهاب ال تأخذ سبتمرب وهو أن الكثري من الدول يف11تأكدنا من أمر واحد بعد هجمات لقد «
.يف اعتبارها بشكل كاف حقوق اإلنسان، بل يف بعض األحيان تتصرف ضد هذه املبادئ

، ومن حق ......الشك أن الدولة مسؤولة عن محاية مواطنيها، مبا يف ذلك محايتهم من األعمال واجلرائم اإلرهابية
، وذلك باختاذ اإلجراءات الفعالة من أجل جتنب جرائم اإلرهاب الدول العمل على تأمني حق مواطنيها يف احلياة 

، ولكن ال ميكن القيام بإجراءات ضد اإلرهاب بأي مثن، جيب أال نتخلى عن تصميمنا على .......والقضاء عليها
ة مت جتاهلها مواجهة هذه األعمال يف إطار سيادة القانون واحلقوق املعترف ا ، إن كثريا من احلقوق اإلنسانية الثابت

1(»الباسم احلرب عل اإلرهاب، وهذا موقف غري أخالقي وغري فع(.

ذه الكلمات اليت وجدت هلا السند والدعم من قبل الكثري من تقارير اهليئات واملنظمات احلقوقية الدولية، اليت كان 
، نقف )2(حة اإلرهاب على حقوق اإلنسانيف دراستها املعنونة بتأثري مكاف-جبنيف–من بينها جلنة احلقوقيني الدولية 

ة اليت لطاملا حاولت الدول إخفاءها، حقيقة تفصح عن الضرر الكبري الذي تسببت فيه التدابري السيئة عند احلقيقة املر
ملكافحة اإلرهاب يف عدد كبري من دول العامل طيلة السنوات املاضية، أين اعترب التقرير السابق أن الدول قد جتاهلت 

مقوضة القيم اإلنسانية الثمينة، لتنتهك حقوق اإلنسان من خالل ،وس التاريخ واندفعت للتصدي لظاهرة اإلرهابدر
انتشار التعذيب واالختفاء واإلعدام التعسفي واالعتقال السري واحملاكمات غري العادلة واستمرار ظاهرة االنفالت من 

يات املتحدة وتأيت على رأس هذه الدول الوال.االت االستثنائيةالعقاب، حمذرا يف نفس الوقت من دميومة قوانني احل
.األمريكية

هلو يكشف عن احلقيقة الكارثية، اليت آلت إليها حقوق اإلنسان ،واحلرب - ن كان متأخراإو–إن هذا الكالم 
مكامن حتديدلبعلى اإلرهاب الزالت يف بداياا، ولكي تكون دراستنا دراسة قانونية أصيلة سنحاول يف هذا املط

-من خالل حماكمة النصوص التشريعية األمريكية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب تقويض حقوق اإلنسان وأسس ذلك 
، متسائلني عن مدى مراعاة اإلدارة األمريكية للشروط اليت فرضتها قواعد القانون الدويل -اليت سبق وأن أشرنا إليها

:للعنصر القادمالتقويض اذج ذلك، تاركني منحلقوق اإلنسان ذات الصلة 

أفريل ، 160جملة السياسة الدولية، العدد : املفوض السامي حلقوق اإلنسان، لإلطالع على احلوار الكامل راجع " لويز أربور" هذا مقتطف من حوار مع السيدة –)1(
.وما بعدها120، ص2005

.7/3/2010: تاريخ التصفحwww.aljazeera.netعلى املوقع اجلزيرة نت،:للوقوف على هذه الدراسة راجع –)2(
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.األمريكيةةحقوق اإلنسان داخل الواليات املتحد)1(انتهاك: الفرع األول

ل حبمايتها من بنا سابقا أن الدستور األمريكي قد تضمن بني ثناياه، النص على عدد من احلقوق املدنية ، اليت تكفّمر
، وهي نصوص وبرزت هذه احلقوق املدنية فيما يعرف بالتعديالتأي استخدام سيء للسلطة التنفيذية أو القضائية،

:)2(، ومن أهم هذه احلقوق"جورج ميسون" أحلقت بالدستور األصلي، بناء على رأي السياسي والقانوين األمريكي 

منع الكونغرس من سن أي قانون حيول دون حرية الدين، أو يقيد حرية الصحافة، أو مينع الناس -
).التعديل األول(االعتراض على سياسات حكومتهم بشكل سلمي من التجمع و

منع السلطة من التفتيش أو االحتجاز الذي ال مربر له ألي شخص، وإلزامها باحترام امن الناس يف -
).التعديل الرابع(أشخاصهم وبيوم ووثائقهم 

قضية واضحة مدعومة منع السلطة القضائية من الترخيص يف التفتيش أو االعتقال إال بناء على -
بيمني آو بينة ، تصف بالتفصيل املكان املطلوب تفتيشه واألشخاص واملمتلكات املطلوب احتجازها 

).التعديل الرابع(
ضمان احملاكمة السريعة والعادلة لكل متهم، مع تفسري طبيعة وسبب التهمة املوجهة إليه ومواجهته -

).التعديل السادس(صاحله وحمام يدافع عنه بالشهود ضده، وحقه يف استدعاء شهود يشهدون ل

داخل الواليات املتحدة، نتيجة ملا لكن هذه القواعد الدستورية قد أصاا الوهن والعجز الذي أصاب حقوق اإلنسان 
:على حقوق اإلنسان يف النواحي التاليةمن تأثري سليب، )3(أفرزته القوانني األمريكية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب

إذ يعطي هذا القانون وكاالت األمن األمريكية احلق يف :اإللكترونيةيف التجسس على املراسالت احلق-
يف احلاالت االستثنائية دون ترخيص قانوين، ومع بقاء مفهوم هذه التجسس على املراسالت االلكترونية

.)4(األمن بالشكل الذي يناسبهااحلاالت مفهوما فضفاضا، ميكن أن تفسره وكاالت 

والقواعد واملعايري اليت الدويل،ناليت تضمنتها الدساتري القومية واملواثيق الدولية وقواعد القانووعدم احترام احلقوق اإلنسانيةتعرف االنتهاكات يف أدبيات حقوق اإلنسان بأا خمالفة–)1(
مستوى العامل االجتماعية والثقافية يف الدولة وعلىتتعلق ذه احلقوق تعرب يف الواقع عن االحتياجات املتطورة للجنس البشري، ومتس كافة جوانب احلياة اإلنسانية السياسية واالقتصادية و

.أمجع 
.هيكلية وانتهاكات صارخة: وتقسم االنتهاكات إىل نوعني

مارسة حقوقهم اليت تعكس البنية االجتماعية على مستوى الدولة أو أمناط العالقات الدولية، من شأا عدم يئة الظروف املناسبة لألفراد و الشعوب ملعهي األوضا:االنتهاكات اهليكلية
.غياب النصوص الدستورية املكرسة للحقوق أو الضمانات اليت تكفل تطبيقها يف حالة وجودها: كأمثلة علة هذا النوع نذكراإلنسانية و

.والشعوب ، هي يف الواقع النتيجة املنطقية لتراكم االنتهاكات اهليكلية دهي اليت ترتكب على نطاق واسع وبشكل صارخ ومستمر ضد األفرا:االنتهاكات الصارخة

.144- 143ص، -ص.36،1980، الة املصرية للقانون الدويل، العدداألمم املتحدة وانتهاكات حقوق اإلنسانابراهيم علي بدوي الشيخ ، : راجع يف ذلك
.17/03/2010: ،  تاريخ التصفحwww.aljazeera.net،سبتمرب11احلقوق املدنية يف أمريكا بعد هجمات حممد بن املختار الشنقيطي، –)2(

-)3( Lauri S. Friedman.op-cit.39. ؛  RICHARD   ASHBY WILSON .op-cit.p26 .
.55، ص ))ن.ت.ب(،امعية للدراسات والنشر والتوزيعاملؤسسة اجل:القاهرة(، )الوقاية والعالج(داء اجلرمية السياسية علي حممد جعفر، –)4(
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تسهل قوانني مكافحة اإلرهاب احلصول على :  تسهيل احلصول على الترخيص القضائي للتصنت-
الترخيص القضائي الالزم للتنصت على املكاملات اهلاتفية، خالفا على ما كان عليه األمر يف السابق ، 

.بالربهنة للقاضي على خطورة الشخص املستهدف على األمن العامحيث تلتزم وكاالت األمن
حيث وسع قانون مكافحة اإلرهاب مفهوم هذا األخري، ليشمل االحتجاجات : وسيع مفهوم اإلرهابت-

.)1(العنيفة واملسريات املناهضة للحرب
مينح هذا القانون وكاالت األمن احلق يف التنصت على أي هواتف : احلق يف التنصت املتحرك-

خالفا على القانون القدمي " تحركالتنصت امل" يستخدمها الشخص املستهدف ، يف إطار ما يسمى 
.الذي يفرض جتديد الترخيص القضائي يف مراقبة أي هاتف جديد يستعمله هذا الشخص

الذي يعترب من أهم مبادئ النظام السياسي والقانوين : اإلخالل مببدأ املدافعة والتوازن بني السلطات-
أصيبت بضربة قاتلة بصدور قانون مكافحة ، فرقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية ، األمريكي
.اإلرهاب

، ال تنسجم األمريكيةوالواضح من كل ما سبق أن القوانني اخلاصة مبكافحة اإلرهاب داخل الواليات املتحدة
شكال وال روحا مع نصوص الدستور األمريكي املتعلقة باحلريات املدنية وأا غريبة على النظام القضائي األمريكي ، 

إن الطريقة غري التقليدية اليت متت ا هجمات سبتمرب، تقتضي منا ( :ا أقر به وزير العدل األمريكي ضمنا بقولهوهو م
–ولتقليل هذه اآلثار والتخفيف من حدا ، جلأت اإلدارة األمريكية ، )2()اختاذ تدابري غري تقليدية يف تطبيق القانون

:هاب صياغة تركز على األجانب وذلك من خالل إىل صياغة قانون مكافحة اإلر-كحيلة منها
.اعتقال األجانب بشبهة الضلوع يف أعمال إرهابية مدة مناسبة دون توجيه اام-
.بالسماح مبراقبة بعض احلسابات اليت ميلكها أجانبإلزام البنوك األمريكية-
.هابيةمنح سلطات اهلجرة صالحيات ترحيل األجانب الذين جيمعون األموال ملنظمات إر-
.منع األجانب املقيمني يف أمريكا من الوصول إىل املواد الكيماوية والبيولوجية الضارة -
.اكمة اإلرهابيني األجانبإنشاء حماكم عسكرية حمل-

رضة وحتييدها، طاملا تعلق األمر بفئة ال م غالبية املواطنني ايف إسكات صوت املعدورولذلك كانت هلذه الطريقة 
ري املنشغلني باألمور اليت المهم، ضف إىل ذلك حتديد الصالحية الزمنية للقانون بأربعة أعوام فقط، األمريكيني غ

.خيضع بعدها ملراجعة الكونغرس، وهو ما ساعد فعال على حتييد املدافعني عن احلقوق املدنية

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف (، التدابري الدولية املعاصرة املتخذة ملكافحة اإلرهاب الدويل وأثرها على حقوق اإلنسان،عثمان عبد الرمحن إبراهيم احلفناوي،–)1(

.220، ص 2004،جامعة املنصورة، )القانون
.السابق، املرجعحممد بن املختار الشنقيطي-)2(
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لغت أشدها األسابيع اليت تلت وكان التأثري األبرز هلذه القوانني، ما عاشته اجلالية املسلمة من فترات عصيبة ب
عن احلوادث اليت أبلغ ا " cair"األمريكية –اهلجمات، حيث أشارت إحصائيات جملس العالقات اإلسالمية 

وحت بني القتلاحالة تر1452،حوايل 29/11/2001و 11/9الس،فعلى سبيل املثال أحصى هذا املركز بني فتريت 
.)1(سدي وغريها من صنوف التهديدوالتحرش اللفظي و االعتداء اجل

ذلك مل يشفع لدى أن، إال -اليت اكتوت بناره–فبالرغم من مواقف الدول العربية الواضحة جتاه اإلرهاب 
، اليت نصبت العداء للحضارة اإلسالمية ، وذلك ما أكدت عليه األمريكيةالدول الغربية وبالتحديد الواليات املتحدة

من قرار جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة اخلاص األمريكيةبية وكندا والواليات املتحدةمواقف اموعة األور
بظاهرة العداء والكراهية لإلسالم ، حيث صوتت هذه البلدان ضد قرار اللجنة الذي ينفي ما ينسب خطأ لإلسالم 

.)2(بأنه معاد حلقوق اإلنسان
تقليص موجة الكراهية والعنصرية 2001ات سبتمرب ضد أمريكا سنةومل متنع اإلدانات العربية واإلسالمية هلجم

ح به بعض املسؤولني األمريكيني يف على ما صر- وال شك–واألعمال اإلرهابية ضد العرب واملسلمني، وهو تأكيد 
ونستشهد على صحة ، أن األمر يتعلق بصراع احلضارات وأفكار احلروب الصليبية ضد اإلسالم:أعقاب األحداث

هي حرب صليبية مقدسة ضد القيم األخرى إن احلرب على اإلرهاب«: االبنالرئيس األمريكي بوش اقالهقولنا مبا 
حينما وجه النقد الشديد " سلفيو برلسكوين" ، وما أشار إليه رئيس وزراء إيطاليا »-وال شك أنه يقصد اإلسالم–

.)3(إىل احلضارة اإلسالمية والدين اإلسالمي

:صنف الس تلك احلاالت كما يلي–)1(
.حالة335: التحرش يف األماكن العامة·
.حالة265:االعتداء اجلسدي واإلضرار باملمتلكات·
.حالة262: رسائل الكراهية واحلقد·
.حالة178املضايقة على أيدي رجال األمن ·
.حالة129التمييز يف املطارات ·
. ةحال61التمييز يف املدارس ·
.حالة 60التهديد بالقتل ·
.حالة19القتل الفعلي ·
.حالة16التهديد بالقنابل ·

حقوق وحريات مسلمي  وعرب أمريكا بعد أحداث عالء بيومي، : املرجع السابق؛ وانظر حممد بن املختار الشنقيطي،راجع يف ذلك 
.26/12/2008: ، تاريخ التصفح.www.aljazeera.net،سبتمرب

.255عبد الرمحن زيدان قاسم، املرجع السابق، ص مسعد -)2(
أن اإلسالم دين سالم 2001بالرغم من حماوالت بعض الدوائر التخفيف من موجة العداء اليت مورست ضد املسلمني، واليت من بينها إعالن الرئيس بوش يف أواخر –)3(

، يكيني معاملة املسلمني يف أمريكا باحترام، بعد موجة االعتداءات املختلفة اليت تعرض هلا املسلمونوأكد على أمهية عدم اخللط بني اإلرهاب واإلسالم ، مث دعوته األمر
املليارات من الناس جيدون الراحة ه . عندما نفكر يف اإلسالم، حنن نفكر يف اإلميان الذي جيلب الراحة ملليار شخص حول العامل... اإلسالم هو السالم" :حيث قال
,KAM C. WONG:  ؛ راجع257، راجع مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم، املرجع السابق ، ص"هم إخوة وأخوات من كل جنسوجعل. والسالم THE IMPACT

OF USA PATRIOT ACT ON AMERICAN SOCIETY: AN EVIDENCE BASED ASSESSMENT, Nova Science Publishers, Inc. New
York, USA 2007.  P189 ؛STEPHEN MANSFIELDTHE, FAITH of GEORGE W. BUSH, Charisma House, USA, 2003.p-p.137-
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ه فإنه ميكننا أن نرصد أهم انتهاكات احلريات يف تشريعات مكافحة اإلرهاب الصادرة يف الواليات املتحدة و علي
:يف النقاط التاليةاألمريكية 
إجازة هذه التشريعات للحجز اإلداري واعتقال املشتبه م يف أعمال إرهابية بقرار إداري بدون قرار -أ

رهاب من سلطات إلك بناء على ما منحته تشريعات مكافحة احمكمة وبدون توجيه أي اام إليه ، وذل
ال ( يف التوسع يف تعريف اإلرهاب واإلرهايب، خمالفة يف ذلك مبدأ الشرعية واسعة لألجهزة األمنية

) .جرمية وال عقوبة إال بنص
هذه أنوعلى الرغم من جواز تعليق حق احلماية من االعتقال واحلجز التعسفي يف حاالت الطوارئ، إال 

حيث كانت تنص على جواز االعتقال بدون ،التشريعات كانت تقوم على التمييز وهذا ما جيعلها غري مشروعة
.))1مة وبدون قرار حمكمة بالنسبة للمشتبه به األجنيب

يعترب احلق يف احملاكمة العادلة من أهم ضمانات احلقوق األخرى ، : خرق احلق يف احملاكمة العادلة - ب
كمة خمتصة وقضاء مستقل ونزيه ، وحماكمة علنية استنادا إىل القانون ميكن محاية احلقوق فبواسطة حم
القضاء هو الركن الركني واحلصن احلصني يف جماة أي حماولة للنيل واالنتقاص ، ولتلك ألناألخرى، 

واحلماية، النصوص القانونية الداخلية والدولية قد تعاهدت هذا املبدأ بالتكريس أناألمهية جند 
يف مادته العاشرة، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف مادته كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

.الرابعة عشر
عن 2001ت عليه قوانني مكافحة اإلرهاب ، سواء القانون الصادر عام مت خرق هذا احلق من خالل ما نصقد و

اكمة األجانب املشتبه بكوم إرهابيني يف جلسات سرية، أو ما نص عليه الرئيس األمريكي بإنشاء حماكم عسكرية حمل
، بإنشاء جلان عسكرية حملاكمة املعتقلني يف سياق احلرب على اإلرهاب2006قانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام 

رهاب، السيما أن وهذه احملاكم العسكرية واحملاكمات السرية ليست بالتأكيد القضاء العادل حملاكمة املتهمني باإل
.)2(تشريعات مكافحة اإلرهاب منحت السلطات األمنية صالحيات واسعة يف مكافحة اإلرهاب

138.

" جون ووكر"ارة األمريكية التستر على التمييز املمارس والطبيعة االنتقائية لقوانينها، بظهور حاالت حمرجة بالنسبة هلا، كان من أمهها القبض علىمل ميكن لإلد-)1(
اكم العسكرية صيغت املدعو سليمان، وهو أمريكي مسلم كان يقاتل يف صفوف طالبان، وقد أثار القبض على جون جدال سياسيا وقانونيا واسعا، سببه أن احمل

نونية والسياسية على حملاكمة أجانب ، وليس حملاكمة األمريكيني، وكذا ظهور موجة من التعاطف معه ومع والديه الكاثوليكيني، وهو ما جتسد يف التعليقات القا
ؤولون األمريكيون كثريا يف احلديث عن نوع التهمة قضيته، حيث تضمنت تلك التعليقات العديد من التخرجيات اليت ميكن أن يستفيد منها جون ، وتردد املس

راجع يف ذلك حممد بن . اليت ميكن توجيهها إليه على خالف طريقتهم يف احلسم وعدم التردد يف التعامل مع قضية املعتقلني املسلمني على خلفية تلك األحداث
.املختار الشنقيطي، املرجع السابق

خضر أمام جلنة عسكرية يف معتقل خليج غوانتنامو، ووصفت هذا ة العفو الدولية قرار احلكومة األمريكية باملضي قُدماً يف حماكمة عمرأدانت منظمفعلى سبيل املثال-)2(
.حلقوق اإلنسان ترتكبه الواليات املتحدة بدعوى مكافحة اإلرهاباإلجراء بأنه انتهاك آخر

عاماً، وذلك يف أعقاب قتال 15بينما كان عمره ،2002السلطات األمريكية يف أفغانستان يف عام وهو كندي اجلنسية، قد اقتيد إىل حجز وكان عمر خضر،
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يعترب احلق يف التنقل من احلقوق املنصوص عليها يف وثائق حقوق اإلنسان : خرق حق الفرد يف التنقل -ج
لثالثة عشرة، أو العهد الدويل املختلفة، سواء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وباخلصوص يف املادة ا

للحقوق املدنية والسياسية يف مادته الثانية عشرة، وميكن هذا احلق الفرد يف الذهاب واإلياب دون 
عرقلة أو حظر يف حدود الضوابط املفروضة واإلجراءات املطلوب إتباعها قانونا، وهي من احلقوق 

من انتهاكها يف التشريعات األمريكية ملكافحة ، وليس مكاجلائز تقييدها وتعليقها يف حاالت الطوارئ
اإلرهاب يف القيام بذلك، وإمنا يكمن يف الصورة اليت مت ا ، وهي اليت متت بوجه يكشف عن التمييز 
الذي مورس ضد غري األمريكيني أو األمريكيني من غري أصول أمريكية وبالتحديد األمريكيني من 

.أصول عربية وإسالمية
زادت حدة املمارسات األمريكية ضد املنظمات غري احلكومية : )1(ات يف النشاطخرق حق اجلمعي-د

ذات الطابع اإلسالمي واليت تعمل يف الدول اإلسالمي، أو تقدم خدمات للمسلمني املقيمني يف دول 
، بقطع شريان احلياة االبنأخرى، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس األمريكي جورج بوش 

بية، كما طالبت الدول األخرى بوقف متويل اإلرهاب، أين متت االستجابة له، فتم للعمليات اإلرها
، وهو القرار 25/9/2001منظمة وشخص بناء على قرار صادر من الكونغرس يف 27جتميد أرصدة 

الذي أعطى صالحيات واسعة يف جمال األمن والقضاء ملساعدا يف محلتها ملكافحة اإلرهاب، وبناء 
هيئة وشخصا من أجل وضع قيود مالية مشددة 53وزارة اخلزانة األمريكية قائمة تضم عليه أصدرت

جون " ، كما طالب وزير العدل األمريكي )2(مجاعة ومجعية خريية إسالمية19، منها عليها
مجاعة إىل القوائم املوجودة لديها من أجل جتميد أرصدا ، 46من وزارة اخلارجية إدراج " أشكروفت

ها مجعيات خريية إسالمية تقدم خدمات للمسلمني احملتاجني إليها، ترفع معاناة الفقراء وتعمل وهي كل
أن اليمني املتطرف يف الواليات املتحدةعلى محاية التراث اإلسالمي يف بعض الدول الغربية، بيد 

.)3(سه، فألبسها لباس اإلرهاب لغاية يف نففيها ديدا ملصاحل هذه األخريةرأىاألمريكية 

بزعم أنه ألقى قنبلة يدوية أودت حبياة جندي ، من بينها مة بالقتل العمد"جرائم حرب"وهو يواجه مخس م بارتكاب . األمريكيةباألسلحة النارية مع القوات
.16/08/2010، یوم www.amnesty.orgمنظمة العفو الدولية،. 13/08/2010يوم تبدأ احملاكمةومن املقرر أن . أمريكي

.وما بعدها572املرجع السابق، ص ،مصطفى صايج –)1(
.كان من بني احلركات اليت مشلها احلظر احلركات املقاومة الفلسطينية–)2(
األهداف اخلفية للحرب األمريكية على علي عليوة ، : اال أما التنصري الغريب املسيحي، راجع يف ذلكإلفساحغاثي اإلسالمي األسباب انه سياسة لتصفية العمل اإللعل أقرب –)3(

ى دوافع احلملة اإلعالمية األمريكية عل: حممد بن عبد اهللا السلومي: ؛ وانظر أيضا10/12/2010: تاريخ التصفح.www.aliman.org/usa/hdefafe/htm، اإلرهاب
.11/01/2010تاريخ التصفح، .www.shamila.com، املؤسسات اخلريية اإلسالمية



انعكاسات السیاسة األمریكیة على  حقوق :                                               الفصل الثالث
اإلنسان              

-228 -

ل الذي شك1373ّولذا صدر القرار ،ومل يتوقف األمر عند ذلك ، بل قامت بفرض مواقفها على جملس األمن
جمموعة عمل دولية هلا صالحية استصدار قرار بتجميد أموال األشخاص واملنظمات والدول ، وعدم االلتزام ذه 

.القرارات من قبل دولة ما جيلب عليها العقوبات 

ر البعض عن خماوفه هذه اإلجراءات غاية يف اخلطورة ، خاصة يف ظل االامات دون دليل ، ولذا عبأنواألكيد
أنخاصة بعد ،واعتربوها أا دف إىل ضرب االستثمارات اإلسالمية يف العامل،من هذه السياسة األمريكية

مليار دوالر يف أربعني 150مية اإلسالمي، حيث بلغ حجم األصول للمصارف اإلسالازدهرت فكرة االقتصاد 
.)1(بلدا

ضغوطا على الدول العربية األمريكيةإضافة إىل هذا االنتهاك السافر حلق اجلمعيات، مارست الواليات املتحدة
وزارة اخلارجية واخلزانة ممثلني عنمن خالل وفد أمريكي مشكل من،واإلسالمية، لوقف نشاط اجلمعيات اخلريية

ي لعقد لقاءات مع املسؤولني السعوديني ،وبعض الدول األخرى للتعرف على جهود الدول العربية واألمن القوم
حول سبل مكافحة اإلرهاب ومصادر التمويل والسبل اليت ميكن إتباعها ملراقبة األموال اليت تقدمها اجلمعيات 

. )2(اخلريية لألفراد واجلماعات يف اخلارج

هي متتع كل فرد باألمان على نفسه وتنقالته وما احلرية الشخصية:ةالشخصيخرق حق الفرد يف احلرية -ه
وتنطوي على ثالثة أنواع من ، يف موطنه ومراسالته، ولعل هذه احلرية هي أهم احلريات العامة مجيعا

:)3(االمتيازات اليت يعترف ا للفرد وهي
احلاالت حق األمن الشخصي الذي يتضمن عدم القبض على الفرد واحتجازه إال يف§

.االستثنائية وطبقا لإلجراءات اليت حيددها القانون
واإلقامة يف أي مكان من إقليم الدولة يف حدود مستلزمات )واإليابالذهاب(حرية التنقل §

.النظام العام
.حرمة احلياة اخلاصة، ويتمثل يف عدم انتهاك حرمة املسكن واملراسالت§

منية من من خالل ما أجازته للسلطات األ،هلذا احلقحة اإلرهاب كافى خرق التشريعات األمريكية ملويتجلّ
صالحيات تعقب املكاملات اهلاتفية والتنصت عليها والتعرف على خصائص االتصاالت من خالل حتديد أطرافها 

.ومضموا

.370مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم، املرجع السابق ، ص–)1(
م بعض املؤسسات اخلريية ، فكان له من أجل الضغط على هذه الدول ملنع دع24/03/2002كال من البحرين واإلمارات والكويت يف " بول أونيل" فزار وزير اخلزانة األمريكي -)2(

.371، صنفسهاملرجع .ما أراد حسب ما صرح به املسؤولون ذه الدول
.78، ص 1975، 1، العدد17، جملة احلقوق، السنة السرية يف أعمال السلطة التنفيذيةماجد راغب احللو، –)3(
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من خالل من أخطر وأبشع اإلجراءات ، ملا ختلفه من آثار على خصوصيات األفراد،–عملية التنصت –ا كانتوملّ
وانتهاك حرمة السكن فقد الفرد ملعىن احلياة اخلاصة وكشف األسرار الشخصية، وايار أسوار احلرمة الشخصية 

واملراسالت الشخصية املكفولة حبماية كل من القوانني األمريكية والقانون الدويل ، سنبسط البحث حول هذه النقطة 
:عرب العنصر ملوايل

.)1(قضية التنصت وحقوق الفرد الشخصية: االنتهاك األمريكي حلقوق اإلنسانمنوذج عن : الفرع الثاين-
أثارت قالقل وتداعيات متنوعة داخل إذ أبعاد خمتلفة ما بني القانونية والسياسية واألمنية ، تقضية التنصأخذت 

. البيت األمريكي ، حول ضرورا وخطورا ويف األخري حول دستوريتها
يى جملس النواب األمريك، حينما تبن)2(2001يف الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لقضية وتبدأ فصول هذه ا

الذي يرخص التنصت على املكاملات - اه جملس الشيوخ بعد يوم من ذلكزكّ-قانون مكافحة اإلرهاب 
طات ومراقبة نشاطات شبكة اإلنترنت لألشخاص املشبوهني باإلرهاب،  ويضع حتت تصرف السلةاهلاتفي

نها من مالحقة ووقف تدفق األموال لإلرهابيني ، وهو القانون الذي أشاد الرئيس األمريكي وسائل جديدة متكّ
إن هذا التشريع جوهري، ليس فقط ملتابعة ومعاقبة اإلرهابيني ، وإمنا «: قائال25/10/2001بعد توقيعه يف 

القانون سيقطع خطوة مهمة لدحر اإلرهاب مع بتوقيع هذا «نه أواعترب »أيضا لتجنب وقوع فظاعات جديدة
ون يسمح للسلطات بتحديد هوية نالقا«مؤكدا على أن »ستورية لكل األمريكيني احملافظة على احلقوق الد

.»وعدد اإلرهابيني ومنعهم من العمل ومعاقبتهم قبل أن يوجهوا ضربام
حق اللجوء إىل عمليات التنصت مع دل األمريكية ويف هذا السياق منحت حمكمة استئناف فيدرالية ، وزارة الع

.األمريكيةطائفة أخرى من اإلجراءات لتعقب اإلرهابيني يف الواليات املتحدة
برناجما سريا للتجسس على من خالهلافاختذت اإلدارة األمريكية من هذين الترخيصني خارطة طريق، تطبق

يأشارت فيه إىل أن الرئيس األمريكحيث دها ، اعدأحد أيف األمريكيني ، وهو ما كشفته جملة  نيويورك تاميز 
الف املواطنني األمريكيني واألجانب آبالتجسس على 2002، قد مسح لوكالة األمن الوطين منذ عام االبنبوش 

، وأن وكالة األمن قد تنصتت على مليارات من  دون ترخيص قضائي األمريكيةاملقيمني يف الواليات املتحدة

:وانظر؛وما بعدها190، ص 2006، أفريل 164، جملة السياسة الدولية، العدد )األبعاد والتداعيات( بوش وقضية التنصت عصام عبد الشافعي، : بغية التفصيل راجع–)1(
      Robert Popp John Yen, Emergent Information Technologies and Enabling Policies for Counter-
Terrorism, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006.p421 et s.

أبعادها هلا آنذاك وكانت هلاألقت بظاليف احلقيقة ال تعترب قضية التنصت ومراقبة احملادثات التليفونية وليدة أحداث سبتمرب، وإمنا كان للمجتمع األمريكي معها سوابق قدمية،–)2(
مراقبة احملادثات التليفونية واألحاديث الشخصية وضمان حقوق اإلنسان، يف سامي احلسيين، : وتداعياا، سواء من الناحية التشريعية أو القضائية ، للوقوف عليها راجع

.ا بعدهاوم336، املرجع السابق، ص )دراسات تطبيقية عن العامل العريب( حقوق اإلنسان 
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آلالف األشخاص داخل البالد ، وأوضحت الصحيفة أا مل تسرب اخلرب منذ ةاإللكترونياالت اهلاتفية و االتص
.)3(سنة بطلب من البيت األبيض لضرورات أمنية

، لتناقضها مع نص التعديل الرابع بعدم دستورية تلك التدابريوكان نتيجة لذلك أن تعالت أصوات منادية
ال جيوز املساس حبق الناس يف أن يكونوا آمنني يف " العتقال ، والذي ينص على أن اخلاص مبذكرات التفتيش وا

أشخاصهم ومنازهلم ومستندام ومقتنيام من أي تفتيش أو احتجاز غري معقول وال جيوز إصدار مذكرة ذا 
بالتحديد املكان حبيث تبني هذه املذكرة ، اخلصوص إال يف حالة وجود سبب معقول، معزز باليمني أو التوكيد

.)1("املراد تفتيشه واألشخاص املراد احتجازها
دق الكوجنرس على قانون مراقبة االستخبارات اص1978قانونيا بأنه يف عام -هذه األصوات–كما دفعت 

، كما مسح للحكومة األجنبية، الذي مبقتضاه تشكلت حمكمة خاصة تصدر أوامر قانونية تسمح مبراقبة األمريكيني
ساعة من وقوع احلادثة، ولو كان ما يقوله بوش حول مراقبة أشخاص معروفني 72صول على التصريح بعد باحل

.بارتباطهم مع إرهابيني صحيحا ، ملا كانت لديه مشكلة يف احلصول على تلك التصاريح
أرضية شعبية لتضييق اخلناق على إدارة بوش وحماولة اكتسابففي هذا الشأن استغل الدميقراطيون هذه القضية 

فجاءت تصرحيات آل جور، اليت دعا فيها إىل ، 2006تساعدهم بالفوز يف االنتخابات التشريعية املقررة يف نوفمرب 
دون إذن من فتح حتقيق نزيه حول ما إذا كان الرئيس بوش قد خرق القانون بسماحه للتنصت على األمريكيني

أن عملية التنصت دد 16/1/2006وحتالف احلرية يف ياألمريكاحملكمة، وقال يف كلمة له أمام مجعية الدستور 
على يد " مارتن لوثر كينج"أسس الدميقراطية األمريكية، واستدعى إىل الذاكرة املراقبة السرية اليت تعرض هلا 

.)2(مكتب التحقيقات االحتادي
فيها توثيقة إىل الكونغرس تناولمت وزارة العدل األمريكيةويف حماولة تربير إدارة بوش هلذا اإلجراء ، قد

يتمتع بصالحيات قانونية إلصدار أمر باملراقبة ها أن الرئيس األمريكي يفأكدتالتربيرات القانونية للربنامج، حيث 
دون إذن من احملكمة مبوجب الصالحيات املخولة له يف وقت احلرب، يف إشارة إىل احلرب ضد القاعدة، وأن هذه 

ال ، تشمل السماح بالتنصت على املكاملات الدولية والرسائل االلكترونية اليت يتلقاها الصالحيات واسعة ا
كما أوضحت الوثيقة أن السلطات اليت مينحها الكونغرس ، األمريكيةيرسلوا من الواليات املتحدةأواألعداء 

.1978للرئيس تلغي قانون مراقبة االستخبارات اخلارجية لعام 

191Pاملرجع السابق ، ص ، عصام عبد الشافعي-)3(
طبيعته املتعدد املتغريات وافتقارها للجودة : حنن حباجة إىل فهم نقطتني بشأن طبيعة اخلصوصية ":، حيث يقول بعض الكتابوهو ما كان إيذانا بتغري مفهوم اخلصوصية–)1(
ولكن بعد أحداث سبتمرب، حيث التهديد الكبري . ية الضئيلة نسبيا عند موضوع التحقيق يف السلوك اإلجرامي البسيطوهي اخلصائص اليت كانت ذات األمه". املطلقة"

.Robert L. Popp John Yen.op-cit.P434 : راجع يف ذلك."لإلرهاب ، تأخذ هذه اخلصائص على أمهية جديدة
.192املرجع السابق ، ص ، عصام عبد الشافعي-)2(
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القانونية، أما من الناحية السياسية رفض البيت األبيض اامات آل جور، واصفا إياها بأا تعرب هذا من الناحية 
مرتبطني بتنظيم القاعدة والتنظيمات املتحالفة، ويهدف إىل اعن نفاق ، معتربا أن هذا اإلجراء يستهدف أشخاص

قانونيا، نظرا لغايته يف محاية األمة جتميع اخليوط ومنع حدوث هجمات، وذلك كفيل جبعل هذا اإلجراء مشروعا 
إن املختصني أبلغوين : ع بدوره عن الربنامج قائالفأما الرئيس بوش فدا، واليت تعترب من صميم صالحيات الرئيس

أن يستمر هذا الربنامج، مشريا الضروريحد أفضل احللول والسبل حلماية الشعب األمريكي، ومنأبأن هذا هو 
حق الناس يف مناقشته، والسؤال حول امتالكه السلطة لفعل حولجدل القائم حول ذلك ، ومه العميق للإىل تفه

، فإننا األمريكيةنه عندما يتحدث شخص إىل القاعدة من داخل الواليات املتحدةأذلك أم ال ؟، لكنه شدد على 
ل على ختويل مسبق من موضحا أن إجراءات احلصو، حباجة إىل معرفة الغرض، وهذا ما يهدف إليه هذا الربنامج

ية التامة ، حىت ال يكتشف العدو احملكمة اخلاصة ال تستجيب ملتطلبات الربنامج القائم على املالحقة السريعة والسر
بأن الربنامج أنقذ آالف األرواح، من خالل اكتشاف "ديك تشيين"مذكرا على لسانه ولسان وزيره ، ما نفعله

.معرفتهم باإلجراءات األخرى وا منيتمكنعدد من اإلرهابيني الذين مل 
رضي هذا الربنامج من القيام بسلسلة من اإلجراءات القانونية والشعبية والرمسية، الكن هذه التربيرات مل متنع مع

:)1(نذكر بعضا منها
، عن قيامهما برفع "جملس العالقات اإلسالمية األمريكية"و" احتاد احلريات املدنية األمريكي"إعالن .1

، من أجل 17/1/2006الصحفيني والباحثني واحملامني يف ألمن القومي، نيابة عناضد وكالة دعوى 
.استصدار أمر من احملكمة يقضي بعدم مشروعية برنامج التنصت، ووقفه فورا وبشكل دائم

منإعالن مركز احلقوق الدستورية يف نيويورك رفع دعوى أمام حمكمة احتادية يف نيويورك ، مطالبة .2
.ة بوش ورؤساء الوكاالت األمنية يف برنامج التنصت ووقفه، باعتباره يشكل جنايةحماكم

ضد االئحة حتتوي على حنو عشرين اام" رمزي كالرك" أصدر القانوين واملدعي العام السابق .3
وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ، وصوال إىل يما بني الكذب على الشعب األمريكاألمريكيالرئيس

ى األمريكيني أنفسهم وانتهاك حريام اليت كفلها الدستور، وإهلاب و تأجيج الصراع التجسس عل
. الديين يف العامل من خالل معاملة مسلمي أمريكا على أم جواسيس

، بأنه ما إذا تأكد أن الرئيس كسر القانون أو جتاوزه اللجنة القضائية يف جملس الشيوختصريح رئيس.4
.لة، وميكن بعد اإلقالة بدء حماكمة جنائيةفيمكن مواجهة ذلك باإلقا

لوزير العدل ، على خلفية 6/02/2006عقد جملس الشيوخ األمريكي جلسة استماع خاصة يف .5
.القضية ومربراا

op-cit.p42..Lauri S. Friedman: ؛ وانظر يف هذا اخلصوص أيضا193املرجع السابق، ص، صام عبد الشافعيع–)1(
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لنشر حقيقة اإلجراء وخطورته على املختلفة،أما من الناحية السياسية فتم استخدام اإلعالم ووسائل االتصال 
كانوا أبطال فضائح هزت سابقني،به الرئيس بوش وتشبيهه برؤساء مبيان فظاعة ما قا، وحقوق األمريكيني

وكانت هلذه احلملة تأثري معترب يف توجيه قناعات الرأي العام األمريكي، بالرغم من احلملة املضادة اليت ، أمريكا
أخرى، وعلى األمريكيني تغليب سبتمرب11، لتربير هذا اإلجراء وضرورته حىت ال تتكرر ةشنتها اإلدارة األمريكي

كما وجدت املخابرات عملية إرسال اجلمرة اخلبيثة ،الصاحل العام والصرب من أجل الظفر باحلرب على اإلرهاب
بالربيد إىل بعض املسؤولني ، منفذا لتربير اإلجراءات التعسفية ضد الرعايا العرب واملسلمني، و األمريكيني من 

.الشعب األمريكي أصول عربية بدعوى محاية 
على األقل اليت -وعليه فإنه ميكننا القول بأن اإلجراءات األمريكية حملاربة اإلرهاب داخل الواليات املتحدة

جاءت خمالفة ألحكام القانون الدويل ، خاصة ميثاق الدول األمريكية الذي وقعت عليه الواليات املتحدة -درسناها
وبالتحديد املادة التاسعة منه واليت تؤكد على احلقوق األساسية للفرد دون التمييز ،1948عام " بوجوتا"يف األمريكية 

التفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان اليت مت التوقيع عليها بسان خوسيه يف اوكذا ، بسبب األصل أو اجلنس أو االعتقاد 
ليت تلزم الدول األطراف احترام احلقوق ايف إطار منظمة الدول األمريكية، وخاصة املادة األوىل منها 22/11/1969

واحلريات دون متييز ، وكذا املادة الثامنة اليت تنص أن لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة تتوافر فيها الضمانات 
.الكافية وعلى أسس قانونية

يه وأظهرت أقبح ما ختفاألمريكيةكما كشفت هذه السياسة على عورة ديكتاتورية الواليات املتحدة
القبض واحلجز دون إذن والواليات املتحدة من حماكم عسكرية وتفرقة عنصرية من خالل مراقبة االتصاالت الداخلية 

.)1(من القضاء 
وباتت ، فإن حقوق اإلنسان اليت كفلتها املعاهدات الدولية، تعرضت لنكسة خطريةإذا ترتيبا على ما سبق 

هو ما يثري التساؤل حول مصري تلك احلقوق اإلنسانية يف املستقبل ، حيث تلك الضمانات املكتوبة عرضة لالنتهاك، و
.)2(تبدو الصورة قامتة حبسب تسلسل األحداث احلالية وما ترتب عليها من نتائج سلبية يف هذا اال

المطلب الثالث
خارج إلنسان ق اقواعد القانون الدولي لحقوعلى اإلرھاب ضدالحرب األمریكیةانعكاس

یات المتحدةالوال
امتدت يد االنتهاك األمريكية حلقوق اإلنسان خارج أسوار أمريكا لتطال شعوبا وأفرادا كانت آمنة مطمئنة يف 
بيوا وأوطاا، لتتنوع بذلك جماالت انتهاك احلقوق بالشكل الذي ال ميكن حصره ودراسته، لكن الذي ال خيتلف فيه 

ادت إىل األذهان مشاهد قاسية قد حاولت البشرية أن تنساها منذ اية ن ، أن هذه احلرب األمريكية قد أعااثن
، سندرس يف كيل التهمواحلروب العاملية، وحىت نصل إىل هذا الطرح بالتأسيس القانوين، مبتعدين عن لغة  التحامل

.380مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم، املرجع السابق ، ص-)1(
.55علي حممد جعفر ، املرجع السابق، ص -)2(
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ب من جهة ، على حقوق الشعوضد اإلرهابهذا املطلب حقيقة التجاوز األمريكي من خالل هذه احلرب العاملية
. وعلى حقوق األفراد من جهة أخرى، على النحو التايل بيانه

:)منوذجاصريامليف تقرير احلق(الشعوبوقانتهاك احلرب األمريكية حلق: الفرع األول
على الشرعية ةسبق وأن أشرنا إىل هذا العنصر بالذات وحنن يف معرض احلديث عن تداعيات احلرب األمريكي

قد توصلنا إىل أنه قد ومبادئ الشرعية الدولية، أمجلنا القول آنذاك باعتبار أن هذا احلق هو مبدأ منالدولية، وقد 

من املبادئ، وفيما يلي قراءة أخرى هلذه احلرب على هذا احلق ، لكن هذه املرة من زاوية أمثالهك كما انتهك هِانت

يكية ضد اإلرهاب وحقيقة احلروب املفتعلة ضد كل ألهداف احلقيقية للحرب األمرب واااألسبأخرى ، وهي زاوية 

.من أفغانستان مث العراق، و تأثريها على حق تقرير املصري

:والعراقاحلرب األمريكية على أفغانستانسبابأ-أ
حلرب تبنيها كانت الباعث األول وراء ،الواليات املتحدة األمريكية ضت هلا ما من شك أن أحداث سبتمرب اليت تعر

وكانت أوىل الدول اليت أشري إليها بأصابع االام هي دولة ،يف مجيع بقاع العاملضد معاقل اإلرهابضروس
الواليات املتحدة األمريكيةأفغانستان لكوا مالذ املطلوب األول أسامة بن الدن ، بعد رفض حركة طالبان طلب 

الظاهر هلذه احلرب األجنلو أمريكية ضد أفغانستان هو وعليه كان السبب املباشر و، تسليمه باعتبار أا ال متلك هذا
امتناع دولة أفغانستان عن تسليم السعودي أسامة بن الدن ، الذي تردد امسه عقب األحداث، بصفته املسؤول األول 

. من أجل حماكمته أمام قضائها. عن التنظيم اإلرهايب املتسبب يف األحداث
ا ضمث بعد أن تفرد أفغانستان وأسقطت نظامها واحتلت أرضها وأحلت فيها الفوضى غت أمريكا من حر

اجتهت بعد ذلك إىل دولة العراق،"قرضاي حامد"برئاسة –عميلة –واخلراب حمل النظام، رغم تشكيلها حلكومة 
لت يف كأن العراق يأوي عناصر من تنظيم القاعدة وملا فش:متذرعة حبيل وأدلة واهيةكامتداد حلرا على اإلرهاب،

إياه بإخضاع برناجمه النووي ةعت أن العراق حيوز أسلحة دمار شامل، حيظر عليه امتالكها، مطالبإثبات ذلك ، اد
مت تفتيش كل ما طلب منه حىت حيث للتفتيش الدويل ، اضطر العراق يف األخري إىل االنصياع لقرارات اتمع الدويل 

ضده حربا الواليات املتحدة األمريكيةشنت ،ذلكعدم وجود لرغم من قصور الرئيس مبا يف ذلك غرفة نومه، لكن با
تشن احلرب الواليات املتحدة األمريكيةاألسباب اليت جعلت متثلتوعليه ، انتهت بإسقاط بغداد واحتالل العراق

:يفعلى العراق

رات اإلرهابية صلة العراق بتنظيم القاعدة املتمركز بأفغانستان، وأنه يقيم معسكرات لتدريب اإلطا.1
.بأرضه

.حيازة العراق على أسلحة دمار شامل، وامتالكه لربنامج ومعدات وآالت إنتاج وتطوير.2
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.)1(إاء النظام الشمويل واستبداله بنظام دميقراطي.3

هارها ـــ، جيعل إظفيةـاحلروب؟ أم هناك أسباب أخرى خأسباب كافية وحقيقية لشن هذه هي فهل يا ترى 
وهي باملفهوم البسيط استعمار ينتهك أبسط وأهم احلقوق وهو تقرير املصري؟ ، ري مشروعةحربا غ-احلرب -

:اإلجابة عن ذلك يف العنصر املوايل

.)1(مناقشة أسباب احلرب األمريكية على أفغانستان والعراق- ب

ف عما هو ت ألسباب ختتلف كل االختالنأن هذه احلروب  قد ش،يرى جانب كبري من الفقه ورجال السياسة
لسيطرة على مناطق منها ا،ت من أجل حتقيق أهداف اقتصادية واستراتيجيهقذرة متَّلكوا يف احلقيقة حربمعلن 

لكن قبل أن نأيت على ذكر هذه األهداف احلقيقية، سنحاول مناقشة تلك ، حساسة ومهمة يف احلسابات األمريكية
.قيقية هلذه احلروباألسباب املذكورة آنفا على أا األسباب احل

وهو امتناع حركة طالبان عن تسليم هذه األخرية بن الدن فأما السبب الذي من أجله مت شن احلرب على أفغانستان، 
مل تقدم أدلة كافية الواليات املتحدة األمريكية، فهو مردود حسب بعض الفقهاء ألن األمريكيةللواليات املتحدة

.)2(ذه األحداثمقنعة بتسبب أسامة بن الدن يف ه
حملاكمته، الواليات املتحدة األمريكيةوقد طرح سؤال أمام علماء املسلمني حول جواز تسليم أسامة بن الدن إىل 
جيوز شرعا ظلم مسلم ، و الاإلسالمفرأى البعض أن املسلم ال حياكم إال أمام قاض مسلم، وال يطبق عليه إال شريعة 

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله و ال يكذبه «:ا لقوله صلى اهللا عليه وسلممصداقأو خذالنه أو تركه لألعداء
ومن املعلوم شرعا أن غري املسلم إما أن يكون عدوا أو بينه وبني املسلمني ميثاق، فإن كان عدوا فال ، )3(»وال حيقره

أَولياءوعدوكُمعدويتتخذُواالآمنواذينالَّأَيهايا﴿:، مصداقا لقوله تعاىلحق له يف شيء وال يعان وال يستعان
كُنتمإِنربكُمبِاللَّهتؤمنواأَنوإِياكُمالرسولَيخرِجونَالْحقمنجاءكُمبِماكَفَرواوقَدبِالْمودةإِلَيهِمتلْقُونَ

متجراخاديجِهبِفيساءيلغتابيواتضرونَمِسرهِمتإِلَيةدوابِالْمأَنولَماأَعبِممتفَياأَخموملَنتنأَعمولْهفْعينكُمم

.30، ص 2007، صيف 126، لبنان ،العدد لة شؤون األوسطجماإلستراتيجية األمريكية يف العراق،خضر عباس عطوان ، -)1(
.29؛ ميشيل راتنر وآخرون، املرجع السابق، ص 291، ص ، املرجع السابقالنظام العاملي اجلديد بني احلداثة والتغيريراجع رجب عبد احلميد،–)1(
ألسباب إنسانية،  كانت حربا مؤسسة على الدفاع عن النفس، حسب رأي كما صورت التدخل2001بدل أن تكون احلرب يف أفغانستان يف أواخر عام –)2(

.الكثريين ،وذلك على أساس أن نظام طالبان قد آوى، وساعد وحرض جتمعا إرهابيا أعلن احلرب واالعتداء على الواليات املتحدة األمريكية
RICHARD ASHBY WILSON, Human Rights in the ‘War on Terror’,  CUP, UK, 2005. P11.

.20/06/2008: تاريخ التصفحwww.shamela.comعلي عبد الباقي، مالذي تغري بعد مخس سنوات من احلرب األمريكية اهولة،: وانظر
.،رواه مسلم"ال يسلمه"ويف رواية –)3(
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لَّفَقَداءضوبِيلِسوإن كان بيننا وبينه ميثاق وعهد فله منا الرب والقسط، دون أن تكون له السلطة ، )4(﴾الس

.)5(﴾سبِيالًالْمؤمنِنيعلَىللْكَافرِيناللَّهيجعلَولَن﴿، قال تعاىل لسيادةوا

ومن جهة أخرى فإن البعض قد أشار إىل أن جملس علماء طالبان اجتمعوا ووافقوا على تسليم أسامة هذا من جهة
، مع تقدمي أدلة تدينه، ات املتحدة األمريكيةالواليأن تتم حماكمته أمام حمكمة حمايدة خارج : بن الدن بشروط أمهها

.)6(كما أعطى علماء احلركة بن الدن احلق يف اخلروج من أفغانستان طواعية و إىل أي مكان يريد
متاما عن بعيدأما العراق وكسبب أول، اامه بصلته بتنظيم القاعدة فهو سبب غري دقيق، يفتقد إىل الصحة وهو 

ثبت خلو أرض العراق من معسكرات ه قدصلته من قريب أو بعيد بابن الدن، خاصة وأناحلقيقة وذلك لعدم ثبوت
.تدريب وإيواء أية عناصر من تنظيم القاعدة، وعليه ال يصلح هذا السبب إلدانة العراق أو لشن احلرب ضده

خلو العراق من اؤكدميش نفاه تقرير فرق التفتفقد، )1(أما السبب الثاين، واامه بامتالك أسلحة الدمار الشامل
كيماوية ال يصلح إال لالستخدام يف األغراض السلمية مواد آوأسلحة الدمار الشامل ، وأن ما حيوزه من معدات 

لس األمن قبيل اندالع احلرب، أين قد م رئيس فرق التفتيش الدويل فقط، وهذا ما مت تكراره حىت يف اجللسة األخرية
ر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تقريرا عن برنامج العراق النووي وعن مهامه الرقابية وكذلك مدي" هانز بليكس" 

والتفتيشية يف العراق، يؤكد فيه خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل بعد تدمري ما عثر عليه، من خالل التعاون 
افية للتعاون مع فرق التفتيش إلمتام مهمتها، العراقي مع الوكالة ، ومن مث انتهى كالمها إىل ضرورة منح العراق مهلة ك

الواليات املتحدة األمريكيةت ، ومع هذا أصر)2(مجيع األعضاء وكل العاملومرأىوقد تليت هذه التقارير على مسمع 
.على ضرب العراق 

.01املمتحنة اآلية سورة–)4(
.17- 16ص، - ، ص)2003ضة مصر، ، : القاهرة(، زلزال احلادي عشر من سبتمرب وتوابعه الفكريةأمحد املسري، حممد السيد: ؛ أورد هذه الفتوى141النساء اآلية سورة–)5(
.110، ص ))ن.ت.ب(دار النهضة العربية،:القاهرة(، حتالفات العوملة العسكريةمصطفى أمحد أبو اخلري، –)6(
وعلمت احلكومة الربيطانية أن صدام حسني سعى مؤخرا للحصول على كميات كبرية من اليورانيوم «:29/01/2003ذكر الرئيس بوش يف خطابه عن حال االحتاد بتاريخ –)1(

، وقد تعمد التزوير من اجل تضليل الكوجنرس للترخيص من أجل شن أي بعد أشهر قليلة من احلرب على العراق2003وهو ما ثبت  تزويرها يف جوان ، »من إفريقيا
عليه ح، أو ما أصطل" كوبر ويلر" هذه التقارير دوامة من االامات والتداعيات السياسية والقضائية واإلعالمية، كان من أشهرها قضية الصحافية احلرب، وقد أثارت 

، )ربيطاين خالل احلرب على العراقمناذج عن احنرافات اإلعالم األمريكي وال(اإلعالم واخلالقحسني سعيد، : ، للوقوف عليها راجع" بالمي"املرتبطة بالعميلة (cia)لعنة
.76-75ص، -، ص.2006،مارس 325العددجملة املستقبل العريب، 

.SEYMOUR M:راجع يف ذلك: ؛ بل األمر أدهى من ذلك إذ ثبت تزوير تلك التقارير اليت تزعم شراء العراق لليورانيوم من دولة إفريقية، راجع296املرجع نفسه، ص–)2(

HERSH.op-cit.p203.
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أن تذكر ، هي أسباب ال تصلحأخرى خفية لشن هذه احلروبافإمنا يدل على أن هناك أسباب،وإن دل هذا الكالم
، ولو على أشالء )3(الواليات املتحدة األمريكيةيف ذلك كشف للمخطط احلقيقي الذي تسعى إىل حتقيقه ألنللعلن، 

.الدول وأشالء شيء يسمى الشرعية الدولية، فما هي األسباب احلقيقية هلذه اازر يف حق أمم بريئة؟

: األسباب احلقيقية للحرب على أفغانستان: 1- ب

سبتمرب بكثري ، فها 11، أن االهتمام األمريكي بأفغانستان بدأت مالحمه تظهر قبل أحداث )4(بعض الكتابات تشري
من 2001قد حذروا الباكستانيني يف منتصف جويلية أمريكينيهو وزير اخلارجية الباكستاين يعلن أن مسؤولني كبار 

، كما كشفت التحقيقات اليت أجرا اللجنة املكلفة برأكتوأن إجراء عسكريا كبريا خيطط ضد أفغانستان يف منتصف 
قد وافق قبل أسبوع من أحداث -حسبما أعلنته كوندوليزا رايس–بالتحقيق يف أحداث سبتمرب أن فريق بوش 

، ، ممثال يف أفغانستان ومت حتديد حركة طالبان كهدف عسكريسبتمرب على خمطط عسكري ملكافحة اإلرهاب
الفرصة اليت كانت تنتظرها لتحقيق ما كانت تسعى األمريكيةدارةسبتمرب قد أعطت لإلولذلك نرى أن هجمات 

إليه، كما أعطتها التزكية والتغطية القانونية والسياسية، لتحقيق مآرب تتعدى مكافحة اإلرهاب وعقاب املتسببني يف 
:)1(لتحقيقها وهياألمريكيةالواليات املتحدةوضع اخلرباء قائمة باألهداف اليت ترمي قد ول.أحداث سبتمرب

:فتح طريق إىل آسيا الوسطى ، يكون بعيدا عن السيطرة الروسية و اإليرانية ويهدف هذا الطريق إىل-
.مد السيطرة األمريكية إىل منطقة غنية باملواد اخلام·
.رفع يد روسيا عن احتكارات النفط والغاز، مما يوجه ضربة موجعة القتصاد روسيا·
.اإلقليمي إليران وتشديد الطوق عليهاإضعاف املوقع·
التحكم بالتوازنات الدولية جلهة مراقبة منو القوة يف دول ثالث صنفتها الدراسات املستقبلية ·

.األمريكية، دوال خصما ، وهي اهلند والصني وروسيا
إستراتيجية قدمية لتحقيق،-مستغال قرارات األمم املتحدة ذات الصلة –جاء الغزو األمريكي ألفغانستان ومنه
:يفمتثلت 

.السيطرة على بترول جنوب أسيا والشرق األوسط§
.احتواء روسيا§
.من إسرائيلأضمان §

-)3( MASSIMO Starita .l'occupation de l'Iraq: le conseil de sécurité – droit De la guerre et le droit des peuples a
disposer d'eux même. revue  générale de droit international public- tom 108/2004.paris.p 887.

.173-172ص، -شاهر إمساعيل شاهر، املرجع السابق، ص–)4(
.وما بعدها103؛ مصطفى أمحد أبو اخلري، املرجع السابق، ص 173، ص شاهر إمساعيل شاهر، املرجع السابق–)1(
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: األسباب احلقيقية للحرب على العراق: 2- ب

وضع رجال السياسة جمموعة من الدوافع احلقيقية للحرب األمريكية على العراق تنوعت بني السياسية واالقتصادية 
:، نذكر منها)2(والعسكرية

للواليات تأكيد اهليمنة األمريكية على الساحة الدولية والسياسة الدولية، وإظهار التفوق العسكري الساحق-
املتحدة األمريكية، وهو ما معناه توجيه رسائل حازمة لكل من روسيا والصني، وفرض التوجه األمريكي 

.على دول االحتاد األوريب
.)3(لنفط العراقية اليت تعد ثاين أكرب احتياطي نفطي يف العاملالسيطرة على احتياطيات ا-
.فرض العزلة على إيران وتطويقها -
، من خالل تفتيت الدول اليت تشكل خطرا عليها منح األمان إلسرائيل ، وتكريسها القوة الكربى يف املنطقة-

.)1(ومنها العراق
.آنذاكيس األمريكي يف االنتخابات الرئاسيةحماولة استثمار احلرب  ضد العراق لدعم شعبية الرئ-

هذهيف ظلو–سواء على العراق أو أفغانستان –أن هذه احلرب جتعلنا نقولإىل غريها من األسباب والدوافع اليت 
تغيري فهو: فأما السياسياألسباب هي انتهاك سافر ملبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها السياسي واالقتصادي،

هو مساس حبرية الدول يف اختيار النظام لقوة كما حدث مع العراق وأفغانستان واستبداهلما بأنظمة عميلة،األنظمة با
أمريكية موعة من الدول املتهمة - ووسيلة ضغط–هذا التغيري الذي كان مبثابة رسالة ، )2(السياسي القائم لديها

، وكان النصيب األكرب من هذه املطالب )3(الجتماعيةبل وامتها السياسيةأنظتغيري باإلرهاب تطالبهم بضرورة
للدول العربية واإلسالمية ، املتهمة بصناعة وتفريخ ورعاية وتصدير اإلرهاب ، أين طالبت منها تغيري مناهج تعليمها 

.بشكل تعتقد أنه الكفيل بالقضاء على بذور التطرف والعنف واإلرهاب 

مكافحته يف القانون الدويل العام والفقه له القانونية ووسائجوانب( اإلرهاب الدويل ،،وما بعدها؛ منتصر سعيد محودة، 188راجع شاهر امساعيل شاهر ، املرجع السابق، ص –)2(
، )أسباا واملواقف منها(احلرب األمريكية على العراق، وما بعدها؛ وانظر عوض القرين، 478ص . )2006دار اجلامعية اجلديدة،:مصر(، )اإلسالمي

.www.shamela.com10/08/2007: لتصفحتاريخ ا.
.وما بعدها36ص .2003، ماي 291، جملة املستقبل العريب،العددوجهة نظر أمريكية مغايرة: دعوا للعراق نفطه وعائداته هيلموت مريكلني ،-)3(
، وهي كانت املقدمات للمحطة 2003و 1991اصلة بني حريب وإن كان البعض يرى أن مشروع التفتيت هذا قد مهد له جبملة من اإلجراءات املادية طيلة فترة احلصار الف-)1(

التفتيت يف الغزوة : املشروع املمتنع عبد االله بلقزيز،: األخرية من مشروع التفتيت ، كعزل مناطق عن أخرى وفرض حظر جوي عن مناطق أخرى، راجع ذلك 
.65-64ص،-ص. 2003،ماي 291، جملة املستقبل العريب،العددالكولونيالية للعراق

.232-191ص، -صراجع هويدا حممد عبد املنعم، املرجع السابق،: وللوقوف على أثر العقوبات الدولية املفروضة على العراق دولة وشعبا 
.118يوسفي آمال، املرجع السابق، ص –)2(
.1/8/2007:تاريخ التصفح.www.islamonlin.com، )نزوع إمرباطوري ينذر بفوضى دولية( اإلستراتيجية األمريكيةأمحد منيسيت، –)3(
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خاصة بعد اتضاح استرتاف الثروات واخلريات بصور خمتلفة ،دي فتمثل يف أما املساس حبق تقرير املصري االقتصا
نيات ومطامع اإلدارة األمريكية ذات االهتمامات النفطية يف السيطرة على نفط العراق مثال، وهو املعول عليه يف 

وال أدل على ما نقول ، من النفطاإلستراتيجيةإنعاش اقتصادها املتدهور ، واملعوض لنقصها الكبري يف احتياطاا 
.))4افت القوات األمريكية للسيطرة على حقول النفط ومحايتها دون غريها من املنشآت

مساس بلب هذا احلق وتقويض له، وهو املبدأ املكفول مبقتضى ميثاق األمم هيوعليه نقول أن هذه احلرب
وىل من العهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية املتحدة وبالتحديد املادة األوىل يف فقرا الثانية، واملادة األ

، وهو الذي يعترب من احلقوق األساسية ، وهو الوعاء الكبري لكل احلقوق )5(واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ة أو حقوق أفراد، فكيف ميكننا احلديث عن احلقوق واحلريات لألفراد بدون يمجاعااألخرى سواء أكانت حقوق

وعليه يغدوا احلديث ، قول أن احلقوق األخرى يف حكم املنتهكلإثبات انتهاك هذا احلق ، لنامجاعي ، فيكفياستقالل
يف السيادة واالستقالل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، أمرا ثانويا فرعيا، مادام األصل يف حكم عن انتهاك احلق 
.لى حقوق اإلنسانعوأخطروانتهاك أكربد االحتالل جرماملنتهك، وهل بع

كثرية هي حقوق اإلنسان اليت مت انتهاكها يف احلرب على .)1(دافرانتهاك حقوق األ: الفرع الثاين
قوق األساسية لإلنسان ـيد االنتهاك إىل بعض احلتبل امتد،الواليات املتحدة األمريكيةداخل أو خارج اإلرهاب،

االختفاء القسري شيوع ظاهرة ، وحرمة حياته الشخصية، وكحقه يف احلياة، وحظر التعذيب واملعاملة القاسية
القانون الدويل قواعد وانون الدويل حلقوق اإلنسان احلقوق املكفولة مبقتضى قواعد القهذه نظرا لتقاطع وغريها، و 

معرض إىلاألخرى النقاطاآلن إىل االختطاف القسري بينما نرجئوتفاديا للتكرار املخل سوف نتطرق، اإلنساين 
.احلديث عن تداعيات احلرب العسكرية األمريكية على اإلرهاب على قواعد القانون الدويل اإلنساين

" الواشنطن بوست"الذي نشرته صحيفة التقريرمن خالل باالنكشافأت خيوط القضية بد: اخلطف القسري -
، قامت خبطف واعتقال من كيةاألمرياملركزية ، أكدت فيه أن وكالة االستخبارات 2/12/2005يف ةاألمريكي

.104املرجع السابق، ص،حممد اهلزاط: راجع يف مطامع الواليات املتحدة لنفط العراق –)4(
وهى مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي . هاجلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفس. ا: (-وهي صياغة واحدة–تنص املادة األوىل من العهدين –)5(

.وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف
تعاون االقتصادي جلميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها اخلاصة، التصرف احلر بثرواا ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات ال. ب

.وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة. الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل
الوصاية، أن م املشمولة بعلى الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقالي. ج

.)تعمل على حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة
حقوق اإلنسان حمدودة وثانوية ، وقد يقول البعض أا استخدمت للدعائية، ودعم وظيفة القادة ":يقول بعض الكتاب ساخرا من وضع حقوق اإلنسان بعد احلرب–)1(

:راجع."الذين أشاروا إىل اآلثار املفيدة احملتملة إلزالة طالبان عن حق املرأة االفغانية يف التعليم واحلق يف احلرية الدينية) كشريي بلري وبوش لورا(جام ، السياسيني وزو
RICHARD ASHBY WILSON. Op-cit.  P11.
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يف دول خمتلفة أوربية وغري أوربية، كتايالند تشتبه يف انتمائهم لتنظيم القاعدة، وإرساهلم إىل سجون سرية
وأفغانستان ودول أوربا الشرقية، باإلضافة إىل معتقل غوانتنامو، وقال التقرير أن ذلك يتم مع عدد من األجهزة 

اجلريدة أن كما أضافت ، )2(ا باع طويل يف استخالص املعلومات حتت وطأة التعذيباليت هلةاالستخبارية األجنبي
واحملتجزين، حيث يفتقد هؤالء املعتقلني حمتجزون يف ظروف تبعد كل البعد عن املعايري الدولية ملعاملة السجناء

.)3(ألي حقوق قانونية يف عزلة تامة عن العامل يف زنزانات مظلمة حتت األرض

أوربا، سواء من املنظمات احلقوقية أو اجلهات الرمسية، يف ظل ورود ار هذا التقرير زوبعة كبرية يف وقد أث
يف األجواء األوربية وهبوطها يف مطارات أوربية ؤالء عن مرور طائرات االستخبارات األمريكيةأخبار 

ا اعترب انتهاكا صارخا املختطفني، وحدوث عمليات خطف لبعض األشخاص من فوق األراضي األوربية، مم
.للقوانني الدولية واألوربية حلقوق اإلنسان

بإجراء حتقيق، عن طريق جلنة منشأة هلذا الغرض ، يترأسها وكان من تداعيات هذه احلملة قيام الربملان األوريب
ا، وهو ، وتزامن مع ذلك اكتشاف معتقلني سريني يف كل من بولندا وروماني"ديك ماريت" السياسي السويسري 
، حيث عرضت وثيقة سرية معنونة8/2/2006يف عددها الصادر يف" زونتاج السويسرية" ما نشرته الصحيفة 

، وصفتها الصحيفة بأا الدليل القاطع على "على وجود معتقالت سرية أمريكيةةاملصريون ميلكون األدل":ـب
رحلة سرية 800لية أا متلك الدليل على أن حنو كما أعلنت منظمة العفو الدو، )1(وجود هذه املعتقالت يف أوربا

وبعد ، لوكالة املخابرات املركزية األوربية عربت أوربا ناقلة سجناء مسلمني إىل كافة أحناء العامل الستجوام
16، كشف التقرير حقائق مروعة، صدمت الكثريين، حيث وجه ااما إىل2006أشهر،ويف السابع من جوان 

، فيما ةدول غري أوربية كانت على علم مبا جيري، بل تواطأت مع وكالة االستخبارات األمريكي6و دولة أوربية، 

سجنت الواليات املتحدة كل من تشتبه بانتمائه لإلرهاب  يف خليج غوانتانامو يف كوبا، يف سجن أبو ": وهو ما أيدته الكثري من الكتابات األمريكية منها املقتطف التايل–)2(
، وقد اعتقلت وكالة املخابرات املركزية االمريكية يف مواقع يسمى األسود، ) وغريها من املواقع يف هذا البلد(ن غريب يف  العراق، ويف قاعدة باغرام اجلوية يف أفغانستا

من  ايف بولندا ، والقاعدة اجلوية ميهايل كوجالنيشينو يف رومانيا، وكذلك مواقع يف أفغانستان وتايالند والواليات املتحدة و األردن وغريهKiejkutyأشخاصا يف قاعدة 
:راجع للتفصيل" أخرىالقواعد العسكرية األمريكية األخرى يف مجيع أحناء العامل وخارج القواعد يف بلدان

     Thomas Michael Mc Donnell, The United States, International Law, and the Struggle against Terrorism, Routledge,
USA 2010. P48.

