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هدى �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية يف جميع �أنحاء العامل
هذا املن�شور ُم ً

© مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،كانون الثاين/يناير .2010
امل�ستخدمة يف هذا املن�ش��ور ،وال يف طريقة عر�ض مادته ،ما ينط��وي على الإعراب عن
لي���س يف الت�سمي��ات
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�أي ر�أي كان للأمان��ة العامة للأمم املتحدة فيم��ا يتعلق باملركز القانوين لأي من البلدان �أو الأقاليم �أو املدن �أو
املناطق �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو فيما يتعلق بتعيني حدودها �أو تخومها.
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هذا املن�شور من �إنتاج وحدة الن�شر الإلكرتوين:
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"قد يعمد الإرهابيون �إىل ا�ستغالل جوانب ال�ضعف والظلم لإثارة م�شاعر التطرف على ال�صعيد
املحلي ،ولكن من املمكن �أن يرتابطوا �سريعاً مع غريهم على ال�صعيد الدويل .ومكافحة الإرهاب
تتطلب منا باملثل �أن نتبادل اخلربات واملمار�سات الف�ضلى على ال�صعيد العاملي".
"و�أمام الأمم املتحدة دور حيوي ت�ساهم به يف جميع املجاالت ذات ال�صلة—بدءا من تعزيز �سيادة
القانون و�أنظمة العدالة اجلنائية الفعالة �إىل �ضمان �أن تتوفر للبلدان الو�سائل الالزمة ملكافحة متويل
الإرهاب؛ ومن تعزيز القدرة على منع وقوع املواد النووية �أو البيولوجية �أو الكيميائية �أو الإ�شعاعية
يف يد الإرهابيني �إىل النهو�ض بقدرة البلدان على توفري امل�ساعدة والدعم لل�ضحايا و�أ�سرهم".
بان كي-مون
الأمني العام للأمم املتحدة

( ُتظهر �صورة الغالف �آثار عملية تفجري مبنى الأمم املتحدة
يف اجلزائر العا�صمة يف  11كانون الأول/دي�سمرب )2007
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ت�صدير
املدير العام/املدير التنفيذي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
جم��ع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لفيفاً من كبار خرباء العدالة اجلنائية—كان من بينهم
عدد من ر�ؤ�س��اء النيابات العامة وكبار م�س�ؤويل �أجهزة اال ّدعاء العام—لتبادل اخلربات واملمار�سات احل�سنة
عن كيفية معاجلة ق�ضايا الإرهاب .وكانت ثمرة هذا اللقاء و�ضع دليل "خال�صة ق�ضايا الإرهاب" لكي يعطي
متخ�ص�صون عن كيفية
لوا�ضع��ي ال�سيا�س��ات وموظفي العدالة اجلنائية �أف��كاراً عملي ًة ور� ًؤى يطرحها خ�براء ّ
وتكمل هذه اخلال�ص��ة الأدوات الأخرى التي
التعام��ل مع ميدان جديد ن�سبياً م��ن ميادين الفقه القانوينِّ .
ي�ستخدمها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لتوفري الإر�شاد حول كيفية معاجلة �أعمال الإرهاب
يف �إطار قانوين ،مثل الأد ّلة الت�شريعية.
وتغط��ي الق�ضايا الواردة يف هذه اخلال�صة جوانب هامة للنظام القان��وين الدويل ملكافحة الإرهاب .وهي توفّر
وحتدد امل�سائل واملخاطر القانونية التي
حتلي ًال مقارناً للأطر الت�شريعية الوطنية ملالحقة حاالت الإرهاب ق�ضائيا ّ
حتدد اخلال�صة املمار�سات املتعلقة
واجه يف التحقيق يف اجلرائم ذات ال�صلة والف�صل فيها .وعالوة على ذلكّ ،
ُت َ
املتخ�ص�صة .كما �أنها تعالج الرواب��ط القائمة بني الإرهاب والأ�شكال
التحري واملالحق��ة الق�ضائية ّ
ب�أ�سالي��ب ّ
الأخرى من اجلرمية (مثل اجلرمي��ة املنظمة واالجتار باملخدرات والأ�شخا�ص والأ�سلحة) �إىل جانب كيفية �إعاقة
متويل الإرهاب.
ونح��ن ن�أم��ل من هذا الدليل ،الذي َّمتكنا م��ن �إخراجه �إىل النور بف�ضل الدعم ال�سخ��ي من البلدان املانحة،
ومنها بالأخ�ص �أملانيا و�إيطاليا وكولومبيا� ،أن يع ّزز النظام القانوين ملكافحة الإرهاب.
�أنطونيو ماريا كو�ستا