.226ص .2007، جانفي 167، جملة السياسة الدولية، العدداحلرب على اإلرهاب كمربر النتهاك حقوق اإلنسانسايل سامي البيومي، –)3(
، جاء 15/11/2005، كانت املخابرات السويسرية قد التقطتها يف الوثيقة اليت عرضتها اجلريدة هي ترمجة لفاكس مرسل من وزارة اخلارجية املصرية إىل السفارة املصرية يف لندن–)1(

سجينا عراقيا وأفغانيا يتم التحقيق معهم يف قاعدة ميخائيل كوجليشنو بالقرب من مدينة 23فيه أن إحدى السفارات املصرية يف اخلارج علمت من مصادرها اخلاصة بوجود 
راجع وليد الشيخ، أوربا وأزمة املعتقالت األمريكية ، : كوسفو و مقدونيا و بلغارياكرانيا ووكل من أكوستانسا الرومانية، وأن هناك معتقالت مشاة يف

www.siyasadawliya.com15/03/2008: ، تاريخ التصفح.
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مساه مد شبكة عنكبوتية دولية مشلت اعتقاالت غري مشروعة وانتهاكات مروعة حلقوق اإلنسان، والنقل اجلربي 
.)2(قلني إىل دول أخرىوغري الشرعي للمعت

ه بصور األقمار االصطناعية واالستماع لشهادات السجناء ومراجعة سجالت حيث أكّد التقرير بعد استعانت

أن إسبانيا و تركيا وأملانيا وقربص قد وفروا نقاط البدء لعمليات النقل اجلربي، أما بريطانيا والربتغال وأيرلندا : الطريان

ال الختطاف أفراد من أراضيها، أما واليونان كانت أماكن عبور، أما إيطاليا والسويد وماسيدونيا والبوسنة فكانت حم

طائرة 1200، مع إحصاء فاتهِمت بإقامة سجون سرية تابعة لوكالة االستخبارات األمريكيةبولندا و رومانيا ، 

، لكن مع التخفيف يف حدته، وذلك لضغوط 27/06/2006يف يب هذا التقرير رواعتمد الس األو، حلّقت يف أوربا

، حيث أكد بضرورة وضع إجراءات واضحة فيما خيص العمليات االستخبارية لربملان األوريباجلنح احملافظ يف ا

.الواليات املتحدة األمريكيةاألجنبية، ومراجعة االتفاقية الثنائية مع 

ومل ويعاب على هذا التقرير، أن املفوضية األوربية مل تقم مبعاقبة هذه الدول اليت انتهكت قوانني االحتاد األخالقية ، 
النتهاكها القانون الدويل واالتفاقيات ذات الصلة، وحلقوق الواليات املتحدة األمريكيةتتخذ أي موقف حاسم جتاه 

،واليت )1(اإلنسان وسيادة أوربا وقوانينها ومواثيقها ، بالرغم من بعض اإلجراءات املنفردة اليت قامت ا بعض الدول
وفيما يلي منوذج عن االختطاف الذي تعرض له بعض ، وربية األمريكيةلن تؤثر يف األساس على طبيعة العالقة األ

:األشخاص

على احلدود مع صربيا، حيث مت ترحيله إىل 31/12/2003اختطاف خالد املصري من مقدونيا يف -
، إذ مت اعتقاله خلمسة أشهر خضع خالهلا للتحقيق واالستجواب 23/01/2004معتقل بأفغانستان يوم 

، مث أطلق سراحه لكونه قد القي القبض عليه عن طرق اخلطأ جة عالقته املفترضة مع إسالمينيوالتعذيب حب
لتشابه األمساء، حيث أكد خالد املصري أنه تعرض للتحقيق وإساءة املعاملة من قبل ضباط أملان، وهو ما 

.)2(اجنر عنه تشكيل جلنة برملانية لتقصي احلقائق حول هذه القضية

للقواعد اليت وضعتها املادة الواليات املتحدة األمريكيةوهي مدى احترام ، إىل نقطة نراها مهمةنشري يف األخريو

–الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واملتعلقة بضوابط التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان 

.املرجع نفسه–)2(
من العاملني يف وكالة املخابرات األمريكية لدورهم يف اختطاف اإلمام املصري أبو عمر املصري من إيطاليا، أو إصدار أملانيا مذكرة شخص26مذكرة توقيف جتاه اكإصدار إيطالي–)1(

و األصل اللبناين خالد املصريذملاين اا لدورهم يف خطف املواطن األذشخص من العاملني يف الوكالة13توقيف جتاه 
.السابقوليد الشيخ، املرجع- )2(
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من أجل الواليات املتحدة األمريكيةجراءات اليت قامت ا حيث أننا بإسقاط تلك اإل، )3(اليت سبق وأن أشرنا إليها 

مكافحة اإلرهاب وخاصة املواجهة التشريعية الداخلية هلذه الظاهرة، من خالل سلسلة القوانني اليت أمعنا يف دراستها  

حدودها الدائرة خارج على احلرب -كما سنرى بعد–سوف جند أن االنتهاك املقصود حلقوق اإلنسان مل يقتصر

، مبناسبة إعالا حلالة الطوارئ، جراء الواليات املتحدة األمريكيةإىل احلقوق داخل –كما رأينا –فقط ، بل امتد 

سبتمرب، لنجد أا مل تراع يف ذلك الشروط اليت سبق ذكرها يف إعالن هذه احلالة ، 11األحداث اليت تعرضت هلا يف 

خيص البعد اجلغرايف ، حيث أعلنت حربا شاملة على اإلرهاب يف كل األقاليم سواء تعلق األمر مببدأ التناسب فيما 

.، دون االقتصار على األقاليم اليت تعرضت لألحداث ، بل امتد ا  األمر إىل أقاليم دول أخرىةاألمريكي

حمدد املكان على عدو غري، بإعالا عن حرب مفتوحة الزمنيةناهيك عن عدم مراعاا للمبدأ السابق من الناحية 
الواليات املتحدة األمريكيةوالزمان أو من ناحية طبيعة الرد على األحداث ، ألن اإلجراءات املتخذة وخاصة خارج 

حظر املساس ببعض احلقوق األساسية، ضف إىل هذا ، إخالهلا مببدأ ، جتاوزت بكثري ما حتمته مقتضيات األحداث 
الفساد، كممارستها للتعذيب ، وانتهاكها للحق يف احلياة، وانتهاكها ريكيةالواليات املتحدة األمواليت عاثت فيها 

أما املبدأ اآلخر املنتهك يف هذه احلرب ، حلق املعاملة اإلنسانية والضمانات القضائية األساسية حلماية حقوق اإلنسان
أن لم، باعتبارهم إرهابيني إىلأو مسهو ممارسة تدابري التمييز ، وهو ما استشف من اإلجراءات اليت طالت كل عريب

.يثبت العكس
ل وعليه خنرج من هذا العنصر بنتيجة مهمة وأن احلرب على اإلرهاب، يف شكلها التشريعي والتنفيذي له، قد شكّ

وهو الطرح الذي قد أثاره العديد من الناشطني واحملامني يف جمال حقوق اإلنسان ، ، انتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان
هم وبشدة اإلجراءات املتخذة من طرف إدارة بوش االبن أثناء احلرب على اإلرهاب وأبعادها املختلفة على بانتقاد

حقوق اإلنسان، معتربين أن احلرب على اإلرهاب ال ميكنها بناء الدميقراطية، على غرار ما وقع بعد حرب العراق وما 
.)1(اق يف مسألة حقوق اإلنسانحدث يف أبو غريب، متهمني صراحة الرئيس بوش وإدارته بالنف

المبحث الثالث

.راجع  املبحث الثالث من الفصل األول –)3(
ينتقد غالبية النشطاء والباحثني  واحملامني األمريكيني يف جمال حقوق اإلنسان احلرب األمريكية على اإلرهاب ، ويرون أا ضارة ":وهو ما ورد على لسام القول بأن –)1(

ين بذلك سياسة بوش، حيث اعتربوا أن الغزو واحلرب على العراق قد أسفر على مستويات غري مسبوقة من العداء حبقوق اإلنسان سواء يف الداخل واخلارج، منتقد
اق ، وهو ما جيعل من بوش متهما بالنفللواليات املتحدة األمريكية، إضافة إىل انتهاكها حلقوق اإلنسان يف معاملة املشتبه م أم إرهابيون يف قاعدة غوانتنامو وأبو غريب

RICHARD ASHBY WILSON .op-cit .p-P. 14- 15 :راجع للتفصيل" حقوق اإلنسانيف جمال حقوق اإلنسان، وهو بسياسته هذه قد أساء بعمق لقضية 

.
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تأثیر الحرب األمریكیة ضد اإلرھاب على القانون الدولي اإلنساني

سوى مصطلح احلرب وباملفهوم التقليدي الواليات املتحدة األمريكيةال ميكن إطالق أي مصطلح على ما تقوم ا 

ون الدويل ما ميكن استعارته للحلول حمل مصطلح احلرب، املتعارف عليه، ألنه ال يوجد يف اعتقادي بقاموس القان

بالرغم من االجتهادات األمريكية يف توصيف وتسمية األمور بغري مسمياا، وبالعودة إىل االتفاقيات الدولية املنظمة 

.اإلنساينحلقوق اإلنسان أثناء وقت الرتاعات املسلحة، جند طائفة معينة أطلق الفقه عليها قواعد القانون الدويل 

يتعلق وبالتحديد يف وقت الرتاعات املسلحة ،وبالتايل فإن البحث عن تداعيات هذه احلرب على حقوق اإلنسان

ئجها املتعلقة احلرب دون نتاأساسا على دراسة السلوك األمريكي أثناء هذه احلرب، مكتفني يف ذلك ومقتصرين على 

.ال يكفيه املقام، ولعلّ غرينا سيجده جماال للبحث والتنقيبن حول  هذا األخري كالم واسعباالحتالل مثال، أل

:هذا العنصر هييففإن احملاور اليت سنركز عليها: وتأسيسا على ذلك

.مفهوم القانون الدويل اإلنساين: املطلب األول·

.قواعد القانون الدويل اإلنساين بدعوى مكافحة اإلرهابباملساس:املطلب الثاين·

.قواعد القانون الدويل اإلنساينو معتقلو غوانتنامو :املطلب الثالث·

المطلب األول

مفھوم القانون الدولي اإلنساني

.تعريف القانون الدويل اإلنساين ومبادئه: الفرع األول

، تتفق مجيعها يف املضمون، وإن كانت ختتلف )1(م الفقه تعريفات عديدة للقانون الدويل اإلنساينقد. التعريف: أوال
:الصياغة، حناول تقدمي بعض منهايف

القانون الدويل اإلنساين هو جمموعة القواعد القانونية اإلنسانية اليت تطبق يف املنازعات املسلحة ودف إىل -
.)2(محاية األشخاص واألموال، وهو جزء مهم من قواعد احلرب

جمموعة «:يل اإلنساين هوترى هذه اللجنة أن القانون الدو: تعريف اللجنة الدولية للصليب األمحر-
القواعد الدولية املستمدة من االتفاقيات واألعراف اليت دف بشكل خاص إىل تسوية املشكالت 

عات املسلحة، قانون الرتاعات املسلحة، إال أن يطلق على القانون الدويل اإلنساين أمساء عديدة كقانون احلرب و القانون اإلنساين، القواعد القانونية املطبقة أثناء الرتا–)1(
.املصطلح الغالب هو القانون الدويل اإلنساين

.20،ص ) 2007يع،دار الثقافة للنشر والتوز:األردن (، القانون الدويل اإلنساين: سهيل حسني الفتالوي، عماد حممد ربيع–)2(
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اإلنسانية النامجة بصورة مباشرة عن الرتاعات املسلحة الدولية أو غري الدولية، واليت تقيد ألسباب إنسانية 
ألشخاص واملمتلكات ا اليت تروق هلا ، أو حتمي اطرقهحق أطراف الرتاع يف استخدام أساليب احلرب و

.)3(»املعرضة أو اليت ميكن أن تتعرض ألخطار الرتاع
أن «:تعريف األستاذ جعفر عبد السالم والذي يرى: ومن التعريفات اليت قدمها أيضا رجال الفقه -

القانون الدويل اإلنساين هو جمموعة القواعد القانونية اليت تضع قيودا على املقاتلني عند استعماهلم القوة 
جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم «:هأو أن»واليت تفرض عليهم االلتزام بتجنب إيذاء غري املقاتلني

ين ليس هلم دور إجيايب يف العمليات حقوق ضحايا الرتاعات املسلحة بتوفري احلماية لألشخاص الذ
.)4(»العسكرية

سواء ةجمموعة القواعد اليت دف إىل جعل احلرب أكثر إنساني«:أما الدكتور أمحد أبو الوفا فيعرفه بأنه-
يف العالقة بني األطراف املتحاربة أو بالنسبة لألشخاص غري املنخرطني يف الرتاع املسلح أو خبصوص 

.)5(»ف غري العسكريةاألعيان واألهدا
فرع من فروع «: وغري بعيد من هذه التعريفات خنتم بتعريف آخر وهو أن القانون الدويل اإلنساين-

القانون الدويل العام، دف قواعده العرفية واملكتوبة إىل محاية األشخاص املتضررين يف حالة نزاع مسلح 
مباشرة بالعمليات وال اليت ليست هلا عالقة األم، كما دف إىل محايةمبا اجنر عن ذلك من آالم

.)1(»العسكرية
، وكذا األهداف اليت )2(من خالل التعريفات السابقة، ميكننا الوقوف عند أهم خصائص القانون الدويل اإلنساين

:فأما خصائصه فيمكن أن نقول، يتوخى لتحقيقيها
.الدويل واملعاهدات الدوليةهو أحد فروع القانون الدويل العام يستمد مصادره من العرف -
.قواعد القانون الدويل اإلنساين تعد قواعد حقوق اإلنسان املطبقة يف الرتاعات املسلحة-
القانون الدويل اإلنساين مالزم لقانون احلرب أو املنازعات املسلحة بني الدول قبل وبداية وأثناء -

.الرتاع وبعد املسلح
على الدول وشعوا، بغض النظر عن حتديد الدول املعتدية أو تطبق قواعد القانون الدويل اإلنساين -

.املعتدى عليها، مبا يضمن املساواة التامة بني الدول

.33، ص ) 2009منشورات احلليب احلقوقية، :بريوت(، ساينالقانون الدويل اإلن: حممد اذوب، طارق اذوب–)3(
.27ص، )2010منشورات احلليب احلقوقية،:بريوت(، القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني واألعيان املدنية يف الرتاعات املسلحةنوال أمحد بسج، –)4(
.3،ص)2006القاهرة، دار النهضة العربية، (، )يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية(ين النظرية العامة للقانون الدويل اإلنسا، أمحد أبو الوفا-)5(
.07، ص )1997تونس، منشورات املعهد العريب حلقوق اإلنسان، (، ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساينعامر الزمايل–)1(
.23،ص 2007، املرجع السابق:عماد حممد ربيعوسهيل حسني الفتالوي:يف تفصيالت ذلك راجع–)2(
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يتضمن إضافة إىل محاية املدنيني واألهداف املدنية، محاية أصناف من العسكريني كاجلرحى واملرضى -
.والغرقى وأسرى احلرب

نساين يف حالة الرتاعات املسلحة الدولية فقط، بل يطبق ال يتعلق تطبيق قواعد القانون الدويل اإل-
.أيضا يف املنازعات املسلحة الداخلية، كاحلروب األهلية

.ة موجبة للعقابانتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين يشكل مسؤولية دولي-
تخفيف وتقليل ويالت هذا فيما خيص اخلصائص، أما األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها هذا القانون، فهي تتعلق ب

:  منها)3(الرتاع املسلح، وذلك باستخدام وسائل عديدة
األطراف يف كيفية إدارة الرتاع، و اختيار وسائل القتال، وجعل احلرب أكثر رمحة من تقييد حرية -

.جتنيب األشخاص غري املنخرطني يف الرتاع املسلح ويالت احلربوحيث آثارها
الرتاع املسلح، وذلك عن طريق وضع قواعد تتعلق بكيفية معاملة اجلرحى تقليل معاناة املنخرطني يف -

.واملرضى واملنكوبني يف البحار وأسرى احلرب
.منع أي إضرار جسيم بالبيئة الطبيعية-

، وجعل احلروب أكثر )1(إذا اهلدف من القانون الدويل اإلنساين هو محاية اإلنسان ذاته، ومسائلته إن كان هو الفاعل
ة ، من خالل أنسنة سلوك أطراف الرتاع ، وأنسنة وسائل القتال املستعملة، ومنع أطراف الرتاع من إحلاق آالم إنساني

ولذلك فإن القانون الدويل اإلنساين يعمل على التوفيق بني ، خر ال تتناسب مع الغرض من احلربآلرف اطوأضرار بال
:مها)2(اعتبارين أساسيني 

.ات احلرب اليت جيب حتقيقهاالضرورات احلربية أو مقتضي-
مبدأ املعاملة اإلنسانية، من خالل محاية ضحايا هذه احلرب سواء العسكريني أو املدنيني من كل -

.معاناة غري مفيدة
:)3(مبادئ القانون الدويل اإلنساين: ثانيا

حناول إمجاهلا يف مجلة من املبادئ األخالقية واإلنسانية،القانون الدويل اإلنساين على وجوب احتراميقوم
:النقاط التالية

.مبدأ التقليل من ويالت احلرب-

.4-3،ص- ص،املرجع السابق، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين،أمحد أبو الوفا-)3(
.29ص، املرجع السابقنوال أمحد بسج، -)1(
.5-4،ص-ص،، املرجع السابقالنظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين، أمحد أبو الوفا-)2(
.وما بعدها26، املرجع السابق، عامر الزمايل؛ 40ص، املرجع السابقنوال أمحد بسج، : صيالت ذلك راجعيف تف-)3(
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.مبدأ التفرقة بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية-
.حظر بعض أنواع األسلحة السامة واجلرثومية والكيماوية وبعض أنواع املتفجرات-
.عةحظر اللجوء إىل الغدر أثناء القتال، وهو خيتلف عن احليل احلربية املشرو-
.احترام سالمة شخص اخلصم الذي يلقي السالح أو مل يعد قادرا على القتال-
وتسمى املبادئ الستة السابقة .ال يعطي احملتل حق السيادة على األرض احملتلةواقعي،االحتالل وضع -

:ما يليو إىل جانبها توجد مبادئ أخرى تعرف مببادئ جنيف تتلخص في، مببادئ قانون الهاي 
.مقتضيات احلرب مع احترام الذات اإلنسانيةعدم تنايف

.حصانة الذات البشرية-
.منع التعذيب بشىت أنواعه -
.احترام الشخصية القانونية، وما يترتب عنها من نتائج-
.احترام الشرف واحلقوق العائلية واملعتقد والتقاليد-
.عدم التمييز يف املساعدة وتقدمي العالج وخمتلف اخلدمات األخرى -
.استغالل املدنيني أو استخدامهم حلماية أهداف عسكريةحظر -
.منع أعمال الغش والغدر-

هذه هي مجلة املبادئ اليت هي قوام القانون الدويل اإلنساين، والذي يتقاطع يف مبادئه هذه مع غريه من صنوف 
:فرع املوايلالقوانني األخرى، فما هي العالقة اليت تربطه بغريه من القوانني، هذا ما سنعرفه يف ال

.)1(القانون الدويل حلقوق اإلنسانالعالقة بني القانون الدويل اإلنساين و: الفرع الثاين
ا كان القانون الدويل اإلنساين هو جمموعة القواعد القانونية العرفية و املكتوبة اليت دف إىل محاية حقوق ملّ

ويل حلقوق اإلنسان هو جمموعة القواعد القانونية اليت ا كان القانون الداإلنسان يف زمن الرتاعات املسلحة، وملّ
على ذلك ترابط هذين الفرعني ترابطا قويا وعميقا ألما تستهدف محاية حقوق اإلنسان زمن السلم، فإنه يترتب 

.بصفة أساسية يف محاية الفرد واحملافظة على حقوقهيشتركان معا يف االهتمام 
:نقاط التشابه وااللتقاء ونقاط االختالف بني هذين القانوننيولذلك سنحاول يف هذا العنصر حتديد

فروع القانون الدويل، فإما يرميان إىل محاية أرواح األفراد افضال على كون القانونني أحد:أوجه التشابه-أ
وصحتهم وكرامتهم، وإن كان من زاويتني خمتلفتني، فجوهر بعض قواعدمها متشابه إن مل يكن متطابقا  

.غم من اختالف الصياغة بني القانوننيبالر
دف كل من اموعتني من القوانني إىل محاية اإلنسان يف ذاته، بغض النظر عن أصله فعلى سبيل املثال 

حترمي : ولونه وجنسيته وهويته ومعتقده وموطنه، ومن مجلة احلقوق والقيم اليت جتمع بني القانونني نذكر

.43املرجع السابق، ص،؛ نوال أمحد بسجوما بعدها41طارق اذوب، املرجع السابق، ص وحممد اذوب:من التفصيل راجعللمزيد–)1(
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حظر األعمال االنتقامية والعقوبات اجلماعية، وأخذ الرهائن وممارسة التعذيب واملعاملة القاسية، و
.وغريهااالختفاء القسري

:تتجلى أوجه التمايز بني القانونني يف األوجه التالية:أوجه االختالف- ب
كل من القانونني، فجذور القانون الدويل حلقوق اإلنسان تطور ونشأةخيتلف:التطور والنشأة–1-ب

يف 1677ووثيقة احلقوق عام 1215السوابق الوطنية واإلسهامات الداخلية، كاملاغناكارتا سنة ترجع إىل 
1789، وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا عام 1776بريطانيا، وإعالن االستقالل يف أمريكا عام 

ق لنا دراستها يف معرض كما ترجع هذه اجلذور إىل اجلهود الدولية املمثلة يف شرعة حقوق اإلنسان اليت سب
جذور القانون الدويل اإلنساين فتعود إىل النظريات والفلسفات أما ، تعريف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

اليت أذاعها احلكماء واليت وجدت هلا السند يف األديان السماوية، وإىل دعاة التعامل اإلنساين يف الرتاعات 
.)2(املسلحة

يف املضمون، فالقانون الدويل حلقوق اإلنسان يعىن بصفة ناك القانونف كذللخيت:املضمون: 2-ب
فيهتم حبماية الفرد واألعيان ماية حق الفرد إزاء تعسف السلطة، أما القانون الدويل اإلنساينأساسية حب

.املدنية خالل العمليات احلربية

ن تطبق وقت السلم، أما قواعد ألن أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسا: فترة النفاذ والسريان: 3-ب
.القانون الدويل اإلنساين فتجد سبيلها إىل النفاذ زمن الرتاعات املسلحة

ملا كان القانون الدويل حلقوق اإلنسان يهدف إىل محاية الفرد من تعسف دولته أثناء : الضمانات:4-ب
لقانون الدويل اإلنساين يهتم وقت السلم، مبعىن أنه ينظم العالقات بني الدولة ومواطنيها، وملا كان ا

بإخضاع العالقات بني الدول املتحاربة أو املتحاربني من دولة واحدة ألحكامه، فإن هناك حقوقا حتظى 
زيادة على محايتها وقت السلم إىل ضمانات أخرى أكثر صرامة وفعالية يف زمن احلرب، كحظر التجارب 

.الطبية والعلمية على األشخاص مثال

تسهر اللجنة الدولية للصليب األمحر وكذا الدول اليت حيق ملندوبيها التوجه إىل :التنفيذآليات : 5-ب
مناطق الرتاع مهمة محاية املدنيني، ومساعدة املصابني من املقاتلني، أما آليات تنفيذ القانون الدويل حلقوق 

. وبعض املنظمات اإلقليميةاإلنسان ويف ظل كثرا وتنوعها فهي تتم بصفة عامة يف رقابة األمم املتحدة

.42، املرجع السابق، ص طارق اذوبوحممد اذوب-)2(



انعكاسات السیاسة األمریكیة على  حقوق :                                               الفصل الثالث
اإلنسان              

-247 -

ن يشتركان يف هدف واحد ، بالرغم من نقاط ن ومتكامالاا، أن القانونني متقارباليت ميكننا اخلروج اخلالصةو
.)1(التمايز اليت تفرق بينهما ، وإن كان من الفقه من حياول اجلمع بينهما يف تسمية واحدة هي القانون اإلنساين

.لقانون الدويل اإلنساينمصادر ا: الفرع الثالث

املصادر : درجت الكتابات الفقهية على تقسيم مصادر القانون الدويل اإلنساين إىل مصدرين أساسيني
:العرفية واملصادر املكتوبة، وسنحاول اإلشارة إليهما بنوع من اإلجياز

مل ينشأ من -انني األخرىشأنه شأن القو-اعترب الفقه أن القانون الدويل اإلنساين: )2(القواعد العرفية -أ
وليدة هذه األيام، بل متتد جذورها يف أعماق التاريخ البشري، حيث تفراغ، كما أن قواعده ليس

استمدت قواعدها من الديانات والثقافات والنظم واحلضارات ، إذ لعبت كلها دورا هاما يف بلورة تلك 
كن قبوهلا كقواعد قانونية جيب أن تتوافر فيها أركان واملعلوم أن القواعد العرفية اليت مي، القواعد وجتسيدها

:العرف املعروفة ، من ركن مادي ومعنوي على النحو التايل
سواء استعماهلا،يتكرر سلوك معنيأو مارسات الدول لقاعدة مبيتحقق هذا الركن .الركن املادي: 1-أ

.أتعلق األمر بأفعال مادية أو أقوال
نتيجة املمارسات الدولية عن املنازعات العسكرية، فقد أحصي ما ولقد ظهرت األعراف الدولية

نزاعا مسلحا ذا طابع دويل وغري دويل، وال شك أن هذه احلروب وما سبقها، قد سامهت 250يقارب 
ويشترط الفقه يف املمارسات حىت ، تعارف عليها املتحاربون وتعودوا عليهاتيف خلق قواعد و سلوكيا

:)1(تصبح عرفا ما يلي
.أن تكون ممارسات الدول منتظمة بشكل فعلي وعدم ظهور ممارسات من دول أخرى مغايرة هلا-
.أن تكون ممارسات الدول منتشرة ومتكررة وعامة-
.أن تكون املمارسات املتكررة يف ظروف متشاة-

قوقه القانون املكون من جمموعة األحكام القانونية الدولية ليت تكفل يف زمن السلم واحلرب احترام الكائن البشري وازدهاره واالعتراف بكل ح"ويعرفونه بأنه هو –)1(
.45، املرجع السابق، ص طارق اذوبوحممد اذوبراجع ."اليت يستمدها من االتفاقيات الدولية اإلنسانية

مبادئ ؛ أشرف اللّمساوي، 32، املرجع السابق، ص عماد حممد ربيعوسهيل حسني الفتالوي؛6ص ،املرجع السابق، أمحد أبو الوفا:للمزيد من التفصيل راجع-)2(
.وما بعدها36، ص ) 2007ت القانونية، القاهرة، املركز القانوين لإلصدارا(، القانون الدويل اإلنساين وعالقته بالتشريعات الوطنية

.33، املرجع السابق، ص عماد حممد ربيعوسهيل حسني الفتالوي-)1(
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مسح بظهور ق هذا الركن بالشعور بإلزام القاعدة أو السلوك املنتهج، وهو ما يتحق.الركن املعنوي: 2-أ
القواعد العرفية املتعلقة بسري العمليات العسكرية اليت أصبحت ملزمة، مت تدوين بعضها يف املعاهدات الدولية 

:)2(واليت تشكل املصدر اآلخر للقانون الدويل اإلنساين، وفيما يلي أمثلة عن هذه القواعد العرفية
رب، واستثناء األطباء ورجال الدين حصانة املستشفيات وعدم معاملة املرضى واجلرحى كأسرى ح-

.من األسر، واحملافظة على حياة األسرى
.واألعيان املستخدمة فيهامحاية األفراد العاملني يف مهام حفظ السالم -
.مل تطلب ذلك الضرورة العسكريةعدم تدمري ممتلكات اخلصم أو االستيالء عليها ما-
.علم واآلثار التارخييةجتنب اإلضرار باملباين املخصصة للدين ودور ال-
.حظر استخدام األسلحة اليت تسبب إصابات مفرطة أو آالما ال مربر هلا-

:القواعد املكتوبة- ب
:، على النحو التايل)3(تشمل املصادر املكتوبة نوعني من القواعد مها قانوين الهاي وجنيف 

رين اللذين عقدا يف الهاي، يف وتتضمن االتفاقيات اليت أسفرت عنها نتائج املؤمت. قانون الهاي: 1- ب
، واليت تبني يف جمملها حقوق وواجبات املتحاربني يف تسيري العمليات العسكرية، 1907و 1899عامي 

:ويلحق البعض ذا القانون الوثائق التالية، وتقييد حريات اختيارهم لوسائل إحلاق األذى بالعدو

.عض املقذوفات وقت احلرباخلاص حبظر استخدام ب1868تصريح بترسبورغ عام -
غريها من أواخلاص حبظر استخدام الغازات اخلانقة أو السامة، 1925بروتوكول جنيف لعام -

.الوسائل البكتريولوجية
.اخلاصة باألسلحة التقليدية1980اتفاقية عام -
.اخلاصة باألسلحة الكيماوية1993اتفاقية عام -
. تاج وختزين ونقل واستخدام األلغام املضادة لألفراداخلاصة حبظر إن1997اتفاقية أوتاوا لعام -

ويهدف هذا القانون إىل محاية الفرد من ويالت الرتاع املسلح سواء كان من : قانون جنيف:2- ب
، وكذلك محاية األشياء و األعيان واألهداف غري العسكرية ، سواء أكانت املنخرطني أو غري املنخرطني

:)1(يف ثوب االتفاقيات الدولية التاليةبيعية، وقد مت تقنني هذا القانون مدنية أو ثقافية أو بيئة ط

.34املرجع نفسه، ص -)2(
،      ) 2005لقاهرة،  منشأة املعارف، ا(، القانون الدويل اإلنساين، حممد فهاد الشاللدة؛ 6ص،،املرجع السابقالنظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين، ،أمحد أبو الوفا-)3(

.36ص 
33ص .)2008دار رسالن،:دمشق(، اجلزء األول والثاين، )القانون الدويل اإلنساين(قانون احلرب نعمان عطا اهللا اهلييت ، : من أجل الوقوف على هذه االتفاقيات بالشرح راجع–)1(

.وما بعدها
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: واليت تتمثل يف1949اتفاقيات جنيف األربع لعام -1
.االتفاقية األوىل اخلاصة بتحسني أحوال اجلرحى واملرضى يف امليدان-
.االتفاقية الثانية اخلاصة بتحسني أحوال اجلرحى واملرضى والغرقى يف البحر-
.تفاقية الثالثة  اخلاصة بأسرى احلرباال-
.االتفاقية الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني وقت احلرب-

:ن باواخلاص1977الربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان باالتفاقيات السابقة عام -2
.الربوتوكول األول اخلاص بالرتاعات املسلحة الدولية-
.ذات الطابع الدويلالربوتوكول الثاين اخلاص بالرتاعات املسلحة غري-

: الوثائق لتالية ضمن قانون جنيف)2(كما يدرج رجال الفقه 

.1948اتفاقية منع جرمية إبادة اجلنس البشري لعام -
اخلاصة حبماية امللكية الثقافية يف حالة الرتاع املسلح وكذا بروتوكوليها 1954اتفاقية الهاي لعام -

.اإلضافيني

نبذة عن حقيقة القانون الدويل اإلنساين ، والذي ميكننا القول بأنه أحد الركائز اليت يعتمد هذه بصورة خمتصرة 
قاسية والشديدة اليت ال ميكن استخدام اآلليات اليت مينحها عليها التنظيم الدويل يف محاية حقوق اإلنسان يف الفترات ال

رب األمريكية ضد اإلرهاب على قواعد القانون القانون الدويل حلقوق اإلنسان، لنتساءل عن انعكاسات تلك احل
:الدويل اإلنساين ؟ اإلجابة على هذا السؤال ستكون حمور املطالب التالية

المطلب الثاني

قواعد القانون الدولي اإلنساني بدعوى مكافحة اإلرھابالمساس ب

.)1(االحتجاز التعسفي: الفرع األول

من أروع األمثلة على انتهاك حقوق اإلنسان  -العلنية والسرية–تقالت يعترب معتقل غوانتنامو وأشباهه من املع
إن مل نقل –ملئات الواليات املتحدة األمريكيةفكان اعتقال ، السيما حقه يف احلرية الشخصية والسالمة الشخصية

تعريفية عن ه م يف االنتماء إىل صفوف اإلرهاب، وفيما يلي نبذة املشتباألشخاص غري األمريكيني -أالف

.8ص،،املرجع السابقللقانون الدويل اإلنساينالنظرية العامة ، أمحد أبو الوفا-)2(
رسالة (، ) دراسة مقارنة( ضمانات األفراد يف ظل الظروف االستثنائية يف االني الدويل واإلداري حممد أمحد إبراهيم عبد الرسول، : للتفصيل يف هذا احلق راجع–)1(

.دهاوما بع189، ص 2008، املنصورة، )مقدمة للحصول على الدكتوراه
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الواليات االنتهاك اليت بدرت من واطناالعتقال يليه بيان عن ضمانات املعتقل واليت بدراستها ، تتحدد آليا م
.املتحدة األمريكية

.تعريف االعتقال التعسفي-أ

أو هو كل عملية االعتقال،االعتقال التعسفي هو كل اعتقال انتفت فيه الشروط القانونية اليت تنظم عملية 
وكما هو معروف فإن االعتقال اإلداري ، والدويلحبس واحتجاز شخص متت مبخالفة أحكام القانون الداخلي 

من حيث تقييد حرية األفراد دون مواجهتهم مبا هو منسوب إليهم من اام االستثنائيةاإلجراءاتخطر أيعترب من 
على أن هذا اإلجراء اخلطري تستأثر مبباشرته ودون متكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو تقدميهم للمحاكمة، فضال 

ه يف أماكن غري السجون، األمر الذي يفسح اال ئالسلطة التنفيذية بعيدا عن أعني ورقابة القضاء، وإجرا
للتجاوزات والتعسف والتعذيب واملعامالت الالنسانية و احلاطة بالكرامة ضد املعتقلني، هذا من جهة ومن جهة 

.نظرا التساع دائرة االشتباهال أشخاص ال صلة م باألحداث أو األزمةأخرى احتمال اعتق
ذلك متت إحاطة هذا اإلجراء بقيود كبرية ، ترمجه االهتمام العاملي الكبري به من خالل املنظمات العاملية ول

وضماناته وفيما يلي تذكري بأنواع االعتقال وحتديد لشروطه،باملناقشات واالتفاقيات والتوصيات واآلليات
.املقررة قانونا

:ثالث أنواع من االعتقال)2(أحصى الفقه. أنواع االعتقال اإلداري- ب
ويتم هذا الشكل بواسطة أجهزة املخابرات أو أجهزة األمن السرية، : االعتقال اإلداري السري·

مبوجب إجراءات سرية أو بطريقة االختطاف، وغالبا ما يتم ضد اخلصوم أو املعرضني السياسيني
. ممن يوصفون باخلطورة على األمن والنظام، وغالبا ما ينتهي م إىل االختفاء املعلوم

ومبوجبه مينح ترخيص للجهات األمنية يف اعتقال األشخاص لفترات زمنية : االعتقال اإلداري الوقائي·
غري حمددة ورد االشتباه يف خطورم 

ختضع املعتقلني مبوجبه ية ، إال أن السلطة التنفيذية يتم بإجراءات علن: االعتقال اإلداري مع العزل·
. لظروف االعتقال اليت جتعلهم مبعزل عن العلم اخلارجي أو حىت عدم اتصاهلم مبحاميهم

من العهد 9ذات الصلة خاصة املادتني من خالل قراءتنا للنصوص القانونية الدولية: شروط االعتقال-ج
من امليثاق 6واملادة ، )2(حلقوق اإلنسانةمن االتفاقية األوربي5، واملادة )1(الدويل للحقوق املدنية والسياسية

:ميكننا القول أن شروط االعتقال هي)3(اإلفريقي  حلقوق اإلنسان

.190املرجع السابق، ص ، حممد أمحد إبراهيم عبد الرسول-)2(
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.أن يصدر أمر القبض أو احلبس استنادا إىل أسباب ينص عليها القانون-1
.  إجراء مقرر قانوناأن يتم حرمان الشخص من حريته طبق-2

تضمنت االتفاقيات الدولية ضمانات للمعتقل ، أعادت بعض االجتهادات القانونية :  ضمانات االعتقال-د
ها جممع القانون الدويل، وآراء اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان اليت أقروالفقهية احلث عليها كقواعد باريس 

:بشأن وضع املعتقلني وغريها ، هذه الضمانات تنحصر يف 
.بوض بأسباب القبضإبالغ املق·
.تقدمي املعتقل غلى القضاء يف أقرب وقت ممكن·
.حق املعتقل يف احملاكمة خالل أقصر مدة أو اإلفراج عنه·
.التعويض يف حالة االعتقال التعسفي·

ذات الصلة، وخاصة األمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس بوش الواليات املتحدة األمريكيةوبالعودة إىل تشريعات 
كل شخص «: ، والذي اعترب هذا األمر أن الشخص اخلاضع له هومبحاكمة املعتقلني يف غوانتنامو، 12/11/2001يف 

:هناك مسوغات تدعوا لالعتقال بأن هذا الشخص، وكانتالواليات املتحدة األمريكيةليس من مواطين 
.ينتمي أو كان ينتمي لتنظيم القاعدة-
، بشكل أدى إىل املساس رهاب دولية أو الشروع فيهاقام مبساعدة أو تشجيع أو ارتكاب أفعال إ-

.باملصاحل األمريكية أو بأمنها أو الرعايا األمريكيني
.»قام بإيواء األشخاص املذكورين سابقا-

، علنية أو سرية تضمن هذا األمر تشكيل حماكم عسكرية حملاكمة املواطنني غري األمريكيني املتهمني باإلرهابكما 
، حيث ال تطبق فيها اإلجراءات و القواعد املطبقة يف اإلجراءات )1(اليات املتحدة األمريكيةالوداخل أو خارج 

املتعارف اإلثباتتطبق القواعد القانونية ومبادئ ال«: ، من األمر الرئاسي على ما يلي)ب(اجلنائية، إذ تنص الفقرة 
، "رامسفيلد"قد كلف الرئيس بوش وزير الدفاع و، »الواليات املتحدة األمريكيةيف عليها يف احملاكمات اجلزائية 

القرار على جمموعة من القواعد اإلجرائية اشتمل هذاحيث، 21/3/2002بإصدار قرار تنفيذي لألمر الرئاسي بتاريخ 
:نذكرها

وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب . وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. لكل فرد حق يف احلرية وىف األمان على شخصه- 1:«9تنص املادة –)1(
.»..........................قانون وطبقا لإلجراء املقرر فيهينص عليها ال

لإلجراءات احملددة يف وال جيوز حرمان أي إنسان من حريته إال يف األحوال اآلتية، ووفقاً. كل إنسان له حق احلرية واألمن لشخصه: 5«تنص املادة -)2(
.»....:القانون

خص من حريته إال للدوافع وىف حاالت حيددها القانون سلفا، وال جيوز لكل فرد احلق ىف احلرية واألمن الشخصى وال جيوز حرمان أى ش«:6تنص املادة –)3(
.»بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا

.56، ص147،2002، جملة السياسة الدولية، العدد)مراجعة األجهزة والسياسة(أحداث سبتمرب واألمن القومي األمريكي حممد مصطفى كمل، –)1(
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، ما عدا الرئيس واالدعاء الذين يتعني أن يكونوا قضاة يل احملكمة متكون من عسكريني فقطتشك-
.عسكريون

هيئة الدفاع يكون من بني القضاة العسكريني، أو ترك ذلك للمتهم باختياره حماميا من بني حمامني اختيار -
.مقيدين يف قائمة تعدها وزارة الدفاع، مع ضرورة تقيدهم بالشروط املوضوعة

.أحكام احملكمة غري قابلة لالستئناف إال من طرف الرئيس األمريكي أو وزير دفاعه بتخويل-

يتعارض جليا وبشكل مباشر مع قواعد القانون ذا األمر الرئاسي وما تبعه من إجراءات لتنفيذهوالواضح أن ه

، حيث - )3(منها147املادة –والرابعة -)2(منها130السيما املادة –الدويل اإلنساين واتفاقييت جنيف الثالثة 

توجيه مة، والتمييز بني املعتقلني حسب انتهكت الضمانات اخلاصة باملعتقلني، ابتداء بفترة احلجز الطويلة دون 

ىل إثبات يف ظل وجود إالرباءة فهي اليت حتتاج اجلنسيات، وخمالفته قرينة الرباءة، وأخذه بقرينة اإلدانة املسبقة ، أما 

.موقف مسبق حيمل هؤالء املعتقلني مسؤولية أحداث سبتمرب

تثري كل االستغراب، إذ أا تتكون من عسكريني ليس فاع كلها ،سواء هيئة احلكم أو الدكما أن تشكيلة احملكمة 
وهو ما يقلل فرص املعتقلني من احلصول على حماكمة عادلة ونزيهة لكون ، أدىن خربة يف اإلجراءات اجلنائيةهلم 

سان اإلنحتترم  كرامة اخلصم واحلكم واحد، وما يقال عن التشكيلة يقال عن القوانني االستثنائية املطبقة اليت ال
.وآدميته

ختام هذا العنصر ميكننا القول أن هذا األمر الرئاسي قد خالف اتفاقيات جنيف اليت أعطت للدولة احلاجزة يف و
احلق يف حماكمة األسرى شريطة ضمان وجود الضمانات األساسية املتعارف عليها عامليا ويف مقدمتها االستقالل 

يف مثل هذه الظروف أثريت بشأن هذا االعتقال قد فإنه إلجراءات،ونظرا خلطورة هذه ا، )1(وكفالة وسائل الدفاع

مثل القتل : ة باالتفاقيةاملخالفات اجلسيمة اليت تشري إليها املادة السابقة هي اليت تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممي«130تنص املادة –)2(
أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسري العمد، والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة، وتعمد إحداث آالم شديدة

.»ردة يف هذه االتفاقيةاحلرب علي اخلدمة يف القوات املسلحة بالدولة املعادية أو حرمانه من حقه يف أن حياكم بصورة قانونية وبدون حتيز وفقا للتعليمات الوا
القتل العمد، : إليها املادة السابقة هي اليت تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممية باالتفاقيةاملخالفات اجلسيمة اليت تشري«147تنص املادة –)3(

أو الصحة، والنفي أو النقل غري بدنية والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة ال
بصورة قانونية وغري متحيزة وفقا املشروع، واحلجز غري املشروع، وإكراه الشخص احملمي علي اخلدمة يف القوات املسلحة بالدولة املعادية، أو حرمانه من حقه يف أن حياكم 

.»لكات علي حنو ال تربره ضرورات حربية وعلي نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفيةللتعليمات الواردة يف هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمري واغتصاب املمت
حماكمة أسري احلرب من اختصاص احملاكم العسكرية وحدها، ما مل تسمح تشريعات الدولة «:من اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة باألسرى واليت تنص84وهذا ما قضت به املادة –)1(

.محاكم املدنية مبحاكمة أي من أفراد قوات الدولة احلاجزة عن املخالفة نفسها اليت يالحق أسري احلرب قضائيا بسببهااحلاجزة صراحة لل
الل وعدم التحيز، وعلي وال حياكم أسري احلرب بأي حال بواسطة حمكمة أي كان نوعها إذا مل تتوفر فيها الضمانات األساسية املتعارف عليها عموما من حيث االستق

حممد أمني امليداين، مقدمة عن احلق : ؛ وللوقوف بالتمعن حول هذا احلق راجع»105األخص إذا مل تكن إجراءاا تكفل له احلقوق ووسائل الدفاع املنصوص عنها يف املادة 
ؤسسات القضائية ودولة القانون، املرصد الوطين حلقوق حقوق اإلنسان وامل: يف حماكمة عادلة، يف الصكوك الدولية واإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان،اليومني الدراسيني

.وما بعدها39، ص 2000نوفمرب 15/16اإلنسان، اجلزائر،
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حق املثول أمام احملكمة و امه: وخاصة فيما يتعلق بنقطتني أساسيتني والنقاشات ،العديد من القضايا واإلجراءات، 
.قانونية احملاكمة أمام اللجان العسكرية

دت سلسلة من القضايا طريقها إىل القضاء األمريكي وج2004، وابتداء من عام ففيما يتعلق بالنقطة األوىل-
ويف مدى مشروعية " املقاتلني األعداء" ملعارضة إنكار حق احملتجزين أمام احملكمة للطعن يف مسمى 

.احتجازهم، فكان رد القضاء األمريكي خمتلفا ومتباينا على حسب جنسية احملتجز
، خلصت احملكمة العليا إىل أن 2004سنة " ضد رامسفيلدمحدي"النسبة للمواطنني الرعايا وكما يف قضية بف

فرصة مناقشة أساس حقائق هذا االحتجاز أمام ( الرعايا األمريكيني يتمتعون حبقوق دستورية بعينها، مبا يف ذلك 
ة لقد أوضحنا منذ فتر«:باألصالة حتذيرا قائلة" ساندرا داي أوكونور" مت القاضية ، وقد قد)صانع قرار حمايد

، وكانت هذه القضية إشارة »مر مبواطين الدولةطويلة أن احلرب ليست شيكا على بياض للرئيس عندما يتعلق األ
أما فيما يتعلق ، )2(الواليات املتحدة األمريكيةمهمة على مسائلة السلطة التنفيذية ، عندما يكون احملتجزون من رعايا 

الواليات احملتجزين خارج الواليات املتحدة األمريكيةعظمى من غري رعايا حبق املثول أمام احملكمة بالنسبة للغالبية ال
احملكمة أحجمت على معاجلة القضية بوصفها مسألة حقوق دستورية، وانتهجت معها أن، جند املتحدة األمريكية

.منهجا حذرا

اكم عادية، أما آخر إىل حمتلوكرد للحكومة األمريكية على هذه األحكام، أفرجت عن رعية أمريكي وحو
هيئة املراجعة ( و ) حماكم مراجعة وضع املقاتل( الرعايا األجانب فكان الرد خمتلفا، حيث مت استخدام نظامي 

أن احملتجزين ال يتمتعون حبق املثول ، تفيد حملاكممام احملاكم، وهي استجابة صرحية من اكبديلني حلق املثول أ) اإلدارية
.)3(أمام احملاكم

بأن الضمانات -2006بعد البحث لغاية –صعيد اللجان العسكرية، فقد وجدت احملكمة العليا أما على 
الواليات اليت مت إدماجها يف قانون )1(األساسية للعملية الواجبة احملتواة يف املادة الثالثة املشتركة التفاقيات جنيف 

.144، ص 2008، سبتمرب 871، الة الدولية للصليب األمحر ، العدد احلرب على اإلرهاب والدعاوى القضائية حول حقوق اإلنسانهيلني دويف، –)2(
.145ص املرجع نفسه، -)3(
كام يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف يف الرتاع بأن يطبق كحد أدين األح«تنص املادة الثالثة–)1(

:التالية
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة يف األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات املسلحة. 1

للون، أو الدين أو بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية، دون أي متييز ضار يقوم علي العنصر أو ا
.آخراملعتقد، أو اجلنس، أو املولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل 

:وهلذا الغرض، حتظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله، وتبقي حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن
االعتداء علي احلياة والسالمة البدنية، وخباصة القتل جبميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب،) أ(
أخذ الرهائن،) ب(
الكرامة الشخصية، وعلي األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة،االعتداء علي) ج(
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، وبالتايل ي النظامي، تنطبق على مجيع احملتجزين مبوجب النظام األساسي لقانون القضاء العسكراملتحدة األمريكية
أن إىل صت احملكمة العليا وخلُ، )2(فقد وصلت احملكمة إىل عدم قانونية اللجان العسكرية، ألا انتهكت القانون 

مها حلكم انتهاك للقانون الدويل والقانون الوطين، فواجهت احلكومة والكونغرس يف ردهو تصرف السلطة التنفيذية 
:باحملكمة

مل يعد ممكنا االعتماد عليه كمصدر للحقوق -اتفاقيات جنيف-اعتبار أن القانون الدويل ذا الصلة-
.فيما يتعلق باملثول أمام احملكمة

متع باالختصاص فيما يتعلق باالستماع إىل طلبات بشأن حق املثول أمامها، يتقدم تأن احملاكم لن ت-
.ا أي شخص تقرر بأنه مقاتل عدو

، من طرف احملكمة العليا قضت فيه ) بومدين ضد بوش(مبناسبة قضية 2008ليتم يف األخري إصدار حكم يف جوان 
حبق الطعن يف الواليات املتحدة األمريكيةيتمتعون مبوجب دستور -احملتجزين بغوانتنامو-األعداءاملقاتلنيأن 

راءات مراجعة وضع احملتجزين مبوجب قانون معاملة احملاكم العادية، كما نصت احملكمة بأن إجماحتجازهم أما
مل ميثل تعويضا كافيا أو فعاال عن حق املثول أمام احملكمة، ولذلك أعلنت احملكمة عدم دستورية 2006احملتجزين لعام 

لني والذي ينكر حق املثول أمام احملكمة ألي أجنيب من املقات2006القسم السابع من قانون اللجان العسكرية لعام 
يف خضم احلرب األمريكية ، الذي فقده بفعل فاعللربيقامن ابعضللقضاء األمريكيوهو احلكم الذي أعاد، األعداء

.حمتجزا270على اإلرهاب، وهو احلكم الذي أعاد األمل ملن تبقى من املعتقلني الذين بلغ عددهم آنذاك 

أن االعتقال واالحتجاز الذي مارسته القوات :الم كلهصة اليت ميكننا اخلروج ا من خالل هذا الكالاخلفوعليه 
األمريكية خارج الديار كان غري مشروع يف أصله، وغري مشروع النتهاكه القواعد الدولية املنظمة هلذا اإلجراء اخلطري 

واضحقوق من تعريف موضع املساءلة على الواليات املتحدة األمريكيةوهو ما جيعل ،على احلرية الشخصية للفرد
:سيكون حمور العنصر التايل- تعذيبال-للتعذيب يف هذه السجون الثابتة والطائرة، هذا االنتهاك

.ضد املعتقلني التعذيب واملعاملة القاسيةممارسة : الفرع الثاين 

نظر الشعوب إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة تشكيال قانونيا، وتكفل مجيع الضمانات القضائية الالزمة يف) د(
.املتمدنة

.جيمع اجلرحى واملرضى ويعتين م. 2
.هليئة إنسانية غري متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن تعرض خدماا علي أطراف الرتاعوجيوز 

.وعلي أطراف الرتاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها
.»نوين ألطراف الرتاعوليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر علي الوضع القا

.السابقواملوضع املرجع هيلني دويف، –)2(
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أبوتقشعر األبدان لتلك الروايات اليت عاد ا الناجون من معتقالت األمريكيني سواء يف معتقالت غوانتنامو أو 
أو غري فنون التعذيب ضد مواطنيها فيها دولالسجون اليت كانت متارسغريب أو تلك السجون الطائرة، أو 

األمريكية اتممارسل، وفيما يلي تعريف للتعذيب وحتديد ل-بالوكالة –الواليات املتحدة األمريكيةلصاحل مواطنيها 
.أطيافهاإلنسان بكل حقوق هلذا االنتهاك اآلخر حلقوق اإلنسان الذي جرمه قانون

: )1(تعريف التعذيب-أ

القول بأن حق اإلنسان من احلماية من التعذيب  هو حق أساسي دستوري تشريعي ، حظي باهتمام دنوبداية
دت على ضرورة حترميه يف حاالت الطوارئ دت يف نصوصها على حظر التعذيب وشداملواثيق الدولية، اليت أكّ

حىت بات هذا احلق من موضوعات القانون الدويل، وال أدل على ذلك إبرام اتفاقية خاصة به، والرتاعات املسلحة،
والذي ،)2(1984وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة سنة 

ضروب املعاملة أو العقوبة ه من وغريماية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيبحلسبقها إعالن األمم املتحدة 
اليت تناولت يف بعض 1949اليت يضاف إليها جمموعة اتفاقيات جنيف سنة )3(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

إىل هذا احلق، دون أن ننسى اتفاقية روما املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت -ولو باإلشارة–أحكامها 
:يف تعريف هذا املصطلح )4(ومحاية هذا احلق، وفيما يلي بيان لدور هذه االتفاقياتبدورها سامهت يف تكريس 

ألغراض «: عرف هذا اإلعالن التعذيب يف مادته األوىل بالقول:تعريف التعذيب وفق إعالن األمم املتحدة: 1-أ
ا، يتم إحلاقه عمدا بشخص هذا اإلعالن، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد، جسديا كان أو عقلي

ما بفعل أحد املوظفني العموميني، أو بتحريض منه، ألغراض مثل احلصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي 
وال . معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، أو ختويفه أو ختويف أشخاص آخرين

ذي يكون ناشئا عن جمرد جزاءات مشروعة أو مالزما هلا أو مترتبا عليها، يف حدود يشمل التعذيب األمل أو العناء ال
.القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء"شي ذلك مع امت
.»ميثل التعذيب شكال متفاقما ومتعمدا من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة-

احلماية من التعذيب يف إطار االتفاقيات الدولية هبة عبد العزيز املدور، : للوقوف والتفصيل يف موضوع التعذيب سواء من حيث املفهوم أو احلماية ، راجع-)1(
.TAMAR MEISELS. Op-cit.196:  ؛ وانظروما بعدها23، ص )2009منشورات احلليب احلقوقية،: بريوت(،واإلقليمية

1984ديسمرب /كانون األول10املؤرخ يف 39/46رقماعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -)2(
.27، وفقا ألحكام املادة 1987يونيه /حزيران26: هابدء نفاذو

.1975ديسمرب /كانون األول9املؤرخ يف ) 30- د(3452رقم مد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةاعت-)3(
سان، وكذا نص املادة ة حلقوق اإلنكما متت اإلشارة إىل تعريف التعذيب فىي االتفاقيات اإلقليمية أيضا ، فعلى سبيل املثال جند نص املادة الثالثة من االتفاقية األوربي–)4(

.الثانية من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ، واملادة اخلامسة من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
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أي عمل من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ن كما اعترب هذا اإلعالن أ
أو املهينة هو امتهان للكرامة اإلنسانية، ويدان بوصفه إنكار ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكا حلقوق اإلنسان 

.)1(نواحلريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا

:ناهضة التعذيبملاألمم املتحدةتعريف التعذيب وفق اتفاقية: 2-أ

أي عمل ينتج عنه أمل أو " بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد «:جاء يف املادة األوىل من هذه االتفاقية
عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص 
ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث 

أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب -أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 
يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو 

وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه . يتصرف بصفته الرمسية
. »العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

تقي إىل إىل منع أعمال ال تر16ومل تكتف هذه االتفاقية بتعريف التعذيب ، بل أشارت كذلك يف املادة 
تتعهد كل دولة طرف بأن متنع، يف أي إقليم «التعذيب لكنها تصنف يف خانة املعاملة أو العقوبة القاسية بقوهلا 

خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت 
، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة 1ادة ال تصل إىل حد التعذيب كما حددته امل

وتنطبق بوجه خاص . رمسية هذه األعمال أو حيرض على ارتكاا، أو عندما تتم مبوافقته أو بسكوته عليها
وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إىل التعذيب باإلشارة إىل غريه من 13، 12، 11، 10االلتزامات الواردة يف املواد 

.املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةضروب 
ال ختل أحكام هذه االتفاقية بأحكام أي صك دويل آخر أو قانون وطين حيظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو -

.»الالإنسانية أو املهينة أو يتصل بتسليم ارمني أو طردهم

التعذيب، -خاصة اتفاقية محاية األسرى-فاقية جنيف ذات الصلةف اتمل تعر. التعذيب يف اتفاقية جنيف : 3-أ
، وهي ذه الصورة وغاية ما يف األمر أا أشارت محاية األسرى من التعذيب يف مادتيها األوىل والثالثة عشرة 

عن حاولت من خالل هذه النصوص وغريها أن توفر لألسرى وضعا يسمح مبعاملتهم معاملة إنسانية كرمية، بعيدة
.احلاطة بكرامة اإلنسانممارسات التعذيب وغريها من األعمال املهينة و

.من اإلعالن 2املادة  -)1(
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مبوجب املادة السابعة، واليت نصت على أن هذه االتفاقية التعذيبفت عر.مفهوم التعذيب يف اتفاقية روما: 4-أ
ت إشراف املتهم أو تعمد إحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود حتهوالتعذيب 

سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزء منها أو 
اللتني تدخالن ضمن االختصاص )2(وجرمية حرب)1(، كما اعتربت أن التعذيب جرمية ضد اإلنسانيةنتيجة هلا؛

يف أن هذا التكريس إشارة قوية لضمان تنفيذ االتفاقيات الدولية املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية، وال شك 
.ذات الصلة مبوضوع التعذيب، من جهة ومن جهة أخرى ضمان ملعاقبة املسؤولني والقائمني مبمارسة التعذيب

حاول الفقه تأسيسا على التعريفات التشريعية تقدمي تعريف للتعذيب ميكن أن : )3(تعريف الفقه للتعذيب- ب
:نهانذكر م

اليت احتوت على املعاناة العقلية أو الالإنسانيةيعين املعاملة «:للتعذيب وهو أنه" ديفي" تعريف -
اجلسدية اليت تفرض بقصد احلصول على املعلومات أو االعترافات أو لتوقيع العقوبة ، واليت تتميز 

.»حبالة خاصة من اإلجحاف والشدة
-اجلسدية أو الذهنية اليت يلحقها إىل حد ما بصفة متعمدة أو اآلالم «:فه بعض اخلرباء بأنه كما عر

منظمة أو دون سبب ظاهر شخص أو عدة أشخاص يتصرفون من تلقاء أنفسهم أو بناء على أوامر 
.»سلطة ما ، للحصول بقوة على معلومات أو اعتراف أو تعاون من الضحية أو ألي سبب آخر

، ألن التعذيب مدارس وفنون، لكنه عموما ميكن متييز تعذيبكثرية هي أساليب ال: أساليب التعذيب–ج 
:ومهاتعذيبعتبار املستهدف من البا،)4(مستويني من األساليب

حيث يكون جسد الضحية هو املستهدف، ومن أمثلة ذلك واملشهور : أساليب التعذيب اجلسدي-
:يف التعذيب نذكر

.االعتداءات اجلسدية املنظمة وغري املنظمة-
.ب بكسر األسنان واقتالع األظافر واللحم التعذي-
.التعليق والتعذيب بالتقييد -
.اخلنق واحلرق وتشويه أعضاء اجلسم-
.التعذيب بالنار واملاء والكهرباء وقطع التنفس-
.لتنومي املغناطيسياالتعذيب بالعقاقري و-

.من نظام روما األساسي07انظر املادة –)1(
.من نظام روما األساسي8املادة –)2(
.25العزيز املدور ، املرجع السابق، ص هبة عبد : راجع –)3(
.83ص .1985،الكويت، 9،السنة 1، جملة احلقوق ، العدد)دراسة يف القانون الدويل العام(احلرب األهلية وقانون جنيف،رشاد السيد ، –)4(
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:وتتمثل يف :أساليب التعذيب النفسي-
.احلرمان-
.وإحلاق األذى بأفراد العائلةالتهديد بالتعذيب وباإلعدام -
.مشاهدة تعذيب اآلخرين-
.التعذيب باإلكراه اجلنسي واإلذالل-