v

وزير الداخلية والعدل
جمهورية كولومبيا
مت�س الب�شرية كافة.
�إن الإرهاب خطر ِّ
يهدد ال�سالم والأمن يف العامل ،ومن ثم فهو ميثِّل م�شكل ًة ُّ
لبث القل��ق يف النفو�س تقوم على �أعمال
والإره��اب ه��و اللجوء ب�شكل منهج��ي �إىل �إثارة الفزع ،وهو و�سيلة ّ
متكررة يرتكبها فرد �أو جماعة من الأ�شخا�ص انطالقاً من دوافع عقائدية �أو �سيا�سية �أو �إجرامية ،وتحُ دث
عنف ّ
حال��ة من الرعب والقلق تخ ِّيم عليها �أ�شباح املوت وم�شاعر االمتعا�ض والكراهية ،وتخ ِّلف وراءها م�شهدا من
الدمار والفقر واليتم والرت ُّمل.
ب��د للدول م��ن م�ضافرة جهودها عل��ى كل من ال�صعيد املحل��ي والوطني والثنائ��ي والإقليمي والثنائي
وال ّ
الإقليم��ي والدويل ملعاجلة �ش ّتى مظاهر الإرهاب؛ ولهذا الغر�ض كان��ت الدعوة �إىل توثيق التعاون الدويل يف
التخ�ص�صات وم�ستدام.
�إطار من الت�شارك يف امل�س�ؤولية وتقا�سم امل�س�ؤوليات وباال�ستعانة بنهج �شامل ّ
متعدد ّ
لق��د �أ�صبح االجت��ار باملخدرات وغريه من اجلرائم ع�بر الوطنية امل�صدر الرئي�سي لتموي��ل الإرهاب ،مما يخدم
م�صال��ح اجلماع��ات امل�س ّلح��ة غري امل�شروع��ة التي تع��وق �إمكاني��ة الإدارة واحلكم وتعرت�ض �سبي��ل التنمية
حدة العن��ف وتنتهك حقوق الإن�سان
االقت�صادي��ة واالجتماعية وت�ضع��ف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وتزيد من ّ
وتد ّمر البيئة الطبيعية.
وجتربة كولومبيا امل�ؤملة ك�ضحية لأن�شطة اجلماعات الإرهابية ،وارتباط تلك اجلماعات الوا�ضح ب�إنتاج املخدرات
وللت�ص��دي لهذه الأن�شطة ،كان علين��ا �أن نبني هيك ًال
غ�ير امل�شروع��ة واالجتار بها م��ن الأمور املعلومة جيدا.
ّ
والتحري والتحقيق و�إنفاذ القوانني وج��زاءات ب�ش�أن الإرهابيني .ولكن هذه
يت�ضمن �أن�شط�� ًة للمنع
م�ؤ�س�سي��اً ّ
ّ
التجرب��ة امل�ؤملة ،التي دفع الكثري من جنود و�ضباط اجلي�ش وال�شرط��ة حياتهم ثمناً لها ،زادتنا �صالب ًة �أي�ضاً يف
الوقت ذاته.
ومل تق�صر كولومبيا نف�سها على مطالبة املجتمع الدويل ب�أن يفهم دورها يف مكافحة الإرهاب و�أن يت�ضامن معها
ويدعمه��ا يف مكافحته .فنحن نو ِّفر �أي�ض��اً �ضروباً من امل�ساعدة والتعاون التقنيني ملن هم بحاجة �إليها .وتنه�ض
نت�شرف بتقدميها ،مثا ًال على هذا التعاون.
"خال�صة ق�ضايا الإرهاب" ،التي َّ
التحري
ومتثِّ��ل "خال�ص��ة ق�ضايا الإرهاب" م�ساهم ًة هام�� ًة �صوب منع الأعمال الإرهابي��ة وممار�سة �أعمال ّ
والتحقي��ق واملالحق��ة الق�ضائية ب�ش�أنها يف خمتلف �أرجاء العامل ،وهي ته��دف �إىل تزويد امل�س�ؤولني عن ر�سم
ال�سيا�سات العامة واملوظفني الق�ضائيني يف ميدان العدالة اجلنائية وحمقِّقي ال�شرطة يف جميع الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتحدة ب�أدوات ق ِّيمة لتقوي�ض املنظمات الإجرامية املتو ِّرطة يف �أن�شطة من هذا القبيل.
التحريات والتحقيقات التي �أُجريت يف هذا ال�ش�أن ،وتقدم ا�سرتاتيجي ًة
وهي تو ِّفر دلي ًال عملياً قائماً على جتميع ّ
التحري والتحقيق والتقنيات الق�ضائية ،كما �إنها متثّل �أدا ًة
عام�� ًة من "املمار�سات احل�سنة" ب�ش�أن تقني��ات ّ
فريد ًة قـ ِّيم ًة للمهنيني واخلرباء العاملني يف جمال منع ومكافحة الإرهاب.
تدريب مفيد ًة لكل امل�س�ؤولني عن مكافحة هذا الن�شاط
و�إنن��ي على ثقة من �أن هذا الدليل �سوف يكون �أدا َة ٍ
الإجرامي البغي�ض.
فابيو فالن�سيا كو�سيو
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وزير اخلارجية
جمهورية �إيطاليا
م��ا زال الإرهاب ميثّ��ل واحدا من �أكرب التحديات العاملية ال�ستتباب ال�س�لام واال�ستقرار والأمن على ال�صعيد
ال��دويل .و�إيطاليا ،عندما وافقت على �أن ت�ست�ضيف يف روم��ا يف  25و 26حزيران/يونيه  2009اجتماع اخلرباء
امل�سمى خال�صة ق�ضايا الإرهاب ،كان��ت موافقتها نابعة من واقع
لو�ض��ع ال�صيغة النهائية لهذا الدلي��ل العملي ّ
�أدائها لدور دويل مزدوج� :أي بحكم �أنها البلد املن�سق جلهود مكافحة الإرهاب يف �إطار البعثات الدائمة لالحتاد
الأوروبي لدى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،و�أنها البلد الذي ير�أ�س جمموعة الثمانية.
متقدما ج��دا على جدول �أعمال جمموعة الثمانية .فبينما كان خرباء مكتب
يت�صدر موقعا ّ
واحل��ق �أن الإرهاب َّ
الأمم املتح��دة املعن��ي باملخدرات واجلرمية جمتمع�ين يف روما ،كنت �أنا وزمالئي ،يف هذي��ن اليومني ،نناق�ش يف
تري�ست��ا موا�ضي��ع من بينها �أثر الإره��اب على املناطق التي تعاين من �أخطر امل�ش��اكل يف العامل .ووفقا ملا جرى
علي��ه ال ُع��رف منذ عام  ،2002اعتمد زعماء جمموعة الثمانية يف م�ؤمتر قم��ة الكيال يف متوز/يوليه � 2009إعالنا
لب هذه
ّ
لتج�س��د يف جوهرها ّ
خم�ص�ص��ا ملكافح��ة الإرهاب؛ وجاءت ه��ذه الوثيقة ال�سيا�سي��ة الرفيعة امل�ستوى ِّ
اخلال�ص��ة ،وه��و �أن مكافحة ذلك الوبال يجب �أن تنه�ض� ،أول ما تنه�ض ،على �أ�سا�س قانوين �صلب لكي تكون
تتحدى �سيادة القانون ينبغي �أن
له��ا م�صداقية وفعالية .فر ّدن��ا على �أي نوع من �أنواع التهديدات الإرهابية التي ّ
يتمثّ��ل يف تعزي��ز �سيادة القانون وتوطيدها هي نف�سها ،مبا ي�شمل اح�ترام املجموعة الكاملة من ال�ضمانات التي
يجب �أن تط ّبق عامليا يف �أي حماكمة �أو �إجراء يتخذ ل�ضمان االحرتام التام حلقوق الإن�سان.
وكما ِّ
تو�ضح ب�شكل عملي هذه اخلال�صة الدولية املفيدة اجلامعة لق�ضايا وطنية خمتلفة ،ينبغي �أي�ضا تلبية �شرط
�آخ��ر الكت�ساب امل�صداقية والفعالية يف معركة الكفاح �ض��د الإرهاب .و�أ�شري بهذا �إىل �ضرورة �أن يبذل املجتمع
ال��دويل جهودا تعاونية وثيقة ومتوا�صلة على �أي �صعيد يف جميع املحافل املخت�صة ،بدءا من الأمم املتحدة ،التي
هي املنظمة الوحيدة املنا�سبة لتهيئة توافق عاملي يف الآراء حول �أهداف وو�سائل العمل على مكافحة الإرهاب.
و�إدراكا له��ذه احلقيقة ،ع ّززت رئا�سة �إيطاليا ملجموعة الثماني��ة دور فرع منع الإرهاب التابع ملكتب الأمم املتحدة
املعني باملخ��درات واجلرمية داخل فريق روما-ليون العامل وكذلك دفع��ت ب�شركاء جدد حل�ضور االجتماعات
املحلي��ة لفري��ق العمل على مكافحة الإرهاب ،وذل��ك بالتعاون مع املديرية التنفيذي��ة للجنة مكافحة الإرهاب
التابعة ملجل�س الأمن بالأمم املتحدة.
ويف �إط��ار موا�صل��ة العمل بهذا املب��د�أ الوطيد ،الذي ي�ؤثّر انته��اج �سيا�سات مد اجل�سور واتب��اع ال ُنهج ال�شاملة،
عق��دت جمموعة الثمانية يف ني�سان�/أبريل  2009م�ؤمترا مبتك��را يف روما حول املخاطر وعوامل عدم اال�ستقرار
عرب الوطنية ح�ضره ممثلون عن عدة بلدان من خارج تلك املجموعة �إىل جانب ممثلني عن منظمات دولية وجمامع
تو�صل �إليها هذا اللقاء املثمر ،والت��ي د ّللت عليها بوجه خا�ص
فكري��ة معنية .ومن اال�ستنتاجات الهامة الت��ي َّ
بع���ض احل��االت الواردة يف اخلال�صة� ،أن متويل الإره��اب غالبا ما يرتبط بدوائر اقت�صادية غ�ير م�شروعة ُت َ�سيرِّ ها
اجلرمي��ة املنظمة ،وقد تت�أثّر هذه الدوائر بدورها ت�أثّ��را خطريا باالجتاهات االقت�صادية الدولية وتفاعالتها القائمة �أو
املمكنة مع م�سائل �أخرى ذات �أهمية عاملية.
و�إنن��ي على ثقة من �أن هذه اخلال�ص��ة �سوف ت�ساعد هيئات �إنفاذ القوانني واال ّدع��اء العام و�سائر اجلهات الهامة
من �أ�صحاب امل�صلحة يف �شتى �أرجاء العامل ،فيما تنه�ض به من �أن�شطة للتدريب وكذلك يف عملها اليومي على
ال�س��واء .و�أتوقّع كذلك �أنها �سوف ت�ساهم يف تعزيز النقا���ش ال�سيا�سي بني احلكومات وامل�ؤ�س�سات ،وال �سيما يف
�إطار املفاو�ضات واملبادرات الرامية �إىل حتقيق هدف االمتثال العاملي ،ال ل�صكوك مكافحة الإرهاب كلها فح�سب،
بل �أي�ضا التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التي ُو ِّقعت يف بالريمو قبل ع�شر �سنوات.
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�أوال -مقدّ مة
 		-1يف القرارين  71/62و 172/62لعام  ،2007اعرتفت اجلمعية العامة بدور مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية (املكتب) يف تعزيز �آليات التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية املتعلقة بالإرهاب ،مبا يف ذلك
دور املكت��ب يف بناء الق��درات الوطنية .و�أثنت اجلمعية العامة �أي�ضا على املكت��ب لتي�سريه تنفيذ االتفاقيات
والربوتوك��والت العاملية املت�صلة بالإرهاب .وا�ستمرارا لهذا العم��ل �أن�ش�أ املكتب ،بعد وقت وجيز من اعتماد
ويكمل هذا املن�شور
هذين القرارين ،فريق خرباء عامال لإعداد هذا املن�شور امل�سمى خال�صة ق�ضايا الإرهابِّ .
�أدوات امل�ساعدة التقنية الأخرى املتاحة من خالل موقع املكتب على ال�شبكة (الويب) العاملية ،الذي يتناول
()1
طائفة متنوعة من امل�سائل الت�شريعية وم�سائل التعاون الدويل.
 		-2والعدي��د من �أدوات امل�ساعدة التقنية التي �أعدها مكتب املخ��درات واجلرمية �أو منظمات دولية �أخرى
يب�ين املعايري الدولية املنطبق��ة يف جماالت التجرمي والتعاون الدويل وقانون حق��وق الإن�سان .ثم تناق�ش تلك
املن�ش��ورات كيف يجب تطبيق تلك املعايري يف �سياقات وقائ��ع افرتا�ضية� .أما هذا املن�شور فيتبع نهجا خمتلفا.
فمنهجيته هي درا�سة الأحداث احلقيقية والق�ضايا القانونية وال�صكوك القانونية التي تتناول الإرهاب .وت�ستمد
اخلال�صة الدرو���س العملية من تلك التجارب ،فيما يت�صل خ�صو�صا بالتوافق مع االلتزامات الدولية املتعلقة
بحقوق الإن�سان .وقد حدد املواد املختارة خرباء يف الق�ضاء واالدعاء العام و�إنفاذ القوانني يف جمال الإرهاب.
ُوعقدت اجتماعات فريق اخلرباء يف فيينا بالنم�سا يف �شباط/فرباير 2008؛ ويف ميديلني بكولومبيا يف ت�شرين
الثاين/نوفم�بر 2008؛ ويف روما ب�إيطالي��ا يف حزيران/يونيه  .2009وقام بالبحث يف �سجالت امل�صادر العامة
املفتوح��ة موظفو ف��رع منع الإرهاب مبكتب املخ��درات واجلرمية .و ُنظمت مناق�شة م��واد اخلال�صة على �أ�سا�س
املوا�ضيع املحورية.
 		-3وم��واد هذه اخلال�صة مرتبة ،بعد الف�ص��ل الأول التمهيدي ،يف �سبعة ف�ص��ول موا�ضيعية هي :الف�صل
املجرمة من �أجل منع الأعمال
الثاين ،اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة؛ والف�صل الثالث ،الأفعال َّ
الإرهابية؛ والف�صل الرابع ،العالقة بني الإرهاب وغريه من �أ�شكال اجلرمية؛ والف�صل اخلام�س ،الإطار القانوين
للمالحقات الق�ضائية للإرهاب؛ والف�ص��ل ال�ساد�س ،م�سائل التحقيق والتقا�ضي؛ والف�صل ال�سابع ،التعاون
ال��دويل ،والف�صل الثامن ،االبتكارات واالقرتاحات .وت��رد يف املرفق قائمة ب�أ�سماء اخلرباء امل�ساهمني يف هذا
العم��ل .والف�صول من الث��اين �إىل ال�سابع مق�سمة �إىل �أبواب حتتوي على موا�ضي��ع فرعية .و ُت�ستهل املوا�ضيع
الفرعي��ة بتعلي��ق �أو در�س عملي مق�ترح من �أجل التنفي��ذ وم�ستمد من الأمثلة الت��ي يتناولها ذلك الباب.
وب�سب��ب القيود العملية والتطور امل�ستمر للأحداث ،ال ميكن ذكر ق�ضايا الإرهاب الرئي�سية كلها .وعالوة على
ذل��ك ،اج ُتنبت امل�سائل املتعلقة بتطبيق القان��ون الإن�ساين يف املحاكم الدولية ،من �أجل الرتكيز على تطبيق
( )1الدليل الت�شريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب؛ ودليل �إدراج ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�شريعات وتنفيذها؛
و�أح��كام ت�شريعية منوذجية ملكافحة الإرهاب؛ والقانون النموذجي ب�ش�أن ت�سلي��م املطلوبني؛ وقاعدة البيانات الت�شريعية ب�ش�أن مكافحة الإرهاب؛
و�أداة كتاب��ة طلب��ات امل�ساعدة القانونية املتبادل��ة؛ والقانون النموذجي ب�ش�أن امل�ساع��دة القانونية املتبادلة؛ ومنع الأفع��ال الإرهابية :ا�سرتاتيجية
للعدالة اجلنائية تطبق معايري حكم القانون يف تنفيذ �صكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب؛ ودليل تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ ي
للإرهاب؛ و�أ�سئلة يكرث طرحها عن جوانب القانون الدويل املت�صلة بالإرهاب؛ وجميع هذه املن�شورات متاحة على املوقع ال�شبكي للمكتب ،وهو
 ،www.unodc.orgحت��ت عن��وان .Terrorism Prevention/ Global Project on Strengthening the Legal Regime Against Terrorism
ومعظم املن�شورات املذكورة �أعاله متاح بعدة لغات.
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2

خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

الت�شريع��ات الوطنية يف املحاكم اجلنائية املحلية )2(.وي�ؤم��ل �أن ِّ
تو�ضح الق�ضايا املختارة وغريها من املواد كيف
يج��ري التعامل مع الهجمات الإرهابية عل��ى املدنيني يف الواقع يف نظم العدالة اجلنائية الوطنية ،وكيف ميكن
حت�سني هذه النظم.
�سمى جمل�س
 		-4ومن املهم �شرح امل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور من من�شورات الأمم املتحدة .فقد ّ
الأم��ن نح��و  500من الأفراد واجلماعات واملن�ش���آت والكيانات وفقا للإجراءات الت��ي حددها قرارا جمل�س
الأم��ن  )1999( 1267و )2002( 1390والق��رارات ذات ال�صلة .والأ�سا���س الذي ي�ستند �إليه الإدراج يف
ه��ذه القائمة هو وجود ق��رار من جلنة اجلزاءات املفرو�ضة عل��ى تنظيم القاعدة وحركة الطالب��ان ب�أن الفرد �أو
الكي��ان املعني "�ش��ارك يف متويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها وت�سهيله��ا والتح�ضري لها �أو يف ارتكابها �أو
يف دع��م الأعم��ال الإرهابية" .وتبعا لذلكُ ،تعترب هذه الكيانات والأف��راد يف هذه اخلال�صة منظمات �إرهابية
و�أف��رادا �إرهابيني وي�شار �إليه��ا و�إليهم بهذه الت�سمي��ة .وكل من الكيانات الت��ي وردت �أ�سما�ؤها هي كيانات
مرتبط��ة بحرك��ة الطالبان �أو تنظيم القاع��دة .ويتعني على الدول الأع�ضاء �أن تفر�ض عل��ى الكيانات امل�سماة
جتميد الأ�صول وقيود ال�سفر وحظر ال�سالح.
 		-5ويف الق��رار  )2001( 1373فر�ض جمل�س الأمن التزامات �إ�ضافية فيما يتعلق بنطاق �أو�سع ي�شمل كل
م��ن يرتكب��ون �أعماال �إرهابية ،ب�ص��رف النظر عما �إن كانوا مدرجني �أم غري مدرج�ين يف قائمة جلنة اجلزاءات
املفرو�ضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان .ومطلوب من الدول الأع�ضاء �أن تقوم� ،ضمن �إجراءات وقائية
وقمعي��ة �أخ��رى ،بتجرمي متويل الأعمال الإرهابي��ة ،وعدم توفري املالذ الآمن ملن ميول��ون الأعمال الإرهابية �أو
يدبرونه��ا �أو يي�سرونها �أو يرتكبونه��ا ،وتقدمي جميع ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل العدال��ة .وال يت�ضمن القرار 1373
تعريف��ا �صريح��ا ملاهية العمل الإرهابي .غري �أن املجل�س �شدد ،يف ديباجة القرار  1373ويف الفقرة  3منه ،على
�أهمي��ة اعتماد االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلق��ة بالإرهاب وتنفيذها تنفيذا كامال .والفقرة ( 1ب)
من القرار ،التي تق�ضي بتجرمي متويل الأعمال الإرهابية ،توازي ال�صيغة املتعلقة بهذه اجلرمية يف املادة  1-2من
وتعرف تلك املادة الأعمال التي يجب على الأطراف �أن حتظر تقدمي
االتفاقي��ة الدولي��ة لقمع متويل الإرهابّ .
الأموال �أو جمعها لها ،كما يلي:
	(�أ) عم��ل ي�شكل جرمية تدخل يف نطاق �إح��دى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف
هذه املعاهدات؛(� )3أو
		(ب) �أي عمل �آخر يهدف �إىل الت�سبب يف موت �شخ�ص مدين �أو �أي �شخ�ص �آخر� ،أو �إ�صابته بجروح
بدني��ة ج�سيمة ،عندما يكون هذا ال�شخ�ص غ�ير م�شرتك يف �أعمال عدائية يف حالة ن�شوب نزاع م�سلح،
عندما يكون غر�ض هذا العمل ،بحكم طبيعته �أو يف �سياقه ،موجها لرتويع ال�سكان �أو لإرغام حكومة �أو
منظمة دولية على القيام ب�أي عمل �أو االمتناع عن القيام به.
( )2هن��اك ا�ستثن��اء جزئي م��ن قاعدة عدم الإ�شارة �إىل املحاكم الدولي��ة ،وهو الإ�شارة �إىل املحكمة اخلا�صة للبن��ان و�إىل حتقيقها املتعلق
باغتي��ال الرئي�س اللبناين ال�سابق احلريري .ف�ستطبق ه��ذه املحكمة القانون اجلنائي اللبناين ،ولي�س القانون الإن�ساين الدويل ،وهي م�شار �إليها
ملجرد بيان ال�صعوبات امل�صادفة واملوارد الالزمة لتحقيق معقّد يف هجوم بالقنابل.
( )3املعاه��دات الواردة يف املرف��ق هي اتفاقية قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات ()1970؛ واتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة
املوجه��ة �ض��د �سالمة الطريان امل��دين ()1971؛ واتفاقية منع اجلرائم املرتكب��ة �ضد الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولي��ة ()1973؛ واالتفاقية
الدولية ملناه�ضة �أخذ الرهائن ()1979؛ واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ()1979؛ والربوتوكول املتعلق بقمع �أعمال العنف غري امل�شروعة
يف املط��ارات التي تخدم الطريان املدين الدويل ()1988؛ واتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية ()1988؛
والربوتوكول املتعلق بقمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املن�ش�آت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري ()1988؛ واالتفاقية الدولية
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (.)1997