يف معتقالا املختلفة ، الواليات املتحدة األمريكيةعلى ما قامت به من كالم حول التعذيبما ذكرناسقطألو
تشافها عن املمارسات اليت كشفت عن لوجدنا أن بطون الكتب واجلرائد والتقارير تنضح بتلك الفضائح اليت مت اك

يف استخدام التعذيب للوصول إىل املعلومات من -رغم النفي األمريكي الرمسي–إستراتيجية أمريكية رمسية 
املعتقلني ، سواء يف معتقالت أبو غريب أو غوانتنامو أو تلك السجون املوجودة يف أوربا، ومبا أننا قد خصصنا مطلبا 

سنحاول يف هذا املقام نقل بعض الصور عما اقترفته األيادي األمريكية يف معتقل أبو غريب واليت نتنامو،املعتقل غو
.بطون الكتب وصفحات االنترنتبذلك الصور املوجودة يف هلاتشهد

:)1(التعذيب يف أبو غريب-د
وغريه من السجون )2(بيف سجن أبو غرير اكتشاف جرائم التعذيب البشعة اليت ارتكبها اجلنود األمريكيون فج

داخل كربى لت أزمة سياسيةأين شكّ، اوخارجهالواليات املتحدة األمريكيةالعراقية  الكثري من اجلدل داخل 
البيت األبيض ، ملا هلا من تداعيات على السياسة األمريكية يف املستقبل ، وبدأت فصول القضية  بنشر وسائل 

ظهر شناعة ما تقوم به القوات األمريكية ، تا بعض اجلنود األمريكينيسرصورا بشعة 2004اإلعالم يف مطلع ماي 
يف حق املسجونني يف سجن أبو غريب، وخلف ذلك ضجة إعالمية كبرية تداعت هلا السلطة األمريكية باإلدانة 

مريكي، واالمشئزاز ملا حدث داخل السجون متوعدة حماكمة املرتكبني ، ومقدمة االعتذار للشعب العراقي واأل
.متحملة املسؤولية فيما حدثو

قارئ إليها ليقف عند احلقيقة املرة والفاجعة الكبرية، للوقوف أكثر على كثرية هي الكتب اليت تناولت املوضوع بالصورة وفيما يلي أمثلة مما وقع بني أيدينا حنيل ال–)1(
حممد ؛) 2007دار األمحدي للنشر، :القاهرة(، )العا ر األمريكي والذل العريب( معتقل أبو غريبسامح الدهشان، : حقيقة ما جرى يف أبو غريب راجع

القاهرة، (، أمريكا واملذابح اجلماعيةإيهاب حممد كمال ، ؛)2005دار الكتاب العريب، : قاهرةال(، العار األمريكي من غوانتنامو إىل إبو غريببسيوين ، 
).2004دار احلرية للنشر، 

الستخدامه من قبل العراق، اشتهر هذا السجن بعد احتالل بغدادكلم من العاصمة العراقية 32على بعد مدينة أبو غريبقع قرب سجن هو سجن أبو غريب-)2(
مت بناء . ، وإساءة معاملة السجناء داخله وذلك اثر عرض صور تبني املعاملة املريعة من قبل قوات التحالف للسجناء داخل السجنف يف العراققوات التحال

.أبراج أمنية24كلم مربع مع 1.15السجن من قبل متعهد بريطاين على مساحة 
حتت إدارة األمن العام و وزارة الداخلية اليت كانت تلجأ إىل استعمال التعذيب ضد صدام حسنياستخدم سجن أيب غريب يف عهد الرئيس العراقي السابق 

حيث كان يعترب هذا السجن بالنسبة . كبريا من السجناء ألسباب جنائيةكان يضم السجن عدداً. وقد سجلت منظمات حقوق اإلنسان االنتهاكات. السجناء
.orgwww.wikipedia. املعلومات من موقع. للعراقيني سجن رمسي للمحكومني ألسباب جنائية
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حصلت صحيفة نيويورك -مل يكن معدا للنشر–"أنطونيو تاغوبا"ه اجلنرال ويف هذا السياق كشف تقرير أعد ،
تاميز على نسخة منه ، على املمارسات السادية وإساءة املعاملة بوحشية إجرامية بشكل منهجي ضد املعتقلني 

الشرطة العسكرية وأعضاء يف جمموعة االستخبارات األمريكية، وجمموعة 372يف الفرقة العراقيني، قام ا جنود 
:)1(وتضمن التقرير القيام بالتصرفات التالية ضد املساجني

.توجيه الركالت واللكمات للمساجني وقفز اجلنود بأحذيتهم العسكرية على أقدام السجناء العراة-
.)2(وبكامريات الفيديو وهم عراة متاماتصوير السجناء والسجينات فوتوغرافيا -
.تكومي األجساد العارية فوق بعضها البعض -
.توصيل الكهرباء بأطراف السجناء وأعضائهم التناسلية لالستمتاع مبنظرهم وهم يرتعشون وينتفضون-
-هم بالسالسل على األرضوضع أطواق الكالب حول رقاب السجناء مث جر.
.دربة لتخويف السجناء والسماح هلم بنهش حلمهماستخدام الكالب العسكرية امل-
.التقاط اجلنود صورا تذكارية جبوار جثث ضحاياهم من السجناء الذين قضوا حتت التعذيب-

:إضافة إىل هذه الوقائع اليت أكدها اجلنود املتهمون، فإن السجناء العراقيني قد أضافوا إليها أساليب أخرى هي
.)3(تصاب الرجالاغتصاب السجينات والتهديد باغ-
.السجناء العارية والضغط على أماكن اإلصابات السابقةسكب املاء املثلج على أجساد -
.سكب سوائل فسفورية على املساجني وتعريضهم ألضواء كيميائية-

يف لى غرار املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، اليت أشارتعاملمارسات اليت أكدا العديد من املنظمات احلقوقية هيو
تقرير هلا إىل الوضعية املزرية اليت يعيشها املواطن العراقي املعرض يف كل حلظة إىل املوت أو التعذيب أو االغتصاب 

وهي الوضعية اليت وقفت عليها بعثات ،)4(يف جو غابت فيه الرقابة األمنية وشاعت أجواء اخلوف وتقييد احلركة

، ترمجة مركز التعريب )ىل سجن أبو غريبأيلول إ11الطريق من (القيادة األمريكية العمياء؛ سيمون هريش، 240هبة عبد العزيز املدور، املرجع السابق، ص –)1(
THOMAS MICHAEL Mc Donnell.  op-cit. 50 et s.: ؛  وانظر أيضا31، ص )2005الدار العربية للعلوم،: بريوت(والترمجة، 

وإظهار جمندة يتدىل سيجار من فمها تشري إىل األعضاء التناسلية لشاب عراقي كما أظهرت الصور املنشورة جنودا أمريكيني يدفعون السجناء العراقيني العراة إىل اختاذ وضعيات مذلة، -)2(
لتناسلية، كما أظهرت صورة عار متاما إىل من كيس موضوع على رأسه، وكذا صورا لثالثة عراقيني آخرين عراة ومغطني الرؤوس وهم يضعون أيديهم تلقائيا على أعضائهم ا

.ن إىل كومة من العراقيني العراة منحنيي الظهر و مكومون فوق بعضهم بشكل هرميأخرى جنديني أمريكيني يبتسمان ويشريا
مباشر من قبل القادة العسكريني على ممارسة سلوك جنسي ضد النساء وليس جمرد أمر عرضي، وإمنا هو سياسة السيطرة على السكان من خالل حتريضتشري التقارير إىل أن هناك–)3(

ستقبل ، جملة املبزوغ جمتمع اغتصاب منوذجي يف العراق اجلديد: نساء أبو غريب،راجع فاضل الربيعي: هي شعور العراقيني بالعار واخلزياستغالل نقطة الضعف و
.25،ص 2005،جوان 316العريب،العدد

أن تعرية الرجال وتكديسهم فوق بعضهم البعض إلجبارهم : رك أن أستاذ الدراسات الشرق أوسطية يف جامعة نيويو" برنارد هيكل" رأشار الربوفيسووحول هذه السياسة املتعمدة
فية للخلق والدين، وبالتايل استخدمت القوات على ممارسة العادة السرية جاء يف ضوء قراءة إدارة االحتالل للتقاليد العربية واإلسالمية اليت ترفض اإلباحية والتعري وتعتربمها منا

.242ابق، ص ــ، راجع هبة عبد العزيز املدور، املرجع الس"لالإنساين يف التعذيب النتزاع املعلومات وكسر إرادة املعتقلنيا األسلوب السادي  اريكية هذاألم
.ما بعدها98راجع حممد بسيوين، املرجع السابق، ص : لالطالع على التقرير–)4(
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اليت تواترت على استنكار احلالة اليت وصلت إليها )1(فاضت ا تقاريرهاواليت،األمم املتحدة لتقدمي املساعدة للعراق
،والنامجة أساسا عن السياسات املنتهجة سواء من القوات املتعددة اجلنسيات أو القوات العراقيةاألمور يف العراق

:ومن صور هذه الوضعية نذكر
اكات املنهجية حلقوق اإلنسان يف التعذيب واالنتهمسألة شرعية وظروف االعتقال ووجود حاالت -

.)2(املعتقالت اخلاضعة للقوات السابقة الذكر
.وضعية األقليات اخلاصة كاجلالية الفلسطينية اليت تعيش التمييز والتعذيب والتوقيف-
.ظهور ميليشيات خاصة مسلحة تابعة لتيارات سياسية تقوم بأعمال العنف والتعذيب والقتل-

يف املهام " )3(املرتزقة: " انتهاك حقوق اإلنسان يف العراق علّة، هو اشتراك ما يسمى بـوما زاد الطني بلة وداء
، ضمن ما أطلق عليه )4(العسكرية يف العراق، حتت غطاء أعمال احلراسة وتأمني محاية املنشآت والشخصيات اهلامة 

لحقه املقاومة من جحيم ما تهروباوذلكمن خالل استبدال جنود االحتالل باملرتزقة،  ، خبصخصة قوات االحتالل
مناسبة يف وقد ثبت تورط املرتزقة يف أكثر من ، وإشراكهم يف العمليات األمنيةمن خسائر باجليش النظامي األمريكي، 

.)5(ارتكاب جرائم ضد املدنيني والقيام بأعمال تشويه ضد املقاومة العراقية 
غريب ليس حالة استثنائية، قام ا عدد ما حدث يف أبو أنَّإن الشيء الذي ميكن اخلروج به من هذا العنصر،

)6(حمدود من اجلنود نتيجة ميول عدائية عدوانية، وإنما يعكس سياسة إستراتيجية أمريكية حمكمة مدروسة بدقة وعناية

:تعكسها األسباب التالية
ذهبت إليه منظمة هيومان نفس األفعال وطرق التعذيب يف كافة املعتقالت األمريكية، وهو ماتكرار -

الواليات املتحدة األمريكيةيوجد دليل دامغ على أن إساءة «: بقوهلا 2005رايس ووتش يف 

جانفي إىل 1؛وتقرير135- 130ص، -، ص2005، 320العدد ، املنشور يف جملة املستقبل العريب2005أوت31جويلية إىل غاية 1تقرير : انظر على سبيل املثال التقريرين–)1(
.وما بعدها 133، ص 2006، 327العدد املنشور يف جملة املستقبل العريب2006فرباير28

.األمريكيةمعتقل لدى القوات 14534معتقل من بينهم 30842لألمم املتحدة عن وجود 2006يكشف تقرير –)2(
.بدافع الربحمع بلد أجنيب هو الشخص الذي يدخل طرفا يف احلرباملرتزق–)3(
دين بول برمير وغريه، ومحاية الفرق يف العراق حتت تسمية الشركات األمنية، مهام حراسة املشاريع املسماة إعادة إعمار العراق، ومحاية الشخصيات املهمة كاحلاكم املأوكلت هلذه–)4(

دايين كروب،أرنيس للخدمات األمنية، بالك ووتر، : وافل اإلمدادات اليت متر يف مناطق املقاومة العراقية، ومحاية املؤسسات العراقي احلساسة، ومن بني هذه الشركات نذكرق
:ذلكراس وإسرائيل وغريهم، راجع يفوغريها، واليت تضم موظفني من جنسيات خمتلفة كجنوب إفريقيا والنيبال، والشيلي وكولومبيا والسلفادور وهندو

.96،ص2006، ماي 327قبل العريب، العدد ، جملة املستميليشيات وفرق املوت. ، املرتزقة يف العراق رائد احلامد
:كثرية هي احلوادث اليت تدل على ذلك منها–)5(

عراقيا ، وعقب مقتلهم قامت القوات األمريكية بعملية انتقامية راح ضحيتها 26جلرمية قتل يف حق ، ثبت ارتكام31/02/2004مقتل أربعة مرتزقة يف الفلوجة يف -
.مواطن يف الفلوجة يف يوم واحد300

يق مت التعرف على ، وبعد التحق9/3/2006يف ةقيام الشرطة العراقية بإللقاء القبض على ثالثة أشخاص كانوا بصدد زرع عبوات ناسفة مبقر أحد األحزاب يف البصر-
قة الثالث، راجع رائد احلامد ، هويتهم احلقيقة، إذ تبني أم جنود بريطانيون تنكروا يف زي عريب، فقامت القوات الربيطانية باعتقال قوات الشرطة وإطالق سراح املرتز

.103-102ص، -املرجع السابق،ص
،       هبة عبد العزيز املدور، املرجع السابق: ى السرية، راجعة رامسفيلد الذي أشار إىل توسيع عملية التعذيب مع توخيرى البعض من الدارسني أن هذه السياسة كانت حتت رعاي–)6(

.230ص  
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للسجناء تعذيبهم أمران مل حيدثا يف أبو غريب فقط، بل ويف أماكن أخرى يف أفغانستان والعراق 
والقوانني املناهضة نيفوغوانتنامو، وأماكن سرية أخرى حول العامل، ويف ذلك خرق ملعاهدة ج

.)1(»للتعذيب
حتت رعاية أجهزة املخابرات العسكرية اليت كانت سياسة التعذيببإتباعوجود أوامر عليا أمريكية -

.تشرف على هذه املعتقالت
والشك أن جممل هذه األعمال هي منافية متاما للقانون الدويل اإلنساين واالتفاقيات ذات الصلة، كاتفاقية مناهضة

التشريعية واإلدارية والقضائية، وال جتيز اإلجراءاتكافة التعذيب، اليت تضع على عاتق كل دولة طرف مسؤولية اختاذ 

ممارسة التعذيب حتت كافة الظروف، مبا يف ذلك  التذرع بالظروف االستثنائية أو حالة احلرب أو حالة الطوارئ أو 

ما تركت شيئا بتصرفاا هذه من حقوق اإلنسان إال األمريكيةالواليات املتحدة لنقول أن ، غريها من الظروف

. أن متحو ما حفظه التاريخ لألجيال القادمة)2(وانتهكته، وأنى ملراجعاا لسياستها

المطلب الثالث

قواعد القانون الدولي اإلنسانيو معتقلو غوانتنامو

، اعتقلت قوات التحالف املدعومة بقوات املعارضة 2001منذ بدء العمليات العسكرية يف أفغانستان يف أكتوبر 
أين األفغانية، آالف األشخاص من قوات طالبان والقاعدة سواء يف أفغانستان أو باكستان أو غريها من بقاع العامل، 

قامت القوات األمريكية باستجوام من أجل حتديد األشخاص الذين تبحث عنهم، أو كل شخص يفيدها يف 
قامت القوات األمريكية باحتجاز ولقد.)3(ها بكل معلومة مهمة حوهلم وحول تنظيم القاعدة، أو مدالوصول إليهم

، وقد وصل عددهم إل ما -حلكمة معينة -بكوبا )4(هؤالء األشخاص ونقلهم إىل معتقالا يف خليج غوانتنامو

.232، ص هبة عبد العزيز املدور، املرجع السابق –)1(
.تراوحت بني اإلجراءات التأديبية السجن، ومت إجراء حماكمات عسكرية جلنود أمريكيني2006مت إغالق هذا السجن يف أوائل عام –)2(
مت حتويلهم وغريهم أين ،إىل الواليات املتحدةوقامت بتسليمهمعلى أرض املعركةالقاعدةو أعضاءمن مقاتلي طالبانالقبض على أعداد كبريةالشمالحتالفألقى - )3(

LAUREL :   وراجع أيضا.Thomas Michael Mc Donnell. op-cit. P48 .ممن مل يلقى القبض عليهم يف أرض املعركة إىل السجون األمريكية  E.

FLETCHER , ERIC STOVERGUANTÁNAMO. THE EXPOSING THE CONSEQUENCESEFFECT OF U.S. DETENTION AND
INTERROGATION PRACTICES, University of California Press, California, 2009.p 41 et s.

، ويعترب إرهابيني، وذلك لسجن من تشتبه يف كوم 2002باستعماله يف سنة األمريكيةوهو سجن سيء السمعة، بدأت السلطات خليج جوانتاناموجوانتانامو يف يقع معتقل -) 4(
إىل احلد الذي جعل حقوق اإلنسان، وال ينطبق عليه أي من قوانني فلوريداميل عن 90، وتبعد كوباالسجن سلطة مطلقة لوجوده خارج احلدود األمريكية، وذلك يف أقصى جنوب شرق 

.دولية تقول أن معتقل جوانتانامو األمريكي ميثل مهجية هذا العصرمنظمة العفو ال
، كان ذلك ثيودور روزفلت، يف عهد الرئيس دوالر أمريكي2000ة برئيسها طوماس بتأجري الواليات املتحدة األمريكية قاعدة جوانتانامو مبقابل ، قامت كوبا ممثل1903فرباير23يف 

. امتنانا من الرئيس الكويب للمساعدة اليت قدمها األمريكيون لتحرير كوبا
إىل ه مجيع القيم اإلنسانية وتنعدم فيه األخالق ويتم معاملة املعتقلني بقساوة شديدة مما أدى إىل احتجاج بعض املنظمات احلقوقية الدوليةويعترب مراقبون أن معتقل جوانتانامو تنمحي في

.12/10/2010: تاريخ التصفح،www.wikipedia.org. استنكارها واملطالبة لوقف حد هلذه املعاناة وإغالق املعتقل بشكل تام
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، من جنسيات خمتلفة عربية )1(سنة15و13معتقال، بينهم عدد من األطفال تتراوح أعمارهم بني 720يزيد على 
.)2(وغري عربية

أن احملتجزين يف معتقل غوانتنامو ال يتمتعون بصفة أسرى احلرب، وإمنا هم : أعلن البيت األبيض 7/2/2002ويف 
، )3(ا، يفتقرون إىل شروط القانون الدويل اإلنساين ، وبالتايل ال ميكنهم االستفادة من ضمانا"مقاتلون غري شرعيني" 

.مرة أخرى عرض احلائط ما تبقى من أحكام القانون الدويلةرباأعماال ضالواليات املتحدة األمريكيةلتأيت 
مث بيان ملعتقلي غوانتنامو،الواليات املتحدة األمريكيةبيان ألسس موقف أو رؤية -عرب هذا املطلب–وفيما يلي 

، لنشري األمريكي ملعتقلي غوانتناموالتحديدمن وموقف هذا األخريمركز هؤالء املعتقلني يف القانون الدويل اإلنساين
واليت كانت النتيجة املباشرة الواليات املتحدة األمريكيةيف األخري إىل االنتهاكات اخلطرية حلقوق املعتقلني من قبل 

.  للتكييف األمريكي ملركز املعتقلني يف هذا السجن

.عتقلي غوانتناموملة الرؤية األمريكي: الفرع األول

مشاعر احلنني إىل زمن الغرب املتوحش وعصر القوة الواليات املتحدة األمريكيةسبتمرب يف 11أيقظت هجمات 
وكان نتيجة ، حت به يف احملافل الدوليةاملتغطرسة، متناسية لواء احلرية والعدالة واحترام حقوق اإلنسان الذي لطاملا لو

الناس وهم شرثأن املتهمني واملتسببني واملشايعني هلم يف هذه األحدااملتحدة األمريكيةالواليات لذلك أن اعتربت 
يف حق معتقلي غوانتنامو الواليات املتحدة األمريكيةومن ذلك اخترعت ، -على حد قول بوش–أعداء احلضارة 

املقاتلون غري " ، وهو مصطلح مصطلحا، هو من البدع يف عرف اتفاقيات جنيف والقانون الدويل اإلنساين عموما
.)4(اتفاقيات جنيفاملعروف يف، نقيض املقاتلني الشرعيني " الشرعيني

السفري يف وزارة خلارجية لشؤون جرائم احلرب، أمام " بيري ريتشارد بروسبريا" ويف هذا السياق جاء يف خطاب 
يف حالة حرب غري اليات املتحدة األمريكيةالوأن 4/12/2001جلنة الشؤون القانونية يف الكونغرس األمريكي يف 

تقليدية مع عدو غري تقليدي ، ال تنطبق عليه قواعد القانون الدويل اإلنساين اليت حتكم عالقة الدول املتحاربة ذات 
اجليوش النظامية املعترف ا، أو اجلماعات اخلاضعة لقيادة مسؤولة، أما األشخاص الذين يشنون أعماال حربية دون 

يكونون خاضعني لقيادة منظمة ودون أن حيترموا عادات احلرب وتقاليدها وقوانينها، فال يتمتعون حبق القيام أن 

MICHELLE SHEPHARD, GUANTANAMO’S CHILD THE UNTOLD STORY OF OM.AR :للتفصيل يف وضع املعتقلني األطفال راجع–)1(

KHADR, John Wiley & Sons, Canada, Ltd,CANADA 2008 .p 10 et s.
حاجي حممد فايز ، هذا الرجل األصم الذي كان ومن أمثلة املعتقلني الذين يكشفون حقيقة محلة االعتقاالت العشوائية اليت قامت ا القوات األمريكية يف أفغانستان وغريها، املعتقل -)2(

: مريكية عندما كانت منهمكة يف اعتقال األشخاص، وبالطبع منعه الصمم من اإلجابة، وللوقوف على عينة أخرى راجعالقوات األةبسبب أنه مل جيب على أسئلهاعتقال
AND WORTHINGTON . The Guantánamo Files The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison, Pluto

Press,2007.p 178 et s.
.11سيمور هريش، املرجع السابق، ص –)3(
.19، ص 2004، ديسمرب 28، السنة 4، جملة احلقوق، العدد معتقلو غوانتنامو بني القانون الدويل اإلنساين ومنطق القوةرشيد محد العرتي، –)4(
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ويستند هذا املوقف األمريكي يف تكييف وضع ، )1(باحلرب، ومن مث إذا ما قاموا باحلرب فهم مقاتلون غري شرعيني
:هؤالء املعتقلني إىل األسس التالية

قيام مثانية جواسيس أملان خالل احلرب العاملية الثانية، :واليت تتلخص وقائعها يف"ex part quirin"قضية -
، للقيام بعمليات ختريبية فيها، فألقي الواليات املتحدة األمريكيةيف " لونج أيالند" بالرتول على شواطئ 

مر من الرئيس أاء على القبض عليهم قبل تنفيذهم ملخططام، فتم تقدميهم للمحاكمة أمام حمكمة عسكرية بن
بأعمال التجسس على املنشآت العسكرية وقت احلرب، فطعن مروزفلت، وفقا لقانون قدمي حيرم القيا

واليت حكت ،أمام احملكمة العليااملتهمون يف اختصاص الرئيس بإنشاء احملكمة العسكرية وحماكمتهم أمامها
دت على أن قانون احلرب يرسم فرقا بني حيث أكّيف األخري بثبوت اختصاص الرئيس يف إنشاء احملكمة ،

.القوات العسكرية واملدنيني، وبني املقاتلني الشرعيني واملقاتلني غري الشرعيني
لبس مقاتليها للمالبس العسكرية من جهة أخرى، أما تنظيم عدم االعتراف حبكومة طالبان من جهة وعدم-

دولة طرف يف اتفاقيات جنيف ، وبالتايل ال يستفيد القاعدة فهي منظمة إرهابية وليست قوات مسلحة ل
.ومقاتلو حركة طالبان من أحكام اتفاقيات جنيف، وعليه فهم مقاتلون غري شرعينيمقاتلوها 

لتحقيقها، ففيما الواليات املتحدة األمريكيةلكن الواضح من هذه األسانيد أا واهية وتعكس أهدافا معينة ترمي 
:حكم احملكمة يف القضية السابقة، فهو ال ينطبق على معتقلي غوانتنامو لألسباب التاليةخيص استنادها إىل 

. )2(أن اجلواسيس ألقي عليهم القبض داخل اإلقليم األمريكي أثناء عملية التجسس وليس خالل نزاع مسلح-
، أما )3(46ة واملعلوم أن اجلاسوس يفقد صفة أسري احلرب حسبما تضمنه بروتوكول جنيف األول يف املاد

قي عليهم القبض خالل املواجهات العسكرية املباشرة بينهم وبني القوات لمعتقلو غوانتنامو فهم إما أ

.31، املرجع السابق ،ص معتقلو غوانتنامو بني القانون الدويل اإلنساين ومنطق القوةالعرتي، رشيد محد –)1(
.33، ص املرجع نفسه -)2(
عات املسلحة الدوليةواملتعلق حبماية ضحايا املناز1949أغسطس /آب12الربتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف من الربوتوكول األول46تنص املادة –)3(

جوان8وتطويره وذلك بتاريخ اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل املؤمتر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدويل اإلنساين املنطبق علي املنازعات املسلحة الذي
، 95، وفقا ألحكام املادة 1978ديسمرب 7: تاريخ بدء النفاذحيث كان 1977

وز أن يعامل كجاسوس وقع أي فرد من القوات املسلحة لطرف يف الرتاع يف قبضة اخلصم أثناء مقارفته للتجسس فال يكون له احلق يف التمتع بوضع أسري احلرب وجيإذا-1( 
".الربوتوكول"وذلك بغض النظر عن أي نص آخر يف االتفاقيات وهذا اللحق 

طرف يف الرتاع الذي يقوم جبمع أو حياول مجع معلومات لصاحل ذلك الطرف يف إقليم يسيطر عليه اخلصم إذا ارتدي زي ال يعد مقارفا للتجسس فرد القوات املسلحة ل. 2
.قواته املسلحة أثناء أدائه هلذا العمل

لذي يتبعه جبمع أو حماولة مجع معلومات ذات ال يعد مقارفا للتجسس فرد القوات املسلحة لطرف يف الرتاع الذي يقيم يف إقليم حيتله اخلصم والذي يقوم لصاحل اخلصم ا. 3
وال يفقد املقيم، فضال عن ذلك، حقه يف التمتع بوضع أسري احلرب . قيمة عسكرية داخل ذلك اإلقليم، ما مل يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي

.وال جيوز أن يعامل كجاسوس إال إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية
بوضع أسري احلرب وال جيوز أن ال يفقد فرد القوات املسلحة لطرف الرتاع غري مقيم يف اإلقليم الذي حيتله اخلصم وال يقارف اجلاسوسية يف ذلك اإلقليم حقه يف التمتع . 4

.يعامل كجاسوس ما مل يقبض عليه قبل حلاقه بالقوات املسلحة اليت ينتمي إليها



انعكاسات السیاسة األمریكیة على  حقوق :                                               الفصل الثالث
اإلنسان              

-264 -

األمريكية، أو ألقي عليهم القبض أو التسليم بواسطة عمليات استخبارية خارج أفغانستان كباكستان ودول 
.  أوربا

.ذات الصلةأن وقائع القضية متّت قبل نفاذ اتفاقيات جنيف -
عرفا وقانونا أن االعتراف ال ينشئ - )1(على رأي الفقه –، فمن املستقر باالعترافأما احلجة الثانية واملتعلقة 

ال تعترف الواليات املتحدة األمريكيةقبول اعتبار حكومة طالبان حكومة غري شرعية ألنالدولة ، ومن مث فمن غري امل

ة الفعلية املسيطرة على زمام األمور يف أفغانستان واليت كانت تربطها بالعامل اخلارجي ا ، بالرغم من أا احلكوم

اليت نصت )2(ويؤكد هذا الطرح ما جاء يف اتفاقيات جنيف األربع يف املادة الثانية املشتركة، دبلوماسيةعالقات 

ق االتفاقيات الدولية بني الدول على أن االعتراف حبالة احلرب أو عدم االعتراف ا، ال يؤثر يف تطبيصراحة

.األطراف

باس العسكري، فهو ليس بالضروري وليس بالشرط لوصف املقاتل بأنه نظامي أو غري نظامي، ا فيما يتعلق باللّأم

، اليت مل تتكلم عن )3(-بالتحديدالفقرة الثانيةويف املادة الرابعة-وذلك حسبما تقضي به اتفاقية جنيف الثالثة 

.العسكري، بل أشارت فقط إىل الشارة املميزة بوصفها الوسيلة اليت متيز بني املقاتلني واملدنينياللباس

ولذلك ميكننا القول أن الغاية الوحيدة من خالل هذه احلجج املختلفة، هي حرمان هؤالء املعتقلني من حقوقهم 

شرعيني أم غري شرعيني، ال ميكن اني سواء أكانوألن مصطلح املقاتلاليت كفلتها هلم قواعد القانون الدويل اإلنساين،

.34املرجع السابق، ص،معتقلو غوانتنامو بني القانون الدويل اإلنساين ومنطق القوةد محد العرتي، رشيرشيد محد العرتي،-)1(
كثر عالوة علي األحكام اليت تسري يف وقت السلم، تنطبق هذه االتفاقية يف حالة احلرب املعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بني طرفني أو أ(تنص املادة الثانية –)2(

.ف السامية املتعاقدة، حىت لو مل يعترف أحدها حبالة احلربمن األطرا
.تالل مقاومة مسلحةتنطبق هذه االتفاقية أيضا يف مجيع حاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة حىت لو مل يواجه هذا االح

كما أا تلتزم باالتفاقية . ول الرتاع األطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة ا يف عالقاا املتبادلةوإذا مل تكن إحدى دول الرتاع طرفا يف هذه االتفاقية، فإن د
وتعترب أن 7/2/2002وهو ما جعل الواليات املتحدة تتراجع عن هذه احلجة يف .)إزاء الدولة املذكورة إذا قبلت هذه األخرية أحكام االتفاقية وطبقتها

.حركة طالبان وحدها باعتبارها دولة طرف، لكنها ال تسري على تنظيم القاعدة ألا منظمة إرهابيةاتفاقيات جنيف تنطبق على
أسرى احلرب باملعين املقصود يف هذه االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إيل إحدى الفئات التالية، ويقعون يف قبضة ) ألف: (تنص املادة الرابعة الفقرة الثانية  –)3(

:العدو
.أفراد القوات املسلحة ألحد أطراف الرتاع، واملليشيات أو الوحدات املتطوعة اليت تشكل جزءا من هذه القوات املسلحة. 1
ملون داخل أو أفراد املليشيات األخرى والوحدات املتطوعة األخرى، مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة املنظمة، الذين ينتمون إيل أحد أطراف الرتاع ويع. 2

قاومة املنظمة ج إقليمهم، حىت لو كان هذا اإلقليم حمتال، علي أن تتوفر الشروط التالية يف هذه املليشيات أو الوحدات املتطوعة، مبا فيها حركات املخار
:املذكورة

أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،) أ(
أن تكون هلا شارة مميزة حمددة ميكن متييزها من بعد،) ب(
حة جهرا،أن حتمل األسل) ج(
).أن تلتزم يف عملياا بقوانني احلرب وعاداا) د(
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ته قد اعتقلتهم خالل ما مسالواليات املتحدة األمريكيةتصوره إال يف حالة نزاع مسلح دويل أو غري دويل، ومادام أن 

ذي باحلرب على اإلرهاب يف شقه العسكري، فإن القانون الواجب التطبيق على هؤالء هو القانون الدويل اإلنساين، ال

الواليات املتحدة األمريكيةن ، وهو ما جيعل استخدام وال يعرف إال مصطلح املقاتلني أو غري املقاتلني وهم املدني

ن علينا البحث على ومنه يتعيسليم من الناحية القانونية، مؤسس وغري ملقاتلني غري الشرعيني استخداما غري املصطلح 

:ما سيكون حمل العنصر املوايل، وهوتكييف األمريكيالموقف القانون الدويل اإلنساين من هذا 

.موقف القانون الدويل اإلنساين من معتقلي غوانتنامو : الفرع الثاين

وعلى لسان مسؤوليها، اعتربت أن معتقلي غوانتنامو ليسوا الواليات املتحدة األمريكيةسبق وأن أشرنا إىل أن 

ة النظر هذه قد هلكن وج، هلم احلق يف أن يعاملوا معاملة أسرى احلربمقاتلني شرعيني أو قانونيني، ومن مث ليس

:، وذلك من عدة جوانب نذكر منها)1(لقيت الكثري من النقد، لتناقضها مع القانون والواقع الدوليني

ملشاركون يف القانون الدويل اإلنساين خالل الرتاعات املسلحة ال يعرف إال املقاتلني واملدنيني، فأما املقاتلون فهم ا-

على خوض غمار احلرب واملتبعون لقواعدها، وأما املدنيون فهم الذين ينأون ويبتعدون وال بونراحلرب واملد

يشاركون يف العمليات العسكرية، فإذا وقع املقاتل يف صفوف العدو عد أسريا خاضعا لنصوص اتفاقيات جنيف 

.نيون فهم حمميون مبوجب اتفاقية جنيف الرابعةاملدأما، )2(الثالثة، ما مل خيالف قوانني احلرب وأعرافها

طرف يف حرب أو نزاع مسلح يف هيدولةالفرد املنتمي إىل حالة األسر حالة قانونية تنشأ من حلظة وقوع -

.قبضة الدولة العدو

، فإن قواعد -وال ميكن أن يوجد له وصف آخر–طاملا أن الرتاع يف أفغانستان هو حرب أو نزاع مسلح -

الدويل اإلنساين هي اليت تطبق على هذه الرتاع أثناء العمليات القتالية، أو يف أعقاا، ومن بينها قواعد نلقانوا

.محاية أطرافها ومنها قواعد األسر

ولذلك فإن املعتقلني يف غوانتنامو يتحدد مركزهم بناء على دورهم يف الرتاع املسلح يف أفغانستان، سواء أكانوا 

دنيني، فإن كانوا من املقاتلني الذين ألقي القبض عليهم مبناسبة العمليات العسكرية فهم أسرى حرب مقاتلني أو م

)دراسة تأصيلية على ضوء قواعد القانون الدويل اإلنساين( الوضع القانوين للمعتقلني األفغان يف قاعدة غوانتنامو األمريكية حمسن علي جاد ، : راجع يف ذلك –)1(
.352، ص 2004ن، ، الة املصرية للقانون الدويل، الد الستو

.43املرجع السابق، ص ،معتقلو غوانتنامو بني القانون الدويل اإلنساين ومنطق القوةرشيد محد العرتي، رشيد محد العرتي،-)2(
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خارج -وهم موجودون يف املعتقل–وألقي القبض عليهم وفق اتفاقية جنيف الثالثة، وإن كانوا خارج إطار احلرب 

تال فهم مدنيون تتكفل اتفاقية جنيف الرابعة تكن هلم أية يد يف احلرب وال يف القأفغانستان مثال أو داخلها ومل

.حبمايتهم

–أما يف حالة الشك يف حتديد مركزهم، فإنه وفقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين وبالتحديد يف املادة اخلامسة 
احلرب ، يتعني النظر إىل أولئك األفراد ومعاملتهم باعتبارهم أسرى)1(من االتفاقية اخلاصة بأسرى احلرب - 2فقرة 

إىل أن يتم عرضهم على احملكمة املختصة اليت تتوىل حتديد وضعهم القانوين بصفة ائية، وحىت ذلك تلتزم الدولة 
.)2(اآلسرة مبنحهم كافة االمتيازات واحلصانات اليت تنمح ألسرى احلرب بصفة عامة

لي كل من حركة طالبان أو تنظيم وبعيدا عن اجلدل الفقهي حول البحث يف الفروض اليت ميكن إطالقها على مقات
-عقب دخول احملتل–القاعدة ، سواء باعتبارهم أفراد للقوات املسلحة ألفغانستان أو أفراد املقاومة املسلحة النظامية 

، فإن الوصف واملركز الذي )3(أم أم يشكلون ما يسمى حبالة اهلبة الشعبية اليت نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة 
عتقلو غوانتنامو يف القانون الدويل اإلنساين ، حسب الكثري من رجال القانون الدويل ، هم أسرى حرب حيتله م

.يتمتعون حبماية القانون الدويل اإلنساين ممثال يف اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصة باألسرى

ورة أعاله حىت يتسىن تعريف األسري وذكر حقوقه املضمونة مبوجب االتفاقية املذكباختصارولذلك سوف حناول
الواليات املتحدة إال أن وإن كنا نعتقد أن كل احلقوق املكفولة قد انتهكت، ال لشيء ، نا إبراز احلقوق املنتهكةل

. مل تعتربهم باملرة أسرى حرب ، فكيف ميكنها أن تضمن هلم شيئا ال تعتقد بوجودهاألمريكية

بصورة م اإلفراج عنهم وإعادم إيل الوطنابتداء من وقوعهم يف يد العدو إيل أن يت4تنطبق هذه االتفاقية علي األشخاص املشار إليهم يف املادة : تنص املادة اخلامسة–)1(
.ائية

، فإن هؤالء األشخاص يتمتعون باحلماية اليت 4ويف حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حريب وسقطوا يف يد العدو إيل إحدى الفئات املبينة يف املادة 
.صةتكفلها هذه االتفاقية حلني البت يف وضعهم بواسطة حمكمة خمت

. 352املرجع السابق، ص ، حمسن علي جاد–)2(
أسرى احلرب باملعين املقصود يف هذه االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إيل إحدى الفئات التالية، ويقعون يف قبضة (: تنص املادة الرابعة يف فقرا السادسة على–)3(

:العدو
لذين حيملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو ملقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر هلم الوقت لتشكيل وحدات سكان األراضي غري احملتلة ا-

ما 50املرجع السابق، صرشيد محد العرتي، : يف تفصيل ذلك راجع .) مسلحة نظامية، شريطة أن حيملوا السالح جهرا وأن يراعوا قوانني احلرب وعاداا
.بعدها
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نيف الثالثة واخلاصة بأسرى احلرب، األسري بأنه اقيات جعرفت املادة الرابعة من اتف:تعريف األسري-أ
وقد ، )4(كل شخص مقاتل من أفراد القوات املسلحة التابعة ألحد األطراف وقع يف قبضة الطرف اخلصم

املشمولة بصفة األسر وهماألصناف-املادة الرابعة–دت عد:
لوحدات املتطوعة اليت تشكل جزءا من هذه القواتأفراد القوات املسلحة ألحد أطراف الرتاع، واملليشيات أو ا.1

.املسلحة
أفراد املليشيات األخرى والوحدات املتطوعة األخرى، مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة املنظمة، الذين . 2

أن تتوفر ىىت لو كان هذا اإلقليم حمتال، علأحد أطراف الرتاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حينتمون إىل
:وط التالية يف هذه املليشيات أو الوحدات املتطوعة، مبا فيها حركات املقاومة املنظمة املذكورةالشر

.أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه) أ(-
.أن تكون هلا شارة مميزة حمددة ميكن متييزها من بعد) ب(-
.أن حتمل األسلحة جهرا) ج(-
.يف عملياا بقوانني احلرب وعادااأن تلتزم ) د(-

.أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم حلكومة أو سلطة ال تعترف ا الدولة احلاجزة. 3
األشخاص الذين يرافقون القوات املسلحة دون أن يكونوا يف الواقع جزءا منها، كاألشخاص املدنيني . 4

ربية، واملراسلني احلربيني، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو املوجودين ضمن أطقم الطائرات احل
.اخلدمات املختصة بالترفيه عن العسكريني، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات املسلحة اليت يرافقوا

ائرات املدنية أفراد األطقم املالحية، مبن فيهم القادة واملالحون ومساعدوهم يف السفن التجارية وأطقم الط. 5
.التابعة ألطراف الرتاع، الذين ال ينتفعون مبعاملة أفضل مبقتضى أي أحكام أخري من القانون الدويل

سكان األراضي غري احملتلة الذين حيملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو ملقاومة القوات الغازية . 6
مية، شريطة أن حيملوا السالح جهرا وأن يراعوا قوانني دون أن يتوفر هلم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظا

.احلرب وعاداا
:جنيف السابقةتفاقيةايعامل األشخاص املذكورون فيما يلي باملثل كأسرى حرب مبقتضى كما-
األشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعني للقوات املسلحة للبلد احملتل إذا رأت دولة االحتالل ضرورة اعتقاهلم. 1

يف بادئ األمر أثناء سري األعمال احلربية خارج األراضي ابسبب هذا االنتماء، حىت لو كانت قد تركتهم أحرار
القوات املسلحة اليت يتبعوا شخاص مبحاولة فاشلة لالنضمام إىلاليت حتتلها، وعلي األخص يف حالة قيام هؤالء األ
.نذار يوجه إليهم بقصد االعتقالواملشتركة يف القتال، أو يف حالة عدم امتثاهلم إل

األشخاص الذين ينتمون إيل إحدى الفئات املبينة يف هذه املادة، الذين تستقبلهم دولة حمايدة أو غري حماربة يف . 2

)ت التالية، ويقعون يف قبضة العدوأسرى احلرب باملعين املقصود يف هذه االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إيل إحدى الفئا(: تنص املادة الرابعة –)4(
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هذه الدول من ىإقليمها وتلتزم باعتقاهلم مبقتضى القانون الدويل، مع مراعاة أية معاملة أكثر مالئمة قد تر
و 92و 67-58، واملواد 30، والفقرة اخلامسة من املادة 15و 1و 8وباستثناء أحكام املواد املناسب منحها هلم

، واألحكام املتعلقة بالدولة احلامية عندما تكون هناك عالقات سياسية بني أطراف الرتاع والدولة احملايدة أو 126
إنه يسمح ألطراف الرتاع اليت ينتمي إليها هؤالء أما يف حالة وجود هذه العالقات السياسية، ف. غري احملاربة املعنية

األشخاص مبمارسة املهام اليت تقوم ا الدولة احلامية إزاءهم مبقتضى هذه االتفاقية، دون اإلخالل بالواجبات طبقا 
.لألعراف واملعاهدات السياسية والقنصلية

امال، يضمن حقوق األسري سواء بداية االتفاقية الدولية اخلاصة باألسرى نظاما متكتوضع: حقوق األسرى- ب
من األسر إىل االحتجاز إىل وضعه أثناء فترة االحتجاز وانتهاء بإطالق سراحه أو حماكمته يف حالة ثبوت ارتكابه أثناء 

.الرتاع جرائم تستدعي حماكمته
تطرق إىل املعاملة املقام ال يكفي لبسط احلديث على كل هذه احلقوق اليت نظمتها االتفاقية، سنحاول الوألن

واليت هي يف الواليات املتحدة األمريكيةاألمريكية للمعتقلني وعلى ضوئها سنحدد أهم احلقوق املنتهكة من قبل 
.احلقيقة كثرية

.خ التفاقية جنيف الثالثةاالنتهاك الصار: املعاملة األمريكية ملعتقلي غوانتنامو: الفرع الثالث
جتاه حقوق املعتقلني يف غوانتنامو، الواليات املتحدة األمريكيةمت ا قااليت كثرية هي االنتهاكات اجلسيمة 

الواليات املتحدة ونظرا لكثرا ، سنحاول يف هذا املقام ذكر أمهها واليت يكفي وقوعها قيام مسؤولية 
:األمريكية

اتلي حركة طالبان ، أن اعتقال مق)1(يرى العديد من فقهاء حقوق اإلنسان: عدم مشروعية سبب االعتقال-أ
وأعضاء من تنظيم القاعدة ألسباب ال تتعلق بالرتاع املسلح يف أفغانستان، يعد اختطافا وهذا ما حدث مع 

أثناء احلادي عشر الواليات املتحدة األمريكية، اليت اعتقلت هؤالء بسبب ما جرى يف الواليات املتحدة األمريكية
.)2(اختطاف قسري وهو ارم دوليانقول عنه أنهأنمن سبتمرب، وهو ما ميكن 

57رشيد محد العرتي ، املرجع السابق، ص –)1(
اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة الذي ن االختفاء القسري إعالن محاية مجيع األشخاص موهو ما نظمته الوثائق الدولية التالية–)2(

: والذي يقضي يف مادته األوىل1992ديسمرب 18املؤرخ يف 47/133لألمم املتحدة 
ملتحدة وانتهاكا خطريا وصارخا حلقوق اإلنسان يعترب كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرمية ضد الكرامة اإلنسانية ويدان بوصفه إنكارا ملقاصد ميثاق األمم ا. 1(

.واحلريات األساسية اليت وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأعادت تأكيدها وطورا الصكوك الدولية الصادرة يف هذا الشأن
وهو ينتهك قواعد القانون الدويل اليت تكفل، ضمن . ا شديداإن عمل االختفاء القسري حيرم الشخص الذي يتعرض له، من محاية القانون، ويرتل به وبأسرته عذاب. 2

ملة أو العقوبة مجلة أمور، حق الشخص يف االعتراف به كشخص يف نظر القانون، وحقه يف احلرية واألمن، وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعا
اليت االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اوكذا.) و يشكل ديدا خطريا لهكما ينتهك احلق يف احلياة أ. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

واليت 2006ديسمرب /20املؤرخ يف 61/177اعتمدت ونشرت على املأل وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية ” االختفاء القسري”ألغراض هذه االتفاقية، يقصد ب(: أنهإلختفاء القسري بعرفت ا

خص من حريته أو مان الشيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعتراف حبر
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تواترت شهادات املفرج عنهم من هذا املعتقل بتلك :  انتهاك حقوق املعتقلني املكفولة حني األسر والنقل- ب
، واليت متت على طائرات عسكرية مكتويف الطريقة اهلمجية و غري اإلنسانية اليت نقلوا ا إىل معتقل غوانتنامو 

باألقنعة وجوههم ، و امللفوفة بالصمامات ةاتني على املقاعد ، واملعصبة عيوم واملغطاأليدي واألرجل ، ومثب
.آذام، وكل ذلك مع الضرب و اإلهانة، ومل يسمح هلم خالل الرحلة باستخدام املراحيض

إجالء بسرة الدولة اآل)1(تعارض صراحة مع أحكام اتفاقية جنيف الثالثة، اليت ألزمت يف أحكامهاينه أوهذا ال شك 
إيل معسكرات تقع يف منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال همأسرى احلرب بأسرع ما ميكن بعد أسرهم، ونقل

.قتالالدون مربر أثناء انتظار إجالئهم من منطقة دون تعريضهم للخطر .حىت يكونوا يف مأمن من اخلطر
.اثلة للظروف اليت توفر لقوات الدولة احلاجزة يف تنقالاجالء بكيفية إنسانية ويف ظروف ممهذا اإلجيب أن جيري و 
أن تزود أسرى احلرب الذين يتم إجالؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام - الدولة احلاجزة -هاعليو

أسرع وعليها أن تتخذ مجيع االحتياطات لضمان سالمتهم أثناء نقلهم، وأن تعد ب. وباملالبس والرعاية الطبية الالزمة
وهي األحكام اليت مل تأخذها القوات األمريكية بالتطبيق وأمعنت ، ما ميكن قائمة بأسرى احلرب الذين يتم إجالؤهم

.يف تطبيق النقيض منها
عند وصول املعتقلني إىل معتقل غوانتنامو، مت حلق حلاهم  والزج :االنتهاك الصارخ حلقوقهم يف املعتقل-ج

تفتقر إىل اخلصوصية ، حماطة من كل اجلوانب بقفص حديدي ، يكشف ما يدور م يف زنازين صغرية ضيقة،
وقد تعرض املعتقلون أثناء ، داخلها، مزودة بفرشة أسفنجية وإناء لقضاء احلاجة، تسطع عليها أنوار قوية 

احملققون االعتقال جلميع أنواع الضغوط وصنوف التعذيب، من أجل االيار واالعتراف مبا ميكن أن يستفيد منه
:)2(األمريكيون، وفيما يلي مجلة من فنون التعذيب اليت أوردها الناجون منه

تشكل ممارسة : وتشكل جرمية ضد اإلنسانية ، حسبما تنص عليه املادة اخلامسة بقوهلا .) إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما حيرمه من محاية القانون
.وتستتبع العواقب املنصوص عليها يف ذلك القانوناالختفاء القسري العامة أو املنهجية جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدويل املطبق

يتم إجالء أسرى احلرب بأسرع ما ميكن بعد أسرهم، وينقلون إيل معسكرات تقع يف منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال ( من اتفاقية جنيف 19تنص املادة –)1(
.حىت يكونوا يف مأمن من اخلطر

.وبصورة مؤقتة، إال أسرى احلرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم ملخاطر أكرب عند نقلهم مما لو بقوا يف مكامال جيوز أن يستبقي يف منطقة خطرة،
جيب أن جيري إجالء أسرى احلرب دائما بكيفية : (فتقضي20أما املادة .)جيب أال يعرض أسرى احلرب للخطر دون مربر أثناء انتظار إجالئهم من منطقة قتال

.ة ويف ظروف مماثلة للظروف اليت توفر لقوات الدولة احلاجزة يف تنقالاإنساني
وعليها أن تتخذ مجيع . علي الدولة احلاجزة أن تزود أسرى احلرب الذين يتم إجالؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وباملالبس والرعاية الطبية الالزمة

.تعد بأسرع ما ميكن قائمة بأسرى احلرب الذين يتم إجالؤهماالحتياطات لضمان سالمتهم أثناء نقلهم، وأن 
).فإذا اقتضى األمر مرور أسرى احلرب أثناء نقلهم مبعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم يف هذه املعسكرات أقصر ما ميكن

املعتقلني، وسكب املاء البارد على املعتقلني  وهم عراة؛ وضرب املعتقلني األضواء الكيماوية وسكب السائل الفوسفوري علىكسر ": مما جاء يف تقرير تاغوبا–)2(
ح بعد ان انتقد باملكانس والكراسي؛ وديد املعتقلني الذكور باالغتصاب؛ والسماح حلارس من الشرطة العسكرية لغرز جرح املعتقل الذي أصيب من قبل جبرو

:راجع" استخدام الكالب البوليسية لتخويف وترهيب املعتقلني مع التهديدات باهلجوم، والعض يف حالة واحدةأوضاع املساجني؛ و ممارسة اللواط مع املعتقل ، و
SEYMOUR M. HERSH .op-cit.p22,

على التبول والتربز على بعض السجناء، ، وتركهم ألوضاع غري مرحية ملدة ساعة، ورغمهم التقييد القصري ليدي وكاحلي يف رواية أخرى عن طرق التعذيبجاءكما 
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استخدام الكالب للتخويف-
التقاط صور املعتقلني بعد إجبارهم على خلع مالبسهم، والتحرش اجلنسي م من قبل حمققات -

.أمريكيات
.استخدام مسدسات ولوازم الصعق -
.إسعاف املرضىالضرب وعدم -

.الحظ أن هذه اإلجراءات تعد كلها خمالفة التفاقية جنيف ذات الصلة وامل
وهي احلادثة اليت أفاضت الكأس ، إذ تؤكد وسائل اإلعالم وشهادات :تدنيس املصحف الكرمي-

املفرج عنهم، ما قام به شرذمة من حثالة اجلنود األمريكيني يف معتقل غوانتنامو من تدنيس 
وزارة الدفاع دتهأكّعلى األرض أو متزيق صفحاته، وهو ما بإلقائه املصحف الكرمي،سواء 

األمريكي، والشك أن يف ذلك تعذيب معنوي ونفسي للمعتقلني يف جوانتنامو بصفة خاصة 
.وللماليري من املسلمني عموما

وقد سبق وأن أشرنا إىل هذه القضية يف العنصر السابق ، وذلك حبرمان: ةانتهاك حقوقهم يف احملاكم-د 
املعتقلني يف املثول أمام احملاكم العادية ، واستبداهلا مبحاكم عسكرية أنشأت هلذا الغرض واليت تفتقر إىل 

.الضمانات اليت تتطلبها املمارسة القضائية

بشهادة املنظمات والواليات املتحدة األمريكيةويف األخري فإن الذي ميكن اخلروج به من هذا العنصر هو أن 
القانون الدويل اإلنساين من خالل تصرفاا اليت -يف ذلكوأمعنت - كالصليب األمحر قد انتهكت ةالدولية املختص

ما أوردته وال أدل على ذلك، متنصلة من كل قانون أو عرف دويل،)1(قامت ا أثناء حرا املزعومة على اإلرهاب
الواليات املتحدة األمريكيةارير املقدمة من من مالحظات على التق27/07/2006اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف 
:)2(واليت نقتطف منها الفقرات التالية

:تالحظ اللجنة مع القلق تفسري الدولة الطرف الضيق اللتزاماا مبوجب العهد، ال سيما نتيجة ملا يلي-«

مني خارج إقليمها، وأن العهد ال موقفها الذي مفاده أن العهد ال ينطبق على األفراد اخلاضعني لواليتها واملقي) أ(

وتعريضهم  للضوضاء الصاخبة واملوسيقى من أجل حرمام من النوم ، وتعريض بعضهم للضرب، .أنفسهم، وتعرض بعض السجناء  للجو البارد والساخن بالتناوب 
الة بشكل صحيح، وتعريضهم للترهيب من قبل كالب غري واذالهلم جنسيا من قبل بعض احملققات،  ورش بعض املعتقلني بدم احليض الومهي حىت ال يتمكنوا من الص

.THOMAS Michael Mc Donnell .op-cit. P-p.48-49 .:راجع. مكممة
سبتمربهجمات، قلق متزايد يف مجيع أحناء البالد يف الرد على 2002حيث كان لدى احلكومة االحتادية أواخر أبريل . املظاهر خداعةإن"ورد يف بعض الكتابات–)1(

.يف ذلكراجعحلرب الباردةوالتضحية باحلريات املدنية لألمن القومي، وارتكاب نفس اخلطأ الذي قامت به خالل احلرب العاملية األوىل، احلرب العاملية الثانية، وا
 CHRISTOPHER m . f i nan, from  the  palmer raids  to  the patriot  act, Beacon Press, United States of America, 2007.p
269.

.10/10/2010: تاريخ التصفح، http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html:لإلطالع على النص الكامل للمالحظات راجع املوقع التايل–)2(
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) ب(ينطبق وقت احلرب، وذلك رغم اآلراء املناقضة، والفقه القانوين الثابت لكل من اللجنة وحمكمة العدل الدولية؛ 

عدم مراعاة الدولة الطرف مراعاة تامة اللتزامها مبوجب العهد، ليس فقط باحترام احلقوق املنصوص عليها يف العهد، 

جها املقيد إزاء بعض األحكام املوضوعية للعهد، وهو ما ال يتماشى مع التفسري ) ج(ضمان التمتع ا؛ وإمنا أيضاً ب

).40و2املادتان (على العهد وبعده لة الطرفالذي وضعته اللجنة قبل تصديق الدو

معىن العادي الذي جيب ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف جها، وأن تقوم بتفسري العهد حبسن نية وفقاً لل-

وينبغي للدولة . إسناده لعباراته يف السياق الذي ترد فيه، مبا يف ذلك املمارسة الالحقة، ويف ضوء موضوعه وغرضه

(الطرف أن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي أن تسلِّم بوجوب انطباق العهد فيما يتصل باألفراد اخلاضعني ) أ: 

أن تتخذ خطوات إجيابية، عند االقتضاء، ) ب(فضالً عن انطباقه وقت احلرب؛ لواليتها املقيمني خارج إقليمها،

ذي تقدمه أن تنظر حبسن نية يف تفسري العهد ال) ج(لضمان اإلعمال الكامل جلميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد؛ 

.اللجنة طبقاً لواليتها

رهاب مبوجب القانون احمللي، وال سيما مبوجب الفقرة تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعاريف الفضفاضة احملتملة لإل-

، 13224، واألمر التنفيذي الواليات املتحدة األمريكيةمن مدونة قوانني 8من الباب 1182من املادة ) باء)(3)(أ(

أنه وهي تعاريف يبدو أا متتد إىل السلوك، مثل اعتناق آراء سياسية خمالفة، وهو سلوك وإن كان غري قانوين إالّ 

).21و19و17املواد (على أنه يشكل عمالً إرهابياً همينبغي أالّ يف

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التدابري اليت اختذا ملكافحة اإلرهاب تتوافق توافقاً تاماً مع العهد، وأن تتأكد -

كن تربير استيعاا على أا إرهاب بوجه خاص من أن التشريعات املعتمدة يف هذا السياق تقتصر على اجلرائم اليت مي

. وعلى العواقب الوخيمة اليت تقترن به

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات موثوقة وغري مطعون فيها تفيد بأن الدولة الطرف رأت من -

ك دون إحاطة جلنة املناسب اخنراطها يف ممارسة االحتجاز سراً ويف أماكن سرية ملدة أشهر وسنوات عديدة، وذل

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن . ففي هذه احلاالت، تنتهك أيضاً حقوق أسر احملتجزين. الصليب األمحر الدولية

الدولة الطرف، حىت مع االعتراف باحتجاز هؤالء األشخاص، فإا متارس يف حقهم احلبس االنفرادي ملدة شهور أو 

وتشعر اللجنة بالقلق عموماً ألن هؤالء . 9و7للحقوق اليت حتميها املادتان سنوات، وهي ممارسة تشكل انتهاكاً 

األشخاص حيتجزون يف أماكن ال ميكن هلم فيها االستفادة من محاية القانون احمللي أو الدويل، أو يكون فيها نطاق 
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اد هؤالء األشخاص عن امليدان احلماية مقلّصاً إىل حد بعيد، وهي ممارسة ال ميكن تربيرها باحلاجة املعلنة إىل إبع

).9و7املادتان(

ينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور ممارسة االحتجاز السري وأن تقوم بإغالق مجيع منشآت االحتجاز -

وينبغي هلا أيضاً أن تتيح للجنة الصليب األمحر الدولية إمكانية الوصول فوراً إىل أي شخص حيتجز بسبب . السرية

كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحتجزين، بصرف النظر عن مكان احتجازهم، التمتع الدائم . نزاع مسلح

.والكامل حبماية القانون

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف قد أجازت خالل فترة معينة استخدام أساليب استجواب قاسية، من -

ة وعزله، وتعطيل حواسه، وتغطية رأسه، وتعريضه للربد أو احلرارة، قبيل إبقاء احملتجز يف أوضاع مضنية لفترات طويل

ساعة، والتجريد من املالبس، واحلرمان من مجيع وسائل الراحة، 20وتغيري نظام النوم والغذاء، واالستجواب ملدة 

وعلى الرغم من . ومصادرة املواد الدينية، واحلالقة القسرية، واستغالل ما يثري اخلوف املرضي الشخصي لدى احملتجز

يشري إىل أن أساليب االستجواب 2005أن اللجنة، إذ ترحب بالتأكيدات اليت تفيد بأن قانون معاملة احملتجزين لعام 

) أ: (هذه حمظورة يف الكتاب امليداين للجيش بشأن االستجوابات االستخبارية، فإا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي

بأن هذه األساليب، اليت يزعم أن العديد منها قد استخدم فعالً، سواًء بصورة منفصلة رفض الدولة الطرف االعتراف

عدم إصدار أي حكم ) ب(من العهد؛ 7أو جمتمعة، لفترة طويلة من الزمن، تشكل انتهاكاً للحظر الوارد يف املادة 

ات املتحدة األمريكيةالواليضد أي ضابط أو موظف أو عضو يف القوات املسلحة أو وكيل آخر يف حكومة 

كون هذه األساليب قد ال تزال مباحة أو مستخدمة من ) ج(الستخدامه أساليب االستجواب اخلشنة اليت مت إقرارها؛ 

عدم قيام الدولة الطرف بتقدمي أية ) د(؛ "املقاولني اخلاصني"جانب وكاالت أخرى، مبا فيها وكاالت االستخبارات و

.7املادة ة هذه الوكاالت بغية ضمان االمتثال ألحكاممعلومات عن إنشاء نظم ملراقب

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن أي تنقيح للدليل امليداين للجيش ال ينص إالّ على أساليب االستجواب اليت -

أن مجيع من العهد؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من7تتفق مع الفهم الدويل لنطاق احلظر الوارد يف املادة 

الوكاالت التابعة حلكومة الواليات املتحدة وأية وكاالت أخرى تتصرف بالنيابة عنها ملتزمة بأساليب االستجواب 

الراهنة أو أية أساليب منقحة؛ وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود وسائل فعالة ملقاضاة التجاوزات اليت ترتكبها 

أن تفرض العقوبات املالئمة على موظفي هذه الوكاالت الذين الوكاالت العاملة خارج اهليكل العسكري، و

يستخدمون، أو يوافقون على استخدام األساليب احملظورة حالياً؛ وينبغي للدولة الطرف أن تضمن لضحايا هذه 



انعكاسات السیاسة األمریكیة على  حقوق :                                               الفصل الثالث
اإلنسان              

-273 -

ألساليب االستجواب يقرهااملمارسات احلق يف جرب ما يلحقهم من ضرر؛ كما ينبغي هلا إبالغ اللجنة بأية تنقيحات

.امليداين للجيشالدليل

تالحظ اللجنة مع القلق أوجه القصور فيما يتعلق باستقالل ونزاهة وفعالية التحقيقات يف االدعاءات املتعلقة -

حباالت التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ميارسها املوظفون العسكريون وغري 

املتحدة أو املوظفون املتعاقدون، يف مراكز االحتجاز يف خليج غوانتانامو ويف أفغانستان العسكريني يف الواليات

والعراق وغريها من األماكن األخرى خارج الواليات املتحدة، ويف ما يزعم من وفيات مشبوهة خالل االحتجاز يف 

بشأن عدد حاالت املقاضاة اليت وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية. أي من هذه األماكن

والتعويضات اليت منِحت )اليت تبدو خفيفة جداً بالنسبة إىل جرائم ذه اخلطورة(بدأت والعقوبات اليت صدرت 

).7و6اناملادت(للضحايا

االت ينبغي للدولة الطرف أن تجري حتقيقات فورية ومستقلة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالوفيات املشبوهة، أو حب-

واملوظفون ) مبن فيهم القادة(التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ميارسها موظفوها 

املتعاقدون يف منشآت االحتجاز يف خليج غوانتانامو ويف أفغانستان والعراق وغريها من األماكن األخرى خارج 

ف أن تكفل حماكمة املسؤولني ومعاقبتهم حبسب درجة خطورة اجلرمية اليت وينبغي للدولة الطر. الواليات املتحدة

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تكرار مثل هذه السلوكات، وذلك بوجه خاص . يرتكبوا

عاقدين، بشأن التزامات واملوظفني املت) مبن فيهم القادة(عن طريق توفري التدريب الكايف واإلرشاد الواضح ملوظفيها 

كما ينبغي للدولة الطرف، أثناء سري . من العهد10و7ومسؤوليات كل منهم، مبا يتماشى مع أحكام املادتني 

وترغب . 7اإلجراءات القانونية، أن متتنع عن االعتماد على األدلة املتحصل عليها بطريقة ال تتفق مع أحكام املادة 

.تخذه الدولة الطرف من تدابري لضمان احترام حق الضحايا يف التعويضاللجنة أن يتم إبالغها مبا ت

من القانون املتعلق مبعاملة احملتجزين مينع على احملتجزين 1005من املادة ) ه(وتالحظ اللجنة مع القلق أن الفقرة -

».ة أو سوء ظروف االحتجازة املعامليف خليج غوانتانامو التماس إعادة النظر يف حاالت االدعاءات املتعلقة بإساء

إن القلق الذي تترمجه هذه الفقرات ، هو غيض من فيض القلق الذي أبداه الكثري من احلقوقيني على الوضع 

.وهو ما حيملها مسؤوليتها الكاملة يف هذا الشأن املزري الذي جنم عن االنتهاك األمريكي حلقوق اإلنسان، 

.  ل املوايلهذه املسؤولية هي ما ستكون حمور الفص
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ل الرابعـالفص

حقوق اإلنسانلعن انتھاكھا المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة

انونية وحيمي صرحها من االنتهاكأن اجلزاء هو الذي حيفظ هيبة القاعدة الق:املعلوم عند احلقوقيني بالضرورةمن 
للقاعدة القانونية ، قامت فكل من أتى فعال غري مشروع خمالفا ، هاوالتطاول، ولذلك عد أهم خاصية من خصائص

.بطبيعة نوع القاعدة املنتهكةفتتحدد طبيعة املسؤولية ونوعها أمامسؤوليته والتزم مبحو ما قام به،

جيد معه القاضي الداخلي أي حرج ، لوجود النصوص ال ،فإن كان نظام املسؤولية يف القانون الداخلي واضحا جليا
يبدواألمر يف القانون الدويل، فإن عمال املسؤولية املدنية أو اجلنائية أو اإلداريةالقانونية املنظمة واملبينة لشروط إ

على نظام موضوعي شامل ينظم مسؤولية انتهاك الدول وغريها من أشخاص القانون بعد، فهو مل يستقرعكس ذلك 
.الدويل هلذا األخري

حلقوق اإلنسان أو القانون دة األمريكية للقانون الدويل وانطالقا من هذا األمر ، ويف ظل ثبوت انتهاك الواليات املتح
، فإن األمر املهم هو البحث عن الوسائل القانونية اليت من -بعد انتهاكها للشرعية الدولية أصال-الدويل اإلنساين

.خالهلا ميكن إثبات قيام مسؤوليتها املدنية و اجلزائية نتيجة لذلك

هذا الفصل تتعلق بإثبات قيام املسؤولية الدولية للواليات املتحدة جراء حرا وتأسيسا على ذلك ، فإن الدراسة يف
، وذلك لن يتضح طبعا إال بعد وآثار هذا القياماملزعومة ضد اإلرهاب، سواء من ناحية املسؤولية املدنية أو اجلزائية 

. الوقوف على مفهوم هاتني األخريتني واملسؤولية الدولية عموما

:باحث هذا الفصل هيوعليه فإن م

.مفهوم املسؤولية الدولية: املبحث األول-

.شروط قيام املسؤولية الدولية للواليات املتحدة: املبحث الثاين-

.آثار قيام املسؤولية الدولية للواليات املتحدة األمريكية: املبحث الثالث-
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المبحث األول

ؤولیة الدولیةــــمفھوم المس

قصور يف القانون الدويل ضعف النظام القانوين للمسؤولية الدولية، وهو أحد أسباب فشل الدول من بني أوجه ال
واملعلوم أن نظام املسؤولية الدولية يعد أهم ضمانة لكفالة تطبيق قواعد القانون الدويل، وهو ، )1(يف حتقيق أهدافها

.النتهاك و التجاوزالذي يبقي على قواعد هذا األخري هيبتها ومكانتها ، ويبعدها عن ا

وتعترب املسؤولية الدولية من املواضيع املتشعبة واملهمة سواء فيما يتعلق بأسسها أو مبصادرها، وهي من النظم 
.القائمة اليت ال تظهر من الناحية العملية إال إذا انتهك أحد أشخاص القانون الدويل التزاماته الدولية

ملسؤولية الدولية بشقيها املدين واجلزائي، من خالل التعريف وما يتعلق به ويف هذا املبحث حماولة لدراسة مفهوم ا
.من عناصر

:ولذلك فإن العناصر املشمولة بالدراسة يف هذا املبحث هي كالتايل

.للدولة-املدنية–مفهوم املسؤولية الدولية : املطلب األول

.مفهوم املسؤولية اجلنائية الدولية: املطلب الثاين

.اخلالف الفقهي حول املسؤولية اجلنائية الدولية: لثالثاملطلب ا

:وفيما يلي تفصيل هذه العناصر

.447، ص 2001، جامعة القاهرة، ) سالة مقدمة لنيل الدكتوراهر(، محاية املدنيني واألعيان املدنية يف الرتاعات املسلحة غري الدوليةرقية عواشرية، –)1(
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المطلب األول

للدولة-المدنیة–مفھوم المسؤولیة الدولیة

هذا األخريالركيزة األساسية ألي نظام قانوين، ألن فاعلية تعد املسؤولية الدولية يف القانون الداخلي أو الدويل
تعد من املبادئ املسلم ا يف يةوبالرغم من أن املسؤولية الدول، لى مدى نضوج ووضوح قواعد املسؤولية فيهتتوقف ع

كما فهي ،القانون الدويل املعاصر إال أا ما تزال من املسائل الغامضة واملثرية للجدل والنقاش من الناحية النظرية
ضوع املسؤولية هو من أوسع وأصعب املشاكل اليت يواجهها حيق القول بأن مو«:" قارسيا آمادور"الفقيهيقول

.»القانون الدويل بصفة عامة

وملوضوع املسؤولية الدولية أمهية مبكان، نظرا ملا تقرره من ضمانات تكفل احترام االلتزامات والوفاء ا، وبذلك 
.تساهم أحكام املسؤولية إىل حد كبري يف استقرار األوضاع الدولية

املسؤولية الدوليةتعريف:ولاألالفرع

ويترتب على عدم الوفاء ،وواجبة لكل قاعدة قانونيةصفة الزمةااللتزاممن املعروف يف شىت نظريات القانون، أن 
وما .فما هو مفهوم املسؤولية الدولية؟، فإن كان هذا املتفق عليه يف التقنينات الداخلية ، قيام املسؤوليةااللتزامذا 

:ستكون حمور العناصر التالية،اإلجابة على هذه األسئلة وغريها. تطورها؟ وما هي أمهيتها؟هي مراحل 

وعلى غرار األنظمة -وقبل الوقوف عند تعريف هلا–إن املسؤولية الدولية : تعريف املسؤولية الدولية-أ
رتبة عنه، وجيعل بالتعويض عن األضرار املتوااللتزامالداخلية، تربط بني ارتكاب الفعل غري املشروع 

، وهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية الدائمة يف حكمها الشهري الصادر )1(العالقة بينهما عالقة تبادلية
بولونيا دون دفع أي تعويض " متهأم"، الذي استملكته "شورزو"، بشأن قضية مصنع 26/9/1927يف 

الدولية االلتزاماتيف القانون الدويل أن خرق من املبادئ املقبولة «: للرعايا األملان، وذلك بقضائها أنه
يستوجب تعويضا مناسبا، فالتعويض يعترب متمما لتطبيق االتفاقيات وال ضرورة لإلشارة إليه يف كل 

.»اتفاقية على حدة

.4، ص 2002، جامعة بومرداس، )ة السنة الثالثة حقوقألقيت على طلب(، حماضرات يف املسؤولية الدوليةحبيب خداش، –)1(
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دت احملكمة على املبدأ السالف الذكر يف قضية فوسفات املغرب، وذلك بقضائها يف قرارها الصادر يف كما أكّ
األحكام التعاهدية القائمة ملّا كان املوضوع يتعلق بعمل منسوب إىل إحدى الدول ويتعارض مع«: بأنه14/06/1938

.)1(»ا وبني الدول األخرى، فإن املسؤولية الدولية تتركز مباشرة يف إطار العالقات بني هاتني الدولتنيبينه

لية الدولية، جند أا قد تعددت واختلفت، نذكر بعضا وبالعودة إىل االجتهادات الفقهية واليت تتعلق بتعريف املسؤو
:منها فقط

الدولة أو املنظمة الدولية، املنسوب إليها ارتكاب فعل أو امتناع -حبكم القانون الدويل-هي التزام تتحمله «-
خمالف اللتزاماا الدولية، بتقدمي تعويض للمجين عليها يف شخصها أو يف شخص طبيعي، أو أموال 

.)2(»ارعاياه

قانون تلزم مبقتضاه الدولة املنسوب إليها عمل غري مشروع، وفقا للقانون «بأا " شارل روسو"كما عرفها -
.»الدويل، بتعويض الدولة اليت وقع يف مواجهتها هذا العمل

هي جزاء قانوين يرتبه القانون الدويل على عدم احترام أحد «" عبد العزيز سرحان"هذا وعرفها األستاذ -

.)3(»شخاصه، اللتزاماته الدولية، وهي عالقة قانونية بني أشخاص القانون الدويل العامأ

هي رابطة قانونية تنشأ يف حالة اإلخالل بالتزام دويل بني الشخص «:" عبد الكرمي علوان"كما عرفها -
بااللتزام يف القانوين الدويل، الذي أخل بالتزاماته، وبني الشخص القانوين الدويل الذي حدث اإلخالل 

.)4(»مواجهته

التزاماهي النتائج احلقوقية املترتبة على عاتق شخص من أشخاص القانون الدويل نتيجة انتهاكه أو خرقه «-

.)5(»قانونيا

املبدأ الذي ينشئ االلتزام بالتعويض عن كل خرق للقانون «:فها بأافقد عر" إيقليتون" أما األستاذ -

.)6(»سبب ضررا الدويل، تقترفه دولة و ي

خداش، حبيب : ، راجع برشلونة تراكشنهذا وأثري موضوع املسؤولية الدولية يف العديد من القضايا الدولية، اليت ال يسعنا اال لذكرها اآلن كقضية اللوتس، وقضية كورفو، و-)1(
.4املرجع السابق، ص 

.6، ص )2003ديوان املطبوعات اجلامعية، :اجلزائر(، رات يف القانون الدويل العامحماضعمر صدوق، –)2(
.22ص .)1984دار الفرقان، :األردن(،اجلزء األول، املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةعارف يوسف السيد ، رشاد –)3(
.157ص .املرجع السابق، العامالوسيط يف القانون الدويل عبد الكرمي علوان ، –)4(
.448رقية عواشرية، املرجع السابق، ص –)5(



المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة عن انتھاكھا لحقوق :                       الفصل الرابع
اإلنسان

-276 -

تتضمن هذه «: لتدوين القانون الدويل بأا1930كما عرفتها اللجنة التحضريية للمؤمتر الذي انعقد عام -
املسؤولية االلتزام بإصالح الضرر الواقع إذا نتج عن إخالل الدولة بالتزاماا الدولية، وميكن أن تتضمن تبعا 

االلتزام بتقدمي الترضية للدولة اليت أصاا الضرر يف أشخاص للظروف وحسب املبادئ العامة للقانون الدويل

.)1(»رعاياها يف شكل اعتذار، يقدم بالصورة الرمسية وعقاب املذنبني

عالقة التزام قانونية تقوم بني دولتني نتيجة إخالل أحدمها بالتزاماته الدولية جتاه «: كما تعرف بأنها -

.)2(»من معىناألخرى، بكل ما حتويه كلمة التزام

جمموعة القواعد القانونية الدولية اليت تلقي على عاتق أشخاص القانون الدويل«: أما البعض فرياها بأا-
قلل الضرر الذي ميكن أن يلحق بشخص آخر، وكذا االلتزام بإصالح ما قد يلحق بالغري تنع ومتالتزامات، 

.)3(»من أضرار

املسؤولية الدولية تقوم على إخالل أحد أشخاص القانون الدويل بالتزام ما أو يف فإن طبيعة ،)4(إذا وبناء على ما سبق
على اإلخالل بااللتزام الدويل حيث ينشأ، ...)اتفاقية، عرف(ختلفه عن القيام به، وال يهم مصدر هذه االلتزامات 

الرابطة التزام الشخص رابطة قانونية جديدة بني الشخص املخل بااللتزام والشخص املتضرر، ويترتب على هذه
كما حيق ،خسارةواملنسوب إليه أو املسند إليه العمل املتسبب يف الضرر بإزالة ما نتج أو ما ترتب عن عمله من نتائج 

.للشخص الدويل املتضرر املطالبة بالتعويض

إن مل نقل أنه الوحيد، الذي وهذه الرابطة أو العالقة اليت تقوم بني الطرفني يف نطاق القانون الدويل، هي األثر األهم 
يترتب على عدم الوفاء بااللتزام الدويل، وهذا األثر هو الطابع املميز للمسؤولية الدولية عن املسؤولية يف القانون 

.)5(الداخلي

.448املرجع السابق، ص ،املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةعارف يوسف السيد ، رشاد -)6(
..448املرجع السابق، ص ،يليةاملسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائرشاد عارف يوسف السيد ، –)1(
.221ص .)1984دار اجلليل للطباعة والنشر، :دمشق (، مبادئ القانون الدويل العام يف السلم واحلربإحسان هندي ، -)2(
.10ص ،) 1999دار القافلة للنشر والتوزيع،:اجلزائر (، املسؤولية الدوليةمهيسي رضا، –)3(
عند صياغتها تنازعتها تيارات متناقضة، ومن أمهها التيار املطالب بتوسيع مفهومها وهو التيار ا ألمريكي األوريب، والتيار  ذا املقام بأن نظرية املسؤولية الدوليةمن املفيد التذكري يف ه–)4(

: املطالب بتضييقه وهو التيار األمريكي اجلنويب ، ولكل تيار مصاحل يريد حتقيقها بذلك

.جون من مصلحته التوسع يف مفهوم املسؤولية الدولية لكي يصبح يف وسعها التدخل يف كل مرة دد فيها مصاحله، أو مصاحل مواطنيه يف اخلارفالتيار األوريب يك-

. 221السابق، ص املرجع إحسان هندي ، : أما الدول األمريكية اجلنوبية فتأخذ على الرأي السابق بأنه تدخل يف شؤوا اخلاصة،  للمزيد من التفصيل ، راجع-
.7حبيب خداش ، املرجع السابق، ص –)5(
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تطور املسؤولية الدولية:- ب

املتصفح فتمع الدويل، خيف ويقل بتطور الكنه بدألقد أثار موضوع املسؤولية الدولية خالفا قانونيا وسياسيا، 
للتاريخ جيد أنه يف العصور القدمية مل يعرف وجود للمسؤولية الدولية، وذلك بسبب عدم إمكانية مساءلة الدولة اليت 

إذ سادت آنذاك فكرة عصمة احلاكم عن اخلطأ، إذ كان ،)أمري، ملك، إمرباطور(كانت جمسدة يف شخص احلاكم 
وهو اعتقاد اتفق مع فكرة السيادة املطلقة للدولة واليت ظلت سائدة حىت " ك ال خيطئاملل"اإلجنليز مثال يعتقدون أن 

.)1(م19اية القرن 

من يقول بأن فكرة املسؤولية تعد من أقدم املبادئ اليت حكمت العالقات بني اء، جند من الفقهذلكلكن بالرغم من 
اإلنسانيةتطور عديدة، منذ الوجود األول للمجتمعات اتمعات واجلماعات يف العصور القدمية، وقد مرت مبراحل 

فقد ساد يف اتمعات ، )2(وتأثرت باملفاهيم والعادات االجتماعية اليت سادت تلك اتمعات يف خمتلف العصور
ليه القدمية، نظام األخذ بالثأر الذي استمر قرونا عديدة، فكان للمتضرر أن يثأر للحق املعتدى عليه بذاته، وفق ما مت

احلق تنشؤه القوة "وهو أن ،عليه غريزته ودون أية حدود، وهو ما كان متسقا مع املبدأ الذي كان سائدا آنذاك
، هذا وكان الثأر غري مقتصر على شخص اجلاين بل يتعداه إىل أي فرد من أفراد أسرته أو قبيلته بأسرها، مما "وحتميه

.كان يؤدي إىل نشوء احلروب

ر نظام القصاص الذي كان ظهات، وظهور سلطات مركزية، متثلت يف رؤساء هذه اجلماعات، وبتطور تلك اجلماع
العني بالعني والسن "يبيح للمضرور أن يلحق بالفاعل دون سواه مثلما أحلقه به من أذى، إعماال للقاعدة املعروفة 

هذا وإن دلّ،رف والقواعد السائدةإىل جانب نظام الدية الذي كان يتم حتديده تبعا لكل حالة مبقتضى الع،" بالسن
قد تأسست على جمرد إحداث الضرر دون البحث يف وعن نية - وإن مل تكن دولية-فإمنا يدل على أن املسؤولية 

.الفاعل
إذ يكفي أن يكون اجلاين مميزا حىت ،املسؤولية يف القانون الروماين على الضرر الناجم عن التعدي املاديفقد استندت 

أما نظام املسؤولية يف اإلسالم فهو نظام فريد من نوعه، فهو مل ، مسؤوليته مبجرد تسببه يف إحداث الضررميكن تقرير

.11عمر صدوق ، املرجع السابق، ص –)1(
.173املرجع السابق، ص ،املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةرشاد عارف يوسف السيد ، -)2(
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يرفض القواعد اليت كانت سائدة قبله كافة، بل أبقى على الصاحل منها ووصفه يف إطاره الصحيح، وأبقى على نظام 

.)3(املترتب على العقود واملعاهدات الدوليةإلخالل بااللتزاملكجزاءوقرر نظام الضمان .القصاص والدية
ونظرا للتطورات السياسية واالقتصادية وانتقال اتمعات إىل مرحلة التنظيم الدويل، واحتكاك الدول ببعضها 
البعض، نتيجة كثرة وتنوع العالقات بني الدول وخاصة التجارية منها، أصبح من الضروري وضع نظام للمسؤولية 

ظرية تتالئم و ن" جروسيوس"فأقام نتيجة لذلك الفقيه ، قد تنشأ بينهاكنه حسم اخلالفات اليت دول ، ميلبني ا

بيد أن هذه ، )1(يعيشها اتمع الدويل آنذاك، مفادها إقامة مسؤولية الدولة على أساس اخلطأالتطورات اليت كان
.ويستبدلوا بنظريات أخرىالفقهاء يرفضوا،بعضالنظرية تعرضت للنقد الكثري، األمر الذي جعل 

.املسؤولية الدولية يف القانون الدويل-ج

فرأى ، تأثرت أفكار فقهاء القانون الدويل األوائل، بقواعد املسؤولية يف النظم القانونية الداخلية كل وفق معتقده
لة كانت مقترنة أن الدولة ال تسأل إن مل ينسب خطأ ألصحاب السلطة العليا ا ألن شخصية الدو" جروسيوس"

لكن بظهور ، زم بتحملهتبشخص األمري لتركيز السلطات يف يده، وبالتايل كان خطأ األمري هو خطأ الدولة اليت تل
الدولة كشخص معنوي مستقل عن شخص حاكمها، بدأ الفقهاء بالبحث عن أسس للمسؤولية الدولية مبتعدين عن 

.يف نقاط أخرىاخلطأ، فأوجدوا أسسا أخرى، سنعود هلا بالتفصيل 

إذا بناء على ما سبق فإن املسؤولية الدولية باملفهوم الوضعي، قد بدأت معاملها تتضح يف العصر احلديث بظهور فقهاء 
.القانون الدويل

.)2(أشخاص املسؤولية الدولية:الفرع الثاين 

املعلوم و،املعنوية القانونيةهم من جتوز مساءلتهم دوليا، وهم من يتمتعون بالشخصيةأشخاص املسؤولية الدولية
. أن مصطلح الشخص القانوين يقصد به املخاطب حبكم القاعدة القانونية اليت قد متنحه حقا أو تفرض عليه التزاما

فالشخصية القانونية عالقة بني نظام قانوين معني والوحدات اليت يتكون منها هذا النظام، واعترافه بالشخصية القانونية 
.لوحدات، تعين متتعها باألهلية القانونية اليت جتيز مساءلته قانونياألي من تلك ا

.170ص ، )1990دار النهضة العربية،:القاهرة(، ميةاإلسالاملعاهدات الدولية يف الشريعة أمحد أبو الوفاء، –)3(
، فقد دعموا هذه النظرية ونشروها، راجع "فاتل" وغريه من الفقهاء على غرار  الفقيه " جروسيوس"، يعترب أول من وضع اخلطوط األساسية هلذه النظرية، أما "جنتليس" أن يذكر–)1(

.174ص املرجع السابق،،لدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةاملسؤولية ارشاد عارف يوسف السيد ، :  يف ذلك
.178-177ص، -، ص)2005دار وائل للنشر،: األردن (، القانون الدويل العام يف ثوبه اجلديدرشاد عارف يوسف السيد ، -)2(
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ت الدولة مبفردها شخص القانون الدويل، وبالتايل فهي شخص هذا ويف ظل قواعد القانون الدويل التقليدي، ظلّ
ديد، وكان أبرزها تتبلور مالمح اتمع الدويل مبفهومه اجلبدأت20املسؤولية الدولية الوحيد، لكن مع بداية القرن 

ظهور املنظمات الدولية اليت متارس أنشطة متعددة يف اتمع الدويل، وقد أثري موضوع الشخصية القانونية الدولية 

أفتت حمكمة العدل الدولية برأي حيث، )1(1949عام "الكونت برنادوت"للمنظمات الدولية، مبناسبة قضية 
وال تعد فوق الدول، إال أا شخص دويل، وهلا ذا الوصف تحدة ليست دولةإن هيئة األمم امل«:استشاري جاء فيه

وقد ترتب ، »األهلية الالزمة حلفظ حقوقها، وذلك للحصول على تعويض عن األضرار اليت تلحق ا أو مبوظفيها
ة نشاطها يف احلدود اليت للمنظمات الدولية، كافة باألهلية القانونية اليت متكنها من مزاولاالعتراف:على هذه الفتوى

.تكفلها هلا املواثيق الدولية املؤسسة هلا، ومبا يتيح هلا اكتساب احلقوق وحتمل املسؤولية الدولية

فال جدل أنه يتمتع حاليا بوضع قانوين يؤهله ألن يتمتع بشخصية -وكما سنرى بعدوبعد أخذ ورد- أما الفرد 
القانونية للدولة، وهو طرح يؤيده العمل الدويل يف إنشاء حماكم دولية قانونية دولية، وإن ضاق نطاقها عن الشخصية

فها هي جلنة القانون الدويل املكلفة بصياغة املبادئ اليت ، جنائيا إذا ما قام خبرق االلتزامات الدولية-الفرد–ملساءلته 
لدولية هم األفراد وليس الوحدات إن الذين يقترفون اجلرائم ا«: ، تؤكد ذلك بقوهلا"نورمبورغ"اعترفت ا حمكمة 

املعنوية، وال ميكن كفالة تنفيذ واحترام نصوص القانون الدويل إال بعقاب األفراد الطبيعيني املرتكبني هلذه 

.)2(»اجلرائم
أمهية وأنواع املسؤولية الدولية:الفرع الثالث 

)3(أمهية املسؤولية الدولية: -أ

سيما أا متثل إطارا إلجياد اجلزاء الذي ال زال الوعات القانون الدويل العام، تعترب املسؤولية الدولية من أهم موض
ن املسؤولية الدولية تلعب دورا مهما يف تقومي وتأطري أومما الريب فيه ، ضعيفا وغري فعال يف القانون الدويل العام

عن عمل منسوب إىل شخص العالقات الدولية على أساس مبدأ املشروعية الذي يقضي بكون كل عمل أو امتناع
تقدمي التعويض قضيأال وهو حتمل تبعة املسؤولية الدولية اليت ت:خرآقانوين دويل خيالف التزاما قانونيا يرتب التزاما 

.املناسب والكايف لكل متضرر

على يد اجلنود اإلسرائيليني أثناء تأديته 1948بني الدول العربية وإسرائيل، قتل يف فلسطني عام ، وسيط األمم املتحدة "فولك برنادوت"تتلخص وقائع هذه القضية يف أن الكونت –)1(

.لعمله املكلف به، فثار البحث فيما إذا كان من املمكن لألمم املتحدة أن تطالب بالتعويض يف مواجهة إسرائيل
.129-128ص، - صاملرجع السابق،،العربية اإلسرائيليةاملسؤولية الدولية عن أضرار احلروبرشاد عارف يوسف السيد ، -)2(
.9عمر صدوق، املرجع السابق، –)3(
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ورمبا تزداد أكثر كما ميكن اجلزم بأن أمهية املسؤولية الدولية هي عامة وشاملة بالنسبة لكل الدول يف العامل املعاصر، 
ومنه املتحكمة يف توجيه العالقات الدولية واملسيطرة على أهم . جتاه الدول املتحكمة يف زمام قواعد القانون الدويل

فاء عدم ضكما ال ميكننا أن ننفي األمهية هلذا املوضوع بالنسبة للدولة اجلديدة اليت حتاول إ،وأغلب املنظمات الدولية
هلا احلق يف كانت هلا ذلكإن تثبقوم ا الدول املتقدمة، اليتمال اليت تضر مبصاحلها واليت تاملشروعية على كل األع

.بالتعويضاملطالبة 

مما يزيل الشك يف مدى فعالية ،ن تكريس املسؤولية الدولية يساهم يف توطيد وتنظيم اتمع الدويلأأضف إىل ذلك، 
ة لإقامة عالقات دولية منصفة، حتكمها قواعد قانونية دولية منصفة وعادتنظيم هذا اتمع، ويقوي السعي الدائم إىل

.ملزمة جلميع أطرافها دون أي ما متييز على أساس القوة املادية

أنواع املسؤولية الدولية: - ب

ة أنواع بناء على املعيار املعتمد للتقسيمللمسؤولية الدولية عد.

.ية دولية مباشرة وغري مباشرةتقسيم املسؤولية إىل مسؤول:املعيار األول

مسؤولية دولية مباشرة، عندما يتعلق األمر بإخالل دولة بالتزاماا، بسبب سلوك أو تصرفات أجهزا ·
.الداخلية أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيني

تتسبب مسؤولية غري مباشرة، حينما تتحمل الدولة مسؤولية فعل خمالف للقانون الدويل، مل يصدر عنها ومل·
فيه بصفتها كذلك، بل صدر عن أحد رعاياها الذين حيملون جنسيتها، أو أحد األجانب املقيمني فوق 

.إقليمها

.)1(املسؤولية التعاقدية واملسؤولية التقصريية:املعيار الثاين

ت واالتفاقات اليت املسؤولية التعاقدية، تنشأ عن إخالل الدولة بالتزاماا التعاقدية، كأن ختل الدولة باملعاهدا·
وعند حصول اإلخالل ،أبرمتها مع الدول األخرى، فترفض مثال تنفيذ اتفاق مايل أو جتاري أو تسديد دين

.تلزم الدولة املخلة التعويض عن األضرار اليت نتجت ولو مل ينص على ذلك يف االلتزام الذي أخلت به
أو تصرفات صادرة عن إحدى سلطاا إخالال بقواعد املسؤولية التقصريية، هي املسؤولية الناشئة عن أفعال ·

.القانون الدويل، ولو كانت هذه األفعال ال تتعارض مع أحكام قانوا الوطين

.254، ص )2003منشورات احلليب احلقوقية، :بريوت(، القانون الدويل العاماذوب، حممد–)1(
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.املسؤولية الدولية وفكرة السيادة: رابعالفرع ال

ن الدويل القدامى املسؤولية الدولية يف بدايات تنظيمها إنكار بعض الفقهاء هلا وخاصة من قبل فقهاء القانوعرفت 

معتربين أن املسؤولية الدولية تتعارض وفكرة السيادة للدول اليت ينهض عليها النظام الدويل املعاصر، وأن هذا احلق 

أن : رأي قد واجه الكثري من النقد منهإال أن هذا ال، )1(خيول الدول احلرية املطلقة يف إدارة شؤوا الداخلية واخلارجية

أما ، بالعودة إىل الفوضى اليت كانت سائدة يف العصور البدائية اليت مل تعرف أي نوع من التنظيماألخذ به هو إيذان

حق نسيب تعترضه احلدود االستناد إىل مبدأ السيادة، فالواضح والراجح أن هذا املبدأ ليس مطلقا من كل قيد، بل هو 

.والضوابط اليت حتكم عالقات الدول فيما بينهاالقانون الدويل عليه، وتتمثل يف املعايري هي وضعوالتقييد الذ

ويف حالة خروج إحداها عليه و انتهاكها له، فإا يف مثل هذه احلالة تتحمل املسؤولية الدولية، ولذلك خلص هذا 

حتت ستار السيادة القومية، أين غدا من واجبها العملالرأي إىل أن الدول ال تستطيع أن تتنصل من املسؤولية الدولية

.على مالئمة قوانينها مع التزاماا الدولية

ففي هذا الصدد خنلص إىل أن السيادة ال تتعارض مع املسؤولية الدولية، بل إن قيام هذه األخرية هو يف الواقع 

من 14فها هي املادة ، تأكيد وضمان ملعىن السيادة، وهو ما جعل الكثري من احملاوالت الفقهية والتشريعية تتبىن ذلك 

بالدول األخرى وفقا للقانون اعلى كل دولة واجب توجيه عالقا«:تنص 1950قرير جلنة القانون الدويل لعام ت

يف تقريره الثاين عن املسؤولية الدولية املرفوع إىل جلنة " روبرتو آغو" وذهب األستاذ ، »سيادة الدول دأ الدويل ومب

نكار فكرة املسؤولية الدولية كما فعل بعض مشايعي فكرة السيادة أريد إاإذ: القانون الدويل، إىل أنه من املؤكد

.)2(املطلقة للدولة، على زعم تناقضها مع فكرة السيادة، أن يؤدي بنا هذه احلد إىل إنكار وجود نظام قانوين دويل

.129-128ص، -صاملرجع السابق،،ةاملسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليرشاد عارف يوسف السيد ، -)1(
.39صاملرجع السابق،،املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةرشاد عارف يوسف السيد ، ؛ص253املرجع السابق، ،القانون الدويل العاماذوب، حممد-)2(
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ثانيالمطلب ال

المسؤولیة الجنائیة الدولیةمفھوم

.الدوليةاملسؤولية اجلنائية تعريف: الفرع األول

للنظام الدويل أو الداخلي إىل جعل النظام الذي حتكمه أكثر تطورا يف مجيع النواحي القانونية د قواعالكل تسعى
من خالل تنظيم وحتقيق املصلحة املشتركة لكل اجلنس البشري، ومحايتها من كل اعتداء عليها، وسعيا وراء هذا 

ها ـص املخاطبني ا التزامات واجبة التنفيذ، فإذا ختلفوا عن القيام باهلدف فإن القاعدة القانونية تفرض على األشخا
. فإنه يترتب على ذلك حتملهم املسؤولية ،اليت تتنوع باختالف القاعدة الواجب تنفيذها والضرر الذي أحدثوه

سد اإلنسان وحريته اجلنائية اليت تقضي توجيه العقاب فيها إىل ج: ز القانون عموما بني نوعني من املسؤوليةوقد مي
الشخصية، واملدنية اليت توجه للذمة املالية لإلنسان، وتتدرج املسؤولية حبسب جسامة الفعل املرتكب، فقد يكون 
الفعل خمالفة بسيطة ال يترتب عنها أي جزاء وقد يكون خمالفة جسيمة من شأا إحداث االضطراب يف اتمع سواء 

.)1(أكان داخليا آو دوليا

فإن املسؤولية اجلنائية الدولية تقوم عندما يأيت الشخص الدويل أفعاال دد مصلحة أو قيمة ،ا األساسوعلى هذ
بارتكابه الواقعة اإلجرامية يتحمل تبعة )2(ومنه فمن يقدم على انتهاك القانون الدويل اجلنائي، حيميها القانون الدويل

.)3(اعة حبكم قضائيعمله وخيضع للجزاء الذي يقرره القانون وتوقعه اجلم

.2009-2008،جامعة قسنطينة،)أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف القانون(،)اجلنائيدراسة يف القانون الدويل(اجلرمية الدولية حممد الصاحل روان، –)1(
.60ص .) 1995منشورات دحلب،: اجلزائر(،)العمل الدويل غري املشروع كأساس ملسؤؤلية الدولة الدولية(املسؤولية الدولية ؛ بن عامر تونسي،243ص 

بالقواعد اليت ختتص باجلرائم الدولية النامجة عن خرق القانون الدويل، وتوجد جنب هذا القانون عدة قوانني قد يبدوا أا تتشابه معه،القانون الدويل اجلنائي يتعلق –)2(
ذ يتضمن القواعد إ، الذي يتعلق بقواعد القانون الداخلي اليت حتكم سريان التشريعات اجلنائية الوطنية من حيث املكان: لكنها عكس ذلك، كالقانون اجلنائي الدويل

.اليت حتل تنازع القوانني اجلنائية بني الدول والذي يثور حينما ترتكب جرائم داخلية يظهر فيها عنصر أجنيب
ناك القانون الدولية، وهوهناك قانون يسمى القانون اجلنائي الدويل والذي ينصرف للداللة على القواعد القانونية اليت حتكم جرائم الدول دون غريها من األشخاص 

اجلرمية حممود صاحل العاديل، : ا، أنظراجلنائي العاملي، ويتعلق باجلرائم العاملية اليت تتفق كافة التشريعات العاملية على جترميها وتكون حمل تعاون لقمعها واازاة عليه
. هامشا62، ص، املرجع السابق)دراسة مقارنة(، الدولية
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م خبضوعه للجزاء املقرر يف القانون ل الشخص تبعة عمله ارموهلذا ميكن القول بأن املسؤولية اجلنائية تعين حت
تعين حتمل الشخص الدويل نتائج فعله غري املشروع الذي ارتكبه وهو مدرك ملعناه، وتوقيع اجلزاء عليه ،كمااجلنائي

.معناه حماسبته عليها، أي مطالبته قانونا بتحمل اآلثار الضارة اخلطرية وتقدميه للمحاسبةةوحتمل اإلنسان تبعة اجلرمي

ال خيتلف كثريا عن حتمله - وقد أصبح أمرا متفقا عليه-هذا وإن كان حتمل الفرد للمسؤولية اجلنائية الدولية
دولية خطرية بغض النظر عن ب جرمية ا تثبت يف حق كل شخص يرتكإفللمسؤولية اجلنائية يف القانون الداخلي، 

عليه فاملسؤولية اجلنائية عالقة وطيدة بني الشخص املتهم والفعل ارم قانونا بكل عناصره، فهي ليست جزء و، منصبه
وعلى ضوء ذلك فاملسؤولية اجلنائية هي صالحية الشخص . من اجلرمية الدولية وإمنا هي أثر ونتيجة قانونية مرتبطة ا

.)1(جلزاء اجلنائي عما يرتكبه من جرائملتحمل ا

.؟رست على هذه الصورةحىتفإن كان هذا هو تعريف املسؤولية اجلنائية، فكيف نشأت وتطورت 

.تطور املسؤولية اجلنائية الدولية: الفرع الثاين

صرا على املسؤولية عن يف دراسته للمسؤولية الدولية حىت احلرب العاملية األوىل، قا–حسب رأي الفقه -املألوفظلّ
وتوافرت عالقة السببية، وتربير ،أخرىدواليلحقضررهاجنم عنمىت،تعويض األضرار اليت تنشأ عن أخطاء الدول

ذلك أن القانون الدويل كان يف مراحله األوىل من تطوره، فضال عن هيمنة نظرية السيادة املطلقة وانعدام السلطة 
.)2(لطة التنفيذية الدوليةالقضائية الدولية وانعدام الس

ر بضرورة تنظيم اتمع ، فكّوأهوالا أصاب اتمع الدويل ما أصابه جراء احلروب العاملية، وما خلفته من حقائق وملّ
ر بإنشاء عصبة األمم، ليعرف القانون الدويل املسؤولية اجلنائية الدولية، من خالل حماكمة جمرمي احلرب الدويل وبكّ

جت بتقنني اتفاقيات دولية ، أنتجت حمكمة جنائية دولية و، مث تحماكمة جمرمي احلرب العاملية الثانيةمثألوىل ، العاملية ا
تتبع تطور املسؤولية اجلنائية فيهااليت سنحاول:دائمة بعد أن كانت حماكم مؤقتة، وجتد تفصيل هذا يف الدراسة التالية

و أسواء من خالل احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ،كنف منظمة األمم املتحدةالدولية بعد احلربني العامليتني، مث يف
.الدائمة

.19ص،)2009دار هومه،:اجلزائر(،ية اجلنائية للفرداملسؤول،أمحد بشارة موسى–)3(
.281ص، )2008ة، دار اجلامعة اجلديد: القاهرة(، )دراسة يف النظرية العامة للجرمية الدولية (:القانون الدويل اجلنائيحممد عبد املنعم عبد الغين، –)1(
.157ص .)2003دار النهضة العربية، :القاهرة (، )الصهيوين اإلمربيايل للعراقالغزو األمريكي (،21جرمية القرن عبد العزيز حممد سرحان، –)2(
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.)3(يتني ملاملسؤولية اجلنائية الدولية خالل احلربني العا: أوال

تعد احلرب العاملية األوىل نقطة البداية اليت قادت إىل حتريك فكرة املسؤولية اجلنائية الشخصية، ضد مرتكيب اجلرائم
بشيء من لو وسيكونذلك اية حنو ترسيخ هذه الفكرة، وبيان الدولية، بينما تعد احلرب العاملية الثانية نقطة البد

:اإلجياز عرب العناصر التالية

:املسؤولية اجلنائية يف حماكمات احلرب العاملية األوىل-أ

من معاهدة 230و229و228و227أقرت املواد السيما املواد :املسؤولية اجلنائية يف معاهدة فرساي: 1-أ-
–املسؤولية اجلنائية الشخصية لرئيس الدولة اإلمرباطور غليوم الثاين ، 28/06/1919فرساي اليت وقعت يف 

عن األفعال اليت ارتكبها أو أمر ا حينما كان قابضا على زمام السلطة يف بالده ، وهي األفعال إمرباطور أملانيا 
.)1(ف أنه جرمية عظمى ضد األخالق الدولية وقدسية املعاهداتاليت تدخل يف نطاق ما وص

228دة ااملقضتفقد حددت املواد السابق ذكرها املسؤولية اجلنائية الشخصية رمي احلرب األملان ، ف

ني احلكومة األملانية حبق احللفاء يف حماكمة ومعاقبة األشخاص الذين ارتكبوا أفعاال منافية لقوانضرورة اعترافب
احلرب وأعرافها أمام حماكمها العسكرية، ويتعني عليها وفق ذلك أن تسلم للسلطات املتحالفة كل األشخاص 
املتهمني بارتكاب أفعال خمالفة لقوانني وعادات احلرب، كما جيب أن تسلم معهم كافة الوثائق واملعلومات اليت 

إلجرامية قبل املتهمني،ويالحظ مما سبق على أن يف حيازا، إذا كان من شأا تسهيل إثبات وقوع األفعال ا
ت صراحة املسؤولية اجلنائية ملرتكيب األفعال اليت تشكل جرائم حربهذه املعاهدة قد أقر.

.املسؤولية اجلنائية يف ظل معاهدة سيفر: 2-أ

تتعهد أن : 10/08/1920مما جاءت به معاهدة سيفر اليت عقدت بني احللفاء وبني الدولة العثمانية بتاريخ 
األشخاص الذين تطلبهم سلطات احللفاء ، واملتهمني بارتكاب مذابح يف األراضي اليت احلكومة العثمانية بتسليم

حبق تشكيل جزء من اإلمرباطورية العثمانية، مع احتفاظ الدول احلليفة 1914كانت تشكل بتاريخ أول أوت 
.ف ذه احملكمةاحلكومة العثمانية االعتراحمكمة حملاكمتهم، وعلى

.ومابعدها117، ص املرجع السابق، عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةاملسؤولية الدوليةالسيد، يوسف رشاد عارف : بغية التفصيل راجع–)3(
.282حممد عبد املنعم عبد الغين، املرجع السابق، ص –)1(
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املسؤولية اجلنائية الفردية ملرتكيب جرائم اإلبادة يف حق األرمن واليونانيني بوالواضح من هذه املادة أا اعترفت 
املربمة يف " لوزان"ها معاهدة ت حملّخالل احلرب العاملية األوىل، وإن كانت هذه احملكمة مل تر النور قط، إذ حلّ

عفو عناتفق الطرفانإذهذه األخرية وضع فكرة املسؤولية اجلنائية موضع التطبيق، ، واليت مل تشأ 24/07/1923
.)2(على وضع ضمانات قانونية دولية حلماية األقليات يف املستقبلاألمرر،  واقتصكل اجلرائم الدوليةمشلعام 

مل يتمخض عنها إنشاء قضاء نه أ، بالرغم من أهم ما ميكن اخلروج به من حماكمات احلرب العاملية األوىلولعلّ
إال أا قد ترتبت عنها جنائي دويل لتحديد مسؤولية مرتكيب اجلرائم الدولية اليت حدثت أثناء تلك احلرب،

ها تعترب أول وثيقة ويكفيها أن،سامهت يف بلورة فكرة املسؤولية اجلنائية الدوليةاليتجمموعة من النتائج القانونية
نائية ملرتكيب هذه األفعال مهما كانت مستويام، وهو ما معناه أن الدول باملسؤولية اجلرمسية حديثة تعترف فيها

الفكر القانوين قد ختطى مرحلة البحث و اإليصاء إىل مرحلة التطبيق العملي، بصرف النظر عن اإلخفاق الذي 
1(نيت به تلك النصوص القانونية عند تنفيذهام(.

بدأ اإلعداد حملاكمة مرتكيب جرائم احلرب العاملية :مات احلرب العاملية الثانيةاملسؤولية اجلنائية خالل حماك- ب
الثانية أثناء سري معارك احلرب، اليت اترها الضرورات سمت بأفعال وحشية ليست من قبيل األعمال لعسكرية اليت ترب

الدول اليت احتلتها أملانيا أن تقرر عن وصفها، مما أدى حبكومات قلماحلربية، وإمنا هي جرائم وأفعال بشعة يعجز ال
هؤالء ارمني للمحاكمة أمام العدالة، وهو نفس التأكيد الذي تؤكد فيه على ضرورة تقدمي 13/01/1942إعالنا يف 

الذي صدر يف األمريكيةنه فيما بعد اإلعالن املشترك بني اإلحتاد السوفييت وبريطانيا والواليات املتحدةتضم
" يالطا"كما زادت القناعة و تأكدت مبحاكمة األملان مبوجب مؤمتر ،شأن فضائع األملان وجرائمهمب20/10/1943

احملكمة العسكرية " اليت مت التوصل فيها إىل إنشاء ما يعرف ب8/8/1945، وكذا مبوجب اتفاقية لندن 1945يف فرباير
.)2(حملاكمة مرتكيب جرائم احلرب " الدولية

باعتبارمها جتربتني فريدتني يف نطاق " طوكيو"و" بنورمربج"كل من احملكمة العسكرية الدولية ويهمنا أن نشري إىل 
.القضاء اجلنائي الدويل

.288حممد عبد الغين، املرجع السابق، ص ؛ 85ص ).2005،دار النهضة العربية: القاهرة(،اجلرائم الدوليةعبد الواحد حممد الفار،–)2(
.87عبد الواحد حممد الفار، الرجع السابق، ص –)1(
.بعدهاوما95عبد الواحد حممد الفار، املرجع السابق، ص : ملزيد من التفصيل راجع–)2(



المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة عن انتھاكھا لحقوق :                       الفصل الرابع
اإلنسان

-286 -

ها ختتص من ميثاق هذه احملكمة بأن6دت املادة حد:)3("بنورمربج"احملكمة العسكرية الدولية : 1- ب
ة أو بوصفهم أعضاء يف منظمة تعمل حلساب مبحاكمة وعقاب كل األشخاص الذين ارتكبوا بصفتهم الشخصي

اجلرائم ضد "و"اجلرائم ضد اإلنسانية"و"جرائم احلرب":دول احملور فعال يدخل يف نطاق إحدى اجلرائم التالية
."السالم

1946وانتهت يف احلادي والثالثني من أوت 1945يف العشرين من نوفمرب سنة " نورمربغ"وقد بدأت حماكمة 

وقد ، متهما وبرأت ثالثة منهم19متهما أدانت فيه 22مة العسكرية أحكاما خمتلفة يف حق وأصدرت احملك
كما -)1(ال يسعنا املقام ذكرها–واجهت هذه احملكمة عدة انتقادات ومناقشات فقهية أثناء وبعد احملاكمات 

ونية اليت كان ال بد فيها من واجهت هذه احملكمة باعتبارها أول حمكمة جنائية دولية جمموعة من املشاكل القان
اختاذ مواقف حمددة إزاء كل منها ، كمشكلة القانون الواجب التطبيق ، وكذا مشكلة شرعية اجلرائم 

. صادر عن احملكمة وطريقة تنفيذهوالعقوبات وأيضا حجية احلكم ال
:احملكمة الدولية العسكرية بطوكيو: 2- ب

إعالنا بتاريخ ،ره القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق األقصىباعتبا" ماك آرثر"أصدر اجلنرال األمريكي 
.)2(، يقضي بتشكيل حمكمة عسكرية دولية للشرق األقصى تتخذ مقرا هلا يف طوكيو19/01/1946

ال من حيث ،" نورمربج"ال خيتلف كثريا عن نظام حمكمة بنظامقاضيا،11لت هذه احملكمة من وتشكّ
.اإلجراءاتأووجهة االختصاص أو التهم امل

ت على أنواع اجلرائم الداخلة يف اختصاص أن املادة اخلامسة من الئحة طوكيو نص–يف هذا الصدد –فنجد 
اجلرائم املرتكبة ضد "و"اجلرائم ضد السالم":ية الشخصية وهي على النحو التايلاحملكمة واليت توجب املسؤول

."اجلرائم ضد اإلنسانية"و"معاهدات احلرب
وأصدرت أحكامها 12/11/1948واستمرت إىل غاية 26/04/1946وقد عقدت احملكمة أوىل جلساا يف 

.)3(جمتهما تقاربت مع تلك اليت صدرت من حمكمة نورمرب26باإلدانة ضد 

:                                                                                                                     ؛  وانظر أيضاوما بعدها103املرجع نفسه، ص–)3(

ANDRE Huet. Renée koering-joulin, droit pénal international, 1re édition. Paris, juin 1994. p 50.

.وما بعدها152ص ، املرجع السابق، الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةاملسؤوليةرشاد عارف يوسف السيد،–)1(
)2( - ARLETTE Heymann-doat, libertés publiques et droit de l' homme.6 édition,septembre 2001,p 145.

.113عبد الواحد حممد الفار، املرجع السابق، –)3(
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م لكن وما ميكن اخلروج به ، أن هذه احملاكمات وبرأي الفقهاء تعترب سابقة تارخيية ذات أمهية كربى يف جمال تدعي
االعتراف بفكرة املسؤولية اجلنائية الدولية بالنسبة لألفراد، وإمكان وفكرة اجلرمية الدولية يف ظل القانون الدويل العام، 

إضافة إىل هذا فإن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، )4(توقيع اجلزاء على كل من يثبت ارتكابه إحدى اجلرائم الدولية
ل بتبين اجلمعية هلذه املبادئ باإلمجاع يف لِّ، وذلك ما كُ" نورمربج"ءت ا أحكام أولت اهتماما باملبادئ اليت جا

:  إحدى قراراا، واليت سندرسها يف العنصر التايل

وىل بدايات اهتمام األمم املتحدة بتطوير املسؤولية كانت أُ:املسؤولية اجلنائية الدولية وجهود األمم املتحدة-ج
والذي طلبت فيه من جلنة القانون الدويل، تقنني مبادئ 177/1لقرارها رقم 21/11/1947اجلنائية، إصدارها يوم

ومت عرض ،من سابقة نورمربجاملستخلصة)1(ذه املبادئـــهفقامت هذه اللجنة بصياغة  أحكام نورمربج ،
.95/1ة العامة بقرارها ، فوافقت عليه اجلمعي13/08/1950التقرير املتضمن هذه الصياغة على اجلمعية العامة يف 

كما جنحت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تقرير املسؤولية اجلنائية عن أعمال الدولة يف وضع اتفاقية منع اإلبادة 
واليت تلزم الدول األعضاء مبعاقبة األشخاص الذين يرتكبون أفعال اإلبادة اجلماعية  ،1948اجلماعية واملعاقبة عليها عام 

ن مثار جهود األمم املتحدة التوقيع على اتفاقات جنيف األربع اليت تشكل نواة القانون الدويل اإلنساين كما كان م
لمسؤولية املقررة ل، مث استمرت األمم املتحدة يف جهودها من خالل تدفق النصوص اجلنائية الدولية 1949سنة 

26/11/1968حلرب واجلرائم ضد اإلنسانية بالتقادم يف اجلنائية الدولية ، واليت نذكر منها اتفاقية عدم سقوط جرائم ا

1994ورواندا عام 1993كما ترجم اهتمام األمم املتحدة باملسؤولية اجلنائية بإنشاء حمكميت يوغسالفيا سنة
)2(.

ناء أدت الفظائع واملذابح اليت اقترفت أث:دولية يف النظام األساسي حملكمة يوغسالفيااملسؤولية اجلنائية ال-د
، وكذا االنتهاكات الصارخة واجلسيمة ألحكام - سابقا–الصراعات املسلحة بني مجهوريات يوغسالفيا 

808القانون الدويل اإلنساين، إىل مبادرة جملس األمن بإنشاء حمكمة جنائية دولية ليوغسالفيا مبوجب القرار 

.117املرجع نفسه، ص–)4(
:استخلصت جلنة القانون الدويل سبعة مبادئ من أحكام حمكمة نورمربج وهي–)1(

.مبدأ االعتراف مبسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدويل-
.لى القانون الوطينمبدأ مسو القاعدة اجلنائية الدولية ع-
.مبدأ مسؤولية رئيس اجلمهورية وكبار موظفي احلكومة عن اجلرائم الدولية-
.مبدأ سيادة الضمري على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء-
.مبدأ احملاكمة العادلة-
.مبدأ تعيني وحتديد اجلرائم الدولية-
.كاب اجلرائم الدوليةمبدأ تأثيم االشتراك يف ارت-

)2( - DANIELE Lochak, les droites de l'homme, édition la découverte, paris, p 55.
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22/02/1993بتاريخ 
ر يف العديد من مواده حملكمة والذي قريوافق فيه على النظام األساسي اخلاص با،)3(

خاصة األوىل والسادسة، املسؤولية اجلنائية للفرد عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل، وذلك من خالل 
االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف : جمموعات وهي3حتديده موعة من اجلرائم اخلطرية اليت صنفها إىل 

.ريا اجلرائم ضد اإلنسانيةفجرائم احلرب وأخاألربع 
ينعقد مبحاكمة األشخاص الطبيعيني أيا احملكمةمن الناحية املوضوعية أما من الناحية الشخصية، فإن اختصاصهذا

آمرا وسواء أكان فاعال أ،حدى اجلرائم اليت ختتص ا احملكمةإلمسؤوليام يف ضل ثبوت ارتكامكانت درجة 
.جعا، وال يعفى أحد من هؤالء أيا كانت صفته الرمسيةأو مدبرا أو مسامها أو مش

.)1(املسؤولية اجلنائية يف النظام األساسي حملكمة رواندا- ه
شأن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا شأن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا ، فقد مت تأسيسها وتكوينها 

وقد اختصت هذه احملكمة ، 8/11/1994األمن بتاريخ الصادر عن جملس955بناء على القرار األممي رقم 
مبقاضاة األشخاص املسؤولني واملتهمني بارتكاب أفعال خطرية ضد القانون الدويل اإلنساين على اإلقليم 

واقتصرت األعمال املشمولة باختصاص ،31/12/1994إىل غاية 1994الرواندي يف الفترة املمتدة مابني جانفي 
اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية ، دون جرائم احلرب ، مراعاة لطبيعة الرتاع الذي كان عبارة احملكمة يف جرائم

عن حرب أهلية داخلية، ولذلك أحلق باختصاص احملكمة املادة الثالثة املشتركة من اتفاقيات جنيف 
.والربوتوكول الثاين ضمن اختصاص احملكمة
من نظام احملكمة ، فإن اختصاص ) 6و5(الشخصية وحسب املواد هذا من الناحية املوضوعية ، أما من الناحية

.احملكمة يقتصر على األشخاص الطبيعيني فقط أيا كانت درجة مسامهتهم وأيا كان وضعهم الوظيفي
قضية خاصة، فإا وويف األخري فإن ما ميكن الوقوف عنده فإن هذه احملاكم وإن كانت مؤقتة وخاصة حلالة معينة 

ا على الفرد كشخص طبيعي، بغض النظر عن منصدت وأكّأقربه ـت املسؤولية اجلنائية الدولية، وإن كانت قصر
.لهي مسامهة فعالة يف التكريس الرمسي ملبدأ مسؤولية الفرد الدوليةف
.)2(املسؤولية اجلنائية الدولية يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية- و

، إلنشاء جلان للتحقيق ومجع 1992، لعام 787، 771، 769وكذا القرارات 1992لسنة 757سبق هذا القرار عدة قرارات لس األمن منها القرار رقم –)3(

بإنشاء احملكمة، راجع أمحد 808من االنتهاكات اجلسيمة والتطهري العرقي الذي تعرض له املسلمون، أصدر قراره -أخريا ولكن بعد ماذا–ما تأكد األدلة ، فل

.وما بعدها272بشارة، املرجع السابق، ص 

احملكمة اجلنائية وما بعدها؛ كوسة فضيل، 294أمحد بشارة موسى، املرجع السابق، ص : للوقوف على مزيد من التفصيل حول هذه احملكمة من ناحية التشكيل واإلجراءات راجع –)1(
.وما بعدها85، ص 2003، جامعة اجلزائر، )مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل(، الدولية لرواندا
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تسول له نفسه ديد السلم واألمن الدوليني، هي شخصحملاكمة جمرمي احلرب وكل إنشاء حمكمة خمتصة كان
أحد أهداف التنظيم الدويل، ولذلك كان شغل جلنة القانون الدويل الشاغل، هو إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية منذ 

ي دويل مشروع نظام أساس، والذي اعتمدت فيه جلنة القانون ال1994عام 46إىل دورا 1990عام )42(دورا 
.إنشاء جلنة حتضريية ملؤمتر دبلوماسي دويل لدراسة هذا املشروعحملكمة جنائية دولية ، أين مت 

دولة واستمر هذا 160والذي ضم وفود 15/6/1998املتحدة الدبلوماسي للمفوضني يوم وعقد مؤمتر األمم اهذ
. شاء حمكمة جنائية دولية دائمةأسابيع يف روما ملناقشة اتفاقية إلن5املؤمتر ملدة 

دولة 21دول وامتنعت 7دولة لصاحل إنشاء هذه احملكمة، يف حني عارضتها 120وأسفر اجتماع روما عن تصويت 
دخل الذي و17/07/1998أين مت اعتماد نظامها األساسي بتاريخ ،)1(دولة عن التصويت 12عن التصويت وغياب 

كان املقام ليس مقام دراسة هذه احملكمة من ولئن،من نظامها األساسي126للمادة وفقا 01/6/2001حيز النفاذ يف
ناحية اهليكلة واإلجراءات واالختصاصات، فإننا سنركز فقط على تقرير احملكمة للمسؤولية اجلنائية الدولية، والذي 

25أفصحت عليه املادة 
شخصا طبيعيا، حال ارتكابه لألفعال بتكريسها للمسؤولية اجلنائية الدولية للفرد باعتباره )2(

:وهي8و7و6و5د ارمة واليت نصت عليها املوا

)2( - SERGE Sur, le droit international pénal  entre l'état et la société international, actualité et droit international,
octobre 2001,p8.

.، الصني، العراق، ليبيا، السودان، إيرانكانت الدول املعارضة هي الواليات املتحدة،إسرائيل–)1(
.يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني عمالً ذا النظام األساسي:"تنص هذه املادة على–) 2(

.يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني عمالً ذا النظام األساسي-1
.الشخص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسئوالً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً هلذا النظام األساسي-2
-:كون عرضة للعقاب عن أية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يف حال قيام هذا الشخص مبا يلي يسأل الشخص جنائياً وي, وفقاً هلذا النظام األساسي -3
.بغض النظر عما إذا كان ذلك اآلخر مسئوالً جنائياً, ارتكاب هذه اجلرمية سواء بصفته الفردية أو باالشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر ) أ

.جرمية وقعت بالفعل أو شرع فيهاحلث على ارتكاب أو ا, األمر أو اإلغراء بارتكاب )ب
.مبا يف ذلك توفري وسائل ارتكاا, تقدمي العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسري ارتكاب هذه اجلرمية أو الشروع يف ارتكاا ) ج 
على أن تكون هذه , بارتكاب هذه اجلرمية أو الشروع يف ارتكاا , رك يعملون بقصد مشت, املسامهة بأية طريقة أخرى يف قيام مجاعة من األشخاص )د 

-:املسامهة متعمدة وأن تقدم 
جرمية تدخل يف اختصاص إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب , إما دف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة "1

.احملكمة

.أو مع العلم بنية ارتكاب اجلرمية لدى هذه اجلماعة" 2
.التحريض املباشر والعلين على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية, فيما يتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعية ) هـ
ومع , لظروف غري ذات صلة بنوايا الشخص ولكن مل تقع اجلرمية, الشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ إجراء يبدأ به تنفيذ اجلرمية خبطوة ملموسة ) و 

فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد الرتكاب اجلرمية أو حيول بوسيلة أخرى دون إمتام اجلرمية ال يكون عرضة للعقاب مبوجب هذا النظام , ذلك 
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.جرائم اإلبادة اجلماعية.1
.اجلرائم ضد اإلنسانية.2
.جرائم احلرب.3
.جرمية العدوان.4

رتكب الدولية ختتص مبساءلة وحماكمة األشخاص الطبيعيني وحسب، مىت اوعليه يتضح لنا وجبالء أن احملكمة اجلنائية
.-اليت تقتصر على املسؤولية املدنية-ذكورة أعاله، مستبعدا مسؤولية الدولةإحدى اجلرائم امل

إذا املسؤولية اجلنائية الدولية أصبحت حقيقة قانونية، ومبدأ ثابتا مكرسا بأحدث النصوص القانونية الدولية ، بالرغم 
لكنها خطوة حامسة تستحق األخذ بيد احملكمة حىت ال من نقاط الضعف واخللل الذي يتضمنه النظام األساسي هلا،

ن كانت هذه الغاية متفق حوهلا، فإن اخلالف يثور حول من إتتكرر اازر واألهوال اليت عرفتها البشرية، لكن 
أو الدولة؟ اإلجابة عن هذا السؤال ستكون -كما صرحت االتفاقيات–يتحمل املسؤولية الدولية، فهل هو الفرد 

.ذا املطلبعرب ه
لثالمطلب الثا

الخالف الفقھي حول المسؤولیة الجنائیة الدولیة

املسؤولية اجلنائية الدولية بوجود -طرأت على القانون الدويلالذي ساير التطورات اليت-من إقرار الفقهبالرغم 
يعمل الفرد حلساا، أم الفرد أم كالمها ؟ إال أن هناك خالفا حول من يتحمل هذه املسؤولية، أهي الدولة اليت

والشك أن هذا اخلالف هو امتداد للخالف الفقهي حول الشخصية القانونية الدولية للفرد ، ومدى خضوعه للقانون 
.الدويل

وعليه وحىت تكون الدراسة أكثر أصالة وتأصيال، سنحاول اإلشارة والتذكري ولو بشيء من اإلجياز للخالف الفقهي 
ل مركز الفرد يف القانون الدويل ، مث بعدئذ سنحاول بالتحليل حتديد أطراف املسؤولية الدولية على النحو التايل حو
:  بيانه

متاشيا عىن بأحكام العالقات بني الدوليا كان القانون الدويلملّ.مركز الفرد يف القانون الدويل: الفرع األول
راد ـباعتباره جمموعة دول متساوية يف السيادة، وليس جمتمع أف،وقتيف ذلك الوطبيعة اتمع الدويل ذاته 

وحتت تأثري الفقه الدويل التقليدي ، ظل الفرد بعيدا عن االلتزام بقواعد القانون الدويل، ألن هذا األخري مل 

.األساسي على الشروع يف ارتكاب اجلرمية إذا هو ختلى متاماً ومبحض إرادته عن الغرض اإلجرامي
".ال يؤثر أي حكم يف هذا النظام األساسي يتعلق باملسئولية اجلنائية الفردية يف مسئولية الدول مبوجب القانون الدويل-4
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ستمر مل يكن ليغري أن هذا الوضع، يعترف أصال خبضوعه ألحكامه، كما أنه مل يكن من املخاطبني بقواعده
وما وجدت الدول وال اتمعات وال احلكومات وال املنظمات إال ،طويال، ألن اإلنسان هو غاية كل تنظيم

.)1(لتحقيق غايات اإلنسان املختلفة
، بغض النظر عن طبيعة القاعدة القانونية داخلية أو دولية، ومن هنا كان البد من االهتمام باإلنسان أينما وجد

.)2(ف الفقهي حول حقيقة متتع الفرد بالشخصية القانونية الدوليةوفيما يلي عرض اخلال

.اخلالف الفقهي حول متتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية-
املعروف أن األفراد يشكلون أشخاص القانون الداخلي، أي أعضاء يف جمتمع الدولة الوطين ، لذا فإن نشاطهم من

وهلا اكتساب حقوق والتزامات ،ن يأتيهاأأن تأيت أمورا ال يستطيع الفرد يتحدد ذه احلقيقة، فالدولة ميكن 
ن حقوق والتزامات وواجبات األفراد، فالفرد و احلالة هذه مل يصبح بعد شخصا كامال من عوواجبات متميزة 

أهم أشخاص القانون الدويل، ولكن مع هذا كله، فهو موضع اهتمام متزايد من طرف القانون الدويل، بل أصبح
قد اختلف الفقه بشأن اعتبار الفرد شخصا من أشخاص القانون الدويل لو.العناصر يف تكييف العالقات الدولية

فذهب فريق منهم ميثل املذهب التقليدي، إىل القول بأن القانون الدويل هو القانون الذي يعىن بشؤون الدول فقط 
ثل املذهب الواقعي إىل أن القانون الدويل يهتم بشؤون األفراد ، بينما ذهب فريق آخر ميهوال مكان للفرد بني قواعد
.)1(بينما ذهب فريق إىل متتع الفرد بقدر من الشخصية الدولية وذلك بطريق غري مباشر،وال ميكن أن خياطب غريهم

.لى ما جرى عليه التعامل الدويل بعد ذلكع، مث الوقوف اهباملذوسنحاول ولو بإجياز عرض هذه
:ات الفقهيةاالجتاه-أ

يرى فقهاء هذا املذهب أن القانون الدويل ينظم عالقات الدول فقط، وال شأن له :املذهب التقليدي: 1-أ
باألفراد، فالدولة يف نظرهم هي الشخص الوحيد للقانون الدويل، أما األفراد فال مكان هلم بني قواعد هذا 

به من واجبات، يعود إىل اختصاص القانون الداخلي من حقوق أو ما يلتزمما يتمتع به الفردنأالقانون ، و
، وعلى ذلك فإن الفرد مبوجب هذا املذهب ال يتمتع بالشخصية الدولية وال يستطيع االشتراك بطريقة ما 

.24عبد الواحد حممد الفار، املرجع السابق، ص –)1(
بالصالحية الكتساب احلقوق والتحمل -للشخص-العترافتعرف الشخصية القانونية بأا مبدأ الصالحية الكتساب احلق وحتمل االلتزام دون حتديد، أو هي ا–)2(

.218، ص )1996منشأة املعارف، :اإلسكندرية(،املبادئ األساسية يف القانونمهام حممد حممود، وأنظر رمضان أبو السعود. بااللتزامات
.566-565ص، -، ص)2004، دار النهضة العربية:القاهرة(، الوسيط يف القانون الدويل العامأمحد أبو الوفا، –)1(
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أو تنطبق عليه مباشرة، وإمنا اعترب جمرد حملأنوأن قواعد القانون الدويل ال ميكن ،يف العالقات الدولية
. )2(دهلذه القواعهدف

يرى فقهاء هذا املذهب أن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدويل، وأن قواعد : املذهب الواقعي: 2-أ
وهو الوضع الشائع ، أو قد ختاطب هذا القانون ختاطب األفراد مباشرة ، سواء كانوا حكاما لدولة ما 

ون من األفراد املنتمني تمع وطين، فإن احملكومني إذا ما تعلق األمر مبصاحلهم اخلاصة، ومبا أن الدولة تتك
ن الدولة ما هي إال وسيلة أتمعات الوطنية املختلفة ، واملنتمني إىل ااتمع الدويل يتكون من األفراد

.قانونية إلدارة املصاحل اجلماعية لشعب معني
خاطب احلقيقي بأحكام هو امل–هذا ويفهم من خالل نقد الرأيني السابقني ، أن الفرد وإن كان صحيحا 

–نه من الناحية األخرى ال يتمتع أيعترب من حيث الواقع من أشخاص القانون الدويل، إال - القانون الدويل
فهو من الناحية القانونية يف وضع أدىن باالختصاصات الدولية إال على سبيل االستثناء، وهلذا -بوصفه فردا

هو أن اإلرادة الدولية الشارعة، مل تعترف للفرد بالشخصية من الدولة أو املنظمة الدولية، ومرجع ذلك
.ضيقالدولية إال يف نطاق حمدود 

هناك روابط و أنيرى هذا االجتاه .بطريق غري مباشرمتتع الفرد بقدر من الشخصية القانونية: 3-أ
خالل العناصر أواصر جتمع بني القانون الدويل والفرد وهي يف حقيقتها غري مباشرة، ويتضح ذلك من 

:التالية
ن مؤدى وذلك تطبيقا ملبدأ نسبية أثر العقد، أل: إبرام معاهدات دولية تنتج آثارا يف حق األفراد-

دول أو ( أن أثر املعاهدة يقتصر على العالقة بني أطرافها، وال ميتد إىل غريهم :هذا األخري
باشرة ناجتة عن عالقات اتفاقية ، لذلك فإن األفراد ال يتحملون أثارا م)أفرادمنظمات أو حىت 

.دولية، إمنا إذا توافرت هذه اآلثار فإا تكون غري مباشرة
القانون الدويل يطبق على أنألنه من املعلوم :تطبيق القانون الدويل على األفراد بواسطة الدولة-

ال، لذلك األفراد مبا هو حمدد يف النظام الداخلي ، سواء أتطلب ذلك إصدار تشريعات داخلية أو
أن يستفيدوا منها من حقهم فاألفراد الذين يتواجدون داخل نطاق القاعدة القانونية الدولية ، 

.قضاء دولتهمموتطبق  عليهم، وهلم إثارا من تلقاء أنفسهم أما

.9ص.) 1970،ق اجلديدةدار اآلفا:بريوت(عباس العمر، : ،ترمجة)مدخل إىل القانون الدويل العام( القانون بني األمم جريهارد فان غالن، –)2(
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ن ن البعض يرى يف هذه الصورة أا ليست صورة الشخصية القانونية الدولية، باعتبار أن الفرد يستفيد مبيد أ
يبقى -كما يرى أصحاب هذا الرأي–هذه القاعدة لكونه شخصا من أشخاص القانون الداخلي، إال أنه 

.خماطبا بأحكام القواعد الدولية ولو كان بطريق غري مباشر
:التعامل الدويل- ب

ستقال عن عليه العمل الدويل املعاصر، يؤكد املركز املتزايد الذي خيتص به الفرد ، بوصفه فردا مإن ما جيري 
:الدولة، ويبدوا ذلك يف األمور التالية

يف أويف حياته، كاالتفاقية الدولية ملنع القرصنة، هوجود قواعد دولية ختاطب الفرد مباشرة، قد متس.1
.ة باملخدراتكحظر التجارأخالقهحريته كتحرمي الرق واالجتار به، أو يف 

ما ورد النص عليه يف العديد من قواعد القانون وهذا - سنفصله يف العنصر املوايل-مساءلته جنائيا.2
الدويل املعاصر، وذلك مبعاقبة الفرد مباشرة الرتكابه جرائم دولية، ألنه القادر على ارتكاب مثل هذه 

معاقبة األفراد الذين ثبتت مسؤوليام عن ارتكاب هذه اجلرائم عن طريق بالفعلوقد متت،اجلرائم
.تتوج بتشكيل حمكمة جنائية دولية دائمةتشكيل حماكم دولية مؤقتة، ل

املثول أمام احملاكم - أحيانا-إذ جييز القانون الدويل للفرد : حق الفرد بالتقاضي أمام احملاكم الدولية.3
الدولية و االدعاء ضد الدول، فاالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان مثال متنح الفرد حق اللجوء إىل 

لدول اانتهاكها حلقوقه وحرياته، وعليه وبعد أن كان االمتياز حكرا على احملكمة ملقاضاة دولة ما عند
.يف اللجوء إىل القضاء الدويل، أصبح الفرد يقارع الدول هذا األمر

ورد النص صراحة يف ديباجة امليثاق ويف عدد من املواد صراحة : ميثاق األمم املتحدة وحقوق الفرد.4
يثاق األممي هو الوثيقة الدولية األكثر أمهية يف العالقات على حقوق الفرد، وإن كنا ندرك أن امل

الدولية، فهذا دليل قوي يؤكد املكانة اهلامة اليت أصبح الفرد حيتلها، وإن دل كل ما سبق فإمنا يدل 
الذي يهتم به القانون الدويل، إىل " أو اهلدفجمرد حمل أو موضوع" على أن الفرد جتاوز مرحلة 

.)1(إىل الشخصية الدوليةتكونماقربهي أوالرعيةمرحلة

:اخلالف الفقهي حول املسؤولية اجلنائية الدولية: الفرع الثاين

.199املرجع السابق، ص جريهارد فان غالن، -)1(
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بالشخص الذي يتحمل املسؤولية الدولية، فمنهم من ألقاها على عاتق الدولة وحدها فيما يتعلقانقسم الفقه
لها للدولة والفرد، و فيما ة منها، ومنهم من محوأسقطها على الفرد، ومنهم من ألقاها على هذا األخري وأعفى الدول

.يلي تفصيل ذلك
أن الدولة وحدها هي املسؤولة عن اجلرمية الدولية، باعتبارها شخص يرى هذا االجتاه:)2(االجتاه األول-أوال

.دالقانون الدويل، فإذا أخل هذا الشخص بالتزامات دولية فهو الذي يتحمل املسؤولية الدولية وليس الفر
" فون ليست" على هذا االجتاه أنه ترديد أو استمرار للمفهوم التقليدي يف القانون الدويل، فنجد األستاذ واملالحظ

إن الدولة هي الشخص الوحيد الذي ميكنه أن يرتكب جرمية من جرائم القانون الدويل وذلك ألن هذا " :يقول
.)3("بها إال املخاطبون به، وجرائم القانون ال يرتكاألخري ال خياطب إال الدول

دونديو دوفابر" د هذا الطرح األستاذكما أي"ت ، إذ يرى أيضا األخذ باملسؤولية اجلنائية الدولية للدولة اليت شن
احلرب أو اقترف رعاياها خمالفات خطرية يف احلرب، وقد أستند يف ذلك إىل ما جاء يف املادة الثالثة من اتفاقية الهاي 

يت تنص على التزام الطرف احملارب الذي خيالف قواعد االتفاقية بالتعويض إذا كان هناك حمل لذلك، وال1907لسنة 
فال " ويرب" األستاذ أما، عمال اليت ارتكبها أشخاص تابعون للقوات املسلحة التابعة لهويكون مسؤوال عن مجيع األ

أي - بيعي لنظامني قانونني خمتلفني يف نفس الوقتيقر باملسؤولية الدولية للفرد، ويعلل ذلك بأن خضوع الشخص الط
يه فإنه من لمع عدم وجود تنظيم عاملي حقيقي أو دولة عاملية، وع،ال ميكن تصوره- القانون الداخلي والقانون الدويل

.)1(الدوليةالعسري تقرير املسؤولية لألفراد يف الوقت احلاضر على األقل ، لتكون الدولة هي املسؤولة جنائيا عن اجلرائم 

إذا كان ميكن احلصول على التعويض من الدولة على األضرار الناجتة  «:بقولهيف هذه النقطة" فيرب"ويؤكد األستاذ 
عن إساءة استعماهلا لسلطتها من الناحية املدنية، فمن املمكن أيضا مساءلتها جنائيا عما ترتكبه تلك السلطة من جرائم 

ليها اعتبارات عملية للمجتمع املنظم قانونا، إذا ال ميكن أن تكون هناك حرية بدون دولية، واملسؤولية الدولية مت
بوضع قائمة للعقوبات " بيال"وقد ذهب بعض الفقهاء من املشايعني هلذا املذهب منهم األستاذ ، )2(»مسؤولية 

:اجلنائية اليت جيب توقيعها على الدولة، وتتمثل يف
.نذار وقطع العالقات الدبلوماسيةإلامثل : العقوبات الدبلوماسية-

العدالة ؛ عبد القادر البقريات، 126ص ،)2007امعية ،ديوان املطبوعات اجل:اجلزائر(،نون الدويل اإلنساين، املمتلكات احملميةالقاعمر سعد اهللا، : للمزيد من التفصيل راجع–)2(

؛ عباس هاشم 26سابق، ص ؛ عبد الواحد حممد الفار، املرجع ال81، ص)2007ديوان املطبوعات اجلامعية ،:اجلزائر (، )معاقبة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية ( اجلنائية الدولية،

.وما بعدها230، ص )2002دار املطبوعات اجلامعية، : االسكندرية(، مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلرمية الدوليةالسعدي، 
.251، ص ، املرجع السابقالدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةاملسؤوليةالسيد ، يوسففرشاد عار–)3(
.252، ص ، املرجع السابقالدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةاملسؤوليةالسيد ، يوسففرشاد عار–)1(
.321ص،حممد عبد املنعم عبد الغين ، املرجع السابق–)2(
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.مثل وضع األمالك الوطنية للدولة حتت احلراسة: العقوبات القانونية-
.كاحلصر البحري: ت االقتصاديةالعقوبا-
.وبات أخرى كالغرامة واللومعق-
وقوع اجلرمية الفقهاء أن املسؤولية الدولية للدولة تقوم أيضا يف حالة عدم اختاذها إجراءات كفيلة مبنعهذا ويرى 

ومعاقبة املذنبني بارتكاا طبقا لتشريعاا والقانون الدويل، ومل تعوض عن الضرر الذي أحدثته التصرفات غري الشرعية 
لألشخاص املذنبني ، وبعبارة أخرى فهي تتحمل املسؤولية يف حال إصدارها أي عفو عن جرائم من قبيل اإلبادة 

.)3(جرائم احلرب وسواها من االنتهاكات اخلطريةاجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية و

:منهانذكر،ومن املفيد القول أن هذا املذهب قد وجهت إليه سهام النقد من قبل العديد من فقهاء القانون الدويل
طبيعة تغيري مبادئ القانون اجلنائي والأن املسؤولية اجلنائية الدولية غري قابلة للتطبيق على اجلماعات، وهو ما معناه 

القانونية للجماعات، فقانون العقوبات خياطب األشخاص الطبيعيني باعتبارهم كائنات حساسة وذات تفكري و إرادة 
ا الشخص املعنوي فليس له يف احلقيقة هذا الوصف، ومنه مادام أنه ال وجود إلرادة له، فال ميكن تطبيق العقوبات أم

.الصعيد الدويلمل يعد مقبوال متاما على فإن هذا املذهب وعليه ،عليه يف ظل عدم كفاية إرادة التمثيل
من "بيال"  ويرى األخذ باملسؤولية املزدوجة للدولة والفرد عن اجلرمية الدولية ، ويعد الفقيه .االجتاه الثاين: ثانيا

دولة اجلنائية بدعوى إذا كان هناك مثة اعتراض على فكرة مسؤولية ال":أنهرىأشد املدافعني عن هذا االجتاه، حيث ي
أا ليست هلا إرادة خاصة متميزة، وإمنا هي شخص معنوي يباشر عمله عن طريق ممثليه من األفراد ، ومن مث تكون 

ألم ،شخصيتها قائمة على احليلة واالفتراض، يف حني أن املسؤولية اجلنائية ال ميكن أن تقع إال على أفراد حقيقيني
فإنه من الواجب األخذ يف االعتبار أن القانون الدويل مهمته محاية الدول ضد وحدهم الذين ميكن عقام،

أال تتحمل نفس الدول اجلزاءات اجلنائية يف األحوال اليت تكون فيها ااالعتداءات اليت تتعرض هلا، ومن املستحيل إذ
العتراف نسبة صفة األهلية مدانة يف جرائم دولية، ذلك ألن االعتراف بالشخصية الدولية للدولة يتضمن أيضا ا

.)1("الرتكاب اجلرائم الدولية
أن القانون الدويل اجلنائي، ال ميكن أن يتجاهل املسؤولية الدولية اليت تقع على " بيال"رىناحية أخرى  يومن

جلنائية اخلاصة األشخاص الطبيعيني،  مبناسبة األفعال اإلجرامية اليت يرتكبوا باسم الدولة، وأنه إذا كانت اجلزاءات ا

.127، املرجع السابق، ص )املمتلكات احملمية(القانون الدويل اإلنساينعمر سعد اهللا، –)3(
.31-30ص، -لفار، املرجع السابق، صعبدالواحد حممد ا–)1(
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جيب أن تطبق على الدول، فإن العقاب الدويل جيب أن ميتد أيضا إىل األشخاص الطبيعيني الذين قادوا األمة وارتكبوا 
.)2(تلك األفعال

مسؤولية : أن القيام باألفعال اليت تستوجب املسؤولية الدولية، ينشأ عنها نوعان من املسؤولية،يه يرى هذا الفقيهلوع
الطبيعيني الذين قاموا بارتكاب األفعال لدولة املنسوب إليها ارتكاب اجلرمية الدولية، ومسؤولية فردية لألفراد مجاعية ل

املكونة لتلك اجلرمية، ويستند يف تأسيسه مسؤولية الفرد عن اجلرمية الدولية على أساس املبادئ املعروفة يف القانون 
.)3(على أساس عنصر حرية اإلرادة الذي يستند إىل القصداجلنائي الداخلي، بينما يؤسس مسؤولية الدولة

وغريهم ، " سالدانا"و "لوترباخت" و" جرافن"الفقيه : نذكر منهم " "بيالهذا ويتفق العديد من الفقهاء مع طرح 
عنوي املؤسسة عليها األفكار التقليدية لإلسناد املساس املسؤولية األدبية أفاألول ال يقيم مسؤولية الدولة على 

تتفق مع طبيعة الدولة كشخص األخالقي، وبالتايل إخضاعها للعقاب الرادع ، وإمنا يقيمها على معايري أخرى
، ومع السياسة التقدمية السليمة اليت معنوي، وبالتايل فإن عقاا ال ميكن إال من خالل تدابري تتفق مع تلك الطبيعة

.)4(ذي مازال يف طور التكوينجيب أن يتجه إليها القانون اجلنائي الدويل ال
فإنه يرى أن اإلتيان باملخالفات اجلسيمة اليت متثل جرائم دولية، ينجر عنه قيام مسؤولية كل "لوترباخت " أما الفقيه 

من الدولة واألفراد ، باعتبار أن تلك املخالفات تدخل يف نطاق األعمال املعاقب عليها جنائيا طبقا للمبادئ العامة 
الشديدة على املصاحل الدولية واستهانتها باحلياة عليها يف الدول املتمدنة ، وذلك استنادا خلطورا املتعارف 
.)1(اإلنسانية

وهذا وحده تبعة املسؤولية اجلنائية املترتبة عن اجلرمية الدولية، ويلقي هذا املذهب على الفرد. الثالثاالجتاه: ثالثا
أن املسؤولية اجلنائية ال تقع إال على األشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا األفعال ما يراه غالبية الفقهاء، باعتبار 

ال ميكن أن امعنويااملستوجبة لتلك املسؤولية، أما الدولة فال ميكن أن تكون حمال للمسؤولية اجلنائية ، لكوا شخص
من الفقهاء املؤيدين هلذا االجتاه ، جند مثلة وكأ، )2(تتحقق لديها النية اإلجرامية اليت متثل عنصرا أساسيا يف اجلرمية

.أن مفهوم املسؤولية الدولية اجلنائية للدولة ليس له أي أساسب": تونكني" الفقه السوفييت ، الذي يترمجه قول الفقيه 

.323حممد عبد املنعم عبد الغين ، املرجع السابق، ص –)2(
.285، ص ، املرجع السابقالدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةاملسؤوليةالسيد ، يوسففرشاد عار–)3(
.33عبد الواحد حممد الفار، املرجع السابق، ص –)4(
.33د الواحد حممد الفار، املرجع السابق، صعب-)1(
.35، ص املرجع نفسه–)2(
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إىل القول أن مرتكب الفعل املستوجب للمسؤولية الدولية، ال ميكن أن يكون سوى " جالسري" ويذهب الفقيه 
فإنه ال ميكن الطبيعي سواء قام بارتكاب هذا الفعل حلسابه اخلاص أو حلساب الدولة وبامسها، أما الدولة الفرد

مساءلتها جنائيا ، ألا تعترب شخصا معنويا، والفقه املعاصر يرفض مساءلة األشخاص املعنوية على أساس أن هؤالء 
را ضرورات احلياة االجتماعية واالقتصادية الفقه وبراألشخاص ليسوا يف احلقيقة سوى كائنات قانونية، ابتدعها 

هلا حياة عضوية أو نفسية خاصة ، وبالتايل فعوامل املسؤولية مبعناها  احلقيقي  توالسياسية، وينتج عن ذلك أا ليس
العتبارية املقررة ميكن أن تتوافر بالنسبة هلا، أما فكرة املسؤولية اجلنائية لألشخاص االوكذلك شروط اإلسناد املعنوي

يف بعض األحيان يف الفقه والعمل، ما هي إال أمر مبين على املسؤولية املادية ، أي املسؤولية املترتبة على النتيجة 
.)3(وحدها، وليس مبنيا على الفكرة املعاصرة للمسؤولية الشخصية أي املترتبة على اخلطأ ودرجته

السائد يف الفقه الدويل املعاصر، ويستدل على هذا ما سارت عليه ن هذا املذهب هو املذهب أواجلدير بالذكر 
السوابق وما قررته الوثائق الدولية، وكفى أن نذكر أن أول املبادئ اليت اعتمدا اجلمعية العامة انطالقا من أحكام 

.إقرار املسؤولية اجلنائية للفرد: " نورمربج"

ولية اجلنائية الدولية املترتبة على اجلرائم الدولية، ويبدوا أن الرأي ت لفكرة املسؤإذا هي اآلراء الثالث اليت تصد
األخري هو السائد يف الفقه الدويل املعاصر، بل هو الذي سارت عليه السوابق التارخيية وقررته الوثائق الدولية، وليس 

عن اجلرائم الدولية، بل إن أن الدولة ميكنها أن تتخلص من تبعة املسؤولية الدولية-كما يؤكد الفقه–معىن ذلك 
مسؤوليتها  تظل قائمة جبانب املسؤولية اجلنائية لألفراد الطبيعيني وفقا لقواعد املسؤولية الدولية، إىل جانب حتمل الفرد 

.)1(تبعة املساءلة اجلنائية باعتباره املسؤول أخالقيا عن ارتكاب هذا الفعل
غري املشروعة اليت تترتب عليها مسؤولية الدولة فقط، وتلك اليت وعليه يرى الفقه ضرورة التمييز بني األفعال

جيب أن سؤولية اجلنائية، والثانية هي اليتإثارة املترتبتستوجب مسؤولية الدولة والفرد معا، فاألوىل هي خمالفات ال 
كن أن يثري املسؤولية توصم باجلرائم الدولية، وبالتايل فليس كل عمل غري مشروع ترتكبه الدولة أو يتم حلساا مي

.)2(اجلنائية الدولية، وإمنا هناك أفعال معينة وحمددة على وجه القطع واليقني هي اليت ميكن أن تثري تلك املسؤولية

المبحث الثاني

.املرجع واملوضع نفسه–)3(
.37ص ،عبد الواحد حممد الفار، املرجع السابق–)1(
.املرجع واملوضع نفسه–)2(
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األمریكیةقیام المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدةشروط

عمل معني، يتوقف على مجلة من الشروط اليت حددا من املستقر عليه أن حتميل الدولة املسؤولية الدولية على 
ويف إثبات هذه الشروط بعد دراستها يف ضوء القواعد ، كل من االتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام القضاء الدويل

وق قيام املسؤولية الدولية للواليات املتحدة األمريكية عن انتهاكاا حلقوق اإلنسان وحقالعامة، خطوة حنو تأسيس
ولذلك تربز أمهية دراسة كل من الشروط القانونية الواجب توافرها يف كل من املسؤوليتني املدنية واجلنائية، ، الشعوب

.األمريكيةلترتيب قيام املسؤولية الدولية للواليات املتحدة

:وسوف حناول دراسة ذلك عرب املطالب الثالث التالية

.شروطهاأسس املسؤولية الدولية و: املطلب األول-

.األمريكيةاملسؤولية الدولية املدنية للواليات املتحدة :املطلب الثاين-

.األمريكيةاملسؤولية اجلنائية للواليات املتحدة: املطلب الثالث-

:وفيما يلي التفصيل

المطلب األول

.وشروطھاأسس المسؤولیة الدولیة
.أسس املسؤولية الدولية: الفرع األول

تند إليه يف إقامة املسؤولية الدولية على سية الدولية، تلك النظرية أو املبدأ القانوين الذي ييقصد بأساس املسؤول
عاتق أشخاص القانون الدويل، وقد تأثر فقهاء القانون الدويل يف وضع النظريات الفقهية بفقه القانون الداخلي، ومنه 

األنشطة وصورها اليت جتري على الساحة الدولية رت يف طبيعةتعددت النظريات وتطورت وفقا للمتغريات اليت أثّ

، إال أن الفقه والقضاء واملمارسة الدولية تكاد تتفق على )1(وبالرغم من تعدد النظريات اليت تناولت أسس املسؤولية

وساكسونية، واجتاه الدول األمريكية الالتينية، فأما التيار األول فقد تبىن مفهوما واسعا يقبل اجتاه الدول الغربية األوربية واألجنل: ضوع األسس حمل خالف كبري بني اجتاهني موكان–)1(

فيأخذ على االجتاه : اخلطأ، العمل غري املشروع، نظرية املخاطر، التعسف يف استعمال احلق، اإلثراء بال سبب، أما التيار الثاين: إقامة املسؤولية على أسس متفرقة كثرية مثل

.221إحسان هندي، املرجع السابق، ص : تدخله يف الشؤون الداخلية حتت محاية مواطنيها ،معتمدين على مجلة من األدلة، للمزيد من التفصيل، راجعاألول
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ضافة نظرية اخلطأ، نظرية الفعل غري املشروع، نظرية املخاطر، إ:أن املسؤولية الدولية اليت حتكمها ثالث نظريات هي
:إىل أساس آخر خمتلف فيه هو املبادئ العامة للقانون، وكل ذلك سيكون حمل التفصيل يف العناصر اآلتية

.)2(نظرية اخلطأ: -أ
نتيجة لتأثر فقهاء القانون الدويل بالنظام القانوين الداخلي، عملوا على نقل نظرية اخلطأ من القانون الداخلي إىل 

سا وسامها يف إرساء دعائم اللذين أس" فاتيل"والفقيه " غروسيوس"الفقيه اهلولندي القانون الدويل، وكان على رأسهم
ال إىل الدولة ـرفات رعاياها إذا نسب خطأ أو إمهـون هذه األخرية أن الدولة تسأل عن تصـومضم، هذه النظرية

ة تقصريها أو إمهاهلا يف احليلولة فأساس مسؤوليتها يف هذه احلالة يستند إىل اشتراكها يف وقوع الضرر نتيج،)3(ذاا
دون وقوع التصرف اخلاطئ الصادر عن رعاياها، أو ألا أجازت هذا التصرف إما بامتناعها عن معاقبة املخطئ أو 

ولقد لقيت هذه النظرية قبوال يف الفقه الدويل وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق مبعاملة ، متكينه اإلفالت من العقاب
.األجانب

سواء كان هذا السلوك القيام بعمل إجيايب أو ،سلّم به أن اخلطأ هو السلوك الدويل الضار بدولة أخرىومن امل
سليب، وال يشترط يف اخلطأ أن يقع بسوء نية، أي أن املسؤولية تتحقق حىت يف تلك األحوال اليت ال يقصد فيها ممثل 

عادة من يقظة اليفسلوك الية الواجبة مبا يلزم أن يتسم به الدولة إحلاق الضرر بدولة أخرى، ولكنه ال يقوم ببذل العنا
للحيلولة دون وقوع أفعال ضارة تلحق بغريها من الدول أو برعايا ،أو حيطة يف إدارة الشؤون الداخلية أو اخلارجية

.هذه الدول

ين وجهت هلا عدة أ،هذا وبقيت نظرية اخلطأ هي األساس الوحيد للمسؤولية الدولية حىت بداية القرن العشرين
أن الدولة شخص اعتباري يعمل دوما وبالضرورة عن طريقة أشخاص طبيعيني، والدولة ليس هلا إرادة :انتقادات منها

لتكون مهملة أو متعمدة يف إحداث الضرر، بالرغم من أن القانون ينسب إليها إرادة الشخص الطبيعي الذي ميثلها أو 
الذي يرتكب العمل الضار الذي ينسب إىل الشخص االعتباري، هذا األخري يعمل حلساا، والشخص الطبيعي هو

يفرض عليه القانون حتمل عبء املسؤولية، ومنه القول بأن مسؤولية الدولة ما هي إال نوع من أنواع املسؤولية عن 

و التطور القانوين الفقهي لألول، وهنا نعتقد أن اخلطأ نرى الكثري من الفقهاء  يعتربون أن اخلطأ والعمل غري املشروع شيء واحد و أا نظرية واحدة،  غاية ما يف األمر أن الثاين ه–)2(

.طبيقها على قضايا كثريةشيء والفعل غري املشروع شيء آخر، وهو اعتربه البعض أن نظرية الفعل غري املشروع جاءت على أنقاض نظرية اخلطأ بعد ثبوت عدم إمكانية ت
.تقصري الدولة يف اختيار املوظف، اإلشراف السيئ على املوظف-:حدد بعض الفقهاء خطأ الدولة يف احلاالت التالية-)3(

املسؤولية صاحل حممد حممود بدر الدين، : إذا ما وقع اخلطأ عن امتناع، كإحجام الدولة عن القيام بعمل يتطلبه القانون الدويل، كعدم تنفيذ الدول اللتزاماا الدولية، راجع-

.10، ص )2004دار النهضة العربية، : القاهرة(، الدويلاملوضوعية يف القانون
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املناسبات من بينها لكن بالرغم من هذه االنتقادات فإن هذه النظرية وجدت سبيلها للتطبيق يف عدد من ، عمل الغري
.1872عام " اآللباما: "احلكم الذي أصدرته هيئة التحكيم يف القضية املشهورة بـ

وما ميكن اخلروج به، أن نظرية اخلطأ هي نظرية صاحلة لتأسيس املسؤولية الدولية يف بعض احلاالت، لكنها ليست ومل 
.تعد األساس الوحيد للمسؤولية الدولية

ملشروعل غري افعنظرية ال: - ب

" يونزيو أنزيلويت"بعد االنتقادات املوجهة لنظرية اخلطأ، ظهرت نظرية أخرى هي النظرية املوضوعية، بزعامة الفقيه 
واليت مفادها أن املسؤولية الدولية، تنشأ عن جمرد تسببها موضوعيا يف انتهاك القانون الدويل، ولو مل يكن بسبب 

إذ أن عالقة اإلسناد تعد ،تقرير مسؤوليتها بنسبة الفعل غري املشروع إليهافيكفي ل، )1(خطأها أو مل حيدث ضرر ألحد
األساس الوحيد ملسؤوليتها مبعىن تأسيس املسؤولية على معيار موضوعي، وهو خمالفة القانون الدويل، ويكفي أن تكون 

تها دون ما حاجة للبحث عن الدولة من الناحية املوضوعية السبب يف وقوع خمالفة للقانون الدويل لكي تنشأ مسؤولي
إرادة الدولة وقصدها يف ارتكاب املخالفة من عدمه، أو اخلطأ الذي أدى إىل وقوع املخالفة، وبالتايل فإن املسؤولية 

.الدولية تؤسس على رابطة السببية بني نشاط الدولة والواقعة املخالفة للقانون الدويل

د انتهاكا لاللتزامات الواردة يف قواعد القانون الدويل، أيا كان مصدر هو ذلك الفعل الذي يع)1(ل غري املشروعفعوال
هذه القواعد، وسواء كان االلتزام إجيابيا أو سلبيا، ومعيار عدم املشروعية معيار دويل موضوعي ال عربة فيه ملنشأ 

شروع جلنة القانون الدويل بـ االلتزام، وقد القت هذه النظرية قبوال دوليا، إذ مت تقنينها يف نص املادة األوىل من م
ل فع، هذا وقد اعتمد القضاء الدويل على نظرية ال"كل فعل غري مشروع دوليا تقوم به الدولة يتتبع مسؤوليتها الدولية"

غري املشروع يف العديد من األحكام الصادرة عن خطأ احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية الدائمة يف عام 
وكذا أحكام حمكمة " 1938فوسفات املغرب "ويف قضية " شورزوف"أملانيا وبولندا بشأن مصنع يف الرتاع بني1928

.وقضية برشلونة تراكشن1949وقضية الكونت برنادوت 1949العدل الدولية يف قضية مضيق كورفو 

خالل يف مواجهتها، تظهر يف أعقاب تصرف غري مشروع هو بوجه عام انتهاك اللتزام دويل، عالقة قانونية جديدة بني الدولة صاحبة التصرف والدولة اليت وقع اإل«: يقوا أنزيلويت–)1(

، »أن تقتضي هذا التعويض، تلك هي النتيجة الوحيدة اليت ميكن أن تلصقها القواعد القانونية املعربة عن االلتزامات املتبادلة بني الدولفتلتزم األوىل بالتعويض ، وحيق للثانية

.17صاحل حممد حممود بدر الدين، املرجع السابق، ص : راجع
لق عليه اسم اجلرمية الدولية، ومنهم من مساه العمل غري املشروع، وفضل البعض تسمية الفعل غري استخدم الفقه عدة اصطالحات للتعبري عن الفعل غري املشروع، فهنالك من أط–)1(

.451رقية عواشرية، املرجع السابق، ص : ، راجع)االمتناع عن العمل(، والسلوك السليب)العمل(املشروع لشموله السلوك اإلجيايب 
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.)2(نظرية املخاطر: -ج

يف العالقات بني الدول وظهرت خماطر استخدام أحدث التقدم العلمي والتطور اهلائل يف شىت امليادين، تأثريا كثريا 
الرسائل التقنية املتقدمة على الصعيدين الداخلي والدويل، وأصبحت األنشطة املشروعة حتدث أضرار جسمية ومن 

صطناعية، مما دفع بالفقه إىل القمار ااألأو إطالق نوويةالتجارب الوالقيام بسدودالاخلطورة بلغت درجة كبرية، كبناء 
خيرج عن مفهوم اخلطأ الذي غدا بالصعوبة مبكان إثباته، وعن نظرية ،حث على أساس جديد للمسؤولية الدوليةالب

العمل غري املشروع اليت أصبح من الصعب اللجوء إليها لتغطية حاالت املسؤولية عن األضرار اليت حتدثها األنشطة 
مبكر لتأسيس املسؤولية املدنية على جمرد الضرر دون املشروعة، فكان أن توصل فقهاء القانون الداخلي، منذ وقت 

سنة " بيار"وهنا ميكن أن نذكر قول الفقيه ، حاجة إلثبات خطأ ينسب إىل الشخص الذي جيب أن يتحمل املسؤولية
).من يسبب خماطر استثنائية للبشرية، جيب عليه حتمل نتائجه(:أثناء حتضري مشروع القانون اجلوي الفرنسي1924

خص يف كون أحد مالكي لواليت تت""Ryland and Flecherمن أهم القضايا يف هذا الشأن قضية وكان
الطواحن أقام على أرضه خزانا كبريا للمياه، وقد تسربت مياه اخلزان، إىل منجم للفحم احلجري كان جيهل وجوده 

جنليزي مسؤولية صاحب الطاحونة بصرف حتت أرضه فأحدثت املياه أضرارا بالغة اخلطورة باملنجم، فقرر القضاء اإل
أن أي شخص يشغل مشروعات يشكل خطرا بالنسبة للغري (:النظر عن أية أخطاء تنسب إليه، ووضع مبدأ مفاده 

.)3()يعترب مسؤوال عن األضرار احملتملة يف حالة عدم استناد أي خطأ إليه

يقصد ا أساسا إقامة التبعة على عاتق حيث ويل، ومن هنا بدأ ينتقل مفهوم املخاطر من القانون الداخلي إىل الد
املسؤول عن نشاط خطري عما حيدثه بالغري من أضرار ودون اللجوء إىل إثبات اخلطأ يف جانبه، وتعد هذه النظرية أحد 

.أمناط املسؤولية املوضوعية، اليت ال تستند إىل املعيار الشخصي إلقامة املسؤولية الدولية

اليت استدعت االحتياجات ،دويل هذه النظرية وسيلة حلماية املضرورين من عواقب األنشطة اخلطرةهذا ويتخذ الفقه ال
ملا حتققه من نفع عام ،والعمل على استمرارها ودعمها لزيادة فاعليتها،اإلنسانية إبقاءها خارج دائرة الالمشروعية

بني " مسبك ترايل"لدويل، ويكفي أن نذكر قضية وقد القت هذه النظرية دعما وتطبيقا من قبل القضاء ا. لإلنسانية
بكندا إىل " ترايل"انتقال غازات وأخبرة من مصنع اليت تتلخص وقائعها يف وكندا، األمريكية الواليات املتحدة

الناس، وبناء على مطالب هؤالء السكان رفعت جرائهاواشنطن بواسطة الرياح حيث أتلفت احملاصيل وتضرر

، املسؤولية الدولية عن الضرر البيئيوما بعدها؛ سهري ابراهيم حاجم اهلييت، 33مد حممود بدر الدين، املرجع السابق، ص صاحل حم: للتوسع يف نظرية املخاطر راجع باخلصوص–)2(

.وما بعدها149، ص)2008دار رسالن، ، : دمشق(
.2004بومرداس، ، غري منشورة، جامعة)ألقيت على طلبة املاجستري(، حماضرات يف املسؤولية الدوليةحممد حمي الدين ، –)3(
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، )1944-1931(دعوى ضد كندا، مطالبة بتوقيف املصنع والتعويض، فتشكلت جلنة حتكيمية الواليات املتحدة
.وكان حكمها النهائي مؤسسا على عدة مبادئ منها نظرية املخاطر

املبادئ العامة للقانون: -د
ستعمال التعسف يف ا: هناك يف الفقه من أضاف هذه املبادئ كأساس آخر لترتيب املسؤولية ومن هذه املبادئ

فتحمل الدولة مثال املسؤولية إذا ما باشرت حقا من حقوقها بطريقة تعسفية قصد إحلاق ، احلق، مبدأ حسن اجلوار
والشك أن اعتبار انتهاك هذه املبادئ يرتب املسؤولية، هو تطبيق صريح ، ضرر بالغري أو أخلت مببدأ حسن اجلوار

.الدولية، باعتبارها أحد مصادر االلتزام الدويلمن النظام التأسيسي حملكمة العدل38لنص املادة 

فعلى سبيل املثال تعترب نظرية التعسف يف استعمال احلق من أهم النظريات املساعدة على تطوير قواعد القانون الدويل 

.)1(املتعلقة باملسؤولية الدولية، يف ظل عدم وجود اتفاقية موضوعية عامة تنظم موضوع املسؤولية الدولية

دليل على ذلك استخدام القضاء الدويل لنظرية التعسف يف تأسيس العديد من األحكام القضائية على غرار حبرية وال

يف كتابات رجال الفقه افيوماوهي األحكام اليت جتد هلا السند القوي املتزايد يوم،)2(التو وقضية سيليزيا العليا وغريها
كرة استعمال التعسف يف استعمال احلق كأساس للمسؤولية الدويل، بالرغم من وجود اجتاهات ترفض وجود ف

.)3(الدولية

.شروط املسؤولية الدولية:الفرع الثاين

ومؤداها أن كل فعل ،ستند إليها املسؤولية يف القانون اخلاصتتستند املسؤولية الدولية إىل نفس القاعدة القانونية اليت 
:إذا شروط املسؤولية الدولية هي، فاعله بإصالح هذا الضررغري مشروع يتسبب عنه ضرر للغري يوجب التزام 

.شروعاملالفعل غري §
.الفعل إىل الدولةإسناد§
.الضرر§

.59، ص ، املرجع السابقالدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةاملسؤوليةالسيد ، يوسففرشاد عار؛ 481رقية عواشرية، املرجع السابق، ص –)1(
.484-482ص، -رقية عواشرية، املرجع السابق، ص: للوقوف على هذه القضايا راجع–)2(
.وما بعدها485املرجع نفسه ، ص : النقاشات راجعللوقوف على هذه–)3(
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.عوشراملالفعل غري : -أ

كل خمالفة اللتزام دويل تفرضه قاعدة من قواعد القانون ":)1(يقصد بالفعل غري املشروع حسبما أمجع عليه الفقه
التزام دويل هو تصرف الدولة على حنو معني جتاه دولة أو جمموعة من الدول اليت ا كان موضوع كل، وملّ"الدويل

تراضت معها على إنشاء القاعدة القانونية اليت فرضت هذا االلتزام، سواء كان هذا التصرف يرمي إىل القيام بعمل 
ة تكمن يف كون التصرف الذي معني أو االمتناع عن القيام به، فعدم املشروعية اليت تعد مصدرا للمسؤولية الدولي

ارة قامت به الدولة قد مت مناقضا أو غري متطابق للتصرف الذي كان عليها أن تسلكه ملراعاة التزام دويل، أي بعب
جلنة القانون شروعمن م) 2(املشروع عنصرين اشترطتهما املادة وللفعل غري أخرى خرق مصدر هذا االلتزام ، 

.، أحدمها شخصي واآلخر موضوعي-الدولية عن الفعل غري املشروعاملتعلق باملسؤولية -الدويل 

.يتمثل يف إمكانية نسبة الفعل إىل الدولة بصفتها شخصا دوليا: العنصر الشخصي-
.أن يكون التصرف أو العمل الذي قامت به الدولة، يشكل خرقا اللتزام دويل: العنصر املوضوعي-

يقع انتهاك االلتزام الدويل بتصرف إجيايب وقد يكون بتصرف سليب، كما هذا وتتعدد صور الفعل غري املشروع، فقد 

:)2(ميكن أن يتخذ الفعل غري املشروع أحد الصور التالية

.انتهاك التزام دويل يتطلب القيام بتصرف معني على وجه التحديد§
.انتهاك التزام دويل يتطلب القيام بتحقيق نتيجة معينة§
.لقيام مبنع وقوع حدث معنيانتهاك التزام دويل يتطلب ا§

وينقسم العمل غري املشروع من حيث الزمان إىل درجات معينة، يكون من الضروري بل واملهم حتديد حلظة وقوع 
وما يقال ، الفعل، من أجل تقرير بداية املسؤولية الدولية، وبالتايل اللحظة اليت صار بإمكان الدولة املطالبة بالتعويض

ين واملكاين، ويقسم الفعل بناء هذا االنتهاك، ومدى امتداده الزمالنتهاك، يقال على حتديد مدة عن حتديد حلظة وقوع ا
:على ذلك إىل

: هنا يكتسب الفعل هذه الصفة مبجرد وقوعه، ومن األمثلة على ذلك: العمل غري املشروع غري املمتد زمنيا§
.إسقاط طائرة مدنية، قتل ممثل دبلوماسي

سي، املرجع ؛ بن عامر تون13؛ صاحل حممود حممد بدر الدين، املرجع السابق، ص225؛ إحسان هندي، املرجع السابق، ص452رقية عواشرية، املرجع السابق ، ص : راجع مثال–)1(

.37، ص 2000، جملة دراسات قانونية، العراق، العدد الثالث، ولية عن األفعال احملظورة دوليااملسؤولية الدوما بعدها؛ عادل أمحد الطائي، 21السابق، 
.وما بعدها33وما بعدها؛ بن عامر تونسي، املرجع السابق،ص 453رقية عواشرية، املرجع السابق،ص : للتفصيل يف هذه الصور، راجع–)2(
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، ويقصد به كل تصرف صادر عن الدولة، ميتد بدون أن يتغري خالل فترة )1(ستمرالعمل غري املشروع امل§
زمنية قد تطول أو تقصر، فهو يستمر بذاته أي بصفته هذه، وليس عن طريق آثاره ونتائجه، ومن أمثلة 

.ارية بالقوة واالحتالل واحلصارذلك مواصلة السيطرة االستعم

ى خالف الفعل املستمر، فهو ال يتكون من تصرف واحد ميتد هو ، هو عل)2(العمل غري املشروع املركب§
ذاته زمنيا مع االحتفاظ بذاتيته، وإمنا يتكون من سلسلة أفعال فردية لدولة متتابعة زمنيا، أي سلسلة 
تصرفات مستقلة عن بعضها البعض ولكنها تشترك مجيعا يف حتقيق الفعل اإلمجايل والذي يشكل اإلخالل 

.بااللتزام

وال عربة بوصف ،ريا ينبغي لنا أن نشري إىل أن عدم مشروعية فعل الدولة يتقرر مبقتضى قواعد القانون الدويلوأخ
وصف فعل الدولة بأنه غري «:من املشروع بقوهلا)3(ذلك الفعل يف القانون الداخلي، وهذا ما نصت عليه املادة 

لوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع يف القانون مشروع دوليا أمر حيكمه القانون الدويل، وال يتأثر هذا ا
.»الداخلي

ففي هذا الشأن جيمع الفقه مؤيدا بالقضاء الدويل على أنه ال جيوز للدولة أن تنفصل أو تتحلل من التزاماا الدولية 
لداخلي ، والسبب الذي نراه ، إذ ال عربة يف هذا الشأن بالقانون املخالفة هذه االلتزامات للقانون الداخلي هلذه الدولة

هو غلق الباب أمام الدول للتحلل : مالئما ألولوية القانون الدويل على الداخلي يف تكييف مشروعية الفعل من عدمه
يف ظل اختالف النظم القانونية بني الدول، فما -يف نظامها الداخلي-من التزاماا الدولية استنادا إىل مشروعية الفعل

.يف نظام قانوين قد ال يعترب كذلك يف آخريعترب مشروعا 

إسناد العمل غري املشروع إىل الدولة: - ب
:كما ذكرنا آنفا فإن العمل غري املشروع، يتطلب لوجوده توافر عنصرين

.أن يكون التصرف املعني منسوبا إىل الدولة:األول
.ون الدويلأن يكون هذا التصرف قد مت خمالفا ملا تقضي به قواعد القان:الثاين

.دويل املتعلق مبسؤولية الدول عن األعمال غري املشروعةجلنة القانون المشروعمن 14انظر املادة –)1(
.جلنة القانون الدويل املتعلق مبسؤولية الدول عن األعمال غري املشروعةشروعمن م15انظر املادة –)2(
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ومن األمور املعلومة أن نشاط الدولة وتصرفاا هي يف احلقيقة والواقع نشاط وتصرفات تصدر عن األفراد الذين 
نون شعبها، غري أن قواعد القانون الدويل، تتلقى هذه التصرفات وتسندها إىل الدولة نفسها، إذا ما توافرت فيها يكو

هم هذه مننسوبة إىل الدولة مباشرة ال إىل األفراد الذين صدرت شروط وأوضاع خاصة، حبيث تصبح عندئذ م
التصرفات، ومن املعلوم أيضا أن القانون الدويل هو القانون املختص ببيان الشروط الالزم توفرها كي ينسب التصرف 

نة القانون مقرر جل" آغو"ففي هذا الصدد يقول ، )1(يل هذا الشأن إىل قواعد القانون الداخليحيإىل الدولة، وقد 
تصرفات من يوصفون بالنظام القانوين للدولة بأعضائها أو ممثليها ،تعترب كقاعدة عامة أفعاال منسوبة للدولة «: الدويل

.)2(»وذلك يف نطاق القانون الدويل

للقانون وميكن القول على وجه العموم بأن السلطات واهليئات اليت تتحمل الدولة املسؤولية، نتيجة تصرفاا املخالفة
:تفصيل الالقضائية، وفيما يلي والتنفيذيةوالدويل، هي قبل كل شيء السلطات الثالث يف الدولة، السلطة التشريعية

:مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية. أوال

لشخصية أن تصدر من من املسلّم به فقها وقضاء، أن يكون من حق الدولة السيدة عند ممارستها لصالحياا اإلقليمية وا
تراه مناسبا لتنظيم شؤوا الداخلية، بشرط أن يتم ذلك طبقا للقانون الدويل، وبشكل ال التشريعات واملراسيم واللوائح، ما

وميكن حصر التصرفات الصادرة عن ، يتعارض أو يتناقص معه أو من شأنه أن يؤدي إىل اإلخالل بالتزاماا الدولية

:)3(يف احلاالت التالية-اليت ميكن أن تقوم بشأا مسؤولية الدولةو-السلطة التشريعية 

.إغفال الدولة إصدار تشريعات تنفيذا أو استجابة لتعهداا الدولية-1
.إغفال الدولة إلغاء القانون املتعارض مع التزاماا الدولية-2
.إصدار تشريعات تتعارض مع االلتزامات الدولية-3

بدأ مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية يف حاالت عديدة نذكر من أشهرها ق القضاء الدويل موقد طب
مبساعدة واليات 1865سنة واليت تتخلص وقائعها يف قيام إجنلترا خالل احلرب األهلية األمريكية، " اآللباماقضية "

وانئها بغرض استعماهلا يف حرا ضد اجلنوب سرا، وذلك بالسماح هلا بصنع السفن يف املوانئ اإلجنليزية ومتوينها مب
من بني هذه السفن وقد تسببت هذه الباخرة يف إغراق وإتالف العديد من اآللباماواليات الشمال، وكانت باخرة 

.من املشروع 4انظر املادة –)1(
.418رقية عواشرية، املرجع السابق، ص : مشار إليه يف مؤلف–)2(
.160، املرجع السابق، ص الوسيط يف القانون الدويل العاملكرمي علوان، عبد ا–)3(
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، طالبت 1866سنة وملا انتهت احلرب األهلية بني الطرفني، معتربة ااالسفن احلربية لواليات الشمال وأحلقت أضرار
من أضرار وذلك على أساس أن موقف " اآللباما"املنتصرة من إجنلترا تعويضها عما أحلقته ا باخرة واليات الشمال

إجنلترا من احلرب األهلية كان خمالفا ألصول وقواعد احلياد اليت تعهدت بااللتزام ا، وعللت بريطانيا هذا اإلخالل 
.ات احليادبعدم وجود تشريعات داخلية، تكفل هلا القيام بتنفيذ التزام

ا ـوبعد فشل املفاوضات بني الطرفني، وتدهور العالقات بينهما بشكل كاد أن يؤدي إىل اندالع احلرب بينهم
أعضاء يعني 5على طرح الرتاع على التحكيم املكون من 1871اتفق الطرفان مبوجب معاهدة واشنطن املربمة سنة 

ن ملك إيطاليا ورئيس الفيدرالية السويسرية وإمرباطور كل طرف منهم واحدا، ويتم تعيني الثالث مبعرفة كل م
الذي اآللباماقرارها الشهري الذي حيمل اسم سفينة 1872الربازيل، وقد أصدرت هذه اهليئة التحكيمية يف سبتمرب 

يعفي إن نقص القوانني اإلجنليزية ال«:، والذي جاء فيهلزمها بالتعويض عن األضرار اليت تسببت فيهاأأدان إجنلترا و
إن وجود «:، كما أضافت احملكمة»السلطات الربيطانية من االلتزام بالعرف الدويل اخلاص بواجبات احملايدين

فالدولة ،أساسا مقبوال للدفع بعدم االلتزام بقواعد القانون الدويلعتربنصوص يف التشريع الوطين أو عدم وجودها ال ي
ألن هذا شيء داخلي يدخل يف اختصاصها، وال تستطيع دولة أخرى أن حرة أن تفعل ما تشاء بقوانينها الداخلية، 

.)1(»تطلب منها سن أو عدم سن تشريع معني، بشرط أال يؤدي هذا القانون الداخلي إىل التأثري يف التزاماا الدولية

املتحدة الرتاع الذي نشب بني الواليات ، مبناسبة1988وكنموذج حديث نذكر الرأي االستشاري الصادر عام 
ومنظمة األمم املتحدة، حول تطبيق شرط اللجوء إىل التحكيم وفقا التفاق املقر املربم بينها وبني الواليات املتحدة عام 

الواليات املتحدة ملزمة باحترام التزاماا الدولية، إن «:متضمنا1988فصدر حكم احملكمة يف مارس ، 1947
وإذا كانت الواليات املتحدة تدعي بأن قانوا الوطين ،1947اتفاق املقر لعاممن91باللجوء إىل التحكيم طبقا للمادة 

االلتزامات الناشئة عن اتفاق املقر فإن احملكمة تذكرها باملبدأ األساسي املستقر يف القانون الدويل أال وهو يعلو على 

.)2(»مسو القانون الدويل على القانون الداخلي
مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية ال تقصر فقط على القوانني اليت تسنها ونود أن نشري أخريا إىل أن 

حمكمة العدل ه القضاء الدويل، ممثال يفدوهو ما أكّ،)الدستور(هذه األخرية بل ومتتد أيضا لتشمل قانوا األساسي 

.451رقية عواشرية، املرجع السابق، ص –)1(
، مع 22/11/1974الصادر بتاريخ 3237تتلخص وقائع القضية يف أن منظمة التحرير الفلسطينية، منحت هلا صفة العضو املراقب لدى منظمة األمم املتحدة مبقتضى القرار رقم -)2(

رك، إال أن الكوجنرس األمريكي أصدر ما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات، منها حقها يف التمتع مبا تتمتع به األجهزة الدبلوماسية، فكان أن فتحت مكتبا هلا مبدينة نيويو

فتم إغالق مقرها، فأحيلت القضية إىل حمكمة العدل الدولية إلصدار رأي استشاري يف ذلك قانونا مضادا لإلرهاب، جيعل منظمة التحرير منظمة إرهابية، يتعني األمر إغالق مقرها، 

.حبكم عدم جلوس الواليات املتحدة إىل طاولة التحكيم، زاعمة بعدم وجود نزاع أصال يقتضي ذلك
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ومدينة دانزينغ دايف الرتاع بني بولونللفصل1926الدولية الدائمة يف رأيها االستشاري الذي قدمته لعصبة األمم يف 
ال حيق لدولة أن حتتج بأحكام دستورها، قبل دولة أخرى للتخلص من االلتزامات اليت يفرضها ":هفياحلرة، إذ جاء 

1969اتفاقية فينا لقانون املعاهدات عليهدتما أكّ، وهو )1("عليها القانون الدويل واالتفاقيات اليت تكون طرفا فيها

وهو ،"ال جيوز لطرف يف املعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه املعاهدة":27ها يف املادة بنص

.)2(من نفس االتفاقية1فقرة 46املبدأ الذي أيدته املادة 

:مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التنفيذية. ثانيا

اليت تصدر عن موظفي الدولة، بوصفهم أدواا يف التعبري عن أن التصرفات،من املتفق عليه يف القانون الدويل
م ـوإمنا تنسب إىل الدولة اليت يقومون بتمثيلها حبكم وظائفه،إرادا القانونية ال تنسب إىل أشخاص هؤالء األعضاء

لدولة هو أن يكون والشرط اجلوهري الذي يتطلبه القانون الدويل لنسبة التصرف إىل ا،أو حبكم املراكز اليت يشغلوا
هذا التصرف قد صدر عن عضو من أعضاءها بوصفه ممثال عن الدولة، ال بوصفه فردا من األفراد العاديني، أي مبناسبة 

.قيامه بوظيفته، ويستوي يف ذلك كبار املوظفني وصغارهم

بني أعمال السلطة الفقه يف حتديد املقصود بالسلطة التنفيذية، حيث ذهب جانب منه إىل التفرقة اختلف لقد و
الصادرة عن الفئة األوىل وا مسؤولية الدولة عن التصرفاتالعليا للدولة وبني املوظفني والعاملني يف الدرجة الدنيا، فأقر

يف حني يذهب اجلانب ، عن صغار املوظفنينطاق املسؤولية التصرفات الصادرة منواملخالفة اللتزام دويل، واستبعدوا 
مسايرة قرارات التحكيم، اليت تؤكد أن السلطة التنفيذية تشمل مجيع اهليئات التنفيذية واإلدارية الغالب من الفقه إىل

على املستوى املركزي أو الالمركزي، ابتداء من كبار املوظفني كرئيس الدولة إىل أصغر موظف على السلم 

. )3(اإلداري

العضو وهو خارج عن حدود الوكالة أو االختصاص إن السؤال الذي يطرح هنا، ماذا لو كان التصرف الذي قام به
.الذي منح أو رسم له، فهل ينسب التصرف يف هذه احلالة إىل دولته ؟

.462رقية عواشرية، املرجع السابق، ص –)1(
تتضمن درها الدولة بتأميم ممتلكات وامتيازات املصاحل األجنبية فال ترتب على الدولة مسؤولية جتاه الدول املتضررة، إذا كانت هذه القوانني لكن الفقه الدويل استثىن القوانني اليت تص-)2(

.نصوصا بدفع تعويضات عادلة وفورية
.468رقية عواشرية، املرجع السابق، ص –)3(
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أن التصرف ينسب إىل الدولة، سواء كان داخل حدود ،إن العرف الدويل الذي قد جرى عليه العمل الدويل
هو أن قواعد القانون الدويل تسند إرادة ،هذا املبدأاختصاصه أو خارجها مادام كان غري مشروع، واحلكمة يف تقرير 

جتاوزه اأم،التعبري عن إرادة الدولةةالعضو ونشاطه إىل الدولة مباشرة مادام التصرف قد صدر عن العضو بوصفه أدا
القانون حلدود االختصاص الذي رسم له أو خمالفته لتعليمات دولته، فهذه مسألة داخلية حبتة، حتدث أثارها يف دائرة 

الداخلي وحدها، وال تستطيع الدول األخرى أن تتدخل فيها، وإال اعترب عملها تدخال يف شؤون هي من صميم 

.)1(السلطات الداخلية لكل دولة

:)2(وميكن حصر التصرفات الضارة اليت ميكن أن تصدر عن اجلهاز التنفيذي يف

.انتهاك أو تطبيق سيء ألحكام القانون الدويل§
.لصادر عن عضو الدولة جتاوز منه حلدود االختصاص املرسوم لهالتصرف ا§

:مسؤولية الدولة عن السلطة القضائية. ثالثا
تتلخص مهمة السلطة القضائية يف خمتلف األنظمة، على حل الرتاعات اليت تعرض عليها، وملا كان من الثابت أن 

تكون فهي حكام دستورها تدرج ضمن منظومتها القانونية االتفاقيات الدولية اليت تعرب الدولة عن قبوهلا هلا طبقا أل
:وتكون السلطة القضائية خمالفة لقواعد القانون الدويل يف حالة، ملزمة لكل أجهزا، مبا فيها جهازها القضائي

إذا أخطأ القضاء يف تفسري أو تطبيق قاعدة قانونية داخلية هي بطبيعتها متعارضة مع قواعد القانون الدويل أو §
.االلتزامات الدولية اليت أخذا الدولة على عاتقها

إذا صدر منها تفسري سليم أو تطبيق صحيح لقاعدة قانونية داخلية، هي بطبيعتها متعارضة مع قواعد القانون §
.الدويل

:، ويكون هذا األخري بـ)3(إذ ما وقع منها إنكار للعدالة§

.163، املرجع السابق، ص الوسيط يف القانون الدويل العامعبد الكرمي علوان، : من املشروع؛ وللتفصيل راجع9و8و7انظر املواد  –)1(
.184بن عامر تونسي، املرجع السابق، ص –)2(
، ومنه »الواضح يف ممارسة العدالةأنه اخلطأ البني«:يرى البعض بأنه ال يوجد تعريف شامل ودقيق إلنكار العدالة، ولذلك جند أن التعريفات املقدمة له كثرية وخمتلفة، نذكر منها- )3(

كل نقص أو تقصري يف تنظيم مرفق القضاء والذي ينطوي على إخالل الدولة بواجباا «":دي فيشر" ، ومنها أنه حسب الفقيه »التدليس يف احلكم أو الظلم الظاهر«: أنه 

يوجد إنكار العدالة إذا وقع من «:بأنه" هارفرد" ع اتفاقية املسؤولية الدولية اليت أعدا جامعةمن مشرو9، كما ورد يف املادة »الدولية يف توفري احلماية القضائية لألجانب

ت اليت ال غىن عنها حلسن سري احملكمة تسويف ال مربر له أو أحيل بني األجنيب وبني االلتجاء إىل القضاء أو وجد نقص كبري يف إجراءات التقاضي، أو مل تتوفر الضمانا

للمزيد من التوضيح ، »و إذا صدر حكم ينطوي على ظلم واضح، أما اخلطأ الذي تقع فيه احملكمة، والذي ال يستشف فيه الظلم الواضح فال يعد إنكارا للعدالة العدالة، أ

.477-476ص، -؛ رقية عواشرية، املرجع السابق،  ص13صحبيب خداش، املرجع السابق، : راجع
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.ظر يف قضاياهم رد كوم أجانبحرمان األجانب من اللجوء إىل القضاء، أو رفض الن.1
.فساد اجلهاز القضائي، كانتشار الرشوة فيه، وتأخري الفصل يف الدعاوى ملدة مبالغ فيها.2
.األحكام الظاملة ظلما بينا، الصادرة بسوء نية.3

:مسؤولية الدولة عن أعمال األفراد العاديني. رابعا

ين ال يعملون بامسها أو حلساا وإمنا بصفتهم الشخصية، ومع إن الدولة ال تسأل عن أعمال األفراد العاديني الذ
ذلك فاملسؤولية عن هذه التصرفات تقوم على عاتق الدولة إن مل تقم بواجب احليطة، وبذل العناية الالزمة ملنع وقوع 

لتزم مبنع فالدولة ال ت، هذه األفعال الضارة، وتتوقف هذه العناية على ظروف احلال واملكان والزمان واألشخاص
أو على األجانب التزاما بتحقيق نتيجة، ألن هذا أمر مستحيل، ولكنها وقوع اعتداء األفراد على الدول األجنبية

ملتزمة ببذل العناية الواجبة باختاذ التدابري املناسبة ملنع وقوع اجلرائم من األفراد العاديني، فإذا وقعت فهي ملتزمة بأن 
ذا قيل أن عمل األفراد العاديني كأفراد ال يلزم الدولة باملسؤولية، ولكن الذي يلزمها وهل،تالحق الفاعلني جنائيا

.باملسؤولية هو أن إخالل سلطاا بواجب بذل العناية الالزمة يف املنع والقمع

ويقصد به أن تتخذ الدولة مجيع اإلجراءات الالزمة ملنع كافة األعمال غري املشروعة قبل :االلتزام باملنع-أ
. قوعها، وتتوقف درجة العناية املطلوبة على ظروف الزمان واملكان واألشخاص موضع االعتداءو

أبرز القضايا املثارة استنادا إىل هذا املبدأ قضية الرهائن األمريكيني يف طهران، حيث أقرت حمكمة العدل ومن 
ت اإليرانية كانت على علم ، مسؤولية حكومة إيران، مؤسسة ذلك على أن السلطا21/05/1980الدولية يف 

بالعملية، وتلقّت طلبات جندة عاجلة من السفري األمريكي يدعوها للتدخل السريع ملنع اخلطر احملدق، إال أن 
احلكومة اإليرانية مل تقم بأي مبادرة يف الوقت الذي اختذت إجراءات حالت دون دخول الطالب إىل السفارتني 

.، مما يرتب مسؤوليتهااطؤ احلكومة اإليرانية مع األفراد العادينيالروسية والربيطانية، مبا يؤكد تو
ا اختذت كافة التدابري املتاحة واملعقولة وبصفة عامة فإن الدولة ميكن أن تنفي عنها املسؤولية الدولية، إذا أثبتت أ

.)1(ملنع االعتداءات، ومع ذلك وقع احملظور

عناية الالزمة من أجل القبض على مرتكيب الفعل غري ويقصد به بذل الدولة لل: االلتزام بالقمع- ب
كتراخي الدولة يف ، املشروع وتوقيع العقاب عليهم، ، وميكن أن يتخذ عدم االلتزام ذا الواجب صورا عديدة

رفض ذلك ، أو يف حالة تقصريها يف تقدمي اجلناة إىل احملاكمة بعد القبض عليهم، أو حالة أواجلناةعنالبحث
.عنهم أو تسهيلها هلرومعفوها 

.473، ص رقية عواشرية، املرجع السابق–)1(
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، الذي مت اغتياله رفقة زميل له "هنرييومانس" بني القضايا اليت ميكن االستناد إليها قضية املواطن األمريكيومن
، حيث هجم عليه أحد العاملني املكسيكيني القتضاء دين له، فقام األمريكي بإطالق النار يف اهلواء 1880عام 

شخص هجموا على مرتل األمريكي 1000حبوايل يكي بزمالئه الذين قُدر عددهم ختويفا له، فاستنجد املكس
، فتشكلت جلنة "يومانس هنري" فتدخلت احلكومة األمريكية لطلب التعويض لصاحل ورثة ، فقتلوه رفقة زميليه

أمهلت يف محاية أا خمتلطة أمريكية مكسيكية للنظر يف القضية، فقضت مبسؤولية احلكومة املكسيكية، على أساس 
األمريكيني وقصرت يف مالحقة ومعاقبة ارمني، والدليل على  ذلك أنه من بني األلف شخص تقريبا الذين كانوا 
قد جتمعوا أمام مرتل الضحية، مل يتم اعتقال إال مثانية أشخاص، مت إطالق سراح معظمهم بضمان صوري، وأما 

.)1(م عليهمالباقون فقد فروا من السجن قبل تنفيذ احلك

:مسؤولية الدولة عن األعمال النامجة عن االنتفاضات واحلروب األهلية. خامسا

، ميكن تندلع ألسباب داخلية شىت، أو ثورات داخليةتلم ا ال ختلو دولة يف العامل من حدوث اضطرابات وقالقل
:فما مسؤولية الدولة يف ذلكأن تطال فيها األجانب بالضرر،

من املتفق عليه أن األعمال غري املشروعة، اليت تقع من : )2(الدولة يف حالة االضطرابات السياسيةمسؤولية -أ
األفراد أثناء املظاهرات أو االضطرابات تأخذ حكم تصرفات األفراد يف الظروف العادية، فال تكون الدولة مسؤولة 

ث، وقد استقرت هذه القاعدة يف كثري من القضايا عنها إال إذا ثبت أا مل تتخذ احليطة الالزمة ملنع وقوع األحدا
، وتتخلص وقائعها يف أن مجعية أمريكية دينية، 1920اجلمعية التبشريية الداخلية سنة "الدولية، نذكر أشهرها وهي 

، وقع عليها اعتداء أثناء قيام )سرياليون(كانت تباشر نشاطها التبشريي يف إحدى اجلمعيات الربيطانية يف إفريقيا 
إحدى املظاهرات، فطلبت احلكومة األمريكية تعويض رعاياها عن األضرار اليت أصابتهم على أيدي املتظاهرين 

ذلك، على أساس عدم قيام الدليل على اليات املتحدة األمريكيةفرفضت جلنة التحكيم املشكلة من بريطانيا والو
من املبادئ "ب يف احملمية، وقد ذكرت اللجنة يف تقريرها أن تقصري احلكومة الربيطانية، يف تقدمي احلماية الكافية لألجان

املستقرة يف القانون الدويل أن احلكومات ال تسأل عن أفعال املتظاهرين، ما مل يثبت قبلها أي إخالل بواجباا أو 
".تقصري يف قمع الفتنة

.474، ص رقية عواشرية، املرجع السابق–)1(
.212بن عامر تونسي، املرجع السابق، ص –)2(
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سؤولية الدولة عن األعمال اختلف الفقه حول مدى م:مسؤولية الدولة يف حالة الثورة واحلروب األهلية- ب
الضارة اليت تصيب األجانب خالل احلروب األهلية، فذهب فريق إىل أن الدولة تكون مسؤولة دائما يف مجيع األحوال 
عن أعمال الثورة وجيب تعويض من حلقه ضرر جراء تلك األعمال، ولكن االجتاه العام للفقه الدويل، يذهب إىل أن 

هذه األعمال إال إذا ثبت أا مل تتخذ االحتياطات الالزمة والتدابري الفعالة لقمع الثورة الدولة ال تكون مسؤولة عن 