�أوال -مقدّ مة

 		-6وعن��د ا�ستخدام م�صطلح "عمل �إرهابي" يف هذا املن�شور ،ينبغي فهمه على �أنه يعني عمال حمظورا
مبوج��ب �أحد االتفاق��ات املت�صلة حتدي��دا بالإرهاب �أو عمال من �أعم��ال العنف املبينة يف امل��ادة ( 2-1ب)
م��ن االتفاقية الدولية لقم��ع متويل الإرهاب .وهذه ال�صكوك م�صممة بحيث ال يت��اح ا�ستخدام بع�ض �آليات
التع��اون الدويل التي تن�ص عليه��ا �إال �إذا كانت اجلرمية تنطوي على عن�صر م�شرتك بني الدول ،مثل �أن تكون
جن�سي��ة امل�شتب��ه فيه �أجنبية ،ولكن ه��ذا ال�شرط القانوين لي�س جزءا من تعري��ف جرائم الإرهاب املدرج يف
املع��رف يف �صكوك الأمم املتح��دة املت�صلة بالإرهاب،
االتفاقي��ة .وترك��ز هذه اخلال�صة عل��ى ال�سلوك الفعلي ّ
دون اعتب��ار للعن�ص��ر الدويل .ف�شواغل اخل�براء والعديد من القراء املحتملني له��ذه اخلال�صة ال تقت�صر على
الأعمال الإرهابية ذات العن�صر ال��دويل .وت�شمل القوانني وال�شواغل الوطنية الإرهاب الذي يهدد ال�سالمة
العام��ة والأمن الوطني داخل بلد واحد .ويجب يف كثري من الأحيان �أن ت�صاغ تو�صيفات اجلرائم و�إجراءات
التعام��ل مع الأعمال الإرهابية بحي��ث تنطبق على الأعمال الإرهابية املحلي��ة �إىل جانب الأعمال الإرهابية
الدولي��ة .وميكن ب�سهولة �أن ي�صبح الإرهاب املحلي ذا طابع دويل ،رهنا بجن�سية اجلاين �أو ال�ضحية ،وميكن �أن
يوج��د داخل الوالية الق�ضائية لأحد البلدان هارب م�شتبه يف ارتكاب��ه جرمية �إرهابية ارتكبت يف مكان �آخر.
ونتيج��ة لذلك جتع��ل اخلال�صة تعريفها للأعمال الإرهابية حمدودا ب�أن��واع العنف التي تتناولها �صكوك الأمم
املتحدة العاملية املت�صلة بالإرهاب .بيد �أنها ال تق�صر مناق�شتها لق�ضايا الإرهاب �أو �آليات مكافحة الإرهاب على
الأح��وال التي تنطوي على عنا�صر م�شرتكة بني الدول .وبدال من ذلك ف�إن الإ�شارات هنا �إىل "الإرهابيني"
�أو "الأ�شخا���ص الذين يرتكبون �أعماال �إرهابية" �أو "ال�ضلوع يف الإرهاب" تنطبق ،ح�سب �صيغة الفقرة 1
(ج) م��ن القرار  ،)2001( 1373على الأ�شخا�ص الذين "يرتكب��ون �أعماال �إرهابية� ،أو يحاولون ارتكابها� ،أو
ي�شاركون يف ارتكابها �أو ي�سهلون ارتكابها" ،وعلى الكيانات التي تفعل ذلك� ،سواء �أكانت هذه الأفعال ذات
طابع حملي �أم دويل.
 		-7وي�ش��ار يف الن���ص �إىل عدد من اجلماع��ات التي متار�س العنف وتتبن��ى ق�ضايا �سيا�سي��ة �أو انف�صالية �أو
�إيديولوجي��ة ب�أنه��ا ارتكبت �أعماال �إرهابية �أو ب�أنه��ا �ضالعة يف الإرهاب .وال يرتك��ز �أي و�صف كهذا على �أن
الكي��ان ي�ستخدم العن��ف يف حد ذاته �أو على الهدف ال��ذي ي�سعى �إليه الكيان ،بل عل��ى ارتكابه �أو دعمه
�أعمال العن��ف �ضد املدنيني ب�أ�ساليب تندرج �ضمن و�صف الأعمال الإرهابية يف االتفاقيات والربوتوكوالت
العاملي��ة ذات ال�صل��ة بالإره��اب )4(.وعالوة على ذلك ف�إن جم��رد �إدراج ق�ضية �أو حال��ة وقائعية يف اخلال�صة
ال يعن��ي بال�ض��رورة �أنها تتعلق بالإرهاب .ويتناول الف�صل ال�سابع ،الب��اب جيم ،املتعلق بحاالت اال�ستدراج
والطرد ،ق�ضية كالو�س باربي .وكان باربي جمرم حرب ،ولي�س �إرهابيا باملعنى امل�ستخدم يف اخلال�صة للكلمة.
ومع ذلك ُ�أدرجت ق�ضيته لأن مبد�أها القانوين يت�صل ب�سل�سلة من الق�ضايا التي تتناول طرد الهاربني املطلوبني
بتهم �أعمال الإرهاب.

( )4ي�ش�ير ع��دد من الدرا�سات التي �ساهم بها اخلرباء �إىل اال�سم �أو الو�صف ال��ذي ت�ستخدمه �سلطات ذلك البلد للداللة على جماعة
معينة متار�س العنف .وال يعني ا�ستخدم ذلك اال�سم يف هذا املن�شور �أن �أي هيئة من هيئات الأمم املتحدة ت�ص ِّنف بال�ضرورة اجلماعة التي ت�سمى
تكرم اخلرباء بتوفري ترجمات للقوانني الوطنية ،بع�ضها غري ر�سمي وغري ذي حجية.
بذلك اال�سم ب�أنها ذات طابع �إرهابي .كما ّ
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ثانيا -اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة
�ألف -جرائم العنف التي ال تتطلب نية �إرهابية حمددة
 		-8الأعمال الإرهابية العنيفة هي جرائم ترتكب �ضد �سالمة املجتمع و�أمنه .وتتيح القوانني اجلنائية العادية
الت��ي حتظ��ر القتل والهجمات بالقنابل وغ�ير ذلك من �أ�شكال العنف معاقبة مرتكب��ي هذه الأفعال دون �أن
ت�شرتط �إثبات �أي نية �إرهابية حمددة .وتتمثل حمدودية هذه اجلرائم يف �أنها ال ميكن �أن ُيالحق عليها �إال بعد
جن��اح هجوم م�أ�س��اوي �أو خم ِّرب �أو ال�شروع يف ارتكابه .وهي عالوة على ذل��ك تركّ ز على املرتكبني الفعليني
لل�سل��وك املحظ��ور .وقد يجعل ه��ذا الرتكيز من ال�صعب فر���ض م�س�ؤولية جنائية عل��ى �أي �شخ�ص ال يكون
حا�ضرا ح�ضورا فعليا لأعمال العنف �أو التهديد وم�شاركا فيها م�شاركة مبا�شرة.
 		-9و�أيا كان الهدف الأيديولوجي �أو ال�سيا�سي للإرهابيني فهم ينجزون �أغرا�ضهم املق�صودة بت�سبيب املوت
�أو الإ�صاب��ات اخلط�يرة �أو احتجاز الرهائن �أو �إحداث �أ�ضرار كبرية يف املمتل��كات� ،أو بالتهديد ب�أ�ضرار مماثلة.
وه��ذه الأمن��اط من ال�سلوك هي جرائم جنائية يف كل نظام قانوين ،حتى و�إن مل يكن للبلد قانون خا�ص ب�ش�أن
الإرهاب .وعالوة على ذلك ،ميكن �إثبات عنا�صر جرائم القانون اجلنائي التقليدية هذه حتى عندما ي�ستحيل
()5
�إثبات ما ي�سمى عادة بالنية الإرهابية ،التي تعني وجود غر�ض حمدد لرتويع ال�سكان �أو لإرغام حكومة.
 -10وهن��اك العديد من الهجمات ال�سيئة ال�سمعة على املدنيني التي توحي بحكم طبيعتها �أو �سياقها بوجود
غر�ض ترويع ال�سكان �أو �إرغام حكومة� ،أمكن حماكمة مرتكبيها بنجاح دون حاجة �إىل ا�ستخدام قوانني مكافحة
الإره��اب �أو �إىل �إثب��ات وجود نية �إرهابية حمددة .ومن الأمثلة على ذلك �أخذ الرهائن على يد جماعة متطرفة
خ�لال اال�ستيالء على امل�سجد احلرام يف مكة يف ع��ام 1979؛ وتفجري منطقة اخلطوط اجلوية الرتكية يف مطار
�أوريل يف ع��ام  1983على يد جماعة �أرمنية؛ وتفج�ير متاجر ومكاتب حكومية و�أماكن عامة �أخرى يف باري�س
يف �سن��ة  1980من جانب �أع�ض��اء جماعة جزائرية؛ وهجوم جماعة �أوم �شيرنيكيو بالغاز ال�سام يف مرتو طوكيو
يف ع��ام 1995؛ واختطاف ال�سي��اح لطلب الفدية عنهم يف منتجع دو�س باملا�س يف عام  ،2001وتفجري العبارة
�سوبر فريي  14يف عام  ،2004واحلادثتان الأخريتان وقعتا يف الفلبني و ُن�سبتا كلتاهما �إىل جماعة �أبو �سياف.
 -11ولي���س من ال�صعب العث��ور على تو�صيف جرمية عادية م��ن �ش�أنه �أن يوفر الأ�سا���س القانوين للتحقيق
واملحاكمة عند وقوع هجوم �إرهابي �أو ال�شروع فيه ،دون حاجة بال�ضرورة �إىل احل�صول على دليل مقبول للدوافع
�أو الإيديولوجية التي انبثق منها الهجوم .كما �أن القوانني والت�شريعات اجلنائية الوطنية تكون من بينها قوانني
ُيق�صد منها تنفيذ اتفاقيات الأمم املتحدة وبروتوكوالتها ال�ستة ع�شر املت�صلة بالإرهاب .وقد اع ُتمدت كل هذه
االتفاق��ات ردا على �أعم��ال �إرهابية ،مثل اختطاف الطائرات �أو اال�ستيالء عل��ى الرهائن� ،أو توقعا لها .وهذه
( )5لالط�لاع عل��ى مثال لتوافر نية حمددة الرتكاب عمل �إرهاب��ي ،انظر املادة ( 1-2ب) من االتفاقي��ة الدولية لقمع متويل الإرهاب.
وحتظ��ر تل��ك املادة تقدمي الأموال �أو جمعها بق�صد ا�ستخدامها� ،أو مع العلم ب�أنها �ست�ستخدم ،جزئيا �أو كليا لتنفيذ �أي عمل يهدف �إىل الت�سبب
يف موت �شخ�ص مدين �أو �أي �شخ�ص �آخر� ،أو �إ�صابته بجروح بدنية ج�سيمة ،عندما يكون هذا ال�شخ�ص غري م�شرتك يف �أعمال عدائية يف حالة
ن�شوب نزاع م�سلح ،عندما يكون غر�ض هذا العمل ،بحكم طبيعته �أو يف �سياقه ،موجها لرتويع ال�سكان� ،أو لإرغام حكومة �أو منظمة دولية على
القيام ب�أي عمل �أو االمتناع عن القيام به.
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خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