:)2(أما التحكيم الدويل فإنه يفرق بني احلاالت التالية، )1(أو اتقاء ما يتوقع منها من أضرار

مسؤولة عن األعمال غري تتعلق حبالة فوز الثوار وتأليفهم حكومة جديدة، فإن هذه األخرية تكون :احلالة األوىل
، ألن الثوار الذين أحرزوا النصر يعدون املشروعة اليت حدثت سابقا، كما أا تتحمل أيضا مسؤولية الدولة السابقة

املمثلني الشرعيني لإلدارة القومية منذ بداية الرتاع املسلح، ومن الطبيعي أن تتحمل حكومتهم اليت يعتربوا بسببه

.)3(قيام هذا الرتاع املسلحاحلكومة الشرعية منذ

وهنا ال تسأل احلكومة القانونية عن األعمال غري املشروعة اليت ارتكبها ،وهي خاصة بفشل االنتفاضة:احلالة الثانية
ويربر الفقه ، وتسأل يف حالة التقصري يف بذل العناية الالزمة للسيطرة على الثورة، الثوار استنادا إىل فكرة الضرورة 

بأن احلكومة الشرعية اليت هزمت الثوار، ال تعترب مسؤولة عن األضرار اليت تسببوا فيها لألجانب، ألن الثوار هذا احلل
.كانوا متمردين وخارجني عن القانون، وألن املسؤولية تزول عندما ختتفي السلطة الفعلية والدائمة

لدولة على التخلي عن حيادهم إزاء الفريقني تشجيع لألجانب املقيمني يف ا-يقول البعض اآلخر- ويف هذا التربير

وحال هلذا اإلشكال يسارع الفقه إىل القول بأن ، )4(املتنازعني ومساندة الثوار على الفوز من أجل تأمني تعويضام
:انتفاء املسؤولية يتضمن استثناءين

.وت تقصري الدولة يف واجب احليطة واحلذربث-

.صفحها وعفوها عن الثوار-

.241، ص بن عامر تونسي، املرجع السابق–)1(
.215املرجع نفسه، –)2(
.262، املرجع السابق، ص القانون الدويل العامحممد اذوب، –)3(
.61املرجع نفسه ، ص –)4(



المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة عن انتھاكھا لحقوق :                       الفصل الرابع
اإلنسان

-312 -

.ضررال: -ج

ويعين الضرر ،فحيث ال ضرر ال مسؤوليةاليت تشترط وجوده،هو الركيزة األساسية لتقرير املسؤولية الدولية
اخلسارة املادية أو املعنوية اليت تلحق بدولة «املساس حبق أو مصلحة مشروعة ألحد أشخاص القانون الدويل، أو هو 

.»ما

ضوعية اليت تزهد يف عنصر الضرر، ألن العربة ليست بوقوع الضرر، إمنا وإن كنا يف احلقيقة منيل إىل املسؤولية املو
العربة يف التجرأ على انتهاك االلتزام الدويل، فإن سلمتالدولة املنتهكفقد ال تسلم هي ،يف وجهها هذه املرةااللتزام

انون اجلنائي الداخلي حول اجلرمية أو غريها يف املرة املقبلة، ونؤسس هذا الطرح على ما هو متعارف عليه يف الق

:وهي)1(وبعيدا عن هذا اجلدل ، يذكر الفقه مجلة من الشروط يتعني توفرها يف الضرر،اخلائبة

.وليس جمرد احتمال بالوقوعبالفعل،جيب أن يكون الضرر أكيدا واقعا -
.أن يكون الضرر ثابتا ال عارضا-
.أال يكون الضرر قد مت التعويض عنه قبل-
.ن ينصب على حق وليس على جمرد مصلحةجيب أ-
.أن تكون هناك رابطة بني الضرر والفعل غري املشروع-

.بني الضرر املادي أو املعنوي، وكذا الضرر املباشر وغري املباشرعادةالتمييزيتمو

حبقوق يتمثل الضرر املادي يف املساس حبق من حقوق الشخص الدويل أو:الضرر املادي والضرر املعنوي. أوال
أما الضرر املعنوي فيتمثل يف املساس بشرف أو ، رعاياه يترتب عليه أثر ملموس وظاهر للعيان، كتدمري إحدى سفنه

وكذا يف األمل الذي يصيب اإلنسان يف جسمه أو عاطفته،كرامة أو مسعة أو اعتبار الشخص الدويل أو بأحد رعاياه
آخر هو كل اعتداء على حق من حقوق الشخص الدويل تترتب عليه ل عزيز أو قريب، أو مبعىنتكما يف اإلهانة أو ق

. آثار مؤملة وغري ملموسة

.229إحسان هندي، املرجع السابق، ص -)1(
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أما عن الضرر املعنوي فقد سلّم الفقه ،يه بغض النظر عن طبيعتهفوبالنسبة لألضرار املادية، فالتعويض عنها ال خالف 

، واليت تتلخص وقائعها يف أن سفينة تابعة "االلويزتان"، كما ورد يف قضية )2(والقضاء مببدأ التعويض عنه بعد تردد
الغرقى الالئي أصابتهن زوجاتالتعويضوقد طلبت. قامت بإغراقها غواصة أملانيةاليات املتحدة األمريكيةللو

، فصدر حكم احملكمني بالتعويض عن أضرار صدمات عاطفية نتيجة انقطاع العالقة الزوجية بالشكل املفاجئ واملؤمل
.املعنويةالزوجات 

جتدر اإلشارة إىل أن األضرار اليت تصيب رعايا الدولة، مادية كانت أو :الضرر املباشر والضرر غري املباشر. ثانيا
. تعترب يف الوقت نفسه أضرارا تصيب الدولة ذاا بطريق مباشر، ألن املسؤولية الدولية هي عالقة بني الدول،معنوية
ها، وليست األضرار اليت تصيب األفراد إال معيارا يعتمد عليه فقط يف تقييم الضرر الفرد املضرور طرفا فيتربوال يع

فالدولة دائما صاحبة املصلحة املعتدى عليها، وفقا ،املعنوي الواقع على الدولة ذاا نتيجة االعتداء الواقع على رعاياها
ألجانب يشكل يف الوقت نفسه ضررا ملا استقر عليه الفقه والقضاء، فكل ضرر يقع على شخص أو أموال أحد ا

ومن املتفق عليه أنه لكي يكون الضرر حمال للتعويض، جيب أن تكون هناك رابطة ،معنويا للدولة اليت ينتمي إليها
سببية مؤكدة، وليست حمتملة بني الضرر والفعل املنسوب للدولة، وكذا أن يكون الضرر شخصيا، ويتفرع عن هذا 

.ا الفقه والقضاء بالبحث وهي إمكانية التعويض عن الضرر املباشراألمر مسألة أخرى تناوهل

، يتبني لنا أن القضاء مل هذا ومن خالل مراجعة العديد من القضايا واألحكام اليت تناولت مسألة الضرر غري املباشر
لضرر املباشر غالبا الضرر التابع لضرر آخر رئيسي، وهو الذي يتلو اولكن الغالب أنه قصد به. م واحدمفهوحيدد له

قت بني الضرر املباشر وغري املباشر أن فر" اآللباما"وقد سبق هليئة التحكيم يف حكمها الصادر يف قضية ، يف ظهوره
عن مثن السفن اليت قام الثوار اجلنوبيون بإغراقها بواسطة سفن اليات املتحدة األمريكيةعندما قضت بالتعويض للو

اليات املتحدة األمريكيةوذلك باعتبار أن تلك األضرار املباشرة اليت أصابت الو،رابنيت وسلحت يف موانئ إجنلت
ولكنها رفضت الطلب األمريكي بإلزام إجنلترا بالتعويض عن األضرار غري املباشرة اليت أصابت االقتصاد األمريكي 

.)1(نتيجة للحرب األهلية األمريكية

.348بن عامر تونسي، املرجع السابق، ص –)2(

.341بن عامر تونسي، املرجع السابق، ص –)1(
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شروط املسوؤلية الدولية، يتوجب علينا واحلالة هذه إثبات توافر هذه بعد الفراغ من التأصيل الفقهي القانوين ل
اول إثبات قيام مسؤوليتها حن، للقول بقيام مسؤوليتها، ولذلك سوف األمريكيةالشروط يف سياسة الواليات املتحدة

: املدنية أوال، مث اجلنائية ثانيا عرب املطلبني املواليني

المطلب الثاني

األمریكیةالمدنیة للوالیات المتحدةلیة الدوالمسؤولیة 

الدولية يف شقها املدين، معناه وجوب توافر شروطها الثالث األمريكية بقيام مسؤولية الواليات املتحدةإن القول
: اليت سبق وأن درسناها يف املطلب أعاله وهي 

.الفعل غري املشروع-
.الضرر-
.روعالعالقة السببية بني الضرر والفعل غري املش-

يبقى اإلشكال يف الركن األهم وهو الفعل لوإن كان يف احلقيقة أن إثبات الشرطني األخريين ال يثريان أي إشكال، 
إثبات وجوده من جهة ، وإثبات أنه ال يتعلق به أي سبب من أسباب اإلباحة أو مانع غري املشروع، الذي يتعني علينا 

.رة الالمشروعية إىل دائرة اإلباحة واملشروعيةمن موانع املسؤولية اليت خترج الفعل من دائ

بالرجوع إىل املادة األوىل من : الفعل غري املشروع املستوجب للمسؤولية الدولية املدنية: الشرط األول-أ
هو ،مشروع جلنة القانون الدويل ، فإن الفعل الذي ميكن أن تقوم به مسؤولية الواليات املتحدة يف شقها املدين

ن قائمة األفعال اليت قامت ا إن كان يف حقيقة األمر أغري مشروع وفق القانون الدويل ، وقيامها بعمل
.الواليات املتحدة كثرية 

واملواثيق )1(بنص ميثاق األمم املتحدة–غري املشروعالعدوانفعلكل من لكننا نكتفي يف هذا املقام بدراسة 
مبا . مث احتالل أرضهاوسالمتهاالقوات املسلحة وديد استقالهلاجتاه دولة مستقلة بواسطة -األخرى ذات الصلة

.من ميثاق األمم املتحدة4املادة الثانية فقرة –)1(
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وكذا الفعل غري املشروع املتمثل يف يشكل  يف النهاية ما يسمى جبرمية العدوان اليت تنقلها إىل املسؤولية اجلنائية الدولية،
.انتهاك قواعد حقوق اإلنسان املشمولة حبماية القانون اإلنساين

، اليت نريد إقامة م عن املسؤولية املدنية للدولة، فإن كالمنا سيقتصر فقط على هذه الناحيةوألننا بصدد الكال
. املسؤولية املدنية من أجل تكريس آثارها القانونية واليت تتكفل بتحملها الدولة وليس األفراد

مشروع بل ويعترب فعال غري املتعلق باعتبار فعل العدوانالدليل على صحة الطرح إن : فعل العدوان: 1-أ
يف -العدوان-، ما ورد يف مشروع جلنة القانون الدويل بشأن قيام املسؤولية على هذا الفعلجرمية دولية

:على النحو التايلمن املشروع19، حيث جاءت صياغة املادة )1(قراءاته األخريةإحدى 

لدولة التزاما دوليا هو من علو يشكل الفعل غري املشروع دوليا جرمية دولية حني ينجم عن انتهاك ا-«
األمهية بالنسبة لصيانة مصاحل أساسية للمجتمع الدويل حبيث يعترف هذا اتمع كله بأن انتهاكه يشكل 

.جرمية
ميكن النافذة،، وبناء على قواعد القانون الدويل -السابقة–مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة الثانية -

:تنجم خصوصا أنة الدولية للجرمي

عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني، -أ
.كااللتزام بتحرمي العدوان

عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية حق الشعوب يف تقريرها مصريها، - ب
.».....كااللتزام بتحرمي فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة

كن أن ، وإمنا اإلشكال الذي مي)2(ذلك فإن اإلشكال ال يثور حول اعتبار فعل العدوان فعال غري مشروعجلأومن 
.نع حال دون اكتسابه هذه الصفةالقانوين، هو وجود سبب ما أو مايعترض التأسيس

ومواد الباب الرابع41و 40لنصوص اخلاصة املتعلقة ذه احلاالت، انظر املواد واستبدال ذلك بإحاالت إىل ا2002مت إلغاء هذه املواد من القراءة األخرية لعام –)1(

.من مشروع جلنة القانون الدويل
تثور املسؤولية يرى بعض الفقه يف هذا الشأن أن القيام حبرب عدوانية من جانب أي دولة هو مبثابة إخالل بالتزام تعاقدي جوهري يكون من شأنه قيامه أن –)2(

عسكرية وغري العسكرية مبعرفة جملس اقدية يف مواجهة الدولة املخلة، وهي املسؤولية اليت ارتقى ا ميثاق األمم املتحدة إىل إمكانية توقيع العقوبات الدولية بنوعيها الالتع

دار النهضة :القاهرة(، )النطاق–املدخل ( سلحة الدولية قانون الرتاعات املحازم حممد علتم، :راجع يف ذلك.  األمن ، إلعادة السلم واألمن الدوليني إىل نصاما

.129، ص )2002العربية، 
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11مات الرد األمريكي على هجشرعية دى شرعية التكييف وإليه أثناء دراسة لوبالعودة إىل ما مت التوصل 

قد جانبها الصواب عندما اعتربت أا يف موقع و موقف املدافع األمريكيةأن الواليات املتحدةجند، 2001سبتمرب
عن النفس ضد هجمات عدوانية ، ألننا أثبتنا أن اهلجمات مل تكن أعماال عدوانية مسلحة، واحتياطا أن الواليات 

شرط سواء من حيث الضوابط الزمانية أو فاع الشرعيمل حتترم مبادئ وشروط الداألمريكيةاملتحدة
أن جملس إىل لنا ومن جهة أخرى توص،من ميثاق األمم املتحدة هذا من جهة51،املقررين مبوجب املادة التناسب

ض يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية باستخدام القوة املسلحة للرد على هجمات سبتمرباألمن مل يفو.
أن تكون احلرب على اإلرهاب ضمن إطار الدفاع عن النفس ، سواء بصفة فردية أو مجاعية، لنرتع وعليه ال ميكن

.لتربير انتفاء مسؤوليتهاالواليات املتحدة األمريكيةصفة املشروعية اليت ميكن أن تتشبث ا 

إلرهاب يف إطار نظرية لتبقى نقطة أخرى جديرة باالهتمام والدراسة، وهي فرضية استخدام القوة يف احلرب على ا

قد الواليات املتحدة األمريكيةسيما إذا علمنا أن ال،)1(األمن اجلماعي اليت متثل إحدى مستثنيات حظر استخدام القوة
هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتبار أن اإلرهاب ، شن هذه احلرب على اإلرهابلت ما يشبه حلفا من أجل شكّ

.لدوليني على لسان جملس األمن يف قراراته ذات الصلةجرمية دولية دد السلم واألمن ا

وإمنا متت اإلشارة إىل ما يفهم االستثناء،وبالعودة إىل ميثاق األمم املتحدة جند أنه مل ينص صراحة على هذا املبدأ أو 

ا جملس األمن إعماال ألمن اجلماعي اليت يتخذهومتثل تدابري ا، )2(منه ذلك يف املادة األوىل، بعبارة التدابري املشتركة
مت اللجوء إىل استخدام واليت حر4فقرة2أحد أهم االستثناءات اليت يوردها امليثاق على نص املادة 42لنص املادة 

.القوة يف العالقات الدولية
على من اجلماعي لضمان كافة االلتزامات القانونية اليت يفرضها ميثاق األمم املتحدة وال ميكن استخدام تدابري األ

الدول، بل يقتصر عمل هذه التدابري يف مواجهة األعمال العسكرية اليت تلجأ إليها الدول يف عالقاا مع بعضها البعض 

حفظ السلم واألمن الدويل، وحتقيقاً هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشتركة الفعالة ملنع (ميكن استنتاج هذا االستثناء من نص املادة األوىل يف فقرا األوىل بقوهلا-)1(

ن الدويل، دد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً ملبادئ العدل والقانواألسباب اليت

ليس يف هذا امليثاق ما (سابع بقوهلا احمليلة إىل بنود الفصل ال7أو املادة الثانية فقرة  ) .حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي ” لألمم املتحدة“يسوغ 

).الفصل السابعهذا املبدأ ال خيلّ بتطبيق تدابري القمع الواردة يف ألن حتل حبكم هذا امليثاق، على أن 
دار النهضة العربية، :القاهرة(، )دراسة يف اآلثار القانونية والسياسية واإلستراتيجية حلرب اخلليج الثانية(نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، عمر رضا بيومي، -)2(

.65، ص ) 2000
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ويتم استخدام هذا اإلجراء بعد إذن جملس األمن  ، )3(بشكل خيالف االلتزامات املترتبة عليها مبوجب نصوص امليثاق

.)4(من امليثاق األممي39وجب صالحياته املنوطة به مبقتضى أحكام املادة حتت هدف إعادة السلم واألمن الدوليني، مب
ويف العمل الدويل شواهد على استخدام هذا اإلجراء، من خالل عمليات عسكرية استنادا إىل الفصل السابع وتفويض 

:جملس األمن هي

.27/6/1950الصادر يف 83رار وحلفاؤها ضد كوريا واملستندة إىل القالواليات املتحدة األمريكيةعمليات ·
.29/11/1990الصادر يف 678عملية التحالف ضد العراق دف حترير الكويت واملستندة إىل القرار ·

الصادر يف 816ت جملس األمن اتدخل قوات حلف مشال األطلنطي يف البوسنة واهلرسك واملستندين إىل قرار·
.4/6/1993الصادر يف 836و القرار 31/3/1993

.)1(جملس األمن، حىت يكتسب الشرعية الدولية صادر منلقيام ذا اإلجراء من تفويض البد لعليه و

-ذلكوقد درسنا - فقد ألفيناهسبتمرب،هذا وبالعودة إىل قرارات جملس األمن فيما خيص موقفه جتاه ما حدث يف 
لى عزمه يف اختاذ مجيع الوسائل املناسبة كما أكد ع، أن اإلرهاب يشكل ديدا للسلم واألمن الدولينياعترب قد

دون أن يصدر منه ما يوحي إىل تنازله ألحد سواء أكان دولة أو جمموعة من الدول أو منظمة إقليمية للقيام حملاربته،
وعليه فاحلرب األمريكية غري شرعية من هذا املنظور وال ميكنها بأي حال من ، بأي عمل عسكري جتاه اإلرهاب

.ستناد إىل زعم تفويض جملس األمن هلا يف إطار نظرية األمن اجلماعياألحوال اال

م مشروع جلنة القانون الدويل جمموعة قد.موانع املسؤولية الدولية واحلرب األمريكية على اإلرهاب- ب
:من الظروف النافية للعمل غري املشروع ميكن إجيازها يف العناصر التالية

.66، ص نفسهاملرجع–)3(
يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم يف ذلك ( : ةمن ميثاق األمم املتحد39تنص املادة –)4(

).حلفظ السلم واألمن الدوليني أو إعادته إىل نصابه42و 41توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا ألحكام املادتني 
:أن استخدام القوة بناء على تصريح جملس األمن ميكن أن ينطوي على بعض العيوب منها: اأمحد أبو الوفىير–)1(

استصدار التفويض لتحقيق مصاحل خاصة بالدول، تتعدى اهلدف املعلن وهو األمن اجلماعي وإعادة السلم واملن الدوليني إىل نصاما-
.لكربى إساءة استخدام التفويض من قبل الدول اإمكانية-
.إطالق العنان للدول يف املغاالة يف استخدام القوة دون رقابة من جملس األمن-
اعد املنصوص عليها معارضته ألجراء منصوص عليه يف امليثاق وهو تشكيل جلنة احلرب اليت تعمل حتت رقابة جملس األمن، يف احلاالت اليت تستدعي ذلك حسب القو-

.748، املرجع السابق ، صالوسيط يف القانون الدويل العامأمحد أبو الوفاء، :  راجع يف ذلك،يثاق األمم املتحدةيف الفصل السابع من م
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سببا من األسباب اليت تؤدي إىل انتفاء العمل الدويل غري املشروع، فإذا وافقت تعد املوافقة .املوافقة: 1- ب
دولة أو أي شخص من أشخاص القانون الدويل، على ارتكاب دولة أخرى لعمل غري مشروع قبلها، اعترب هذا 

.األخري مشروعا
وغالبا ما يعترب يف ،ادة الدولةفدخول القوات األجنبية إىل إقليم دولة ما، يعترب يف العادة انتهاكا خطريا لسي

الواقع عمال عدوانيا، غري أن هذا العمل يصبح مشروعا، إذا ما حدث بناء على طلب الدولة أو موافقتها 
الذي يعد انتهاكا لسيادا -وهناك حاالت كثرية يف العمل الدويل، طلبت فيها بعض احلكومات التدخل، 

.قمع اضطرابات داخلية أو عصيان أو ثورةقصد-لوال وجود هذه املوافقة أو الطلب
كما قد ترسل بعض الدول قوات إىل إقليم أجنيب إلطالق سراح رهائن، وإن كانت هذه العملية تعد غري 
شرعية من حيث املبدأ، إال أا قد تكتسي طابع الشرعية إذا كان قد وافقت عليها الدولة صاحبة السيادة على 

ملية، كالعملية اليت قام ا الكومندوس املصري يف مطار قربص لتخليص الطائرة األماكن اليت نفذت فيها الع
:وحىت يعتد باملوافقة يشترط الفقه أن.املصرية من طرف املختطفني

.أن تكون املوافقة صحيحة خالية من كل العيوب§
.نسبة املوافقة إىل الدولة§
.أن تكون املوافقة سابقة عن الفعل غري املشروع§
).التناسب(الفعل يف حدود املوافقة أن يكون§

العمل العسكري على أفغانستان، فقد مت وبإسقاط ما ذكر على احلرب على اإلرهاب، وباخلصوص حول شن
، -حركة طالبان–موافقة السلطة القائمة آنذاك استيفائه للشروط السابقة الذكر، وخصوصاهذا األخري دون

.ملانع يف هذه النقطةوعليه ال ميكن أن نقول بوجود هذا ا

)1(التدابري املضادة: 2- ب

هي إجراءات تقوم ا الدولة ردا على قيام دولة ما بعمل غري مشروع جتاهها، فالتدابري املضادة هي أعمال جاءت 
وعلى العكس من ذلك يرى اجتاه يرفض التدابري املضادة، معتربين أا ،لتدفع الدولة األخرى على احترام التزاماا

تؤدي إىل خلق عدم االستقرار يف النظام القانوين الدويل ألا تشكل وسائل حرب باردة بني اخلصوم ويروى 
. باستعمال وسائل أخرى أكثر سلمية

.مصطلح التدابري املضادة هو املصطلح احلديث املستخدم للتعبري عن تدابري االقتصاص–)1(



المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة عن انتھاكھا لحقوق :                       الفصل الرابع
اإلنسان

-319 -

ت بفكرة التدابري املضادة كعامل من وأمام هذه اخلالفات ذهبت جلنة القانون الدويل إىل مذهب وسط، حيث أقر
الفعل، لكنها يف الوقت نفسه وضعت شروطا هلا حىت ال يساء استعماهلا، بل وأفردت عوامل نفي عدم املشروعية عن

.هلا فصال خاصا من الباب الثالث، من املشروع أين ذكرت مضمونه وحدوده ونطاقه وشروطه
املشروع وع أنه ال ميكن اختاذ التدابري املضادة إال من أجل محل الدولة صاحبة العمل غريومن بني ما ينص عليه املشر

،واليت من )2()1(فقرة50على االمتثال اللتزاماا الدولية، شريطة عدم املساس جبملة من االلتزامات اليت عددا املادة

، )1(بينها االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا فعال ، وعدم املساس حبماية حقوق اإلنسان األساسية
.ساين اليت متنع األعمال االنتقاميةوااللتزامات ذات الطابع اإلن

ماموضوعها وعدم احتروعليه ال ميكننا القول بأن احلرب األمريكية هي من قبيل التدابري املضادة لعدم توافر
.لعدم تالؤم ذلكأصال والستحالة تطبيقها،شروطها

.الضرورة : 3- ب

يعرض بقاءها للخطر وال دخل هلا ،وشك الوقوعهي احلالة اليت تكون فيها الدولة مهددة خبطر جسيم حال أو على
هي «:وكما قال انزيلويت،يف نشوء هذا اخلطر وال ميكن دفعه إال بإهدار مصاحل أجنبية حممية مبقضي القانون الدويل

. )2(»احلالة اليت يستحيل فيها التصرف بوسيلة أخرى غري خمالفة القانون

:يةال متس التدابري املضادة بااللتزامات التال«):1(50تنص املادة –)2(

.االلتزام املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة باالمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا فعال·
االلتزامات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان األساسية·
االلتزامات ذات الطابع اإلنساين اليت متنع األعمال االنتقامية·
»د القانون الدويل العامااللتزامات األخرى مبوجب قواعد قطعية من قواع·

من األساسي التمييز بني اهلدف الرئيسي وهو «: من خطورة التدابري املضادة جند أن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية بشأن أثر العقوبات االقتصادية على السكان املدنيني تقرر–)1(

حلثها على االلتزام بالقانون الدويل، وبني ما يصاحب العقوبات من معاناة تصيب أكثر اموعات ضعفا يف البالد ممارسة الضغط السياسي واالقتصادي على النخبة احلاكمة يف بلد ما 

.10/10/2010:، تاريخ التصفحr.comwww.ic، الة الدولية للصليب األمحر، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساينماركو ساسويل، :راجع، »املستهدف
:  ة القاهرة يف النواحي التاليةلكنه يف احلقيقة حالة الضرورة ختتلف عن حالة القو. وال شك أن هذا التعريف يقترب إىل تعريف القوة القاهرة-)2(

.محاية الوجود: القوة القاهرة: الباعث-1
.الدولة على مصاحل غريهاأولوية مصاحل : الضرورة

.إجراء قانوين خيضع للتقدير املوضوعي للقضاء: القوة القاهرة: التطبيق-2
.إجراء مادي خيضع للتقدير الشخصي للدولة: الضرورة

.ال متثل خطرا على الدولة اليت وجه إليها: القوة القاهرة: النتــائج-3
.متثل خطرا على وجود الدولة اليت وجه إليها اإلجراء املادي: الضرورة
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رات اليت أشار إليها الفقه، لدرء آثار تلك اهلجمات، يف ظل الكثري من اخليالواليات املتحدة األمريكيةلأنواألكيد 
:للهجوم يف حال وقوعه، ومن بني تلك اخليارات نذكرهاعدم تفادي

مجع األدلة والبيانات املتعلقة بأحداث احلادي عشر من سبتمرب، وإجراء التحقيقات القانونية الالزمة لكشف -
.وا مبساعدته سواء أكانوا أفرادا أو دوالالفاعل احلقيقي ومجيع من قام

:إحضار الفاعلني وأدلة إدانتهم إىل جملس األمن الذي له أن يقوم ب-
.تشكيل حمكمة جنائية دولية حملاكمة ارمني املسؤولني عن ارتكاب هذه احلادثة-
ن التصرف وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة للعمل على حفظ السلم واألم-

.ماالدوليني أو إعادما إىل نصا

.مبا يتعني القول بأن العمل يبقى غري مشروعموجود،وعلى ذلك فإن متطلبات االستناد إىل مانع الضرورة غري 

يف فقه القانون الدويل، أن انتهاك حقوق اإلنسان أو بالضرورة املعلوممن: انتهاك قواعد حقوق اإلنسان: 2-أ
هذا ما نرمي إىل ليس، ومبادئهاال غري مشروع وهو انتهاك بالتبعية ملقاصد األمم املتحدة املساس ا يعترب عم

تأسيسه من وراء هذه الكالم، إمنا الذي نريد توضيحه يف هذه النقطة واليت قد ال يعرفها البعض أن انتهاك حقوق 

.)1(اآلمرةاإلنسان هو انتهاك للقواعد

ه املكانة والوضعية القانونية اهلامة مرة واحدة، وإمنا ارتقت سلم القواعد صحيح أن حقوق اإلنسان مل حتتل هذ
القانونية درجة فدرجة، ابتداء من الصفة املقررة فالعقدية مث الشارعة وأخريا الصفة اآلمرة، باعتبارها أعلى 

ة فقط، وإمنا أضحت ولذلك فإن قواعد حقوق اإلنسان مل تعد ملزم، )2(درجات التطور القانوين للقواعد الدولية
قواعد قانونية آمرة تتعلق بالنظام العام القانوين الدويل، فال جيوز خمالفتها أو االتفاق على خمالفتها، وهذا معناه أن 

يقصد بالقاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل القاعدة املقبولة واملعترف «: من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات53تعرف القاعدة اآلمرة كما جاء يف املادة -)1(
هلا ذات لدويل ككل على أا القاعـدة اليت ال جيوز اإلخالل ا واليت ال ميكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدويل ا من قبل اتمع ا

، جملة )دراسة مقارنة(العامالقواعد اآلمرة يف القانون الدويلحكمت شرب، :راجع خصوصا: للمزيد من التوضيح حول حقيقة القواعد اآلمرة يف القانون الدويل.»الطابع

.ما بعدها70ص .1979القانون املقارن، السنة السابعة،العدد العاشر، بغداد،
منشورات :بريوت(،القيمة القانونية لقرارات جملس األمن الدويل يف جمال محاية حقوق اإلنسانى عبد الباقي حممود العزاوي، مل: للوقوف أكثر على هذه املراحل من التطور راجع–)2(

.وما بعدها99، ص )2009احلليب احلقوقية، 
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معاقبة منتهكيها ال يقتصر فقط أمام حماكم حقوق اإلنسان فقط وإمنا أمام القضاء اجلزائي الدويل، باعتبار أن 

.)3(يةانتهاكها ميثل جرمية دول

:إن الدليل على صحة هذا الكالم جنده يف ثنايا االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان أو أحكام القضاء الدويل

غالبية االتفاقيات الدولية ذات الصلة مشولية قواعد حقوق دتأكّ: نصوص االتفاقيات الدولية:1-2-أ
:فقطونظرا الستحالة ذكرها كلها منثل بنص، ميتهاااإلنسان وإلز

-والعهد حقوق املدنية والسياسيةلالدويل لينمن العهداملشتركة بني كل ت عليه املادة اخلامسة ما نص
:الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو مجاعة أو .1«
القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف ا يف شخص مبباشرة أي نشاط أو 

.هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه
ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية املعترف أو النافذة يف أي . 2

فه اأنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف ا أو كون اعتربلد تطبيقا لقوانني أو اتفاقيات أو
.»ا يف أضيق مدى

حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية برشلونة الفقهاء إىليستند الكثري من:القضاء الدويل:2-2-أ
الدولية املتعلقة تضمنت اإلشارة إىل التزام الدول باملبادئ والقواعد واليت1970تراكشن الصادر يف فرباير

باحلقوق األساسية لإلنسان، مبا يف ذلك محايته ضد العبودية والتفرقة العنصرية وحترمي أعمال العدوان، 
.)erga omnes")1"وحترمي إبادة اجلنس البشري، واعتبار هذا االلتزام التزاما عاما 

، بشأن التحفظات على اتفاقية 1951هذه القضية الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية عام إضافة إىل
ن النص على أن املبادئ اليت تضمنتها هذه االتفاقية هي مبادئ منع ومعاقبة جرمية اإلبادة، والذي تضم

ولذلك فإن أي حماولة لالستناد ، تعترف ا األمم املتمدنة كمبادئ ملزمة حىت يف غياب التزامات تعاقدية

.32ص.املرجع السابق، ، التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسانحسني حنفي عمر–)3(

، ة العدل الدولية وحقوق الشخصية اإلنسانيةحمكمجيلبري كيوم، : وحول دور حمكمة العدل الدولية يف جمال حقوق اإلنسان راجع.146إبراهيم بدوي، املرجع السابق، ص -)1(
.وما بعدها123ص ، )2001، مؤسسة آل سعود:غربامل(، ترمجة فاطمة الزهراء ازريول،اتمع الدويل وحقوق الشخصية اإلنسانيةضمن 
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من قانون )34(تلزم الطرف الثالث، كما نصت عليه املادة إىل املبدأ القاضي بأن املعاهدات ال 
.السند القانوينإىل هي حماولة غري سليمة وتفتقد)2(املعاهدات

ألن املسألة حبكم أمهيتها وتعلقها مببادئ ميثاق األمم املتحدة كاحترام السيادة ومنع استخدام القوة وعدم 
، وبالتايل لها قاعدة من  القواعد اآلمرة يف القانون الدويلالتدخل يف شؤون الدول وحق تقرير املصري، جتع

ال ميكن خمالفتها من قبل الدول غري املوقعة عليها، أو اليت مل تصادق عليها قبل دخوهلا حيز التنفيذ، أو 
رض مع تلك القواعد اآلمرة، وإن مل تكن اتفاقية مكتوبة، ألا االدخول يف أي اتفاقية من شأا التع

عرفية دولية قبل أن تغدوا اتفاقية مكتوبة وال ميكن تغيريها أو تعديلها إال بقواعد عرفية هلا نفس قواعد 
.)3(املكانة

الواليات املتحدة ومنها –الدول غري املصادقة على اتفاقيات حقوق اإلنسان على أن : وينتج عن هذا الكالم
املتحدة، وملا هلا من أمهية كربى يف حياة الدول واتمع الدويلاحترام هذه القواعد ، لتعلقها مبيثاق األمم -األمريكية

حسبما أفصحت عليه ديباجة اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات وترمجه ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة السادسة من املادة 
.)2(، وأكدته أحكام القضاء الدويل يف مناسبات عديدة)1(الثانية

وليس من الصعب إثباته، فاحلرب األمريكية على إنكاره و هو الشرط الذي ال ميكن.الضرر: الشرط الثاين
أفغانستان قد خلفت الكثري من األضرار املختلفة، سواء على صعيد املستوى السياسي، أو االقتصادي أو االجتماعي 

ساطة فالعمل غري املشروع قائم حول حصر األضرار يف هذا املرحلة مبكرة نوعا ما ، ألنه وببولعل الكتابة، أو األمين
.ومل ينته بعد ومازال قائما مادامت احلرب على اإلرهاب مشتعلة

، وهي اليت -2008إىل 2001أي مابني -لكننا يف هذا املقام سنحاول التركيز على األضرار الظاهرة يف هذه املرحلة
ونقصد أفغانستان أوال، مث العراق ثانيا، تتشابه إىل حد كبري بني الدول اليت كانت ضحايا احلرب على اإلرهاب، 

.»ال تنشئ املعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغري بدون رضاها«34تنص املادة -)2(
؛ ويؤيد طرحه هذا وجود اجتاه فقهي يرى بعدم وجود تدرج بني مصادر القانون 73، مشار إليه يف مرجع حكمت شرب، املرجع السابق، ص "براونلي" ذا الطرح الفقيه نادى –)3(

التعديل ،حسني حنفي: مو القاعدة اآلمرة، راجع يف ذلكالدويل، وإن وجد فإمنا يكون بني قواعد القانون الدويل، مبعىن مسو بعض القواعد أيا كان مصدرها على البعض اآلخر كس
.99- 98ص، –ص.)2007دار النهضة العربية، :القاهرة (، الطبعة األوىل ، العريف للمعاهدات واملواثيق الدولية

.»واألمن الدويليه ضرورة حفظ السلم تعمل اهليئة على أن تسري الدول غري األعضاء فيها على هذه املبادئ بقدر ما تقتض«:6فقرة 2تنص املادة –)1(
أما بالنسبة للدول غري األعضاء يف «: ، الذي جاء فيه1970لعام 276نذكر حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية ناميبيا، حول تفسري قرار جملس األمن رقم : على سبيل املثال–)2(

اختذا يتإلبداء املساعدة فيما يتعلق باإلجراءات ال1970لعام 276من القرار 5و2مليثاق، فهي مدعوة وفق الفقرتني من ا) 25و24(املنظمة الدولية اليت ال ختضع ألحكام املادتني 

.»املم املتحدة إزاء ناميبيا
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االحتالل األمريكي لكل من يوالشك أن بني األضرار اليت جنمت وبدت للعيان وكانت مصدرا ألضرار أخرى ه
العراق وأفغانستان، وتشكيل وضع جديد كانت له هو اآلخر مجلة من التداعيات ، هي يف حقيقتها أضرار حلقت 

.بالدولتني املذكورتني آنفا

وذجا للدراسة ، سنأخذ هذا األخري من)3(ونظرا لتوفر قاعدة معطيات كبرية حول تأثري االحتالل األمريكي للعراق
:سنقف عند حتديد بعض األضرار اليت حلقته واليت ميكن تقسيمه إىلمن خالله، ووالتحليل 

:االحتالل واحلرب فيما يليجنمت عناليتميكن إمجال األضرار السياسية: األضرار من الناحية السياسية-أ

من العالقات واألوضاع السياسية املتأزمة، كانت وتشابك إدخال اتمع العراقي برمته يف منط جديد-

.)4(نذير شؤم للطائفية والصراعات األهلية من خالل حماوالت تقسيم للعراق إىل مناطق طائفية
.مة العنف غري املشروعمصادرة القرار السيادي العراقي وإدخال البالد يف دوا-
.راقي وزعزعة االستقرار العام للمجتمععتغيري النظام السياسي ال-
.جعل العراق منطقة جتاذبات وتصفية حسابات بني الدول-

تعدت إىل املنطقة برمتها، كان من أجلّها ايار النظام العريب السياسيةواحلقيقة أن آثار احلرب من الناحية
م األمن القومي العريب، وفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل األجنيب يف الشؤون العربية اإلقليمي وتصدع مفهو

.)1(بذريعة اإلصالح وحماربة اإلرهاب

:وذلك يف النواحي التالية:االجتماعيةاالقتصادية واألضرار من الناحية - ب
.النهب والسيطرة على النفط العراقي-

.)2(عراقيحتطيم البنية التحتية واالقتصاد ال-
.تدهور مستوى املعيشة إىل أدىن مستوياته وتزايد فئة الشعب اليت تعيش حتت خط الفقر-

، جملة للحرب ضد العراق وعلى املنطقة العربيةاآلثار السياسية واالجتماعيةوما بعدها؛هاين فارس، 195شاهر إمساعيل الشاهر، املرجع السابق، ص : على سبيل املثال راجع–)3(

، 292جملة املستقبل العريب، العدد حول ندوة احتالل العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا،وما بعدها؛ حممد مجال باروت، 35، ص 2003، سبتمرب 295املستقبل العريب، العدد 

.34، ص 2003جوان 
، ص 2003،جوان 292عدد ، جملة املستقبل العريب،)احلوزة الدينية والعشائر واإلمجاع الديين والسياسي(الصراع على مستقبل العراق وان السيد، رض: انظر على سبيل املثال–)4(

.ما بعدهاو14، ص 2004، أفريل 203، جملة املستقبل العريب، عدد )ثقل احلضور وخمطط االحتواء(يف ظل احتالل العراق وما بعدها؛ صباح ياسني، 128
حنو مواجهة مشروع اهليمنة اإلمرباطورية وما بعدها؛ عصام نعمان، 68ص .2003،ماي 291العدد،املستقبل العريبالنظام العريب وحتدي البقاء، أمحد يوسف أمحد، -)1(

.وما بعدها78ص .2003،ماي 291العدد، األمريكية
.57، ص2003، سبتمرب 295، جملة املستقبل العريب، العدد إعادة بناء العراقعاطف قربخي وعلي قادري،  –)2(
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.تدين مستوى الصحة والتعليم وانتشار البطالة مما اجنر عنه ارتفاع معدل اجلرمية-
.سرقة اآلثار العراقية-

.)3(تزايد فداحة اخلسائر البشرية العراقية اليت يزداد عددها يوما فيوم-
يطرة الشركات األجنبية على الرأمسال العراقي حتت غطاء االستثمارات الواسعة اليت طالت مجيع س-

.)4(فساد وضياع ألموال العراقمن ااالت، حتت مسمى إعادة إعمار العراق وما اجنر عن ذلك 

ال )5(مين العسكريأوجد غزو العراق واحتالله عسكريا آثارا وتداعيات على اال األ:على الصعيد األمين-ج
:يزال مستمرا بسبب استمرار االحتالل ومنها نذكر

.تدمري البنية العسكرية العراقية-
االجتاه حنو إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة على األراضي العراقية، وهو ما يشكل خطرا وديدا -

.)1(على األمن اإلقليمي العريب عامة ودول اجلوار خاصة

، وهي مستقباليت ستكشف عنها األيام واألقالم وال،األضرار الثابتة واملتغرية يف املستقبلهذه غيض من فيض 
األمريكيةأفغانستان البالد والعباد، وهي األضرار اليت تنسب والشك للواليات املتحدةبأضرار ال ختتلف عما حلق 

. وأحالفها
سبق وأن أشرنا إىل أن املسؤولية الدولية ال . ةإسناد الفعل غري ملشروع إىل سلطات الدول: الشرط الثالث-ج

يكتب هلا االنعقاد مامل يتم ربط الفعل بالفاعل وربط الضرر بالفعل، والواقع أن احلرب األمريكية على أفغانستان ، قد 
جلمهورية اشترك يف القيام ا كل من السلطة التشريعية األمريكية والتنفيذية ، سواء اجلهاز السياسي ممثال يف رئيس ا

ووزرائه أو اجلهاز العسكري ممثال يف قيادة أركانه وجنوده، وملا ثبت ذلك فإن املسؤولية الدولية  للواليات املتحدة 
.تقوم بقيام أركاا الثالث

.2006،مارس 325، جملة املستقبل العريب،العدد)2005-2003ملف اخلسائر البشرية املدنية(تقرير حول تعداد اجلثث يف العراق -)3(
84ص.2006،مارس 325ددــجملة املستقبل العريب،الع، عمار العراق حتت االحتاللقضايا الفساد يف إاملختص بشؤون إعادة إعمار العراق، تقرير املفتش العام األمريكي–)4(

.وما بعدها
.210- 208ص، -، ص2007، جانفي 167، جملة السياسة الدولية، العددالفشل األمين العراقعادل مسعود، –)5(
، املستقبل التقرير األمريكي حول املبادئ اهلادية لسياسة أمريكة يف ما بعد احلرب على العراق: الالكتابات األمريكية صراحة أو تلميحا، يف ذلك راجع مثبعضوهو ما تعكسه–)1(

؛ 8-7ص ، –، ص 2004، أبريل 302، املستقبل العريب، العدد العراق بعد عام واحدوما بعدها؛ توماس بيكرنغ وآخرون، 144، ص 2003، جوان 292العريب، العدد 

.وما بعدها18، ص 2006، فرباير 324، جملة املستقبل العريب، العدد العراق ودروسها لتطوير القوات احملليةحرب أنتوين كوردمسان، 
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المطلب الثالث

األمریكیةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للوالیات المتحدة

إن الثابت الذي ال ميكن التغاضي سؤولية اجلنائية الدولية من عدمها، فمل الدولة املبعيدا عن اجلدل الفقهي حول حتّ

سبتمرب ، قد جنم عنها 11على اإلرهاب كأولوية بعد أحداث ت احلرب والسكوت عنه، أن السياسة األمريكية اليت تبن

لعقاب واملساءلة حيث اختص با،ارتكاب ما يعرف باجلرائم الدولية اليت حظرها القانون الدويل يف خمتلف أحكامه

الدراسة اجلرائم الدولية اليت قاماوعلى هذا األساس ، فإننا سنتناول يف هذه ، األفراد الطبيعيني املتسببني فيها

من خالل تعريف اجلرمية الدولية وبيان أركاا بصفة عامة، مث ، املسؤولون األمريكيون يف حرم على اإلرهاب

:على النحو التايليف كل من  أفغانستان والعراق ولية اليت اقترفتها األيادي األمريكيةالتطرق إىل دراسة اجلرائم الد

.تعريف اجلرمية الدولية وأركاا: الفرع األول
.تعريف اجلرمية الدولية: أوال

:ن ذلك إىل مدارس ثالثأيف تعريف اجلرمية الدولية وانقسم بشاختلف الفقه: التعريف الفقهي-أ
وتم هذه املدرسة بالتناقض والتعارض بني السلوك اإلنساين والقاعدة القانونية، أي إبراز : كليةاملدرسة الش-

العالقة الشكلية بني الواقعة املرتكبة وبني نص التجرمي، دون االهتمام جبوهر اجلرمية، باعتبارها واقعة 
كل " :فهاالذي عر،"بيال"ومن فقهاء هذه املدرسة نذكر الفقيه ، )1(تنطوي على إضرار مبصلحة معينة

".فعل غري مشروع ينفذ جزاءه اجلنائي باسم اجلماعة الدولية
واليت تركز على جوهر اجلرمية باعتبارها واقعة ضارة مبصاحل اتمع األساسية، ويرى :املدرسة املوضوعية-

تزييف العملة اليت قد يدبر هلا السلوك الضار بأكثر من دولة، كجرمية " أن اجلرمية الدولية هي " سالدانا"الفقيه 
.)2("أخرىيف دولة وتنفذ يف دولة ،وتوزع يف 

وهي اليت جتمع بني الشكلية واملوضوعية يف اهتمامها بالعالقة الشكلية بني الفعل وبني :املدرسة التكميلية-
.النص التجرميي، دون إمهال األضرار اليت تلحقها اجلرمية باملصاحل األساسية للمجتمع

.64روان حممد الصاحل ، املرجع السابق، ص –)1(
.65، ص نفسهاملرجع –)2(
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هي واقعة ترتكب إضرارا مبصلحة محاها املشرع يف قانون العقوبات، فإن اجلرمية - عموما–كانت اجلرمية فإن 
واقعة إجرامية خمالفة لقواعد القانون الدويل، تضر مبصاحل الدولة اليت حيميها :" هي" جالسري"الدولية حسب 

خمالف للقانون الدويل، يصل إىل درجة سليبأوهي فعل إجيايب " ، وجاء يف تعريف آخر له )3("هذا القانون
معينة يف اإلضرار مبصاحل وممتلكات اتمع ، اليت حيميها هذا القانون، يقوم معها االقتناع يف يقني الدول بأن 

.)4(هذا العمل يتعني جمازاته جنائيا

جيدها قد عزفت عن إن اإلطالع على االتفاقيات الدولية ذات الصلة ، : التعريف القانوين للجرمية الدولية- ب
ن املقصود منها اجلرمية الدولية، وكمثال أيت ميكن القول بباستثناء بعض اإلشارات التعريف اجلرمية الدولية ، 

، اليت أشارت إىل تعريف اجلرمية )5(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةعلى ذلك نذكر 
سلوك ميثل جرما يعاقب عليه باحلرمان التام من احلرية ملدة ال " جرمية خطرية"يقصد بتعبري ( :اخلطرية بقوهلا

.)تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية، فقد جاء خاليا من أي تعريف للجرمية الدولية، وإمنا اقتصر على أما

.احملكمة املوضوعيذكر أنواع اجلرائم الدولية اليت تدخل يف صميم اختصاص 
مت قد-يف إحدى قراءاته غري املعتمدة–من مشروع جلنة القانون الدويل 19املادة على خالف ذلك جندو

يشكل العمل غري املشروع دوليا جرمية دولية حني ينجم عن انتهاك «:تعريفا للجرمية الدولية، بوصفها
ساسية للمجتمع الدويل حبيث يعترف هذا اتمع مبجمله الدولة التزاما دوليا هو من الضرورة لصيانة مصاحل أ

.»بأن انتهاكه يشكل جرمية دولية
ونعتقد أن سبب خلو املواثيق الدولية من هذا التعريف يعود إىل عدم االتفاق على تعريف حمدد أو ترك اال 

.التحركواسعا أمام احملكمة دون فرض تعريف قد حيصر عملها، ويضيق عليها جماال واسعا من

.أركان اجلرمية الدولية: ثانيا

. 70بن عامر تونسي، املرجع السابق،ص –)3(
.296، ص ))ن.ت.ب(القاهرة، (، دراسات يف القانون الدويل اجلنائيوض، ؛ حممد حمي الدين ع71املرجع نفسه، ص –)4(
تشرين 15الدورة اخلامسة واخلمسون املؤرخ يف 25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -)5(

.2000نوفمرب/الثاين
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الركن املادي واملعنوي والشرعي، : تشترك اجلرمية الدولية مع اجلرمية الداخلية يف األركان الثالث املعروفة
والذي يرسم حدود التمايز بينها وبني اجلرائم الدويل،وتتميز اجلرمية الدولية عن الداخلية يف الركن 

:هذه األركان بشيء من اإلجياز الشديدشارة إىلاإلاألخرى، وفيما يلي 

ن أاجلرمية الداخلية، يقتضي الركن الشرعي وجود نص قانوين جيرم الفعل، وعلى غرار : الركن الشرعي-أ
هذا وإن كان الركن الشرعي ال يثري أية إشكالية باعتبار وجود ،يوجد هذا النص قبل ارتكاب اجلرمية

يثري مجلة -الركن الشرعي- موجود بوجود السلطة الواضعة له، فإنه قاعدة جترمي حمددة بنص قانوين
ذو طبيعة عرفية - القانون الدويل اجلنائي- من اإلشكاالت يف القانون الدويل ، ألنه يف األساس

.بالدرجة األوىل

م بتطبيق ، فإن القاضي الدويل ملز)1(ولئن كان املقام ليس مقام ذكر هذه اإلشكاالت وال التفصيل فيها 
.هذا الركن، سواء تضمنه نص مكتوب أو غري مكتوب، حتقيقا ملقتضيات العدالة ومكافحة اجلرمية

للجرمية سواء أكانت داخلية أو دولية ركنا ماديا، والذي يتمثل يف السلوك اإلجرامي :الركن املادي- ب
ثل يف ضرر حلق حبق أو حمدثا يف ذلك نتيجة تتم،الذي يأتيه اجلاين، سواء أكان إجيابيا أم سلبيا

مصلحة مع قيام عالقة سببية بني النشاط والنتيجة اليت تتجسد يف الواقع، وعليه فإنه لتحقق الركن 
:املادي جيب توافر

.السلوك أو التصرف-
.النتيجة أو الضرر-
.العالقة السببية-

ملة تستند إىل القصد اجلنائي أو اخلطأ لتربير لقيام اجلرمية الدولية البد من وجود إرادة آمثة عا: الركن املعنوي-ج
فالقصد اجلنائي يف اجلرمية الدولية يقوم على عنصري العلم واإلرادة، أي علم اجلاين ، حتميل اجلاين تبعة انتهاكه للقانون

.بالوقائع اإلجرامية اليت تتكون منها اجلرمية الدولية، حىت يتحقق قصده، وإرادته إىل حتقيق تلك النتيجة

كما ميكن تأسيس اجلرمية الدولية على فكرة اخلطأ غري العمدي استنادا إىل املنطق القانوين واعتبارات العدالة، بالرغم 
.من أن الواقع العملي مل يعرف جرائم دولية خبطأ غري عمدي

.وما بعدها88املرجع السابق، ص روان حممد الصاحل،: للتفصيل راجع–)1(
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ن الدول وتنفيذها يقصد به قيام اجلرمية الدولية إما بناء على خطة مدبرة من دولة أو جمموعة م:الركن الدويل-د
حمكم ، يقوم -منظمة-من طرفها ، معتمدة يف ذلك على قواا وقدراا ووسائلها اخلاصة، وإما بناء على تنظيم

بارتكاب جرائم توصف باخلطرية ميتد أثرها إىل الوسط السياسي واالقتصادي والقضائي للوصول إىل الثروة او 
.)1(رهاب من أجل حتقيق أغراضها، ويتعدى نشاطها حدود الدولة الواحدةالسلطة، وال تتوان يف استخدام العنف واإل

:ويتحقق الركن الدويل يف العديد من احلاالت نوجز منها

.حالة إتيان فعل أو امتناع عن عمل ميثل عدوانا على مصلحة حيميها القانون الدويل-
.التخطيط املدبر من قبل دولة ضد أخرى-
.ن قبل املنظمات اإلرهابية ضد الدولمة األفعال اإلجرامية املرتكب-
.جرائم األفراد إذا متت حلساب دولة أو بامسها-

وبعد الفراغ من تعريف اجلرمية الدولية، وبيان أركاا، نأيت على دراسة اجلرائم األمريكية املقترفة يف احلرب على 
:اإلرهاب، وذلك يف العنصر املوايل

.املقترفة يف احلرب على اإلرهاباجلرائم األمريكية : الفرع الثاين

لت املمارسات األمريكية أثناء احلرب على اإلرهاب سواء يف مرحلتها األوىل يف أفغانستان أو يف املرحلة الثانية شكّ
اجلرائم بعض يف العراق ، انتهاكات جسيمة حلقوق الشعوب والدول، مما ميكن القول بشأا أن قد ارتكبت 

:م روما األساسي بوصفه األحدث، وهياملنصوص عليها يف نظا

.جرائم احلرب-

.جرائم ضد اإلنسانية-

.جرمية العدوان -

:وفيما يلي دراسة ذلك على النحو التايل

.961؛ حممد حمي الدين عوض، املرجع السابق، ص 143روان حممد الصاحل، املرجع السابق، ص –)1(
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املخالفة اليت يعاقب عليها القانون الدويل واليت يتم " :تعريف جرائم احلرب بأانميك. جرائم احلرب -أ
األعمال اليت " أو أا ، )1("اقترافها خالل فترة العداء ضد أفراد معينني أو ضد اتمع الدويل ككل

يرتكبها العسكريون أو غريهم من األفراد واليت يعاقب عليها يف قانون العدو عند وقوع الفاعلني يف 
، ميكن تصنيفها يف النقاط )3(فاقية روما فقد ذكرت صورا اعتربا تشكل جرائم حرب، أما ات)2("يده

:التالية

ضد أي فعل من األفعال ب، 1949أغسطس /آب12االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة -
.أو املمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلةاألشخاص

ألخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة، يف النطاق االنتهاكات اخلطرية ا-
الثابت للقانون الدويل، 

املشتركة بني 3يف حالة وقوع نزاع مسلح غري ذي طابع دويل، االنتهاكات اجلسيمة للمادة -
عليها واملنصوص من األفعال فعلأيب، 1949أغسطس /آب12اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة 

املرتكبة ضد أشخاص غري مشتركني اشتراكا فعليا يف األعمال احلربية، مبا يف ذلك أفراد القوات املسلحة 
الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض أو اإلصابة أو االحتجاز 

.أو ألي سبب آخر
السارية على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف-

.الدويل، يف النطاق الثابت للقانون الدويل

:)1(هيباقترافها الواليات املتحدة األمريكيةاليت قامت احلرب جرائم وتأسيسا على ما سبق فإن 

.305، صاملرجع السابقإحسان هندي، -)1(
.املرجع واملوضع نفسه–)2(
. راجع يف ذلك نص املادة الثامنة من اتفاقية روما –)3(
He came back convinced that we were committing war“ :ما شاهده يف معتقل غوانتنامو بأنه جرمية حرب قائال)cia(د حمللييروي أح–)1(

crimes in Guantánamo,” the colleague told me. “Based on his sample, more than half the people there didn’t belong
there. He found people lying in their own feces,” including two captives, perhaps in their eighties, who were clearly

suffering from dementia. “He thought what was going on was an outrage,” the C.I.A. colleague added. There was no
rational system for determining who was important and who was not. Prisoners once captured and transported to

Cuba, were in permanent legal limbo. The analyst told his colleague that one of the first prisoners he had interviewed
was a boy who was asked if he “did jihad”— participated in a holy war against America. “The kid says ‘I never did" .

.SEYMOUR M. HERSH.op-cit.p02.:  .انظر
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من غوانتنامويف ىاألسرحرمانمن خالل انتهاكها التفاقية جنيف الثالثة املتعلقة حبماية األسرى -
املركز القانوين الذي منحتهم إياه هذه االتفاقية ابتداء، مث حرمام من احلقوق والضمانات املقررة هلم 

.مبقتضاها، وانتهاك حقوقهم حسب التفصيل املشار إليه فيما سبق

ل القصف انتهاكها التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة، من خال-
العشوائي وقتل األبرياء املدنيني، الذي كان يف العادة تربيرها بأخطاء غري مقصودة، أو التحجج 

.بذرائع واهية كاالشتباه فيهم كإرهابيني

إىل االتفاقية الدولية املتضمنة أركان اجلرائم الدولية املعروضة على احملكمة نارجوعبهواألكيد من كل هذا، فإن
منصوصهوما ، قد حتققت حسباملتمثلة يف التعذيب، لوجدنا أن أركان جرمية احلرب )2(يةاجلنائية الدول

:أن أركان جرمية احلرب املتمثلة يف التعذيب هي«:بقوهلا1-‘2’) أ) (2(8املادة يفعليه

.أن يوقع مرتكب اجلرمية أملا بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر-1
احلصول على معلومات أو اعتراف، أو : ع مرتكب اجلرمية أملا أو معاناة ألغراض من قبيلأن يوق-2

.لغرض العقاب أو التخويف أو اإلكراه أو ألي سبب يقوم على أي نوع من التمييز
تفاقية أو أكثر من اتفاقيات أن يكون ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ممن تشملهم باحلماية ا-3

.1949لعام جنيف
.أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت ذلك الوضع احملمي-4
.أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقترنا به-5
.»أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح-6

ا متوافرة يف قضية غوانتنامو ، فما وقع داخل أسواره أمر يتعدى األمل والواضح البني أن األركان السالف ذكره
بأنواعه، وما متّ كان من أجل اقتناص املعلومات والبحث عن االعتراف بارتكاب جرم ما، ضد شخص مشمول 

ظرف مت حبماية اتفاقية جنيف الثالثة، من قبل أشخاص يعلمون مبا يقومون به وضد من يرتكبون هذه األفعال ويف أي 
.القبض عليهم

، لإلطالع 2002سبتمرب 10إىل 3نيويورك خالل الفترة من يف دورا األوىل املنعقدة يفألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاعتمدت من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام روما ا-)2(

.499، ص )2004دار الفكر اجلامعي، : اإلسكندرية(، موسوعة القانون الدويل للحربوائل أنور بندق، : ا راجععلى نصوصه
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ذه اجلرمية ثابت، وال ميكن نفيه بأي وجه، وهو ما معناه قيام املسؤولية الواليات املتحدة األمريكيةوعليه فإن قيام 
مر اقتصر على هذه اجلرمية وإمنا امتد إىل جرائم أخرى كاجلرائم ضد اإلنسانية،وهو ما سنبينه يف وليت األاجلنائية هلا

:العنصر املوايل

من اجلرائم احلديثة العهد نسبيا على الصعيد الدويل، إذ ضد اإلنسانيةرائماجلتعترب: جرائم ضد اإلنسانية- ب
مل تظهر هذه اجلرائم إال بعد احلرب العاملية الثانية، عندما جاء النص عليها ألول مرة يف املبدأ السادس من 

اق حمكمة نورمربغ اجلرائم ضد اإلنسانية بأا من ميث) ج(فقرة 6وقد عرفت املادة ،مبادئ نورمبورغ
اإلبادة واالسترقاق واإلبعاد وغريها من األفعال غري اإلنسانية املرتكبة ضد أي و القتل «:األفعال التالية

سياسية أو دينية أو جنسية سواء شعب مدين قبل أو أثناء احلرب، وكذا االضطهادات املبنية على أسباب
.)1(»ملرتكبة تبعا جلرمية ضد السالم أو جرمية حرب أو كانت ذات صلة اكانت تلك األفعال ا

هجوم واسع النطاق أو إلنسانية هي جمموعة من األعمال اليت ترتكب يف إطار اوميكن أن نعرف بأن اجلرائم ضد 
.)2(منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني، وعن علم باهلجوم

.244،املرجع السابق، املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةرشاد عارف يوسف السيد ، –)1(
جرمية ضد "لغرض هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل من األفعال التالية :( يت حددت تلك األفعال بقوهلامن اتفاقية روما وال7جاء هذا التعريف يف املادة –)2(

:مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني، وعن علم باهلجوم" اإلنسانية

القتل العمد؛) أ(

اإلبادة؛) ب(

االسترقاق؛) ج(

بعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛إ) د(

السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل؛) هـ(

التعذيب؛) و(

مثل ل آخر من أشكال العنف اجلنسي علىاالغتصاب، أو االستعباد اجلنسي، أو اإلكراه على البغاء، أو احلمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شك) ز(

الدرجة من اخلطورة،هذه

نس على النحو اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجل) ح(

ن القانون الدويل ال جييزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه يف هذه الفقرة أو بأية جرمية ، أو ألسباب أخرى من املسلم عامليا بأ3املعرف يف الفقرة 

تدخل يف اختصاص احملكمة؛

االختفاء القسري لألشخاص؛) ط(

جرمية الفصل العنصري؛) ي(

)ذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف معاناة شديدة أو يف أ) ك(
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تقوم به جمموعة من األفراد أو معزوالاإجرامياعن سياسة معينة وليست نشاطفهي كما يرى البعض تعرب
نه يشكل جرمية ضد اإلنسانية جيب أن يتوافر فيه جمموعة من أوحىت يعترب الفعل ،)1(املنظمات دون تدخل الدولة

.ضد اإلرهابيت حبث مدى توافرها يف ممارسات احلرب آل، سنحاول يف ا7الشروط، أوردا ديباجة املادة 
، ويف ظل صمته " هجوم واسع النطاق " على هذا الشرط اتفاقية روما بقوهلا تدأكّ:جسامة الفعل: 1- ب

عن حتديد املقصود به ، يرى الفقه أن املقصود به هو العدد الكبري للضحايا هلذا الفعل، وكذا ارتكابه على نطاق 
فيها هذه الصفة سواء من حيث جهة اتساع نطاق الفعل احلرب األمريكية وممارستها مل تنعدم ف،)2(واسع

اإلجرامي ، سواء من الناحية اجلغرافية غري احملدودة أو الناحية الزمانية غري املقدرة، أو من حيث عدد الضحايا 
.الذين يزيد عددهم يوما بعد يوم

يف إطار هجوم الفعلباارتكط أشارت املادة السابعة يف مقدمتها ، اشترا: التوجيه واملنهجية يف الفعل: 2- ب
فجاءت ، حىت يعترب جرمية ضد اإلنسانيةواسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني

بأنه النهج السلوكي املتضمن االرتكاب املتكرر لذلك : )3(الفقرة الثانية من نفس املادة لتحدد املقصود بالتوجيه
.ارتكاب هذا اهلجوم أو تعزيزا هلاالفعل ، عمال بسياسة دولة يف

واملستفيد من هذا التوضيح أمر غاية يف األمهية، وهو الفصل بني املنهجية وبني سياسة الدولة، فتوافر املنهجية يف 
.الفعل ال يعين بالضرورة توافر السياسة فيه، وال بد من إثبات توافر كل منهما يف الفعل على حدة

على اإلرهاب بتلك املمارسات تتوافر على هذا الشرط، فالقيام بسلسلة من األفعال والشك أن احلرب األمريكية
على سبيل التكرار وفق سياسة مقصودة يبني صدق ذلك، فعملية التعذيب مثال أو االختطاف القسري ، اليت 

قلني يف جاءت وفق نظام ثابت متكرر، وفق سياسة منتهجة للحصول على معلومات استخباراتية من قبل املعت
.تؤكد ذلكالسجون األمريكية املختلفة

.ولذلك ميكننا القول أن احلرب على اإلرهاب قد توافرت على هذا الشرط تأسيسا على النحو السابق
الكثري من اجلدل ، 7أثار مصطلح املدنيني املستخدم يف مقدمة املادة . ارتكاب الفعل ضد املدنيني: 3- ب

ليه هذا الوصف ، السيما أن اجلرائم ضد اإلنسانية كانت تقوم على التالزم مع وخاصة حول حتديد من ينطبق ع
.جرائم احلرب واجلرمية ضد السالم 

.58عبد القادر البقريات، املرجع السابق، ص –)1(
.259، ص )2006منشورات احلليب احلقوقية، :بريوت(، اجلرائم  ضد االنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةسوسن بكة، –)2(
ضد أية جمموعة من السكان 1جا سلوكيا يتضمن االرتكاب املتكرر لألفعال املشار إليها يف الفقرة " جوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنينيه"تعىن عبارة -)3(

.املدنيني، عمال بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيزا هلذه السياسة
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تحديد املقصود بالسكان املدنيني ، فمحكمة نورمربغ مثال استبعدت من لاحملاكم اجلنائية الدولية تلقد تصدو

أن فئة املدنيني تشمل كل فاعتربتا حمكمة يوغسالفياحة، أمالقوات املسلداجلرائم ضد اإلنسانية اجلرائم ضد أفرا

.)1(ص غري املقاتلنياشخاأل

ضحايا احلرب على اإلرهاب هم من الضحايا املدنيني ، وذلك ألن مبدأ التمييز بني املدنيني معظمواألكيد أن 

عدم وجود تعريف وغري املدنيني يف احلرب على اإلرهاب يعرف ضمورا ، والسبب يرجع حسب البعض إىل

أم ني، مدنيوهو ما جعل الشك قائما يف صفة آالف املعتقلني ، لإلرهاب ميكنه التمييز بني املدنيني وغري املدنيني

املخرج يف ولعلّ، ، وإن كانت احلقائق والتقارير تشري أن أغلب هؤالء اعتقلوا بعيدا عن ساحات احلربنيمقاتل

أم مدنية كانتيف حالة الشك يف صفة الشخص والفاصلةنساين ذات الصلة،تطبيق قواعد القانون الدويل اإلذلك 

. )2(هذا الشخص مدنياوالقاضية باعتبارال، 

ولذلك فإن أغلب إجراءات مكافحة اإلرهاب قد طالت أشخاصا مدنيني، مت االشتباه يف كوم إرهابيني ، أو أم 

أن، فجعل منهم  ذلك متهمني إال لدين واللغة واهلوية و االسمة كاكانوا يف املكان اخلطأ واقترنوا بظروف معين

.القول بتحقق هذا الشرط يف ممارسات احلرب على اإلرهابعلينا وهو ما يتعني ،تثبت الرباءة

حىت تعترب األفعال اليت نصت عليها 7وهو القصد العام  الذي اشترطته ديباجة املادة :العلم باهلجوم: 4- ب

وال غبار على ذلك ، فالدول املتزعمة هلذه احلرب ال وهو العنصر املوجود يف هذه احلرب، نسانيةجرائم ضد اإل

تنكر ممارستها لإلجراءات املنتهكة حلقوق اإلنسان، بل وصل ا األمر إىل حد تربير تلك األفعال وفق أهدافها من 

.تلك احلرب، وما يتطلبه دحر اإلرهاب من التضحية باحلقوق و احلريات

بتوافر الشروط احملددة قانونا فإن بعض صور املمارسات األمريكية يف إطار حرا على اإلرهاب يشكل هوعليه فإن

.جرائم ضد اإلنسانية ، والسيما جرائم االختفاء القسري والتعذيب والتمييز العنصري وغريها

.275سوسن بكة، املرجع السابق، ص –)1(
.اتفاقيات جنيفبامللحقاألولاإلضايف توكولرباملادة اخلامسة من ال–)2(
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ة وباخلصوص املتعلقة بالتعذيب واالختفاء ألركان اجلرائم الدوليففي هذا الصدد وبالعودة إىل االتفاقية املبينة 

الواليات املشكّلني للجرمية ضد اإلنسانية ، جند أن أركاما متوافرة بالقدر الذي جيعل ارتكاب )1(القسري

.هلا قائمااملتحدة األمريكية

ق باجلرائم ظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تفصيال واسعا فيما يتعلالنأورد:)2(جرمية العدوان-ج

.)3(ن احملكمة من تطبيقهاكّمدد املفهوم والشروط اليت تحيحكممل يعتمد بشأا الدولية، عدا جرمية العدوان اليت 

واملؤرخ يف 3314غياب ذلك ، وبالعودة إىل تعريف األمم املتحدة للعدوان وصوره  احملددة مبوجب القرار ويف 
الواليات املتحدة فإن الشيء الذي ميكن قوله أن ما قامت به ،)4(والذي سبق وأن درسناه14/12/1974

السيما أا حتتوي ، عمل عدواين وحرب عدوانية وجرمية عدوانية تتحمل عنها املسؤولية الدوليةاألمريكية
:وهي)5(األركان اليت وضعها رجال الفقه

.أن يكون هنالك عمل عدواين يتضمن استخدام القوة املسلحة-
.اشرة هذا العمل من ضباط عظام أو موظفني كبارأن يكون مب-
.أن يكون هناك عنصر دويل مزدوج، القائم به والشخص املعتدى عليه-
.أن يكون دون مربر قانوين-
.املبادرة أو األسبقية يف العدوان-
.أن يكون على نية إاء العالقات السلمية و االعتداء-

.فقرة واحد من هذه االتفاقية7راجع يف ذلك املادة –)1(
)2(–درجت الكتابات الفقهية والنصوص القانونية فيما مضى باعتبار اجلرمية ضد السالم هي احلرب العدوانية والتآمر ضد السالم ، ولذلك عارالتخطيط «: فت اجلرمية ضد السالم بأ

رشاد عارف :  راجع، »مل من األعمال السابقةواإلعداد لشن احلرب العدوانية أو احلرب باملخالفة للمعاهدات الدولية واالتفاقات والعهود أو املشاركة يف خطة عامة أو اآلمر يف أي ع

القضاء اجلنائي عصام عبد الفتاح مطر، : ؛ للتوسع يف جرمية العدوان راجع خصوصا244عربية اإلسرائيلية،املرجع السابق، يوسف السيد ، املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب ال

.وما بعدها261، ص)2008دار اجلامعة اجلديدة، ،: القاهرة(، )مبادئه، وقواعده املوضوعية واإلجرائية(الدويل
يعرف جرمية العدوان ويضع 123، 121ارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني مت«:ما يلي2فقرة 5تنص يف ذلك املادة –)3(

.»وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة. الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية
.وما بعدها195الثالث ، ص من الفصلاألولراجع املبحث–)4(
.1065حممد حمي الدين عوض، املرجع السابق، –)5(



المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة عن انتھاكھا لحقوق :                       الفصل الرابع
اإلنسان

-335 -

وانعقاد املسؤولية الدولية األمريكية بنوعيها املدنية واجلنائية، وذلك إن ما ميكن قوله بعد الوصول إىل تأسيس قيام 
بتوافر أركاما وشروطهما، هو البحث عن الطرق القانونية إلعماهلما ، وهو النقطة الرئيسية، إذ ال عربة بقيامها دون 

.وفيما يلي دراسة لذلك.  إنفاذها وإعماهلا

لثالثاالمبحث 

األمریكیةولیة للوالیات المتحدة آثار قیام المسؤولیة الد

لق أساسا جبرب الضرر الذي جنم عنجيعل القانون الدويل من قيام املسؤولية الدولية حتقق جمموعة من اآلثار، وتتع

لكن إن صدق هذا الكالم عن املسؤولية املدنية، فإنه ال يصدق على ، الفعل غري املشروع الذي قامت به الدولة

عن اجلرائم اليت قام ا بعض الدولية ، ألنه ال ميكن تصور جر دولة معينة إىل قاعة احملاكم ملقاضاا املسؤولية اجلنائية 

مكانية التعويض املادي عن إاألفراد املنتمني إليها، وإن كان يف حقيقة األمر أن قواعد القانون الدويل اإلنساين تشري إىل

.اجلرائم الدولية

ديد آثار قيام املسؤولية الدولية املدنية للواليات املتحدة عن األفعال اليت ال ميكن وعليه أردنا يف هذا املبحث حت

.اعتبارها جرائم دولية حىت ال تنفلت من سيف التعويض، وإضافة إىل ذلك حتديد آثار قيام مسؤوليتها اجلنائية الدولية 

:وعليه حتدد بنيان هذا املبحث على النحو التايل

.قيام املسؤولية الدوليةآثار: املطلب األول-

.األمريكيةآثار قيام املسؤولية الدولية املدنية للواليات املتحدة: املطلب الثاين-

.األمريكيةآثار قيام املسؤولية الدولية اجلنائية للواليات املتحدة: املطلب الثالث-

.وعرب الدراسة التالية يأيت التفصيل

المطلب األول

دولیةقیام المسؤولیة الآثار
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ب على قيام املسؤولية الدولية نشوء التزام أو عالقة قانونية جديدة بني شخص القانون الدويل املنسوب له يترت
تجلى يف االلتزام الذي تفرضه قواعد القانون يارتكاب الفعل غري املشروع والشخص املتضرر، وموضوع هذه العالقة 

النتيجة الوحيدة ،فعله، ويعترب الفقه والقضاء الدويل أن االلتزام بالتعويضالدويل يف إزالة اآلثار الضارة اليت ترتبت على
.والوسيلة الطبيعية واملناسبة اليت يرتبها على خمالفة شخص القانون الدويل ألحد التزاماته الدولية

ضية مصنع ، بشأن ق26/09/1927دت على هذا الشيء حمكمة العدل الدولية الدائمة يف حكمها الصادر يف وقد أكّ
من املبادئ املقبولة يف القانون الدويل أن خرق االلتزامات الدولية، يستوجب تعويضا مناسبا، فالتعويض «:" شورزو"

، وهو ما أوضحته جلنة املطالبات »يعترب متمما لتطبيق االتفاقيات، وال ضرورة لإلشارة إليه يف كل اتفاقية على حدة
بأن القواعد العامة يف كل من القانون العام واخلاص، تنص على أن " لويزتانيا"ية األمريكية األملانية املختلطة يف قض

أي اعتداء على احلقوق ينشأ عنه ضرر يرتب التزاما بالتعويض عن هذه األضرار ويلزم أن يكون التعويض معادال "
".ومساويا لألضرار اليت حدثت

على استمرار واجب الوفاء، الكف وعدم التكرار، اجلرب: وهي)1(د املشروع يف بابه الثاين نتائج معينةهذا وقد حد

:لكنه عموما، فإن التعويض يتم يف الصور التالية، )2(من املشروع31شروط املادة 

.وقف العمل غري املشروع:الفرع األول

اا الدولية، ألن إن وقف العمل غري املشروع دوليا هو أحد النتائج املترتبة على انتهاك الدولة أو الدول اللتزام

فال بد من ،)3(األضرار اليت تسببها العمل غري املشروع قد يتعدى حدود الدولة املتسببة إىل دول أخرى متجاورة
وقف العمل غري املشروع فورا درء لتزيد املخاطر واألضرار من جهة، ومن جهة أخرى احليلولة دون توسيع دائرة 

.الضرر إىل دول جماورة
ن االلتزام بوقف االنتهاك هي حالة ميكن تصورها يف األعمال غري املشروعة اليت هلا آثار مستمرة، مثل الفقه أىوير

اعتقال شخص أو أخذ ممتلكات أو االستيالء على أحد السفارات، ألن طول استمرار السلوك غري املشروع مينح 

.)1(فاعله إدراك عدم مشروعية فعله ومن مث وقفه وااللتزام بتصحيحه

.من مشروع جلنة القانون الدويل)32، 31، 30، 29، 28(املواد نصانظر-)1(
:  ؛ للوقوف على قضية عملية فيما يتعلق باملسؤولية والتعويض، راجع»ة عن الفعل غري املشروععلى الدولة املسؤولة التزام جبرب كامل اخلسارة لنامج«: على 31تنص املادة –)2(

AUGUSTE Mampuya , responsabilité et réparation dans le conflit des grands-lacs au congo-zaire, revue générale de
droit international public, tom 108/2004/3,p697 et s.

.25صاحل حممد حممود بدر الدين، املرجع السابق،ص –)3(
.353بن عامر تونسي، املرجع السابق، ص –)1(
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، فها هي حمكمة العدل الدولية يف قضية الرهائن يقدم فرضية احتجاز الرهائن النموذج الواضح هلذا األثرو
جيب على احلكومة اإليرانية أن تتخذ على الفور مجيع اخلطوات من أجل تصحيح احلالة «: األمريكيني يف طهران تقرر

:أجل حتقيق ذلك جيب عليها، وما نشأ عن هذه األحداث، ومن 4/11/1979النامجة عن أحداث
وغريه من الواليات املتحدة األمريكيةأن تنهي على الفور االحتجاز غري املشروع للقائم بأعمال -

اآلخرين احملتجزين حاليا الواليات املتحدة األمريكيةاملوظفني والدبلوماسيني والقنصليني ورعايا 
األشخاص استثناء وأن تعهد م إىل كرهائن يف إيران، وأن تقوم على الفور بإطالق سراح كل

.الدولة احلامية
أن تضمن أن مجيع األشخاص املذكورين تتوافر هلم الوسائل الالزمة ملغادرة األراضي األمريكية مبا فيه -

.وسيلة االنتقال
الواليات املتحدة أن تسلم على الفور إىل الدولة احلامية مباين وممتلكات وحمفوظات ووثائق سفارة -

.)2(»يف طهران وقنصلياا يف إيرانريكيةاألم

، دف إىل وقف "أن حتدد على الفور"، "أن تنهي على الفور" والشك أن منطوق احلكم يؤيد ذلك، فعبارات 
.عمال غري املشروعة إضافة إىل أمور أخرىألا

الترضية : ثاينالفرع ال

النوع الذي ميكن جربه بإعادة الوضع على ما يتحدد نوع التعويض بناء على نوع الضرر ، فإذا كان الضرر من
كان عليه قبل وقوع العمل غري املشروع مسي التعويض بالتعويض العيين، أما إذا استحال ذلك وكان جربه بتقدمي 

متس املصاحل املادية أو -هذين النوعني من األضرار–قسط من املال، مسي التعويض تعويضا نقديا، وهي يف الغالب 
.للدولةةاالقتصادي

لكن هناك من األضرار ما ميس الدولة يف مصاحل معنوية يسبب هلا معها أضرارا معنوية قد ال ميكن إصالحها بتقدمي 
ولذلك جند أن ، املناسب هلذه األضرارلتكون التعويضالترضية فتأيت،قسط من املال أو إعادة ما كان على ما كان

على الدولة " :بالقول37ولية الدول قد أشار إىل هذا املعىن يف نص املادة مشروع جلنة القانون الدويل املتعلق مبسؤ
املسؤولة عن فعل غري مشروع دوليا التزام بتقدمي ترضية عن اخلسارة اليت تترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر 

تصرفات الصادرة عن وتعين الترضية قيام الدولة بعدم إقرار ال، "إصالح هذه اخلسارة عن طريق الرد أو التعويض

.355املرجع نفسه، ص -)2(
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سلطاا أو موظفيها، أو هي جمرد قيام الدولة املسؤولة باإلعالن عن عدم تصرفات الضارة باالعتذار عنها أو معاقبة 

.)1(مرتكبيها

تكون أحيانا األضرار املعنوية أشد وقعا وأكثر إيالما من األضرار -على غرار الشخص الطبيعي–ويف احلقيقة 
املهينة سيادة وكرامة الدول وكرامة شعوا ومؤسساا ، من خالل التصرحيات الضارة واالستفزازية املادية، فاملساس ب

من قبل دولة أخرى ، يتعدى حجم الضرر الذي قد ختلفه لدى هذه الدولة ، رمبا حجم للدولة وثوابتها ورموزها
.ضرر ناجم عن جتميد أرصدة مالية أو عدم تنفيذ اتفاقية ثنائية

لكنها يف اإلمجال تنتج عن االعتداء على أسباا،مظاهر األضرار املعنوية اليت ميكن أن تلحق بالدول بتعدد وتتعدد 
سابقة الذكر 37، ذكرت املادة خمتلفةيف املمارسة الدولية بوسائل وتتم الترضية ،حقوق معنوية وأدبية جيب احترامها

:من بينها)2(حاالت
.التأسفدولة اليت صدر منها الفعل غري املشروع، وإبداء تقدمي اعتذار رمسي من جانب ال-
.تكرار الفعلمالتعهد بعد-
.دبلوماسية إىل الدولة املتضررة لتقدمي االعتذارإرسال مذكرات أو إيفاد بعثة رمسية-
.حتية العلم األجنيب كتعبري عن االعتراف باخلطأ-
.إىل العدالةوعقيام الدولة بعزل وتقدمي املتسببني يف العمل غري املشر-

مبعىن أن تكون الترضية متناسبة مع )3(د الترضية بشرط التناسبواملالحظ أن مشروع جلنة القانون الدويل قد قي ،
. الضرر،  كما اعترب أا ال جيب أن تكون يف شكل مذل للدولة املسؤولة

منها يف أعقاب حادثة طائرة التجسس أ للصني بطلب .م.االعتذار الذي قدمته الوجند:لنماذج اهذه وكمثال على 
األمريكية واليت كانت حتلق يف املياه اإلقليمية الصينية أين اصطدمت بطائرة حربية صينية، سقطت على إثرها الطائرة 

باالعتذار الرمسي، وقامت الصني بإطالق سراح طاقم الواليات املتحدة األمريكيةفقامت 2001الصينية، يف أفريل 
أشارت حمكمة اليت ،1990وبني نيوزلندا عام بني فرنسا "راندو واريون"وكذا قضية، األمريكيةطائرة التجسس

.89مهيسي رضا ، املرجع السابق، ص –)1(
.»خذ الترضية شكل إقرار باخلرق أو تعبري عن األسف أو اعتذار رمسي أ و أي شكل آخر مناسبقد تت«:الفقرة الثانية نصت- )2(
."ينبغي أال تكون الترضية غري متناسبة مع اخلسارة، وال جيوز أن تتخذ شكال مذال للدولة املسؤولة" 3فقرة / 37نصت املادة –)3(
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اإلدانة أمام الرأي العام عن طريق قرار احملكمة، يشكل ترضية مناسبة عن و نشر هذهإدانة فرنسا " :أنفيها التحكيم

.)1("نوية اليت أصابت دولة نيوزلندا عاألضرار القانونية وامل

:العيين واملايل، كما يليوإن مل ميكن للترضية جرب الضرر، تعدى األمر بعد ذلك إىل التعويض بشقيه هذا 

يقصد بالتعويض العيين إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل وقوع العمل غري املشروع، : التعويض العيين: لثالفرع الثا
عويض الكامل، وقد أخذت بذلك حمكمة العدل الدولية الدائمة يف وتعترب هذه الوسيلة هي أقرب الوسائل التقديرية للت

، إذ أوضحت يف حكمها أن من أوىل الوسائل اليت جيب اللجوء إليها يف حالة 1927يف " مصنع شورزوف"قضية 
ويض هو إعادة احلال إىل ما كانت عليه والذي يعد التع،خمالفة أحد األطراف اللتزاماته املنصوص عليها يف املعاهدة

وعلى هذا األساس فإن املقصود بالتعويض العيين هو إعادة الدولة املعتدية األشياء واألموال أو األوضاع ،الطبيعي

: )2(القانونية إىل ما كانت عليه قبل وقوع الفعل غري املشروع

رية واألحكام ويكون عن طريق إلغاء الدولة املعتدية جلميع القرارات اإلدا: إعادة احلال إىل وضعه القانوين-أ
يف صورة قرار إداري مثال القضائية اليت تشكل خمالفة ألحكام القانون الدويل،  فإذا كان الفعل الضار

، أو كان حبجز شخص أجنيب بدون وجه حق، فيجب إلغاء هذا القرار و إطالق سراح الشخص احملتجز
شركة أجنبية بدون مربر، يف شكل حكم قضائي صادر عن حمكمة داخلية قاض باالستيالء على أموال

.)3(وجب إلغاء احلكم  الوارد ورد األموال املصادرة

ويكون عن طريق التزام الدولة املخالفة برد األشياء واملمتلكات :)الرد(إعادة احلال إىل وضعه املادي- ب
مشروع جلنة قد وضع ،ولأو االنسحاب من األراضي اليت مت احتالهلا بالقوةبناء ما مت دميهأو، املصادرة 

:القانون الدويل شروطا للتعويض العيين هي

.أال يكون الرد مستحيال-
. أال ينتج عنه عبء ال يتناسب مع املنفعة املتأتية من الرد-

.91مهيسي رضا ، املرجع السابق، ص –)1(
يف مذكرة نيل درجة املاجستري(، )دراسة خاصة بالوضع يف اجلوالن والعراق( احلماية القانونية للممتلكات الثقافية يف الرتاعات املسلحة حسان اللحام، مسية -)2(

.157، ص2009، كلية احلقوق ، دمشق، )القانون الدويل
85مهيسي رضا ، املرجع السابق، ص -)3(
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على الدولة املسؤولة عن فعل غري مشروع دوليا التزام بالرد، أي إعادة «: ما يلي35حيث قررت بشأن ذلك املادة 

:ليه قبل ارتكاب الفعل غري املشروع دوليا، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكوناحلالة إىل ما كانت ع

.غري مستحيل ماديا-أ

»غري مستتبع لعبء ال يتناسب إطالقا مع املنفعة املتأتية من الرد بدال من التعويض- ب

و إتالف املمتلكات أو ويثري التعويض العيين من الناحية الواقعية عدة إشكاالت حتول دون تنفيذه كهالك املال أ

ففي مثل هذه احلاالت يتعني البحث عن بدائل للتعويض العيين، واليت قد يكون من بينها التعويض األشخاص،وفاة 

.النقدي

التعويض، ففي قضية املعبد بني تايالند وكمبوديا عام وللقضاء الدويل شواهد كثرية فيما يتعلق ذا الصنف من 
ة طلب كمبوديا الذي تضمن رد أنواع معينة من املقتنيات الفنية والتارخيية، كانت ، حيث أيدت احملكم1962

السلطات التايالندية قد استولت عليها ونقلتها من منطقة املعبد، لذلك أمرت احملكمة تايالندا إضافة إىل إاء االحتالل 
التارخيية والفنية اليت رفعت وسرقت من للمعبد وسحب العناصر املسلحة من حميطه ، أن تلتزم برد مجيع املقتنيات 

.)1(1954املعبد خالل مدة احتالل القوات التايالندية له منذ عام 

ج .ر" بني ليبيا و شركات بترول أجنبية ، أعلن احملكم الدويل الوحيد " تكساكو"قضية هي ويف قضية أخرى، و
تنفيذ االلتزامات التعاقدية، وأنه بناء على ذلك، يدعو ، بأن الرد العيين لألشياء ميثل اجلزاء الطبيعي لعدم "ديبوي

احلكومة الليبية إىل أداء التزاماا على وجه التحديد، وأضاف احملكم أنه ال ميكن استبعاد هذا احلل إال يف احلالة اليت 

)2(.يستحيل فيها إعادة الوضع إىل ما كان عليه استحالة مطلقة

وتعترب هذه الصورة أكثر شيوعا يف جمال إصالح الضرر، ومؤداها دفع مبلغ ):ملايلا(التعويض النقدي : الفرع الرابع

من املال مياثل أو يعادل ما أصاب املتضرر من أضرار مادية أو معنوية، ويتم اللجوء إىل تعويض مايل إذا أصبح من غري 

تم تقدير التعويض املايل على أساس وي، املمكن إعادة احلال إىل ما كانت عليه سابقا قبل وقوع الفعل غري املشروع

.معايري حمددة، هي وجوب قصره على األضرار املباشرة، وكذا قدرها وحجمها يوم التعويض للتعويض

.157رجع السابق، ص مسية حسان اللحام ، امل–)1(
.87مهيسي رضا ، املرجع السابق، ص –)2(
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على الدولة املسؤولة عن فعل غري -«:من املشروع بقوهلا36وقد أشارت جلنة القانون الدويل إىل ذلك يف املادة 

.الضرر الناتج عن هذا الفعل، يف حال عدم إصالح هذا الرد مشروع دوليا التزام بالتعويض عن 

يشمل التعويض أي ضرر يكون قابال للتقييم من الناحية املالية، مبا يف ذلك ما فات من الكسب، -

.»بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا 

بالطرق السلمية املعروفة ويتم حتديد مبلغ التعويض باالتفاق بني أطراف الرتاع عن طريق وسائل تسوية الرتاعات
اصة بني قسواء بطريق املفاوضات أو التحكيم أو القضاء أو غريها من الطرق الناجعة يف اعتقاد األطراف، أو إجراء م

ويتم تقدير التعويض وفقا لقواعد القانون الدويل ، عيها كل طرف يف مواجهة الطرف اآلخراملطالبات املختلفة اليت يد
صاحبة العمل غري املشروع –خلي للدولة مرتكبة الفعل الضار، ألن طبيعة العالقة بني الدولتني وليس القانون الدا

.)1(، حيكمها القانون الدويل وليست قواعد القانون الداخلي-املتضررةوالدولة 

هذا الشيء والتعويض النقدي ذه الصفة هو البديل عن الشيء املتعذر رده عينا ، ولذلك ال ميكن أن يكون أقل من 
ويزخر العمل الدويل بشواهد كثرية نذكر منها ، أو أكثر منه، وال يكون وسيلة لإلثراء على حساب الدولة املسؤولة 

مقتل ركاا ، ، وهي السفينة األمريكية اليت أغرقها األملان يف احلرب العاملية األوىل، واليت جنم عنها " لويزيتانيا"قضية 
املبلغ النقدي الذي جيب دفعه يتعلق باألضرار املادية واألضرار النفسية واألحزان النامجة فأعلنت حمكمة التحكيم بأن

.)2(عن اختفاء األشخاص األعزاء

المطلب الثاني

األمریكیةثار قیام المسؤولیة  الدولیة المدنیة للوالیات المتحدةآ

ى الدولة اليت ارتكبت عمال من األعمال املوجبة بنا أن قواعد املسؤولية الدولية تنشئ التزاما قانونيا علمر
يتمثل يف إصالح الضرر، ويتم هذا األخري كما رأينا أشكاال عديدة، منها التعويض العيين أو الرد  ،للمسؤولية

.87مهيسي رضا ، املرجع السابق، ص -)1(
.107،املرجع السابق، املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيليةرشاد عارف يوسف السيد ، - )2(
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كان عليه قبل وقوع االنتهاك ، مث الترضية املناسبة اليت والتعويض النقدي يف حالة استحالة إرجاع الوضع إىل ما

.)1(ها الدولة املعتدية للدول املضرورةتقدم
ا كان والشك أن حتديد نوع اإلصالح وشكله وحجمه، متوقف أساسا على نوع الضرر وشكله وحجمه، وملّ

الفعل املشكل للضرر مستمرا ، باستمرار احلرب على اإلرهاب، وبقاء أدواته ومنها احلرب العسكرية ، بالرغم من 
وخصوصا يف العراق ، وبقاء مسلسلها  متواصال  يف أفغانستان، يف مشاهد القتل والتخريب املزاعم األمريكية بإائها 

فإن الكالم عن التعويض كالم سابق ألوانه، لكن ال يعين ذلك اإلحجام عنه ،لكل ما يشتبه فيه أنه يدعم املقاومة 
فإن املستمرة،عمال غري املشروعةألنه وكما جاء يف مشروع جلنة القانون الدويل اخلاص مبسؤولية الدول عن األ

، يتحدد بالفترة بني )2(بوصفها أعماال غري مشروعة مستمرة زمنيا-وخملفاا-عن احلرب على اإلرهاب التعويض
.بداية احلرب وبني ايتها، دون أن ننسى اآلثار املستقبلة لألضرار اليت يكون هلا ذلك الوصف

والذي ميكن أن يتناسب مع طبيعة الواليات املتحدة األمريكيةكن أن تقوم به وعليه فإننا نرى أن التعويض الذي مي
:يتنوع بني األصناف التاليةعنه،الفعل غري املشروع الذي قامت به، ويغطي األضرار اليت جنمت 

على الدولة املسؤولة عن «: من املشروع بقوهلا30وهو ما أوجبته املادة : الكف وعدم التكرار:أوال-
:التزام بأنعل غري املشروع دوليا الف

.تكف عن الفعل إذا كان مستمرا-
.»تقدم التأكيدات والضمانات املالئمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الضرورة بذلك-

هذا ولئن كان هذا النص وغريه من نصوص املشروع يى بتنظيم أفعال غري مشروعة قد ال ترتقي إىل درجة عن
، إال أن املبادئ اليت جاء ا صاحلة جلرب ما ميكن جربه، والبداية تكون الواليات املتحدة األمريكيةاألفعال اليت أتت ا 

وقيف وتعن احتالل هذه الشعوب ، ووقف احلرب األمريكية على اإلرهاب، الواليات املتحدة األمريكيةبكف 
.وصال أوطاا وتركتها خرابا بعد عمارج بقواا من أقاليم الدول اليت استباحت أرضها، وشتت أوروسائلها واخل

تها، وهي اخلطوة كَّإعادة األمور إىل سإن هذه اخلطوة هي اخلطوة األوىل واملناسبة لباقي اخلطوات، اليت من شأا 
تكون مصحوبة بتقدمي ضمانات واضحة بعدم تكرار ذلك، من خالل االنقياد ألحكام الشرعية الدولية جيب أن اليت 

الة يف تفعيل العمل الدويل اجلماعي للنهوض بشؤون اتمع الدويل، من خالل عنها، واملشاركة الفعوعدم اخلروج

.156صاملرجع السابق، مسية حسان اللحام، –)1(
ته أي بصفته هذه، عرف الفعل غري املشروع املستمر بأنه كل تصرف صادر عن الدولة ، ميتد بدون أن يتغري خالل فترة ومنية قد تطول أو تقصر، فهو يستمر بذاي–)2(

.وليس عن طريق آثاره ونتائجه
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إىل غري ذلك ،على ثرواا واحترام الدول وسيادا و االلتزام بأحكامها االنضمام إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة،
.من اإلجراءات اليت تصب يف مصب احترام الشرعية الدولية

تتعدد صور الترضية اليت جيب حيث اليت تأيت بعد توقيف آلة احلرب عن العمل، الثانية،وهي اخلطوة . الترضية: ثانيا
:ونذكر من بني هذه الصورضحاياها،تقوم ا جتاه أن-وحلفاءها عامة–خاصة الواليات املتحدة األمريكيةعلى 

وكذا ،وصادرت خريااضت استقالهلا وانتهكت حرماا ، وقوتقدمي اعتذار رمسي  للدول اليت أطاحت ا  -
فأهانتها يف دينها ومعتقداا فوصفته للشعوب اليت أذاقتها من خالل احلرب األمرين، وسامتها سوء العذاب،

لت ، وأعطبت  وتركت أوضاعا مت ورمقتلت ويتبدين العنف والتطرف، فكان مما كان يف احلرب أن 
تعطيل أمم عن التقدم افكان األثر البارز هل، الناسحياةُبالسلب ادية قاسية ، تأثرت هلا واقتصاجتماعية

.اذج للعلم والتقدم واألمنمنكانت والتطور، والزج ا يف غياهب التخلف والفقر، بعد أن 

م دفعت مثنا م، ألمفيكون هذا االعتذار اعتذار أمة أمريكية، مل حيسن حكامها التعامل مع ظرف خاص أملَّ
ألفعال مل ترتكبها، سوى أا كانت تشكل شعوبا لدول كانت تشكل حلكام أمريكا أهدافا إستراتيجية 

.فال أمريكا حصلت على أمنها و ال الشعوب حتصلت على مبتغاها،هامة

يب االعتراف بعدم مشروعية احلرب األمريكية، واعتبار أن األمة األمريكية كانت ضحية هي األخرى ألكاذ-
فئة، اعتمدت على أسلحة الكذب الشاملة،  من أجل محل األمة األمريكية ومن ورائها دول أخرى لالعتداء 

، تقدمي الواليات املتحدة األمريكيةعلى أمم بريئة مما امت به، وحتقيقا لذلك يتعني على أهل احلق داخل 
النتهاكات اجلسيمة حلقوق شعوب بأكملها فما هؤالء ارمني املتسببني يف إشعال فتيل هذه احلرب والقيام با

.وإنزال العقاب م، جربا خلاطر ضحاياهم و شفاء  لغليلهمللعدالة بالك بأفراد

ن للتعويض عن األضرار األدبية واملعنوية اليت أصابت الدول جراء هذه اونعتقد أن هذين األسلوبني مناسب
.كن ملال الدنيا وكنوزها جربهاال مياليت - حسب اعتقادي–وهي األضرار احلرب،

احلال على ما اإلشارة إىل أن املقصود بالتعويض العيين هو إعادة الدولة املعتديةمتتقد.التعويض العيين: ثالثا
أو الرد املادي لألشياء ، ع العمل غري املشروع، سواء بإعادته إىل وضعه القانوين السابقكانت عليه قبل وقو

.مت االستيالء عليهاواملمتلكات اليت
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، ويف ظل األوضاع اليت آلت إليها أحوال وتأسيسا على ذلك ، فإن الرد يف حالة احلرب األمريكية على اإلرهاب 
بقى فرضية إعادة النظم السياسية اليت فإنه تم ، دتل وهالدول اليت كانت عرضة هلا جرائها، ففي استحالة رد ما قُ

. يصطدم باألوضاع الواقعية احلاليةطبعالكن ذلكحتالل هي األقرب إىل التحقيق،كانت سائدة قبل احلرب واال

ولذلك نود أن نشري إىل مسألة أثارها الباحثون، ميكن أن تكون حمال واضحا للتعويض العيين، وهي رد املمتلكات 
، الواليات املتحدة األمريكيةبل الثقافية اليت مت االستيالء عليها يف فترة احلرب، وذلك يف حالة ثبوت سرقتها من ق

وخاصة يف العراق، وفيما يلي حماولة للوقوف على حقيقة ما خلفته احلرب على العراق وبالتحديد على اآلثار الثقافية 
.اليت كانت هلا العراق مركزا ومهدا

. اآلثار العراقية واحلرب األمريكية-أ

اعتربوا أن اصطباغ رها املؤرخون العراقيون، الذين ت اليت حرجعلنا نتوقف بالدراسة هلذا العنصر ، تلك الشهاداما 
أهون ألف مرة من استباحة املتاحف وسرقة عشرات 1258فيه عام " هوالكو" مياه دجلة حبرب الكتب اليت رماها 

.مثيال التاريخ هلااآلالف من أندر وأمثن القطع األثرية يف عملية سطو مل يعرف

نه وجد يف املتاحف بعد سرقتها مفاتيح أيقول " دوين جورج" اسات يف هيئة اآلثارفهاهو مدير البحوث والدر
خاصة لفتح األبواب احملكمة وخرائط تفصيلية للمتاحف ، تتضمن مواقع املخازن اليت تضم أهم القطع األثرية 

املتحف كان خمططا له والبوابات اخللفية للمتحف، واستخدام التجهيزات لرفع أثقل األشياء ، وهو ما يؤكد أن غزو 

أنين أعتقد أم أناس كانوا يعرفون ما يريدون، لقد مروا عابرين " :ويضيف ذات الشخص، )1(كغزو العراق
بالنسخة املصنوعة من األجص للمسلة السوداء، وهذا يعين أم ال بد كانوا متخصصني، فهم مل ميسكوا تلك 

.)2("النسخ

أن األمر بدا كما لو كان اجلناة انتظروا لكي تسقط : " ت األمريكية بقوهلا وهو الشيء الذي أكدته إحدى اال
ويذكر أن قائمة املتاحف املستهدفة مل تقتصر على املتحف العراقي يف بغداد فقط ، بل ، " بغداد ليقوموا بتحركهم

على املكتبة الوطنية العراقية ليأيت الدور أيضا، و الناصرية وبقية مدن العراقامتدت أيدي اإلجرام إىل متاحف املوصل 
فمن يتحمل املسؤولية عن كل ، اليت حتتوي على أندر وأنفس الكتب والوثائق، واليت تعرضت أللسنة اللهب واحلرق

.هذه األحداث، ومن يتحمل التعويض عن كل هذه األضرار؟

.521ص.) 2009حلليب احلقوقية، ، منشورات ا:بريوت(، التزامات الدولة احملتلة اجتاه البلد احملتلمعتز فيصل العباسي، –)1(
.84، ص 2003،مـاي291لة املستقبل العريب،العددجم، جملة املستقبل العريباحلكومة األمريكية متورطة يف سرقة مدبرة للكنوز الفنية العراقيةآن تالبوت، –)2(



المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة عن انتھاكھا لحقوق :                       الفصل الرابع
اإلنسان

-345 -

ولة ملنع مغادرة أن القوات األمريكية مل تقم بأي حماالشهودذكر ي.املوقف األمريكي من األحداث- ب
بل مل تستجب حىت لنداءات اإلنقاذ ، املسروقات بغداد أو لوضع عملية حبث دولية عن التحف املسروقة موضع التنفيذ

.)1(ت الثقافية على غرار املكتبة الوطنية العراقيةآلبعض املنش

قد قامت به هذه القوات األمر قد توقف عند هذا املوقف السليب األمريكي، بل تعدى األمر إىل ما ياليت و
" حتول إىل مطار للمروحيات، وبيت " نبوخذ نصر" األمريكية من ختريب لبعض املواقع األثرية، فبيت امللك البابلي 

ا تركت سيور الدبابات والبلدوزرات أخاديد وحفرا كثرية يف أعرق حاضنة يمأصبح خيمة للجنود ، ف" مردوخ

مرتعا للنبش املستمر حبثا عن -على غرار مشال الناصرية–حتولت املواقع األثرية ، كما )2(حضارية وهي بابل األثرية
، وهو الثمن نفسه اليت دفعته املباين والقصور الرئاسية وما حتويه من قيمة تارخيية واقتصادية اآلثار احملتمل وجودها 

.ا عليها إبان سقوط النظام العراقيأصبح اجلنود األمريكيون يقتنون اآلثار العراقية من شباب عراقيني استولوف

إذا كان للموقف األمريكي املتفرج أحيانا، والقائم بأعمال خمالفة أحيانا أخرى، دور كبري يف ضياع آثار حضارة 
بالد الرافدين، إحدى أقدم احلضارات اليت عرفتها اإلنسانية على مدى تارخيها الطويل، وإحدى أهم املصادر لعلماء 

وحلفائها الواليات املتحدة األمريكيةيف العامل من قيام -قبل الغزو- علماء اآلثارحذر بشأنه بشدة ماوهو ،اآلثار
تقدمي قائمة مبواقع األماكن األثرية و. بشن هجوم قد يؤدي إىل التدمري أو اإلضرار بالعديد من املدن التارخيية واألثرية

، والتحذير من إمكانية سقوط املتحف ضحية اللصوص تنيمريكيالعراقية املهمة إىل وزارة الدفاع و اخلارجية األ

وهذا ما يفند فرضية العزوف األمريكي عن محاية اآلثار واملنشآت الفنية ، )3(احملترفني يف حالة ايار النظام احلاكم 
.العراقية حبجة عدم وجود حتذير مسبق

املسؤولية الدولية األمريكية عن هذا الفعل غري وهو ما يستدعي حسب قواعد القانون الدويل ذات الصلة، قيام 
وفيما يلي تفصيل . املشروع ، والذي يستوجب التعويض املناسب وهو رد هذه اآلثار إىل مكاا األصلي والطبيعي

: ذلك

بة الوطنية ، أنه استنجد بالقوات  األمريكية يف حماولة  منه إلنقاذ ما ميكن إنقاذه ، بعد رؤيته للهيب النار ميتد إىل املكت-روبرت فيسك–يذكر الصحفي الربيطاين –)1(

.522معتز فيصل العباسي، املرجع السابق، ص : راجع يف ذلك . لكنهم رفضوا تقدمي املساعدة
524معتز فيصل العباسي، املرجع السابق، ص –)2(
.517فيصل العباسي، املرجع السابق، ص معتز ؛ 86املرجع السابق، ص آن تالبوت، -)3(
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وضعت اتفاقيات القانون الدويل ذات الصلة .الواليات املتحدة األمريكيةرد اآلثار املسروقة مسؤولية -ج
، مؤيدة بقواعد القانون الدويل العريف  )1(حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح وص اتفاقية الهاي وباخلص

منع وإيقاف كل أعمال السرقة والنهب والتحويل مهما كان : مجلة من االلتزامات والواجبات على الدولة احملتلة منها
و االنتقام أو القمع اليت ميكن أن تطاهلا ، كما جيب على هذه الثقافية وكذا كل أعمال التخريب أتشكلها للممتلكا

.)2(السلطات االحتياط لذلك

كما ألزمت ذات االتفاقية الدولة احملتلة على عدم إخضاع املمتلكات الثقافية لطلبات لوازم واحتياجات قوات 
جرائم جيب مالحقتها، مبا يعين ر التارخييةليعترب كل حجز أو تدمري أو حتقري متعمد ملثل هذه املنشآت واآلثا، االحتالل

.)3(قيام املسؤولية للدولة القائمة ذه األعمال
النهب والسرقة، هل مت والنظام حوادثحول زمن وقوع متوقف ،ليبقى اإلشكال يف تقرير املسؤولية من عدمها

. ، ببسطها سيطرا على العراقالعراقي مسيطر على األمور ، أم أنه مت حتت طائلة مسؤولية القوات األمريكية
وجود القوات األمريكية يف منطقة املتحف تزامنا مع عمليات السرقة، بل قامت بإطالق عناألخبارحيث تشري

.)4(لتحذير اللصوص-على ما يبدوا–أصابت املتحف يف حماولة قذيفة 
و توقيف هؤالء اللصوص ورد املسروقات، إمكانية واختصاص هذه القوات يف منع هذه العمليات أنوهنا نتساءل ع

.أم أن الظرف ال يسمح و االختصاص غري منعقد

.1954مايو 14مت إبرام االتفاقية يف -)1(
تتعهد األطراف السامية املتعاقدة باحترام املمتلكات الثقافية الكائنة سواء يف أراضيها أو أراضي األطراف السامية املتعاقدة -: تنص املادة الرابعة من االتفاقية -)2(

يف تناعها عن استعمال هذه املمتلكات أو الوسائل املخصصة حلمايتها أو األماكن ااورة هلا مباشرة ألغراض قد تعرضها للتدمري أو التلف األخرى، وذلك بام

.حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها

.احلاالت اليت تستلزمها الضرورات احلربية القهريةال جيوز التخلي عن االلتزامات الواردة يف الفقرة األوىل من هذه املادة إال يف-2

لزوم مهما كانت تتعهد األطراف السامية املتعاقدة أيضاً بتحرمي أي سرقة أو ب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه األعمال ووقفها عند ال-3

تتعهد بعدم االستيالء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة يف أراضي أي طرف سام كما. أساليبها، وباملثل حترمي أي عمل خترييب موجه ضد هذه املمتلكات

.متعاقد آخر

.تتعهد األطراف السامية املتعاقدة باالمتناع عن أية تدابري انتقامية متس املمتلكات الثقافية-4

ه املادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر حبجة أن هذا األخري مل يتخذ التدابري ال جيوز ألحد األطراف السامية املتعاقدة أن يتحلل من االلتزامات الواردة يف هذ-5

.الوقائية املنصوص عليها يف املادة الثالثة
).1899(من الئحة الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف  احلرب  الربية 56وهو من نصت عليه املادة –)3(
.526معتز فيصل العباسي، املرجع السابق، ص -)4(
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ن مسؤولية احملتل املنعقدة مبقتضى أحكام القانون الدويل ، تبدأ يف املناطق اليت تقع حتت السيطرة أستقر عليه فامل
اطنني والنظام واملمتلكات، وهو ما مل وذلك باختاذ كل اخلطوات الالزمة حلفظ وتأمني سالمة املو،املباشرة لقواته

الواليات وعليه فإن إخالل ،يسجل من قبل القوات األمريكية اليت حفظت ما جاءت من أجله، وزهدت يف الباقي
وال حيتاج إىل كثري عناء إلثباته وتأسيسه، يف ظل عدم وجود ما يثبت قيام واضح،ذه القواعد املتحدة األمريكية
.املرفوضةلي عمل من األعمال ملنع حدوث تلك األعماسلطة االحتالل بأ

وإن كان هدفنا من هذا العنصر ليس إثبات املسؤولية األمريكية يف هذا احملال، وإمنا كان البحث عن سبيل إعادة 
ذاكرة الكنوز العراقية اليت فقدت جراء الغزو العراقي و ال نستبعد أن تكون هلا يدا فيها، أو تكون طرفا يف محلة حمو 

.أمة وحضارات تعاقبت على العراق

أو أحد مسؤوليها أو جنودها أو مؤسساا هذه الكنوز الواليات املتحدة األمريكيةوعليه ففي حالة إثبات امتالك 
أما ، واآلثار فإا مسؤولة بوجوب إعادا إىل أحضان مكاا األصلي تأسيسا على قواعد القانون الدويل ذات الصلة

يف عملياا العسكرية أو مبناسبتها ويف استحالة الرد فإنه يتوجب الواليات املتحدة األمريكيةفه من قبل قوات ما مت إتال
.عليها التعويض النقدي ، الذي سنحاول تبيانه يف العنصر املوايل

.التعويض النقدي: رابعا

عن الفعل غري املشروع بدفعه للدولة كان التعويض النقدي هو املبلغ املايل الذي تلتزم الدولة املسؤولة ملا 
بوصفها دولة حمتلة لدوليتالواليات املتحدة األمريكيةفإن ،املضرورة، حينما ال جيدي التعويض العيين نفعا أو يستحيل

أفغانستان والعراق ، وباعتبارها قد ارتكبت من األفعال ارمة مبقتضى قواعد القانون الدويل املختلفة، ونظرا 
ة التعويض العيين يف الكثري منها ، كالقتل والتعذيب وختريب البيوت واملنشآت الفنية واالقتصادية املدنية، فإن الستحال

.)1(1907احلل املناسب هو التعويض النقدي الذي أشارت إليه املادة الثالثة من اتفاقية الهاي الرابعة لعام 
بتعويض كافة األضرار واخلسائر اليت حلقت األقاليم اليت مشلتها ملزمةالواليات املتحدة األمريكيةويف ضوء ذلك فإن 

احلرب على اإلرهاب ومواطنيها ، والنامجة عن جرائمها وانتهاكاا، وتقدير ذلك مسألة موضوعية قد يعهد إىل جلنة 

ا إن الفريق املتحارب الذي خيرق أحكام الالئحة املذكورة يكزن ملزما بالتعويض إذا اقتضى احلال، وهو مسؤول عن مجيع األعمال اليت يقوم " -:تنص املادة الثالثة-)1(

.األشخاص التابعون لقواته املسلحة
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مبا هلا من دولية دولية مشكلة حلصر األضرار واخلسائر وتقدير التعويضات الالزمة هلا، أو ترك ذلك حملكمة العدل ال
.)1(من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية36اختصاص وفق املادة 

المطلب الثالث

األمریكیةللوالیات المتحدةآثار قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة

لية أي قانون مرهون مبدى نضوج ووضوح قواعد املسؤولية فيه، ومدى قدرا على معاقبة كل من تسول اإن فع

وهلذا فإن ، ه نفسه التطاول على القاعدة القانونية ، وهو ما يعترب الضمان الفعال لبقاء هيبة القاعدة القانونية ودوامهال

قواعد املسؤولية الدولية تعترب من أبواب إقامة العدالة ونشر الطمأنينة يف العالقات الدولية وتنظيم شؤون اتمع الدويل 

.األمن الدويلا يكفل احلفاظ على السلم ومب

الدوليني،مت كل ما من شأنه املساس باألمن والسلم ولذلك فإننا نقول أن على القاعدة القانونية الدولية اليت حر

ساِءأن تقف وتذا ل من سو 2(األمنلت له نفسه املساس(.

د أتت من صنوف اجلرائم الدولية قالواليات املتحدة األمريكيةالبيان بأن بولعل ما وقفنا عليه فيما سبق جيعلنا نؤكد 

بالرغم من –وحىت ننظر جبد وبعمق يف إمكانية وقوع هذه املساءلة ، ومن مث احملاكمةما جيعلها موضع املسؤولية 

، وجب علينا التمعن يف القواعد القانونية احلالية -)3(وجود شواهد كثرية يف التاريخ تؤكد فرضية حدوث ذلك

.اكمة هؤالء ارمني الذين تلطخت أيديهم بدماء وشرف األبرياءواليت ميكنها التصدي حمل

ونظرا لذلك فإننا نرى أن سبل حماكمة ارمني األمريكيني املتهمني بارتكاب جرائم خطرية ضد حقوق اإلنسان 

:تكمن يف ثالث صور هي

للدول اليت هي أطراف يف هذا النظام األساسي أن تصرح، يف أي وقت، بأا بذات تصرحيها (:من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية2فقرة 36تنص املادة –)1(

لتزام نفسه، مىت كانت هذا وبدون حاجة إىل اتفاق خاص، تقر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر مجيع املنازعات القانونية اليت تقوم بينها وبني دولة تقبل اال

..........................،: تعلق باملسائل اآلتيةقانونية تهذه املنازعات ال

حتقيق واقعة من الوقائع اليت إذا ثبتت كانت خرقا اللتزام دويل، ) ج(

.)نوع التعويض املترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض) د(
القانون الدويل اإلنساين راجع عمر سعد اهللا، : االستعمارية وكأمثلة على الدراسات املقدمةوهنا تبدوا احلاجة ملحة إىل ضرورة قيام مسؤولية الدول املستعمرة عن احلقب –)2(

.وما بعدها121، ص )2007دار هومة، : اجلزائر(، واالحتالل الفرنسي للجزائر
. وما حماكمات نورمربغ وطوكيو ويوغسالفيا ورواندا خلري دليل–)3(
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.أمام القضاء األمريكي الداخلي)1(حماكمة ارمني: أوال
حاكم األمريكية مبحاكمة اجلنود و الضباط الذين تقع عليهم املسؤولية يف ارتكاب اجلرائم االختصاص للمينعقد 

توواجباتالتزامامن القانون الدويل اإلنساين على أمريكا وذلك على أساس ما يفرضه مها القانون الدويل ، اليت حر
.ان توقيع العقوبات املناسبةمجيع اإلجراءات والتدابري التشريعية والقضائية والتنفيذية لضمباختاذ 

ولعل املثال احلي الذي نسوقه يف هذا املقام ،  هو تلك احملاكمات اليت متت بشأن فضيحة التعذيب بسجن أبو 
غريب، واليت سبقتها تشكيل جلنة للتحقيق يف االنتهاكات واجلرائم اليت اقترفها اجلنود األمريكيون مبعرفة رجال 

"النس مسيث"نائب وزير الدفاع األمريكي، واجلنرال "ستيفن كامبون"تعنيف كل من وكان من نتائجها، اإلعالم 

.)2(ن ، وتوبيخ وزير الدفاع األمريكيمساعد رئيس األركا
م ، ابالسجن ملدة ثالث أعو" ليندي إجنلند" كم على اندة األمريكية كمات أمام القضاء األمريكي فقد حأما عن احملا

لتتواصل فصول هذه ، اكات يف حق سجناء عراقيني، وتسرحيها من العمل تسرحيا غري مشرفبتهمة ارتكاب انته
سنوات وبني 10عسكريا ، تراوحت األحكام فيها بني السجن ملدة 65، مبقاضاة 2005ابتداء من سنة احملاكمات

.)3(حلبسااإلجراءات التأديبية اليت ال تنطوي على 
أا اكتفت بالبيادق الصغرية ، وتناست الرؤوس -إن مل نقل املسرحيات–اكمات وما ميكن القول بشأن هذه احمل

وراء طبيعة احلرب نفسها اليت تعترب حسبهم باحلرب املقدسة ومن ،الكبرية احملصنة وراء أسوار احلصانات من جهة
.من جهة أخرىاملشروعة وبالتايل ال ميكن أن يطاهلم سيف العدالة

إلنساين، ويكون مسؤوال بصفته الفردية، وحياسب ااملدين أو العسكري الذي ينتهك قواعد قانون احلرب، أو الذي ينتهك قواعد القانون الدويل بأنه هو الشخص يعرف جمرم احلرب –)1(

:تاليةئم حرب، ويكون الشخص جمرم حرب يف إحدى احلاالت الاجنائيا، أما األشخاص القانونية الدولية فال ميكن حماسبتهم جنائيا عما يرتكبوه من جر

.حالة ارتكابه اجلرمية وحده أو اشتراكه مع آخرين أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص مسؤوال جنائيا أم غري مسؤول§
.حالة إصداره األمر بارتكاب اجلرمية أو أنه أغرى آخر بارتكاا أو حث على ارتكاا§
.ساعد أو وفر وسائل ارتكااحالة تقدميه  العون بارتكاب اجلرمية أو حرض أو§

.316راجع سهيل حسني الفتالوي و حممد ربيع، املرجع السابق، ص 

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف (، )دراسة جرمية التعذيب يف سجن أبو غريب( املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد عن جرائم التعذيب حممد بن فردية، –)2(

.189، ص 2008وث العربية، القاهرة، ، معهد البح)القانون
"سابرينا هارمان"سنوات ، كما حكم على 8بالسجن ملدة "إيفان فريدريك"سنوات، وحكم على 10بالسجن ملدة "تشارلز جارنر"فعلى سبيل املثال حكم على –)3(

.191راجع يف ذلك حممد بن فردية املرجع السابق، ص .سنوات5بالسجن ملدة 
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السبيل األول يتوقف على وجود إرادة أمريكية داخلية مبحاكمة هاته الرؤوس املدبرة واآلمرة ، اذولذلك فإن فعالية ه
على –باعتبارها فئة خارجة عن األعراف الدولية و خارجة عن التوجهات احلقيقية األمريكية ، ويف ظل غياب ذلك 

: يف العنصر املوايل، ميكن التعويل على سبل أخرى ، وهو ما سنراه-األقل يف هذه املرحلة

.مبدأ االختصاص العاملي: ثانيا
يعرف االختصاص العاملي أو ما يسمى بالوالية القضائية الكونية باختصاص الدول يف مالحقة وحماكمة مرتكيب 

عاملي الاالختصاصر مبدأ ويعب، اجلرائم الدولية، دون اعتبار للجنسية اليت حيملوا أو املكان الذي ترتكب فيه اجلرمية
وتكافله يف محاية املصاحل املشتركة، ويترجم ذلك بالسعي ،عن وحدة اتمع الدويل يف مكافحة أشد اجلرائم خطورة

بغض هايتواجد يف إقليمدولةمبوجب قواننياكمة كل شخص متهم بارتكاب جرائم معاقب عليها يف القبض وحم
. أو جنسية املعتدى عليه أو مكان اجلرمية النظر عن جنسيته أو املصلحة اليت وقع عليها االعتداء

اليت أشارت يف العديد من موادها اتفاقيات جنيفمنهاوجيد هذا املبدأ سنده يف العديد من النصوص الدولية، 

مقتريف إىل ضرورة اختاذ الدول األطراف يف املعاهدات اإلجراءات لفرض العقوبات اجلزائية الفعالة على ، )1(املشتركة 
سواء من خالل املالحقة أو تقدميهم للمحاكمة بغض النظر عن ،ت الصلةاالفات اجلسيمة ألحكام االتفاقيات ذاملخ

.جنسيتهم
:اإلشارة إىل هذا املبدأ يف اتفاقية روما املنشأة للحكمة اجلنائية الدولية ، حيث ورد يف ديباجة االتفاقيةتكما مت
اتمع الدويل بأسره جيب أال متر دون عقاب وأنه جيب ضمان مقاضاة وإذ تؤكد أن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق«

مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تتخذ على الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل،
رائم،وقد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجل

وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم 
.»دولية

من 146من اتفاقية جنيف الثالثة واملادة 129من اتفاقية جنيف الثانية واملادة 50بنفس الصيغة وردت يف املادة  -من اتفاقية جنيف األوىل ، 49ص املادةتن-)1(

لي األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة ع(-اتفاقية جنيف الرابعة

.إحدى املخالفات اجلسيمة هلذه االتفاقية، املبينة يف املادة التالية

ضل ذلك، وله أيضا، إذا ف. سيتهميلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقتراف مثل هذه املخالفات اجلسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقدميهم إيل حماكمة، أيا كانت جن

.شخاصووفقا ألحكام تشريعه، أن يسلمهم إيل طرف متعاقد معين آخر حملاكمتهم مادامت تتوفر لدي الطرف املذكور أدلة اام كافيه ضد هؤالء األ

.مة املبينة يف املادة التاليةعلي كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابري الالزمة لوقف مجيع األفعال اليت تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية خبالف املخالفات اجلسي

وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة 105وينتفع املتهمون يف مجيع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع احلر ال تقل مالئمة عن الضمانات املنصوص عنها باملادة 

.)1949أغسطس / آب12أسري احلرب، املؤرخة يف 
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، والذي أدمج املخالفات اجلسيمة للقانون 16/06/1993وكمثال على ذلك نذكر القانون البلجيكي املؤرخ يف 
قد تضمن القانون ما يقرر االختصاص العاملي كاختصاص مقرر لفائدة و،الدويل اإلنساين بالتشريع اجلزائي البلجيكي
–املبينة يف هذا القانون إن احملاكم البلجيكية خمتصة بالنظر يف اجلرائم «: احملاكم البلجيكية إذ جاء يف املادة السابعة

.)1(»الذي ارتكبت فيه بغض النظر عن املكان - أي املخالفات اخلطرية يف القانون الدويل السيما جرائم احلرب
.ريكيني املتورطني يف ارتكاب جرائم دوليةاملسؤولني األم،ورفع الدعاوى أمامها ضد وعليه ميكن اللجوء هلذه احملاكم 

يف ظل سيطرة العالقات الشخصية واملصاحل ، وذلك إمكانية حماكمة كبار اإلدارة األمريكيةعدم لنشري يف األخري إىل 
وجود نزعة حنو تغيري القوانني هذا من جهة، ومن جهة أخرىل وتفضيلها على مثل هذه احملاكمالضيقة بني الدو

.الداخلية وحذف مثل القواعد املكرسة لالختصاص العاملي، حتت الضغط واإلكراه

لنا بقأو عدم القدرة على ذلك ، مل يتولذلك ففي ظل هذه األجواء املتسمة بعدم الرغبة يف حماكمة هؤالء ارمني 
إال اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية، فهل ميكن للمحكمة اجلنائية حماكمة املسؤولني األمريكيني املتهمني بارتكاب 

:االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؟ اإلجابة عنه ستكون حمور العنصر املوايل

.احملكمة اجلنائية الدولية: ثالثا
غموض الدولية والفوضى بالجو يتسمانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف ثبوتاسة،توصلنا إليه بعد هذه الدرمما 

حماوالت تغطية األعمال غري املشروعة بتصرفات انفرادية من قبل الدول املتزعمة وجود من الناحية القانونية، و
القادة األمريكيني أمام هذه فهل ميكن حماكمة.وآليات صنع القرار الدويلواملمسكة بأطراف وزمام العالقات الدولية

.احملكمة

,Les juridictions belges sont compétentes des infractions prévues à la présent loi »:مما جاء يف املادة السابعة–)1(

indépendamment du lieu ou lieu ou celles-ci auront été commises. Pour les infractions  commises à l'étranger par un
belge contre un étranger, la plainte de l'étranger ou de sa famille ou l'av is officiel de l'autorité du pays ou l'infraction

a ètè commise n'est pas recuise».

:لإلطالع أكثر على االختصاص العاملي يف القانون البلجيكي، راجع

PIERRE D'argent, l'expérience belg de la compétence universelle beaucoup de bruit pour rien!, revue générale de

droit international public, tom 108/2004/3,p598 et s.