الأ�ش��كال من العنف �أو التهدي��د تتجه بحكم طبيعتها �إىل ترويع ال�سكان �أو �إىل �إرغام حكومة على �شيء ما.
ومع ذلك فمن غري امل�ألوف �أن ي�شرتط تو�صيف �أي جرمية وارد يف االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة
()6
الإرهاب وجود نية �إرهابية حمددة.
 -12وت��رد يف درا�س��ة الع�ضو الذي ميثل الوالي��ات املتحدة يف فريق اخلرباء العام��ل ال ّتهم التي وجهت �إىل
ريت�ش��ارد ري��د .ويلقب ريد ب�صاحب احلذاء املفخخ لأن��ه حاول تدمري طائرة �شركة �أم�يركان �إيرالينز املتجهة
م��ن باري�س �إىل ميامي يف كانون الأول/دي�سم�بر  2001ب�إ�شعال متفجرات خمفاة يف كعب حذائه الريا�ضي.
والوالي��ات املتح��دة طرف يف اتفاقية مونرتي��ال� ،أي اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروع��ة املوجهة �ضد �سالمة
الطريان املدين ( .)1971وتق�ضي تلك االتفاقية ب�أن جت ِّرم الأطراف حماوالت وجرائم العنف �ضد الأ�شخا�ص
املرتكب��ة عل��ى منت طائرة يف رحل��ة م�سجلة على �أنها متجه��ة �إىل ذلك البلد ،ف�ضال ع��ن حماولة تدمري هذه
الطائرات �أو �إحلاق �أ�ضرار بها التي تهدد �سالمتها ،وو�ضع �أي جهاز خطري على هذه الطائرات .وكانت الواليات
جرمت يف قانونها اجلنائي الداخلي الأفعال التي تق�ضي اتفاقية مونرتيال بتجرميها .وال ت�شري تلك
املتحدة قد ّ
اجلرائم �إىل وجود نية �إرهابية لرتويع ال�سكان �أو �إرغام حكومة .وتبعا لذلك ،كان من �ش�أن معظم التهم الت�سع
ال��واردة يف الئحة االتهام �ضد ري��د �أن تنطبق �أيا كان دافعه ،حتى و�إن ا�ستح��ال �إثبات ذلك الدافع .بيد �أن
حظ��ر ارتكاب �أعمال العنف ،مثل القتل وت�سبيب اجلروح والتفجري واحتجاز الرهائن ،له قيود بحكم طبيعته
تتمثل يف �أنه ال ينطبق �إال على اجلرائم املرتكبة �أو التي �شُ رع يف ارتكابها ،وقد ال يطال �إال املنفِّذين الفعليني
للعم��ل الإرهابي .وت�ستدعي هذه القيود �أن تت�ضمن ا�سرتاتيجية العدال��ة اجلنائية ال�شاملة ملكافحة الإرهاب
جترمي �أفعال �أخرى بغر�ض قمعها والوقاية منها.

باء -الأعمال التي ت�ساعد على ارتكاب
اجلرائم الإرهابية
 -13تع�ترف النظم القانونية عموما باحلاجة �إىل قوانني جتيز معاقبة من ي�ساعدون املنفذين الفعليني للأعمال
الإجرامية من خالل ت�سهيل ارتكاب اجلرمية �أو عن طريق تقدمي امل�ساعدة بعد وقوع اجلرمية مع العلم بوقوعها.
وت�شمل هذه القوانني ،بقدر متزايد ،العقوبة على عدم الإف�صاح لل�شرطة عن العلم باجلرائم الإرهابية.
( )6االتفاقي��ات والربوتوكوالت العاملي��ة التالية ذات ال�صلة بالإرهاب تتعلق باجلرائم املنطوية عل��ى نية عامة وال تتطلب نية حمددة �أو
غر�ض��ا حم��ددا لرتويع ال�سكان �أو لإرغام حكومة :االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبع���ض الأفعال الأخرى املرتكبة على منت الطائرات ()1963؛
اتفاقية قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات ()1970؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين ()1971؛
اتفاقي��ة من��ع اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولية واملعاقبة عليها ()1973؛ اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية (،)1979
وتعديلها لعام  ،2005با�ستثناء ما يتعلق بالتهديدات؛ الربوتوكول املتعلق بقمع �أعمال العنف غري امل�شروعة يف املطارات التي تخدم الطريان
امل��دين ال��دويل ()1988؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية ( ،)1988با�ستثناء ما يتعلق بالتهديدات؛
الربوتوك��ول املتعلق بقم��ع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالم��ة املن�ش�آت الثابتة املوجودة على اجلرف الق��اري ( ،)1988با�ستثناء ما
يتعلق بالتهديدات؛ االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ()1997؛ االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ( ،)1999با�ستثناء
م��ا يتعل��ق باجلرمية املذكورة يف املادة ( 1-2ب)؛ االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ( ،)2005با�ستثناء ما يتعلق باجلرمية املذكورة
يف املادة ( 1-2ب).

ثانيا -اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة

 -14وال�شق العام من العديد من قوانني العقوبات يبني ال�سلوك الذي يجعل ال�شخ�ص م�س�ؤوال عن ارتكاب
جرمي��ة .وتن�ص املادة  61من قان��ون العقوبات الياباين على �أن �أي �شخ�ص يحف��ز �شخ�صا �آخر على ارتكاب
جرمي��ة يعامل يف �إ�صدار احلكم باعتباره فاع�لا رئي�سيا للجرمية .وتن�ص املادة  21من القانون اجلنائي الكندي
على ما يلي:
		 "()1

يكون م�شاركا يف اجلرمية كل من

				

(�أ) يرتكبها فعال؛ �أو

				

(ب) يفعل �شيئا �أويغفل فعله لغر�ض م�ساعدة �أي �شخ�ص على ارتكابها؛ �أو

				

(ج) يحر�ض �أي �شخ�ص على ارتكابها".

وتن�شئ نظم �أخرى فئة م�ستقلة هي ال�شريك يف اجلرمية �أو املتواطئ يف مرتكبها ،وال �سيما املتواطئ مع مرتكبها
بع��د وقوعها ،وهي فئة ت�ستحق عقوبة �أقل كثريا من عقوب��ة الفاعل الرئي�سي الذي ي�ؤدي الفعل املحظور �أداء
فعليا .وتن�ص املادة  27من قانون العقوبات ال�صيني على ما يلي:
			"املتواط��ئ هو من ي���ؤدي دورا ثانويا �أو تكميلي��ا يف جرمية م�شرتكة .ويح�ص��ل املتواطئ ،مقارنة باجلاين
الرئي�سي ،على عقوبة �أقل �أو على عقوبة خمففة �أو ُيعفى من العقوبة".
 -15ويف حماكم��ة ناجمة ع��ن هجمات �أيلول�/سبتمرب  ،2001حاكمت ال�سلط��ات الأملانية منري املت�صدق،
ال��ذي كان منت�سب��اً �إىل جماعة تابعة للقاعدة تطلق على نف�سها ا�سم خلي��ة هامبورغ كان ير�أ�سها حممد عطا.
وق��ررت املحكمة الإقليمية العليا يف هامب��ورغ �أن املت�صدق لي�س م�س�ؤوال عن وفاة الأ�شخا�ص يف برجي مركز
التجارة العاملي ومبنى البنتاغون .وكان �أ�سا�س هذا القرار هو عدم وجود �أدلة كافية لإثبات �أنه كان يعرف �أن
عط��ا ورفاقه يعتزمون اال�صطدام بطائرات مببان م�سكونة للت�سب��ب يف �سقوط �آالف القتلى ،و�إن كان يعلم ب�أنه
كان يجري التخطيط لعمل �إرهابي .وهذا املبد�أ نف�سه مبني يف ورقة قدمها كروفت ميكيل�سون ،امل�ست�شار العام
الأول يف دائرة النيابة العامة بكندا:
			"عادة يتطلب �إثبات اجلرائم اجلنائية مبوجب القانون الكندي �أن يثبت االدعاء مبا ال يدع جماال لل�شك
املعقول �أن املتهم كان على علم بالطبيعة املحددة للجرمية .وبالتايل كان من املمكن ت�صور �أن الأ�شخا�ص
الذي��ن �ساعدوا على ت�سهيل ارتكاب �أعم��ال �إرهابية ميكن �أن يتفادوا امل�س�ؤولي��ة اجلنائية �إن كانوا غري
()7
مدركني للطبيعة املحددة للأفعال التي يجري ت�سهيلها".
ُ -16وطب��ق ه��ذا املبد�أ يف ق�ضية تفجري فندق باراداي�س يف عام  2002التي ذكرها اخلبري الكيني .وحكمت
املحكم��ة يف ه��ذه الق�ضية برباءة املتهمني على الرغم من قبولها ب���أن املدعي العام �أثبت �أنهم كانوا على �صلة
باملفجري��ن االنتحاري�ين يف تنظيم القاعدة ،وبقوا على ات�صال باملفجري��ن يف الفرتة التي �سبقت هذا احلدث،
ِّ
وت�شاط��روا معهم "نية م�شرتكة عام��ة لتنفيذ �أغرا�ض معينة غري م�شروعة حت��ى و�إن كانت هذه الأغرا�ض قد
( )7درا�سة موجودة لدى مكتب املخدرات واجلرمية ،بعنوان
).Acts of Terrorism (2008
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ت�شم��ل القتل �أو ت���ؤدي �إليه" .وكان من ر�أي املحكم��ة �أن م�ستوى عاليا من املعرفة املح��ددة ومن امل�شاركة
الفعلية يلزم جلعل الأ�شخا�ص الذين مل ي�شاركوا يف التفجري م�شاركة مادية م�س�ؤولني م�س�ؤولية جنائية:
			"كان يل��زم العتبار املتهمني واملفجرين االنتحاري�ين مرتكبني للجرمية �أن يكونوا قد التقوا ورتبوا م�سبقا
خط��ة تنفيذ الغر�ض غ�ير امل�شروع� ،أي تفجري فندق باراداي�س وقتل اخلم�س��ة ع�شر �شخ�صا الذين لقوا
()8
حتفهم ،و�أن يكونوا موجودين يف م�سرح جرمية القتل".
 -17وعل��ى الرغم من �أنه ق��د �صدر احلكم على املت�صدق ب�أنه لي�س م�س�ؤوال ع��ن قتل الآالف على الأر�ض
ب�سب��ب عدم معرفته معرفة حمددة بخط��ة � 11أيلول�/سبتمرب  ،2001فقد مت الت�سليم بالآثار العملية مل�شاركته
يف خمط��ط القتل .وق��ررت املحكمة الأملانية �أن املتهم عم��ل كنوع من الأمني امل��ايل ملختطفي الطائرات يف
�أيلول�/سبتم�بر  ،2001فقد دفع فواتريهم و�أر�سل �إليهم املال وقام بتي�سري ا�ستعداداتهم ب�سبل �أخرى .ومبا �أنه
كان يعل��م �أن تلك اال�ستعدادات كانت بهدف اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات فقد اع ُترب م�س�ؤوال عن
ت�سهيل وفاة املئات من الركاب على الطائرات املختطفة .ويف تفجري فندق هيلتون طابا قُتل القائد الفل�سطيني
للهجم��ات عل��ى مناطق املنتجعات يف خليج العقبة يف  7ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2004التي �أودت بحياة 34
�شخ�ص��ا و�أ�صابت  .159غ�ير �أن �إفادة قدمها اخلرباء امل�صريون �أو�ضح��ت �أن رفقاء حمليني ي�شاطرون املهاجم
القتيل معتقداته ال�سلفية اجلهادية حوكموا لدورهم يف توفري متفجرات من خملفات العديد من املعارك ُتركت
وحكم على ثالثة متعاونني
يف �صح��راء �سيناء ،ودورهم يف �صنع الدوائر الكهربائية لتفجري تل��ك املتفجراتُ .
بالإعدام وعلى واحد بال�سجن امل�ؤبد وعلى الآخرين ب�أحكام �سجن ملدة خم�س �سنوات �إىل ع�شر �سنوات.
 -18ويف ع��ام � 2007أدانت حمكمة �إندوني�سية �شخ�ص��ا يعتربه عدد من احلكومات �أحد القواد الع�سكريني
للجماع��ة اال�سالمية .وهذه املنظمة هي كي��ان �إرهابي ع ّينته بهذه ال�صفة جلنة اجلزاءات املفرو�ضة على تنظيم
القاع��دة وحركة الطالبان ،املن�ش�أة عمال بقرار جمل�س الأمن  1267والقرارات الالحقة له .وا�ستندت �أحكام
الإدانة �إىل �أن املدعو عني البحري قدم الدعم للإرهابيني الآخرين و�إىل حيازته �أ�سلحة ومتفجرات ب�صفة غري
م�شروع��ة .و�أدت حماكمة عني البحري على اجلرائم التي ارتكبها فعليا �إىل انتفاء �ضرورة �إثبات دوره القيادي
�أو م�س�ؤوليت��ه يف الت�سل�سل الهرمي للم�س�ؤولية عن العمليات الع�سكري��ة للمر�ؤو�سني يف اجلماعة الإ�سالمية،
وهو �إثبات رمبا كان �سيتطلب عملية ا�ستداللية معقدة.
 -19وبع��د املحاول��ة الفا�شلة لتفجري �شبكة مرتو الأنفاق بلندن التي حدثت يف غ�ضون �أ�سابيع من تفجريات
 5متوز/يولي��ه  2005الناجحة ،ا�س ُتخدمت قوانني اململكة املتحدة التي حتظر دعم الن�شاط الإرهابي .فبعد �أن
ب��اءت حماوالت  21متوز/يوليه  2005بالف�شل ،قام ع��دد من الأ�شخا�ص بتزويد امل�س�ؤولني عن هذه املحاولة
باملالذات الآمنة وجوازات ال�سفر وامللب�س وامل�أكل ،وتخلفوا عن �إبالغ ال�شرطة .وكان من بني اخلم�سة الذين
�أدينوا �أخ لأحد حماويل التفجريات وخطيبته .وال تعفي اململكة املتحدة الأقارب من التزامات قوانينها التي
حتظ��ر �إيواء ه��ارب �أو امل�ساعدة يف هروبه �أو �إخفاءه .كما تفر�ض امل��ادة -38باء من قانون مكافحة الإرهاب يف
اململك��ة املتحدة لعام  ،2000ب�صيغته املعدلة ،واجب��ا على كل من لديه معلومات يعتقد �أنها قد ت�ساعد فعليا
على منع وقوع عمل من �أعمال الإرهاب �أو على ت�أمني اعتقال �أو مقا�ضاة �شخ�ص �آخر ب�سبب عمل من �أعمال
( )8ر�أي املحكم��ة ال��وارد يف الق�ضية
.High Court of Kenya at Nairobi