، وكنموذج للتطبيق األوريب هلذا السابقة ليفين يف بلجيكا ةوزيرة اخلارجية اإلسرائيليو" شارون"كل من رئيس احلكومة األسبق ولقد مت رفع دعوى قضائية ضد 

: االختصاص  راجع

EMMANUEL Decaux et autre , compétence universelle , chronique de jurisprudence de la cour européenne des droits
de l'homme, journal du droit international, 3/2008, p 779 et s.
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ا ، فإن البحث يف إمكانية حماكمة املسؤولني األمريكيني أمام هذه احملكمة ، مرهون بفهم قواعد وشروط نومن ه
مدى فاعليتها يف حماكمة ممارسة اختصاص هذه احملكمة، ولذلك سنبادر بدراسة نطاق اختصاص هذه احملكمة مث 

.هؤالء ارمني

:اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةنطاق -أ

ت املادة اخلامسة ، وقد نصتعلق بقواعد القانون الدويل اإلنساين اليت مت انتهاكها وي.املوضوعياالختصاص: 1-أ
يقتصر اختصاص احملكمة على «: من نظام روما على اجلرائم الدولية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة بقوهلا

ام األساسيــالنظكمة مبوجب هذاــاهتمام اتمع الدويل بأسره، وللمحأشد اجلرائم خطورة موضع
:اختصاص النظر يف اجلرائم التالية

جرمية اإلبادة اجلماعية؛-
اجلرائم ضد اإلنسانية؛-
جرائم احلرب؛-
.»جرمية العدوان-

ضعت اتفاقية روما مبدأ ، وقد وويتعلق باألفراد الذين ارتكبوا تلك االنتهاكات. االختصاص الشخصي: 2-أ

يتم مساءلة األشخاص الطبيعيني بغض النظر عن عددهم أو ، مبقتضاه)1(يقرر املسؤولية اجلنائية الفردية
. صفتهم الرمسية

س احملكمة اختصاصها فقط جتاه اجلرائم اليت ترتكب بعد دخول النظام األساسي متار: يناالختصاص الزم:  3-أ
.من نظام روما األساسي11يه املادة حيز النفاذ، كما نصت عل

ع ـكن هلا رفـالدول اليت ميةحمدد،على ذلك)2(من نظام روما12ت املادة نص.االختصاص املكاين: 4-أ
:الدعوى وهي

.ذا النظام األساسييكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني عمال -1( 25نصت على هذا املبدأ املادة  -)1(

.)الشخص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا هلذا النظام األساسي- 2
.5املشار إليها يف املادة الدولة اليت تصبح طرفا يف هذا النظام األساسي تقبل بذلك اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم-1(على 12تنص املادة –)2(

، جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا يف هذا النظام األساسي 13من املادة ) ج(أو ) أ(يف حالة الفقرة -2

:3أو قبلت باختصاص احملكمة وفقا للفقرة 

و دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت سفينة أو طائرة؛الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أ) أ(

.الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها) ب(
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.الدولة الطرف يف االتفاقية-
.حد رعاياهأالدولة اليت يكون الشخص املتهم -
.يل السفينة أو الطائرةالدولة اليت ارتكبت فيها اجلرمية أو دولة تسج-

من النظام األساسي للمحكمة حاالت ممارسة )1(املادة الثالثة عشرحددت .سبل حتريك الدعوى : 5-أ
:ة تدخل يف نطاقها املوضوعي وهي مياحملكمة الختصاصها فيما يتعلق جبر

ثر من هذه اجلرائم إذا أحالت دولة طرف يف النظام إىل املدعي العام حالة يبدوا فيها أن جرمية أو أك-
.قد ارتكبت

إذا أحال جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعي العام -
.يبدوا فيها أن جرمية من هذه اجلرائم قد ارتكبت

.15إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقا ملادة -

.مدى فاعلية احملكمة اجلنائية حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية- ب

بادئ األمر فقد رفضت التوقيع على اتفاقية روما احملكمة،من املعلوم أنه كان للواليات املتحدة موقف خاص من هذه 
.8/5/2002ج منها يف ، لتعاود اخلرو)31/12/2000(مث يف تغيري مفاجئ، وقعت عليها يف اليوم األخري من املهلة املقررة

الواليات املتحدة األمريكيةلوفد األمريكي يف اجتماعات اللجنة التحضريية ، بأن اد رئيس ففي هذا السياق فقد هد
اجلنائية قد حتظر مشاركتها يف قوات األمم حلفظ السالم إذا مل يعف جملس األمن العسكريني األمريكيني من املقاضاة 

.)2(الدوليةأمام احملكمة اجلنائية 

حملكمة، أن تقبل ، جاز لتلك الدولة، مبوجب إعالن يودع لدى مسجل ا2إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفقرة -3

).9وتتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب . ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث

:األساسي يف األحوال التاليةوفقا ألحكام هذا النظام5للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة : (13تنص املادة –)1(

حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت؛14إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة ) أ(

ة أو أكثر من هذه اجلرائم قد إذا أحال جملس األمن، متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن جرمي) ب(

ارتكبت؛

.)15إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقا للمادة ) ج(

ق إضافة لكونه يتعامل هو إال متطفل ومتدخل يف شؤون الغري ومستغل ومنفرد القرارات ومهمش لدور اآلخرين ومنافيقول صامؤيل هانتنجتون أن العم سام ما–)2(

.) مبعيارين خمتلفني 
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ويعزى هذا التذبذب األمريكي وعدم استقرارها على موقف واحد هو خشيتها من عدم التحكم يف احملكمة ، ألن 
قرارات اإلدانة ال ختضع للفيتو األمريكي كما هو احلال يف جملس األمن ، بالرغم من التنازالت اليت حصلت عليها 

لس األمن الذي أمنها وجود الدور الفع الواليات ومل تكتف ، )1(صبحت له السلطة يف قبول القضايا يف احملكمةال
.بل راحت تعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول إلعفاء اجلنود األمريكيني من املساءلةبذلك،املتحدة األمريكية

لة من املعوقات فإن مسألة حماكمة األمريكيني أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، حتكمها يف رأينا مج، هذا كلهوبعد 
لو كان -رائم ،هذه اجلتقدمي الذين اقترفوا دونوالصعوبات القانونية والسياسية، حتول جمتمعة أو متفرقة إىل احليلولة 

:، ومن هذه املعوقات نذكر التايل-امروا إليها زيقُِسغريهم من اقترفها لَ

ن القواعد األساسية اليت انبىن عليها النظام يعترب مبدأ التكامل م. مبدأ التكامل وصورية احملاكمات: 1- ب
" ما مت اإلشارة إليه يف ديباجة النظام بالقولوهواألساسي للمحكمة، وإذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية : 

املبدأ الذي جاء وهو،"املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية

.)2(ع نص املادة األوىل من النظاممتفقا م

تلك الصياغة «:ى الفقه له بالتعريف، فاعتربه بأنهورود تعريف هلذا املبدأ يف ذات النظام، تصدويف ظل عدم  
تها اجلماعة الدولية لتكون مبثابة نقطة االرتكاز حلث الدول على حماكمة املتهمني بارتكاب أشد التوفيقية اليت تبن
ة، على أن تكمل احملكمة اجلنائية الدولية هذا النطاق من االختصاص يف حالة عدم قدرة القضاء اجلرائم جسام

صه أو فشله يف ذلك اليار بنيانه اإلداري، أو عدم إظهار االوطين عن إجراء هذه احملاكمة بسبب عدم اختص

.)3(»اجلدية لتقدمي املتهمني يف احملاكمة 

ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثىن عشر شهرا بناء على طلب من (من النظام تنص 16على سبيل املثال جند أن املادة –)1(

ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن ا اجملس األمن إىل احملكمةلس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذا(.
، وتكون احملكمة هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد اجلرائم خطورة ")احملكمة("تنشأ ذا حمكمة جنائية دولية : تنص املادة األوىل–)2(

وخيضع اختصاص احملكمة . وتكون احملكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية. تمام الدويل، وذلك على النحو املشار إليه يف هذا النظام األساسيموضع االه

.وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام األساسي
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل والعالقات (، اجلنائية الدوليةاملسؤولية اجلنائية للفرد على ضوء النظام األساسي للمحكمة داودي منصور، -)3(

.109، ص2007، جامعة اجلزائر يوسف بن خدة، )الدولية
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رف إىل انعقاد االختصاص الوطين أوال يف الفصل يف مثل هذه القضايا، فإذا مل يباشر وعليه فإن قوام هذا املبدأ ينص
القضاء الوطين اختصاصه بسبب عدم الرغبة يف إجراء احملكمة أو عدم القدرة عليها، يصبح للمحكمة اجلنائية الوالية 

.واالختصاص يف إجراء هذه احملاكمة

أي من اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف نظام روما ، فإن احملكمة ال وتطبيقا للمذكور أعاله ، فإنه عند ارتكاب
متع باختصاص تلقائي للنظر يف هذه اجلرائم ، وإمنا حتتفظ النظم القضائية الوطنية باختصاصها األصيل يف هذه تت

عي العام للمحكمة ت لذلك وجب عليها اختاذ سلسلة من اإلجراءات الالزم اختاذها مبعرفة املدفإذا تصداجلرائم 
، مل ينعقد اختصاص احملكمة ، أما وجهأمتقامت يف النهاية النظم القضائية الوطنية بواجبها على ناجلنائية الدولية، فإ

.يف حالة التقاعس أو العجز عن ذلك ، فإن اختصاص احملكمة ينعقد حينئذ

حاالت عدم القدرة عن احملاكمة، وبالرجوع إىل لة للتقاعس أوواألكيد أن اإلشكال يثور يف حتديد احلاالت املشكّ
:نظام روما جند أنه قد تناول ذلك على النحو التايل

األساسي على ثالث نظام روما نص. عدم رغبة الدولة يف ممارسة االختصاص القضائي: 2- 1- ب

ين يثبت االختصاص ، اعترب ممارسة أي منها مبثابة عدم رغبة يف احملاكمة من قبل القضاء الوطين، أ)1(حاالت
:تلقائيا للمحكمة اجلنائية لتتم القصور الناجم عن عدم رغبة القضاء الوطين يف ممارسة اختصاصه وهي

إذا كان قد جرى االضطالع باإلجراءات أو جيري االضطالع ا، أو جرى اختاذ القرار الوطين -
اختصاص احملكمة على النحو بغرض محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف

.املشار إليها يف املادة اخلامسة
.حدوث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص للعدالة-
إذا مل تباشر اإلجراءات ، أو ال جتري مباشرا بشكل مستقل أو نزيه، أو بوشرت أو جتري مباشرا -

.هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص للعدالةعلى حنو ال يتفق يف

د نظام روما حالتني اعترب حتقيق أي حد.عدم القدرة على ممارسة االختصاص القضائي اجلنائي الوطين: 2- 1- ب

:ومها)2(منهما ، معناه عدم قدرة الدولة على ممارسة اختصاصها القضائي

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية2فقرة 17راجع املادة –)1(
.ة الدوليةمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائي3فقرة 17راجع املادة –)2(
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.االيار الكلي واجلوهري للنظام القضائي الوطين-
بسبب عدم توافره، على إحضار املتهم أو احلصول على قدرة القضاء على القيام مبهامه الوطنية عدم-

.لسبب آخر على االضطالع بإجراءاااألدلة والشهادة الضرورية أو غري قادر
واملالحظ يف هذا اإلطار أن ما حدث من حماكمات صورية هي أقرب إىل املسرحيات يستوجب قيام االختصاص 

الشك أن هذا عائق آخر يعترض سبيل من ميكنه حتريك الدعوى؟ :لكن السؤال املهم هواجلنائية،ائي للمحكمة التلق
:وهو ما سنفصله يف العنصر املوايل. حماكمة ارمني

األساسي قد حدد ثالث مسالك أشرنا إىل أن نظام روما سبق وأن.الطريق املسدود لتحريك الدعوى: 2- ب
.؟، فأي منها ميكنه إعماله لتحقيق ذلكلتحريك الدعوى 

أن اختصاص احملكمة ال يكون إال على الدول 1فقرة12ت احملكمة أن يف املادة قد نص: الطريق األول: 1-2-ب

، جند أن الدول املعنية وهي العراق وأفغانستان )1(األطراف يف املعاهدة ، وبالرجوع إىل قائمة الدول األطراف
قد تباينت وضعياا القانونية جتاه احملكمة، فباستثناء دولة أفغانستان اليت انضمت يف األمريكيةالواليات املتحدة و

.نظام روماصادقا  أو انظما إىلوال العراق الواليات املتحدة األمريكيةفال إىل احملكمة، 10/02/2003
حني قبوهلا أو العراق ،اطرفرها دولة ولذلك فإن الدولة اليت ميكنها حتريك الدعوى هي دولة أفغانستان باعتبا

.)2(لدى سجل احملكمةهودعتاختصاص احملكمة مبوجب إعالن 

يف هذه الظروف وذه احلالة ، يستحيل -أفغانستان والعراق–لكن احلق أحق أن يقال يف هذا املقام، أن هذه الدول 
، وهي اليت ال ميكن أن تتخذ قررا سياديا إال مبباركة أن جترأ على اختاذ خطوة كهذه وهي الصنيعة األمريكية يف املنطقة

اعتبار األشخاص الذين انتهكت حقوقهم أخرىومن جهة ،هذا من جهةالواليات املتحدة األمريكيةوتزكية من 
، أما بقية احلاالت فيمكن إعطاؤها وصف جتب حماربتهم والقضاء عليهمإرهابيني أعداء مشتركني هلذه الدول

أو أا اآلثار العادية األخطاء غري املقصودة ، اليت ميكن حلها وتسويتها داخل النظم الداخلية، ونعزلة الت املااحل
.واملتوقعة جراء احلرب على اإلرهاب

www.icc-cpi.net: ميكنك الوقوف على هذه القائمة باإلطالع على موقع احملكمة اإللكتروين–)1(
، جاز لتلك الدولة، مبوجب إعالن يودع لدى مسجل 2إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفقرة على 3فقرة 12تنص املادة –)2(

.9وتتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب . تقبل ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحثاحملكمة، أن 
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ياسة ــوهنا ميكن أن تطرح فرضية، حتريك الدعوى من قبل دول أخرى قد يكون رعاياها من املتضررين جراء الس
قد أخذت احتياطاا -وكما يقول الفقهاء–الواليات املتحدة األمريكيةلذهن اجلواب، بأن األمريكية ، فيتبادر إىل ا

ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي أو «: القاضي ب-98القانونية ، فعملت على استغالل غموض نص املادة 
انون الدويل ــاماا مبوجب القمساعدة يقتضي من الدولة املوجه إليها الطلب أن تتصرف على حنو يتناىف مع التز

ية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما مل تستطع احملكمة أن ـفيما يتعلق حبصانات الدولة أو احلصانة الدبلوماس
.حتصل أوال على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن احلصانة

ه إليها الطلب أن تتصرف على حنو ال يتفق مع ـاملوجحكمة أن توجه طلب تقدمي يتطلب من الدولةـال جيوز للمو
لة كشرط لتقدمي شخص تابع لتلك الدولة إىل احملكمة، ـالتزاماا مبوجب اتفاقات دولية تقتضى موافقة الدولة املرس

إبرام فعملت على -»ما مل يكن بوسع احملكمة أن حتصل أوال على تعاون الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي
.اتفاقيات ثنائية مع الدول لتمكني جنودها من اإلفالت من العقاب واملساءلة 

املتهمني الواليات املتحدة األمريكيةوتنص عادة هذه االتفاقيات على أن احلكومة املعنية لن تسلم أو تنقل مواطين 
كمة اجلنائية إذا طلبت منها احملكمة ذلك، بارتكاب اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب إىل احمل

ملعنية إجراء حتقيق، وال إذا توافرت أدلة اأو الدولة األخرى الواليات املتحدة األمريكيةوال تقتضي االتفاقيات من 
ميكنها فعل أي شيء لغياب النصوص القانونية كافية مقاضاة مثل هذا الشخص إال يف احملاكم األمريكية، اليت ال 

ا ستكون ا1(مسرحيات وحماكمات شكلية-كما قلنا–رمة للجرائم املنصوص عليها يف نظام روما، أو أ(.

ولذلك .على هذا الطريق لتحريك الدعوى الستحالة حدوثه لألسباب اليت ذكرناهاميكن التعويلولذلك فإنه ال 
.يتعني البحث عن طرق أخرى

األساسي لس األمن صالحية إحالة حالة ما إىل املدعى العام، متصرفا ل النظام خو: الطريق الثاين:2-2-ب
أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت-هذه احلالة-يبدو فيهاحينما مبوجب الفصل السابع 

جويلية 1قد أعلنت مثال يف متارس الواليات املتحدة على الدول من أجل محلها على إبرامها هذه االتفاقيات ضغوطا مجة تتراوح بني االقتصادية والسياسية ، ف–)1(

كذلك وقف املعونات االقتصادية ، 8/12/2004دولة  رفضت توقيع هذه االتفاقيات، ليشمل يف 35سحب معونتها العسكرية اليت كانت تقدمها حلوايل 2003

.206حممد بن فردية، املرجع السابق، ص راجع 
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شهرا 12ت له صالحية أكثر خطورة من هذه ، وهي قدرته على وقف أو تعليق التحقيق أو احملاكمة ملدة كما أقر
قابلة للتجديد ، مبوجب الفصل السابع ، إذا رأى أن سري ذلك التحقيق أو احملاكمة يشكل ديدا للسلم واألمن 

.)2(الدوليني

وما ميكن قوله أن هذه الصالحيات اخلاصة مبجلس األمن هي سيف ذو حدين، فهو من جهة توسيع لصالحية ووالية 
لكنه من جهة م ا دول غري أطراف يف النظام األساسي للمحكمة ، احملكمة يف الفصل يف اجلرائم اليت ميكن أن تقو

.منهم بال شكالواليات املتحدة األمريكيةأخرى هو إعفاء  الدول اخلمس أصحاب الفيتو من املسؤولية اجلنائية ، و

2002جوان يف -الواليات املتحدة األمريكيةحتت ضغط -الطرح، ما أصدره جملس األمنواقعية هذا والدليل على 

ي مينح احلصانة الدائمة من التحقيق أو املقاضاة من جانب احملكمة اجلنائية الدولية إىل والذ1422من قرار حيمل رقم 
رعايا الدول اليت مل تصادق على نظام روما األساسي، عندما يشارك هؤالء األشخاص يف عمليات تقوم أو تصرح ا 

.2003ادر يف جوان ـالص1487مت جتديده ملدة عام آخر مبوجب القرار وهو القرار الذي ،)1(األمم املتحدة

أعضاء من جملس األمن ، وذلك على ضوء 8لكنها فشلت يف جتديده لفترة أخرى جراء املعارضة اليت لقيتها من قبل 
ام روما عند غريب يف العراق ، لتنهي فترة احلصانة اليت يتمتع ا مواطنو الدول غري األطراف يف نظأبوفضائح 

. 30/6/2004مسحت ا يف أومشاركتهم يف عمليات حفظ السالم اليت أقامتها األمم املتحدة 

والذي ميكننا اخلروج به من هذا الطريق ، فبالرغم  من وجوده من الناحية القانونية ، وسالمة استخدامه ، لكنه يبقى 
لتعلقها بطرف هو الطرف الفعال وصاحب الفيتو الذي ال من الناحية الواقعية العملية من الطرق الصعب استخدامها

.ميكن جره إىل ساحة احملكمة بالهاي

.الذي سندرسه يف العنصر املوايلللمحكمة، ليبقى لنا يف األخري طريق واحد وهو طريق املدعى العام 

جراء ما تلقاء نفسه ، منأناط النظام األساسي للمدعي العام صالحية مباشرة التحقيق : الطريق الثالث: 3-2-ب

.)2(وصله من معلومات تفيد بوقوع جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة

حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثىن عشر شهرا بناء على طلب من جملس األمن إىل احملكمة ال جيوز البدء أو املضي يف16تنص يف ذلك املادة –)2(

.ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاا
.208لسابق، ص حممد بن فردية ، املرجع ا–)1(
.للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم تدخل يف اختصاص احملكمة15تنص املادة –)2(

مم املتحدة، أو املنظمات يقوم املدعي العام بتحليل جدية املعلومات املتلقاة، وجيوز له، هلذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة األ-2
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ملدعي العام حتقيقاته حول جرائم اوتعد اإلحالة من املدعى العام غري خاضعة ألحكام املادة الثانية عشر ، فقد يباشر 
ملدعي العام مذكرة توقيف يف حق وكتطبيق عملي أصدر ا، ارتكبت من قبل دولة غري طرف يف النظام األساسي

.باامه بارتكاب جرائم حرب يف إقليم دارفور10/08/2008الرئيس السوداين عمر البشري يف 

وما قيل على جملس األمن يقال على املدعي العام، فمباشرته للتحقيق يف جرائم احلرب اليت وقعت يف أفغانستان 

صمته غري املربر عن  حتريك الدعوى حوهلا ، أم أا ليست جرائم والعراق تعترب أمرا صعب املنال، وكيف نفسر 

حرب ال تدخل ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة، أم أن سياسة الكيل مبكيالني وسياسة املعايري املزدوجة ضاربة 

.أيضايف عمق هذه احملكمة

يقا لنصوص نظام روما من أوجهها ويف األخري ميكن القول أن اختصاص احملكمة واقع من الناحية القانونية، تطب

يعلو فيه صوت فوق صوت العدالة أن ى تمع يف حكم العدم من الناحية السياسية، وأناالنعقاداملختلفة، لكن ذلك

الواليات لنظم صوتنا إىل األصوات اليت تنادي بتوثيق صنوف اجلرائم  اليت اقترفتها ، يكتب له الدوام واألمن والسالم

وكل من بايعها وشايعها سواء من جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرمية العدوان، حبيث يتم مريكيةاملتحدة األ

ا ، ومجع األدلة اليت تثبت ارتكاب هؤالء جلرائمهم، حبيث ميكن مالحقتهم هلمرين آلحتديدها ، وتعيني الفاعلني هلا وا

دم أن يبسط عليه رداءه، ويبقى على عاتق أحرار العامل إن مل يكن اليوم فمستقبال ، ألن ما قاموا به يأنف التقا

مل إىل حرب اعتربوها وسيلة واختذوها مطية لتحقيق أغراضهم اوشرفائهم القبض على هاته الثلة اليت زجت بالع

.وجيوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية يف مقر احملكمة. احلكومية الدولية أو غري احلكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق ا يراها مالئمة

ة طلبا لإلذن بإجراء حتقيق، مشفوعا بأي مواد مؤيدة إذا استنتج املدعي العام أن هناك أساسا معقوال للشروع يف إجراء حتقيق، يقدم إىل الدائرة التمهيدي-3

.وجيوز للمجين عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. جيمعها

يق وأن الدعوى تقع علي ما يبدو يف إطار إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد املؤيدة، أن هناك أساسا معقوال للشروع يف إجراء حتق-4

.الدعوىاختصاص احملكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء يف إجراء التحقيق، وذلك دون املساس مبا تقرره احملكمة فيما بعد بشأن االختصاص ومقبولية 

.ب الحق يستند إيل وقائع أو أدلة جديدة تتعلق باحلالة ذاارفض الدائرة التمهيدية اإلذن بإجراء التحقيق ال حيول دون قيام املدعي العام بتقدمي طل-5

، أن املعلومات املقدمة ال تشكل أساسا معقوال إلجراء حتقيق، كان عليه أن 2و 1إذا استنتج املدعي العام، بعد الدراسة األولية املشار إليها يف الفقرتني -6

.ام من النظر يف معلومات أخرى تقدم إليه عن احلالة ذاا يف ضوء وقائع أو أدلة جديدةوهذا ال مينع املدعي الع. يبلغ مقدمي املعلومات بذلك
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اخلاصة، دون االكتراث بالثمن الذي تدفعه الشعوب، وما العراق وأفغانستان عنا بعيدة لنسأهلا واجلواب ليس باألمر 

. )1(الصعب، ألنه معروف مسبقا

:ليبقى املطلوب من الدول املضرورة التحلي بالشجاعة والقيام ب

وتقدمي حجم اخلسائر وأفغانستان،اإلعالن عن األضرار الناجتة عن احلرب األمريكية على العراق -

ضرار املترتبة والدول األخرى واملنظمات املعنية بطبيعة وحجم األالواليات املتحدة األمريكيةوإخطار 

.على هذه احلرب

.رفض األوضاع القانونية والسياسية والواقعية اليت آلت إليها األمور والناجتة عن احلرب-

املطالبة بالتعويض بالشكل الذي تراه مناسبا وكاف جبرب الضرر، عن طريق القنوات الدبلوماسية أو -

.)1(املنظمات الدولية أو القضاء الدويل

:ويل فهو اآلخر تقع عليه التزامات يف هذا الصدد وهيأما اتمع الد

I think we can be reasonably confident that if the American": مما ورد على أحد املفكرين األمريكيني ويستحق ذكره العبارة التالية–)1(
population had the slightest idea of what is being done in their name, they would be utterly appalled". voir : SUMAN

Gupta, The Replication of Violence Thoughts on International Terrorism after September 11th 2001, pluto press,
london, 2002. p90.

تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق باين عليهم أو -1: «من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بقوهلا75وهو ما ميكن أن نؤسسه على نص عليه املادة –)1(

وعلى هذا األساس، جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها، عند الطلب أو مببادرة منها يف الظروف االستثنائية، . يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبارفيما خيصهم، مبا

.نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق باين عليهم أو فيما خيصهم، وأن تبني املبادئ اليت تصرفت على أساسها

لتعويض ورد أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان حتدد فيه أشكاال مالئمة من أشكال جرب أضرار احملين عليهم، أو فيما خيصهم مبا يف ذلك رد احلقوق واللمحكمة -2

.79االعتبار، وللمحكمة أن تأمر، حيثما كان مناسبا، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين املنصوص عليه يف املادة 

األشخاص املعنيني أو الدولة قبل إصدار أمر مبوجب هذه املادة، جيوز للمحكمة أن تدعو إىل تقدمي بيانات حالة من الشخص املدان أو من اين عليهم أو من سواهم من -3

.املعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضع احملكمة هذه البيانات يف اعتبارها

مبوجب هذه املادة وبعد إدانة شخص يف جرمية مبقتضى هذا النظام األساسي، ما إذا كان من الالزم لتنفيذ أمر تصدره مبوجب للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها -4

.93من املادة 1هذه املادة طلب اختاذ تدابري مبوجب الفقرة 

.على هذه املادةتنطبق 109تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر مبوجب هذه املادة كما لو كانت أحكام املادة -5

.»ليس يف هذه املادة ما يفسر على أنه ينطوى على مساس حبقوق اين عليهم مبقتضى القانون الوطين أو الدويل-6
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ضررتني ومساعدما على جتاوز األزمة، من خالل تقدمي املساعدات تالوقوف إىل جوار الدولتني امل-
.املالية والفنية الالزمة للنهوض باتمع من جديد

.ويض عن األضرار اليت أصابتهايف احملافل الدولية عند مطالبتها بالتعتنيضررتالتضامن مع الدولتني امل-

وعزهلا دوليا حىت تعترف باألفعال غري املشروعة وتقوم الواليات املتحدة األمريكيةقطع العالقات مع -
.ضررتنيتالدولتني املبتعويض

ألن اتمع الدويل وإن مل حيرك ساكنا اليوم، فقد ال حيرك شيئا يوما آخر، ليصدق عليه نبأ الثورين، الذي قال 
.حدمها بعد فوات األوان، أُكلت يوم أكل الثور األبيضأ
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:اتمةـــخ

تداعيات احلرب األمريكية العاملية ضد اإلرهاب الذي انفردت معرفةمتحورت أساسا دراستنا هذه حول 

بتعريفه والقضاء عليه وجر الدول ورائها يف محلتها هذه، لكن قبل أن نصل إىل حتديد أهم الواليات املتحدة األمريكية 

التذكري بأهم احملاور اليت درسناها حىت تفهم النتائج يف سياقها بوضوح النتائج اليت ميكن اخلروج ا، نريد ولو بإجياز

: وجالء

أما احملور األول واملتعلق بالبحث يف املفاهيم املتعلقة بكل من حقوق اإلنسان واإلرهاب فقد ألفينا أن كال -

مجلة ر أن هنالك من املصطلحني قد استعصيا على التعريف أو باألحرى االتفاق على تعريف واحد، باعتبا

.حتول بينها وبني االتفاق املنشودواليتمن العوائق اليت تتحجج من ورائها الدول

تتبىن موقفا مزدوجا بني املفهومني، ففي جمال حقوق اإلنسان الواليات املتحدة األمريكية أن أيضاوألفينا

االتفاقيات الدولية والزاهدة يف اعتربت من الدول املارقة عن اجلماعة الدولية فيما خيص االنضمام إىل

كرت يف حينها، لكنها باملقابل جتعل من حقوق اعتناقها، والسبب  يف ذلك جمموعة من العوامل اليت ذُ

تبين عليه سياستها اخلارجية، وتعلق عليه مساعداا اخلارجية للغري، انطالقا من تقريرها ااإلنسان معيار

.عاملالسنوي حول وضع حقوق اإلنسان يف ال

تنظر إليه بعني واحدة، فهي تركز على اإلرهاب الواليات املتحدة األمريكية أما من ناحية اإلرهاب، ف

حىت وإن كان ذلك من أجل الدفاع عن احلقوق -وال نقول العنف - الفردي الذي يستخدم القوة 

لسلطة ، وهي اليت متثله يف املغتصبة واألرض احملتلة، وكأين ذا التصور مباركة منها إلرهاب الدولة أو ا

.احلقيقة أحسن متثيل

أما فيما يتعلق بالعالقة بني اإلرهاب وحقوق اإلنسان، فهي عالقة حساسة صعبة للغاية، وهي الوجه اآلخر 

إلشكالية املوازنة بني األمن واحلريات، إذ كيف ميكن مكافحة كل ألوان اجلرائم مبا فيها اإلرهاب دون 

اد، وهو ما ينتج أساسا باتباع اإلجراءات املشروعة والقانونية احملددة يف كل من املساس حبريات األفر

.الفرد واألمةحقوقالقوانني الداخلية والدولية املعتربة كصمام أمن وأجهزة ضامنة لكل من
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تم كفاحه ألن انتهاك حقوق اإلنسان قد يؤدي إىل العنف الذي يعترب يف نظر البعض اإلرهاب بعينه، لي

.األخري دون األولابإرهاب آخر، وال نشك يف خطورة هذ

واملخصص لدراسة انعكاسات أحداث سبتمرب على السياسة األمريكية، وهي املفتاح األول : أما احملور الثاين-

لدراسة تبعات هذه السياسة على حقوق اإلنسان، فقد ألفينا بعد الدراسة أن أحداث سبتمرب  كانت 

ية مفاجئة لكل احملللني واملتبصرين بشؤون العلوم األمنية واإلستراتيجية، نظرا لطبيعتها أحداثا مفصل

.وحجمها وحجم خسائرها، حىت ضاهت يف نتائجها أعمال احلرب ومقدماا

وضربة قاصمة لعقيدا األمنية وسياستها الدفاعية األمريكيةفقد كانت ضربة موجعة للواليات املتحدة

رت بدقة متناهية يف الواليات ضلعملية حكبريز خمابرايت فادح وقصور معلومايتحيث كشفت عن عج

فكانت هذه األحداث اليت تزامنت بوجود إدارة تصنف ضمن خانة ، لتضرا بأدواااألمريكيةاملتحدة

تنفيذ احملافظني اجلدد كهدية ال تقدر بثمن  أو حادثة املروحة اليت جيب استغالهلا أحسن استغالل، يف

.، باعتبار أن األحداث منشئة هلا آو كاشفة هلاأجندة أمريكية قيل بشأا الكثري

ها اتبعات السياسة املتخذة بعد األحداث، واليت قسمنعن هذا اجلدل الذي قد ال يؤثر كثريا يف فهماوبعيد

فقد عرفت دعما وتشديدا إىل اإلجراءات املتخذة على الساحة الداخلية واخلارجية، فأما الساحة الداخلية 

يف اإلجراءات األمنية يف املطارات واملوانئ وسن القوانني اجلديدة اخلاصة باهلجرة ،وانتهاج سبل وإجراءات 

حلجز واالستجواب واحملاكمة، باختصار شديد هي احلرب األمريكية على اإلرهاب ولكن اجديدة يف جمال 

رفت مع حركة تغيري واسعة يف األجهزة واملصاحل اليت ععلى املستوى الداخلي األمريكي، وهي اإلجراءات

األمنية والعسكرية، من خالل إنشاء وزارة لألمن الداخلي وتغيري السياسة الدفاعية وإشراك وزارة العدل 

والدفاع يف جمال محاية األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب، وهو ما عرف بعد اختالال يف التوازن بني 

.النظام األمريكي وغلبة الكفة وميلها جهة السلطة التنفيذيةالسلطات الثالث يف

احلرب على جعلسه من خالل أما السياسة اخلارجية فهي األخرى عرفت تغريا واضحا ، ميكن تلم

باعتبارها اإلرهاب قضية عاملية، سواء من خالل توسيع رقعة احلرب على اإلرهاب انطالقا من أفغانستان 

.حداث، مث العراق باعتباره التهديد احملتمل لألحداث املستقبلة، واحلبل على اجلرارمالذ املتسبب يف األ
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أوهلا استصدار قرارات : حرا وصبغها باملشروعية بطريقنيتربيرالواليات املتحدة األمريكية فحاولت 

األمن تفوضها شن  هذه احلرب، وهو ما حدث ، حيث أصدر جملس األمن هذه شكلية من جملس

مث توالت القرارات بعدئذ، لكن الغريب أن هذه القرارات 1373مث القرار 1368ارات ،ابتداء بالقرار القر

أن حتتويها، فخلت من التصريح بالتفويض، لكن احلرب املتحدة األمريكيةمل حتتو ما أرادت الواليات

.وقعت رغم ذلك

الواليات لفا واسعا مشل مجيع الدول اليت رأت حالواليات املتحدة األمريكية فهو تشكيل : أما الطريق الثاين

دول مصلحتها يف إشراكها فيه وهو ما مت بالفعل، وذلك لتقاطع املصاحل بينها بني الاملتحدة األمريكية 

وحدها النتشاره الزئبقي يف كل بقاع العامل كما تدعي لاألخرى، واستحالة القضاء على اإلرهاب

. األمريكية الواليات املتحدة

وباال كانتواملخصص لدراسة تبعات احلرب األمريكية على اإلرهاب، فقد ألفيناها أا: ما احملور الثالثأ-

على حقوق اإلنسان ، ابتداء من انتهاكها للشرعية الدولية، باعتبارها حربا افتقدت أدىن مقومات الشرعية 

عليه، إضافة إىل القواعد العديدة اليت األساس القانوين السليم الذي ميكنها أن تقومقد افتقدت الدولية، ف

انتهكتها ، على غرار مبدأ حظر استخدام القوة والتهديد ا، وقاعدة حل الرتاعات بالطرق السلمية، وحق 

الشعوب يف تقرير املصري ومبدأ حظر انتهاك السيادة الداخلية وغريها من املبادئ اليت كانت عرضة 

.لالنتهاك

املبادئ املشمولة باالنتهاك، وهو ما كشفت عنه الدراسات والتحقيقات يف لتكون حقوق اإلنسان ضمن

السنوات األخرية، سواء من ناحية قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين، ونظرا 

حتجاز اال: قد طال جمموعة من احلقوق على غراراالنتهاكللتشابك بني القانونني، ميكن اإلشارة إىل أن 

التعسفي، والتعذيب وسوء املعاملة، والتسليم االستثنائي لألفراد ، والتوسيع يف مفهوم اإلرهاب ليشمل 

حاالت أخرى، يستحيل العيش فيها بأمن واطمئنان ، حيث مل يعد للخصوصية معىن وللحريات الشخصية 

.دية مفتشة، وغري ذلك كثريمدلول، فغدت املكاملات التليفونية مراقبة واملراسالت الكتابية والربي
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ها، فيما اصطلح عليه ءوراالواليات املتحدة األمريكيةأما قواعد القانون الدويل اإلنساين فقد تركتها 

باملقاتلني غري الشرعيني بالنسبة للمحتجزين يف غوانتنامو الذين ذاقوا الويل وسوء العذاب يف هذا املعتقل 

ل األوضاع املخالفة ملقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وغري بشأنه الكثري من احلرب، حوالذي سال

بعيد عن غوانتنامو فوجئ العامل بتلك الصور اليت اقشعرت هلا جلود أحرار العامل ، اليت كانت هلا 

أما من املستور،ااستوديوهات أبو غريب يف العراق مسرحا هلا، وهي الصور الفظيعة اليت كشفت جزء

السجون السرية املنتشرة كالطفيليات يف شىت أصقاع العامل، بعد ثبوت وجودها يف هه فتحتويباقي منال

مجاله بقولنا إوهو الشيء الذي ميكن ، عدد من دول أوربا وآسيا وتعاون بعض األنظمة العربية بشأن ذلك

.ها و ترحاهلاأنه مل يبقى شيء من حقوق اإلنسان إال وانتهكته القوات األمريكية يف حلّ: 

سلسلة االنتهاكات األمريكية حلقوق النامجة عن يأيت احملور الرابع واألخري الذي خصصناه لآلثار القانونية و-

، سواء بشقها املدين أو األمريكية اإلنسان، واليت تظهر أساسا يف قيام املسؤولية الدولية للواليات املتحدة 

افر شروط قيام املسؤوليتني بالنسبة للواليات املتحدةاجلزائي، أين وصلنا بالقاعدة القانونية املوجودة إىل تو

: ، بثبوت رؤية أركاا الثالث-والشك-فأما بالنسبة للمسؤولية الدولية املدنية ، فهي ثابتة ،األمريكية 

العمل غري املشروع  والضرر والعالقة السببية، أما املسؤولية اجلنائية فهي حتصيل حاصل، ألن ما قامت به 

ال حيتمل أي وصف إال وصف اجلرائم الدولية وبالتحديد جرائم احلرب املتحدة األمريكيةالواليات

.-يف انتظار ترسيم هذه األخرية-واجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية العدوان

، كل حسب نوعه، فأما األمريكية وهو ما ينتج عنه ضرورة إزالة تلك األضرار من قبل الواليات املتحدة

دنية، فيظهر التعويض أساسا يف إيقاف احلرب غري املشروعة، وتقدمي االعتذار لألمتني العراقية املسؤولية امل

واألفغانية عما تعرضوا له من تدمري وختريب، وتعويضهما تعويضا عينيا فيما أمكن وإال كان التعويض 

تقدمي اجلناة وارمني إىل : هلا هوأما املسؤولية اجلنائية للواليات املتحدة فإن األثر البارز .النقدي هو البديل

.ضحاياهمجعلهم عربة لألجيال القادمة وتعويضالعدالة والقضاء حسب الطرق املتاحة واملمكنة، من أجل 

:وعليه فإن الذي ميكن اخلروج به من خالل هذا العرض من نتائج هي
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:النتائج-أ

املتحدة واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويف م توافق املفهوم األمريكي الضيق لإلرهاب مع قوانني األممعد.1

يات ومن مث انتهاك حلقوق اإلنسان، وهو ما أشار إليه األمني العام السابق ذلك ذريعة النتهاك هذه االتفاق

تخذ من اإلرهاب ، حينما عبر بوضوح أنه ال جيب على األسرة الدولية أن ت" كويف عنان"لألمم املتحدة 

ذريعة النتهاك حقوق اإلنسان، ألن عدم احترام حقوق اإلنسان باسم مكافحة اإلرهاب ميكن أن يعود بالنفع 

.على اإلرهاب نفسه

أن احلرب األمريكية على اإلرهاب، مل تكن حربا عادية اقتصرت آثارها على طريف احلرب فقط، بل كانت .2

أقوى دولة مدعمة بلفيف من الدول ضد دولتني أكتهما احلروب املتتالية حربا عاملية غري متكافئة متاما ، بني

الواليات املتحدة ولذلك نقول أن هذه احلرب ما كانت لتستهدف فقط كما ادعت واحلصار الدويل، 

القضاء على مصانع اإلرهاب يف أفغانستان وأنظمة احلكم الفاسدة يف العراق، وإمنا كان املقصود األمريكية

غيري هيكلة أو بناء النظام الدويل اجلديد ، مما يضمن تأكيد استمرارية هيمنة القطب األكرب يف هذا النظام هو ت

.بعدم شرعية كل من احتالل أفغانستان والعراقومنه احلكموإحكاما للسيطرة والتحكم يف املستقبل

:لتأثر اتمع الدويل وآلياته وتزعزع قواعد القانون الدويل وهذا من خال.3

والضغط ميش دور األمم املتحدة واحللول حملها يف القضاء على ما يهدد السلم واألمن الدوليني، -

شكلية على جملس األمن واألمم املتحدة وتطويعها للسري يف فلكها وإصدار ما تشتهيه من قرارات

.ألجل إضفاء مساحيق الشرعية الدولية على حروا

ظهور املعايري هلذه األساليب والتصرفات االنفرادية لبعض الدول، وعجز األمم املتحدة عن التصدي-

.املزدوجة عند التصدي للمشاكل الدولية خاصة القضايا بالدول املسلمة

ايار مبادئ الشرعية الدولية على غرار مبدأ السيادة الذي لطاملا كان صمام األمان ألمن الدول -

واألمن الدوليني، ونفس الشيء يقال على مبدأ عدم مسميات احلفاظ على السلم حتتالضعيفة، 

.التدخل يف الشؤون الداخلية، وكذا مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية
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اهتزاز قواعد القانون الدويل مبا فيها اآلمرة، وتأثر آليات النظام الدويل، كأجهزة األمم املتحدة، -

.ة حتول يف النظام الدويلجيعلنا نقول أن أحداث سبتمرب أا نقط

.عن الشرعية الدوليةالواليات املتحدة األمريكيةخروج -

لقانون االستعمار القدمي واستخدام القوة العسكرية لتحقيق الواليات املتحدة األمريكية عودة-

.أغراضها وهيمنتها على العامل

.بصياغة العالقات الدوليةالواليات املتحدة األمريكيةانفراد -

.كأكرب دولة ممارسة لإلرهاب بشكل منظم الواليات املتحدة األمريكيةظهور -

ظهور اإلرهاب الدويل كمحرك للنظام الدويل، تبعا لتطوره وتغريه مع تغري البيئة الدولية ، وذلك على صعيد .4

بينه خلط من العمل ومضمونه وطبيعته وخصوصيته، وهو ما كشفت عنه أحداث سبتمرب، و ما اجنر عنه 

وبني مفاهيم أخرى، حتمل املصطلح منها أكرب مما يتحمله معناه، ونعت مبقاصد مل ختطر على بال النحاة، 

.حىت فقد املصطلح يف النهاية صلته باملعىن األول املوضوع له أصال

القضية كقضية الشرق األوسط املزمنة، و: جيب فهم أحداث سبتمرب يف إطار الرؤية الشاملة لألزمات احلالية.5

.األفغانية ، وأزمة البلقان والصراع يف كشمري والقضية الشيشانية

باإلرهاب ليس هو السبب يف هذه األزمات إمنا اإلرهاب الواليات املتحدة األمريكيةجيب فهم أن ما تسميه .6

.هو وليدها وعرض من أعراضهاهو أحد أسباا ، أما احلق املشروع يف مقاومته

قاومة كما حدث يف املالدول ألحداث سبتمرب لتصفية حسابات سابقة مع حركات استغالل الكثري من.7

.فلسطني والشيشان

وتأثر حقوق الوضع اخلطري الذي أصبحت فيه حقوق اإلنسان ، وهذا يف خضم احلرب على اإلرهاب ، .8

داث أبو ما كانوا ألم مشاريع إرهاب حىت يثبت العكس، وهو ما كشفته لنا أحاملسلمني باخلصوص أين

، وهو ما يعكس عدم االنصياع ألحكام القانون غوانتنامو واملعتقالت السرية الطائرة واملستقرةو غريب 
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، وهو ما يدعوا لتغيري هذه الدويل ذات الصلة، فيما خيص وضعية حقوق اإلنسان أثناء الظروف االستثنائية

.ام به جملس األمن مع جلنة مكافحة اإلرهاباآلليات احلالية واستبداهلا بآليات أكثر حزما على غرار ما ق

نظام لضعف ضعف النظام العقايب يف اتمع الدويل وباخلصوص على الدول املؤثرة يف صنع القرار الدويل، .9

انطالقا من اإلشكاالت القانونية اليت حيتويها يف حد ذاته، من غياب النصوص القانونية ،املسؤولية الدولية

.ة األجهزة املخولة لتنفيذهااملنظمة، وعدم فعالي

-األزمة االقتصادية العاملية–هشاشة النظام الدويل احلايل من النواحي املختلفة السياسية و أخريا االقتصادية .10

وهو ما يطرح فكرة البديل عنه، باعتبار أن املؤسسات احلالية هي أجهزة داخلية لبعض الدول املؤثرة 

.واملعروفة

فراد، واألشعوب واللوضع املأساوي الذي تعيشه ل، ألن يف غياب ذلك استمرارية تعريف اإلرهابضرورة .11

.وصف أعمال املقاومة وحركات التحرير باملنظمات اإلرهابيةيف ذلك أيضا خلط للمفاهيم من خالل

ى معاجلة اإلرهاب ال تقتصر فقط على املعطيات األمنية والسياسية فقط، بل تتناول أيضا معاجلة أزمات أخر.12

مغروسة يف الواقع االقتصادي أو االجتماعي، كالفقر والبطالة والظلم االجتماعي والقوانني غري العادلة وغري 

.املعربة عن هوية اتمع

أصل اإلرهاب فكرة وجدت فتوى تغذيها، وأموال تتعهدها بالرعاية، وسواعد تتحملها وتأخذ ا،وعادة .13

نه الشك أن الباب األول الذي ميكن طرقه للقضاء عليه هو باب ما تكون أصوله ومنطلقاته عقائدية،  وم

.العلماء من األمة الذين ميكنهم اإلنقاص من حدته، ومن مث التعويل على باقي األبواب

أصل حقوق اإلنسان هي شيء مقدس ال ميكن املساس به إال وفق التشريع، وحىت إذا ما مت تقييدها يتحتم .14

.و استثنائياأاديا كان لتشريع عاأيضا أن يكون وفق 

التوازن بني مكافحة العنف غري املشروع ومحاية حقوق اإلنسان، مسؤولية تتوزع على اجلميع، دولة .15

.القانون ونشاط اتمع املدين ووعي الفرد
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تظهر من الدراسة قيمة األمن وأمهيته، بالنسبة للمجتمع كلحمة واحدة، أو على مستوى الفرد ، باعتباره .16

الئم للتمتع الفعلي حبقوق اإلنسان، والشك أن التجربة املأساوية اجلزائرية خلري دليل نقدمه يف هذا الوسط امل

من هي مسألة اجلميع، وال تسامح فيها على اإلطالق، لكن يف حدود ضوابط املقام، لنؤكد على أن مسألة األ

إىل احلفاظ على أمن البلد ووحدته توجيه الناس ، ومن هنا ندعو التشريع وحدوده، حىت ال يزال منكر بأخيه

، واعتبار األمة جسدا واحدا واعتبار ذلك من األولويات يف هذه الظروف والتكافل والترابط مع اجلميع 

.اجلميع حاكمني وحمكومنيون والتواصل والتناصح مع اوالتع

ية واإلسالمية، جيعلنا نتوقف إن الوضع احلايل للمجتمع الدويل املبين على التحيز الغريب ألعداء األمتني العرب.17

قليال عند أهم احملطات التارخيية اليت مرت ا األمة اإلسالمية،  ونأخذ منها العرب لنقول أننا حباجة ملحة إىل

.آليات تعني على مواجهة هذه األخطار واليت نذكر بعضا منها يف سياق النتائج التالية

لسياسية املوجودة واملتاحة حاليا، كاالحتاد املغاريب يف مشال الرقي مبستوى الوحدة احلقيقية بني األطياف ا.18

إفريقيا، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومنظمة اجلامعة العربية، للوصول إىل املرحلة املنتظرة من االحتاد الكلي 

.ثريةكبينناتفرقنا وعوامل اإلحتادفأسوة بغرينا، الذين توحدوا و عوامل االختالف بينهم كثرية، أما حنن 

وذلك من خالل تقوية ،تفعيل دور املنظمات اإلقليمية ملواجهة العمليات اإلرهابية واحلد من آثارها املدمرة.19

حركة منظمة الدول العربية بالتوازي مع منظمة املؤمتر اإلسالمي، ألن يف غياب النسق العريب اإلسالمي، 

ذي دفع إىل اختاذ هذه املواقف وارتكاب هذه ، هو الولوعدم استثمار عناصر القوة اليت متتلكها هذه الد

.األعمال اإلرهابية ضد كل من الشعبني العراقي واألفغاين والتهديد املستمر لدول وشعوب أخرى

ب اآلمال وخيالشكوك،ديا ملوقف املنظمات الدولية غري احلكومية ذات الصبغة العاملية الذي أثار ويثري اتف.20

عبارات الشجب، فإن ضرورة إنشاء اإلنسان، واقتصار الردود علىق إزاء االنتهاكات اجلسيمة حلقو

.ومصرييإقليمية أمر مهم عربية منظمات غري حكومية

، من خالل شرح الرؤى واألفكار املعتدلة وإيصال حقيقة اإلسالم إىل دور اإلعالم يف مثل هذه املواقف.21

وهو ما جيعلنا ننادي بفتح قناة عربية يب الصهيوين،الغرب وحماولة حمو الصورة السيئة اليت رمستها قنوات اللو

.إسالمية موحدة



اتمةــخ

-367 -

ضرورة إنشاء مراكز الدراسات اإلستراتيجية ومعاهد االستشراف والدراسات املستقبلية، وتكوين خرباء .22

.يف هذه ااالت ملا ميكن أن حتققه من منافع لألمة

دة صياغة ميثاق األمم املتحدة على النحو الذي يساير ، وإعاإصالح األمم املتحدةاملستمرة باملناداةضرورة .23

اهليئات احلساسة لألمم املتـحدةاملستجدات احلالية، وفتح اال أمام الدول األخرى يف االشتراك يف

.اإلسالمية يف صنع القرار الدويلوإشراك األمةكمجلس األمن وإلغاء شرط الفيتو،

.ة املنظمة للمسؤولية الدولية ضرورة املصادقة على االتفاقية الدولي.24

، وهو ما يعتربه الغرب إرهابا، تعالأن دوام الظلم على األمة اإلسالمية سيزيد نار احلق يف املقاومة مش.25

.فكيف ميكن التوفيق بني ذلك، إال بإحقاق احلق ورفع الظلم عن األراضي العربية احملتلة

ولن تتأتى إال من خالل توحد األمة على الكلمة  اليت توحد لنشري يف األخري أن حتقيق هذه املطالب وغريها ال 

من أجل إعادة تلك احلضارة اليت مل تعرف األرض مثلها ،طريق العلم و التنمية واألخالقا ، مث أخذهاعليها أسالفه

ليها بدل أن نسعى إلعادا نبكي عبعد أن كانت جورا وخوفا، لكننايوما، حضارة مألت األرض عدال واستقرارا

.اليوم كالباكي على األطالل
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: الرسائل اجلامعية-ب 

:رسائل الدكتوراه: 1- ب
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2006.

نوفمرب، 309جملة املستقبل العريب، العدد ،)النفقات املتصاعدة حلرب العراق(انتقال فاشل للسلطة فيليس بينيس ، -56
2004.

؟، جملة الدراسات الدولية ،العدد هل تتغري السياسة اخلارجية األمريكية: عامل بعد انتخاب أوباما الكمال بن يونس ، -57
.2008، تونس ، ديسمرب 109

، 160العددجملة السياسة الدولية،،كثري من حقوق اإلنسان يتم جتاهلها باسم مكافحة اإلرهاب: لويز اربور-58
.2005ابريل

، جملة حبوث الشرق األوسط واخلريطة األمريكية الشيطانية" eastmiddle"، الشرق األوسط   حممد الديب -59
.2008، القاهرة ، 22و21، العددين 

، الة العربية للعلوم السياسية، بريوت، التطورات  يف البنية الدولية وتأثريها يف ظاهرة اإلرهابحممد املصاحلة ، -60
.2009، شتاء 31العدد 

ضوء ممارسة اهليئات املختصة بالرقابة على ري االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يفتفسحممد خليل املوسى ،-61
.2004، السنة الثامنة والعشرون، الكويت،1، جملة احلقوق ، العددتطبيقها

.2007جويلية 341،7، جملة املستقبل العريب،العدداملوقف األمريكي من القانون الدويلحممد بوبوش ، -62

،جوان 292، جملة املستقبل العريب،العددرب األمريكية الربيطانية على العراق والشرعية الدوليةاحلحممد اهلزاط ، -63
2005.

، جانفي 167العددجملة السياسة الدولية،،2001حالة القاعدة بعد مخس سنوات من هجمات حممد عبد السالم، -64
2007.

، 3، جملة احلقوق ، العددحلقوق اإلنسانمالحظات حول بعض جوانب احلماية الدولية -حممد يوسف علوان، -65
.1982الكويت،

،جملة احلقوق ، السنة التاسعة ، بنود التحلل من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان-
.1985، الكويت، 02العدد

دراسة تأصيلية على ضوء (الوضع القانوين للمعتقلني األفغان يف قاعدة جوانتنامو األمريكية حمسن علي جاد ، -66
.2004املصرية للقانون الدويل،العدد الستون، ة،ال)قواعد القانون الدويل اإلنساين
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قراءة لبعض تداعيات حقوق ( 2001حقوق اإلنسان يف عصر اهليمنة  بعد أحداث سبتمربحممد نور فرحات ، -67
.2005ناير ،  القاهرة، ي21،قضايا فكرية، الكتاب )اإلنسان يف الوطن العريب

، جملة املستقبل العريب، سياسة إدارة بوش يف الشرق األوسط أمام مآزق متعددة األبعاد واملكوناتمارينا أوتاوي ، -68
.2007، ابريل 338العدد 

، جملة القانون واالقتصاد ، األعداد األول والثاين والثالث دراسات يف القانون الدويل اجلنائيحممد حمي الدين عوض ، -69
).ن.ت.ب(ابع، والر

، 122، جملة السياسة الدولية، العددالعالقات األمريكية الباكستانية مرحلة ما بعد احلرب الباردةخمتار شعيب ، -70
.1995أكتوبر 

، جملة الدراسات اإلسرائيلي بني إدارة األزمة وحلها–الواليات املتحدة والصراع العريب مروان قبالن ، -71
.20/5/2006، السنة السادسة،دمشق،17/18اإلستراتيجية،العددان 

، 327، جملة املستقبل العريب، العدد السنوات األربع اليت أسقطت املشروع اإلمرباطوري األمريكي معن بشور، -72
.2006ماي 

.2007، ربيع 125، جملة شؤون األوسط ، لبنان ،العدد من يدفع امريكا لضرب ايرانميشال ميني ،-73

، جويلية 161، جملة السياسة الدولية،العدد تغري يف سياسة الواليات املتحدة اخلارجيةالثابت واملمنار الشورجبي، - 74
2005.

.2003،ماي 291، جملة املستقبل العريب، العددالعراق ، مسؤوليات دول االحتاللمنظمة العفو الدولية، -75

ة املستقبل ، جمل)تفسريات ومفاهيم(دولة األمن القومي وصناعة القرار األمريكيمنذر سليمان، -76
.2006،مارس 325العريب،العدد

.1979، مارس 2، عدد 21، جملة العلوم اإلدارية، السنة اإلدارة واحلرية يف األوقات غري العاديةنعيم عطية، -77

، جملة املستقبل االجتماعية للحرب ضد العراق على العراق وعلى املنطقة العربية-اآلثار السياسيةهاين فارس، -78
.2003،سبتمرب 295العريب،العدد

، ماي 291، جملة املستقبل العريب،العددوجهة نظر أمريكية مغايرة: دعوا للعراق نفطه وعائداته هيلموت مريكلني ، -79
2003.

.2005أكتوبر،320، جملة املستقبل العريب،العددناجحةأمريكيةحنو سياسة خارجية وليام بولك،-80

:املؤمترات والندوات-د
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،ندوة جامعة األخوين ،معهد الدراسات الدولية جلنوب )استراتيجيات االخنراط والتعاون(سبتمرب11إفريقيا بعد- 01
.2005كاظم هاشم نعمة،منشورات أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، : ترمجة .2003، 4-3إفريقيا 

ين، جملس األمة، جلنة املنظومة القانونية يف تسيري األزمات، األيام الدراسية الربملانية األوىل حول الدفاع الوط- 02
.2001نوفمرب11،12الدفاع الوطين، اجلزائر 

، فعاليات اليومني الدراسيني، حقوق اإلنسان االستثنائيةاحلماية القضائية للحريات األساسية يف الظروف -03
.2000نوفمرب16-15واملؤسسات القضائية ودولة القانون، املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، 

، املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، : واملؤسسات القضائية ودولة القانون،  اليومني الدراسيني، حقوق اإلنسان-04
،2000نوفمرب 15/16اجلزائر،

الندوة العلمية لإلرهاب والعوملة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة األمنية، اململكة العربية السعودية، -05
21-23/1/2002،

: القواميس- ه
.1998قصر الكتاب،:اجلزائر، املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائريإبتسام القرام، -1

.1979دار املعرفة ،:، بريوت أساس البالغةأيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، -2

).نب،ت،(،دار صادر:بريوت،، اجلزء األول، الطبعة األوللسان العرببن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، حممد-3

:احملاضرات- و

تسوية الرتاعات  الدولية بالطرق -احلماية الدبلوماسية -املسؤولية الدولية( ،دروس يف القانون الدويل العامحبيب خداش ، -1
.2002،جامعة بومرداس ،)ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق (،) السلمية

.2003/2004، جامعة اجلزائر ، ) السنة الرابعة حقوقألقيت على طلبة(، حماضرات يف احلريات العامةصاحل دجال، -2

.2003/2004، جامعة اجلزائر ، ) ألقيت على طلبة الكفاءة املهنية للمحاماة(، حماضرات يف حقوق اإلنسانحممد حمي الدين ، -3
.2004، ألقيت على طلبة املاجستري ، غري منشورة، جامعة  بومرداس، حماضرات يف املسؤولية الدولية-

:النصوص القانونية-ز

: اإلتفاقیات الدولیة: 1-ز

معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل ، واملعتمدة من قبل مؤمتر وزراء اخلارجية للدول املنعقد -01
.01/07/1999-28/06خالل الفترة ديف واغادوغو ،املنعق

املؤرخ يف 52/164واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة رقم االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل، -02
.23/05/2001واليت دخلت حيز النفاذ يف. 15/12/1997
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) 28-د(3068االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها ، واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة -03
.18/07/1976واليت دخلت حيز النفاذ يف. 30/11/1973املؤرخ يف 

) 20-د(ألف 2106، واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة ياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر-04
.04/02/1969واليت دخلت حيز النفاذ يف. 21/12/1965املؤرخ يف 

اسية أو ا لإلنسانية أو إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق-05
.9/12/1975املؤرخ قي ) 30-د(3452املهينة ، واملعتمد بقرار اجلمعية العامة رقم 

املؤرخ قي ) 15-د(1514إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، واملعتمد بقرار اجلمعية العامة رقم -06
14/12/1960.

، واليت 12/08/1949وات املسلحة يف امليدان ، املؤرخة يف اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالق-07
.21/10/1950دخلت حيز النفاذ يف 

، واليت دخلت حيز النفاذ يف 12/08/1949اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب، املؤرخة يف -08
21/10/1950.

، واليت دخلت حيز 12/08/1949اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، املؤرخة يف -09
.21/10/1950النفاذ يف 

مبادئ التعاون الدويل يف تعقب واعتقال وتسليم األشخاص املذنبني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، -10
.3/12/1979، املؤرخ يف )24-د(3074واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة 

واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات 12/08/1949عقودة يف الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف امل-11
.7/12/1978، والذي دخل حيز النفاذ يف 8/06/1977املسلحة الدولية، واملعتمد بتاريخ 

اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، واملعتمدة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -12
.11/11/1970، واليت دخلت حيز النفاذ يف 26/11/1968، املؤرخ يف)23-د(2391

، والذي دخل حيز النفاذ يف 17/07/1998النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد بتاريخ -13
01/06/2001.

.07/05/1999، واليت دخلت حيز النفاذ يف 22/04/1998اإلتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب ، الصادرة يف -14

2200وكول األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املعتمد بقرار اجلمعية العامـة رقم الربوت-15

.23/03/1976، ودخل حيـز النفـاذ يف 16/12/1966املـؤرخ يف) 21-د(ألف 

ودخلت حيز النفاذ4/11/1950اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت وقّعت يف -16
.03/9/1953يف 
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ودخلت حيز النفاذ1969تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان اليت وقّعت يف اإل-17
.18/07/1978يف 

ودخل حيز                                   1981امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان، املعتمد يف نريويب يف جوان -18
.21/01/1986النفاذ يف 

املصادق عليه من طرف 15/9/1994لس اجلامعة العربية يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املعتمد من طرف جم-19
.23/05/2004الس يف 

إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من املعاملة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة، املعتمدة بقرار اجلمعية العامة يف -20
.26/07/1987ودخلت حيز النفاذ يف 10/12/1984

ودخل حيز النفاذ يف 16/12/1966واالجتماعية والثقافية، املعتمد يف العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية -21
3/01/1976.

.1969اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املوقّعة جبنيف عام -22

، ودخلت حيز النفاذ يف 20/11/1989اتفاقية حقوق الطفل املعتمدة من طرف اجلمعية العامة يف -23
03/09/1991.

قراراملأل مبوجب ىطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة اعتمد ونشر علإعالن بشأن محاية النساء واأل-24
.14/12/1974املؤرخ يف ) 29-د(3318املتحدة لألممالعامةجلمعيةا

.20/06/1945ميثاق األمم املتحدة، الصادر يف -25

االحتجاز أو جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال -26
.9/12/1988املؤرخ يف 173/43واملعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم .السجن

املؤرخ يف 47/133إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ، واملعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم -27
18/12/1992 .

القاسية أو اإلنسانية أو املهينة ، واملعتمدة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة-28
.06/1987/ 26واليت دخلت حيز النفاذ يف .10/12/1984املؤرخ يف 39/46قرار اجلمعية العامة رقم 

دمبادئ أساسية بشأن دور احملامني ، واملعتمد مبوجب املؤمتر الثامن لألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني املنعق-29
.  1990سبتمرب 07أوت إىل 27هافانا من يف

املؤرخ يف 25اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واملعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم -30
15/11/2000.
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املتحدة للتربية إعالن بشأن  العنصر والتحيز العنصري، واملعتمد مبوجب الدورة العشرين للمؤمتر العام ملنظمة األمم-31
.27/11/1978والعلم والثقافة، يوم 

1904إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ، واملعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم -32

.20/11/1963املؤرخ يف ) 18- د(

أو املعتقد ، واملعتمد مبوجب إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتميز القائمني على أساس الدين -33
.25/11/1981املؤرخ يف 55/36قرار اجلمعية العامة رقم 

إعالن بشأن املبادئ األساسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق -34
دورة العشرين للمؤمتر العام اإلنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على احلرب ، واملعتمد مبوجب ال

.28/11/1978ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، يوم 

، واملعتمد مبوجب املؤمتر العاشر ) مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين( إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة -35
.2000ابريل 17إىل 10ن يف فيينا مدلألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني املنعق

مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية ، واملعتمد مبوجب املؤمتر السابع لألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة -36
32/40واملعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة . 1985سبتمرب 06أوت إىل 26يف ميالنو  من دارمني املنعق

.13/12/1985املؤرخ يف
إعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة، واملعتمد مبوجب قرار اجلمعية -37

.29/11/1985املؤرخ يف 40/34العامة رقم 

وجب قرار إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو اثنيه واىل أقليات دينية ولغوية، واملعتمد مب-38
.18/12/1992املؤرخ يف 135/47اجلمعية العامة رقم 

إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم، وااز من قبل وزراء خارجية منـظمة مؤمتر العامل اإلسالمي، -39
05/08/1990.

واحملتجزين من مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني والسيما األطباء يف محاية املسجونني-40
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة، واملعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 

.18/12/1982املؤرخ يف 37/194
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الملخص

:خصــــــاملل

تھدف ھذه الدراسة الوقوف على حقیقة تأثیر سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة المنتھجة بعد 
التي تعرضت لھا الوالیات المتحدة في ھذه األحداث.على حقوق اإلنسان2001سبتمبر 11أحداث 

، القائم باألفعال عقر دارھا والتي ضربت مراكز القوة والعنفوان لدیھا، وبعیدا عن الجدل حول 
في تحلیل تلك السیاسة، إال أننا نرى أن الوقوف على تحدید ھذه اآلثار اكبیرابالرغم أن لذلك دور

مرھون بمعرفة محاور أخرى، تتلخص أساسا  في معرفة تأثیر ھذه األحداث على السیاسة 
سة على حقوق اإلنسان األمریكیة بشقیھا الداخلي والخارجي ، ثم بعدئذ تحدید انعكاسات ھذه السیا

.داخل وخارج أمریكا، ثم الوصول إلى نتائج ھذه االنعكاسات
وفي الحقیقة، فإن الطابع العام للسیاسة األمریكیة بجناحیھا الداخلي والخارجي قد اتخذ كأولویة 
شعار مكافحة اإلرھاب بكل الطرق والوسائل، من اجل القضاء على ھذه الظاھرة الجدیدة القدیمة، 

الل إستراتیجیة أمریكیة سخرت لھا الوالیات المتحدة كل دول العالم ، تتقدمھم ممثلة الشرعیة من خ
وال مكانوكأني بالعالم یقود حربا عالمیة ضد عدو زئبقي غیر محدد ال. األمم المتحدة :الدولیة 

الزمان، غیر ما ھنالك مجموعة من األقالیم المشایعة بعض أھلھا لما تسمیھ الوالیات المتحدة 
. باإلرھاب اإلسالمي

واألكید أن لھذه الحرب األمریكیة انعكاسات خطیرة على حقوق اإلنسان ، یتقدمھم التجاوز الخطیر 
حقوق الدول وحقوق األفراد ، نتھاك اللشرعیة الدولیة، من خالل انتھاك مبادئھا المعروفة، وكذا 

.وما معتقالت غوانتنامو و أبو غریب لخیر دلیل
ولذلك فإن ھذه اآلثار  تجرنا إلى الحدیث حول إمكانیة انعقاد المسؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة ، 

ة حول انتھاكاتھا الخطیرة لحقوق الشعوب واألفراد، مما یجعل قادتھا عرضة للمساءلة والمحاكم
باعتبارھم مجرمین ، قد ارتكبوا أصنافا شتى من الجرائم الدولیة الخطیرة التي حرم القانون الدولي 

وتقدم ھذه الدراسة األسس القانونیة النعقاد . متوعدا فاعلھا ومن ساعده وشایعھ بالعقاب،القیام بھا 
التي ھذه الجرائم ھذه المسؤولیة ، والطرق القانونیة لمالحقة ومحاكمة  كل من ثبت تورطھ في

.عاشتھا البشریة بالصوت والصورة



ABSTRACT

Abstract:

  This study aims to identify the fact that the impact of the policy of the United States made

known after the events of September 11, 2001 on human rights. These events in the United

States in their own backyard, which hit the centers of power and vigor to it, and away

from the controversy over the existing acts, although this has a major role in the analysis of

that policy, but we believe that the stand to identify these effects depends on knowledge of

other hubs, however, is mainly to know the impact of these events on U.S. policy in both its

internal and external, and then determine the implications of this policy on human rights

inside and outside America, and then access the results of these reflections.

In fact, the general character of the internal and external American policy wings has been

taken as a priority of combating terrorism in all ways and means. In order to eliminate this

new phenomenon, through a strategy, which the United States has led all the countries of

the world, headed by the representative of international community: the United Nations. As

if  the world were leading a global war against an illusive enemy without any specific place or

time. And all is about a group of regions aligned with some of the people, which the United

States calls Islamic terrorism.

To be sure, this war of America has had serious repercussions on human rights. This war was

led by the dangerous overtaking of international legitimacy, who has violated its principles

as well as those rights of States and individuals through detention centers at Abu Ghraib and

Guantánamo to the best evidence.

Therefore, these effects oblige us to talk about the possibility of the international and US

responsibility about the grave violations of the rights of nations and individuals by making

their leaders compelled and prosecuted as as if they were criminals. The international

community and the USA may have committed a variety of serious international crimes,

which was prohibited by the international law. The study provides the legal basis for the

convening of this responsibility, and legal avenues to pursue and prosecute all those found

involved in these crimes witnessed by the human voice and image.