Republic v. Aboud Rogo Mohamed and others, Criminal Case No. 91 of 2003 in the

ثانيا -اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة

الإره��اب ب���أن يك�شف عن تلك املعلومات لرج��ل �شرطة يف �أقرب وقت ممكن عملي��ا .ولدى مملكة البحرين
حكم مماثل يف القانون رقم  58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية .وتن�ص املادة  18من
ذل��ك القان��ون على احلب�س �أو الغرامة لكل من علم بوقوع جرمية تنفيذا لغر�ض �إرهابي �أو مب�ؤامرة �أو خمطط �أو
�أفعال تهدف �إىل ارتكاب هذه اجلرائم ومل يبلغ ال�سلطات العامة عن ذلك .وتن�ص املادة  6من قانون مكافحة
الإرهاب يف بربادو�س ل�سنة  2002على واجب مماثل بالإبالغ عن العلم بتمويل الإرهاب.

جيم -امل�س�ؤولية اجلنائية عن توجيه
الأعمال الإرهابية وتنظيمها
�	-20أُن�شئت جرائم القانون اجلنائ��ي و�إجراءاته التقليدية �أ�سا�سا للتعامل مع الأ�شخا�ص الذين يقومون فعليا
بعم��ل حمظور .وهي لي�ست فعالة بال�ض��رورة �ضد البنيات التنظيمية التي تف�ص��ل التنفيذ الفعلي لعمليات
التفجري �أو االغتيال �أو االختطاف عن عمليات الإعداد اللوج�ستي والتخطيط والدعم .ويتطلب قمع الإرهاب
قمعا فعاال فر�ض م�س�ؤولية جنائية على من يخططون للأعمال الإرهابية وينظمونها ويوجهونها.
 -21وتنط��وي جمي��ع الأح��داث الإرهابية الك�برى ،تقريبا ،ويقيناً احل��ركات التي ت�ستخ��دم التكتيكات
الإرهابية على مدى فرتة من الزمن ،على ا�ستخدام جماعة ما موارد م�شرتكة وقيامها ب�أعمال م�شرتكة .ومثل
ه��ذه اجلماعة هي بطبيعتها �أك�ثر خطورة مما ميكن �أن يكون عليه فرد وحي��د .ويتطلب قمع هذه اجلماعة قمعا
فعاال فر�ض م�س�ؤولية جنائية على من ينظمون �أعمال العنف الفعلية ويوجهونها ولكن ال يرتكبونها ب�أنف�سهم.
وملكافح��ة الإرهاب ،يجب الو�صول �إىل من وراء ال�شخ�ص ال��ذي يقوم فعليا بو�ضع القنبلة �أو اال�ستيالء على
الطائ��رة .فيج��ب �أن ُتفر�ض امل�س�ؤولي��ة اجلنائية �أي�ضا على �شبك��ة املح ِّر�ضني واملم ِّول�ين واملج ِّندين واملد ِّربني
وموفري الدعم اللوج�ستي الذين يجعلون هذه الأفعال ممكنة من خالل جهودهم امل�شرتكة.
 -22ومن الأمثلة على التالعب مبن ُيعتزم �أن ينفذوا العمل الإرهابي فعلياً حالة نزار هنداوي .فقد حكمت
عليه حمكمة بريطانية يف عام  1986بال�سجن ملدة � 45سنة بتهمة التخطيط لن�سف طائرة تابعة ل�شركة العال.
وكان ق��د �أعطى �صديقته ،دون علمه��ا ،وهي حامل بطفل منه ،حقيبة حتتوي عل��ى قنبلة موقوتة كانت معدة
لالنفج��ار خالل الرحلة ،بع��د �أن �أخربها ب�أنه �سيلحق بها على رحلة جوية الحق��ة .وكان الهنداوي نف�سه قد
ُزود بجواز �سفر ر�سمي با�سم م�ستعار ،وادعى �أنه ُزود بالقنبلة والتعليمات من ممثلني دبلوما�سيني لدولة �أجنبية
يف لن��دن .ويف تفجري ن��ادي النوغال يف بوغوتا يف ع��ام  2003كان من الوا�ضح �أن الق��وات امل�سلحة الثورية
الكولومبية زودت مدرب �ألعاب ريا�ضية يبلغ من العمر  26عاما بالأموال وبعمل جتاري متويهي وب�سيارة باهظة
الثم��ن .و�أتاحت �سمات النجاح ه��ذه للمدرب �أن ين�ضم �إىل ع�ضوية الن��ادي .و�أتاحت له هذه الع�ضوية �أن
يرت��ب لقيام �أحد �أقاربه ،با�ستخدام بطاقة هوية مزورة خا�صة بالنادي ،بقيادة ال�سيارة املحتوية على املتفجرات
�إىل داخل مبنى النادي .و�أدى االنفجار الذي حدث الحقا �إىل وفاة � 36شخ�صا وجرح �أكرث من مئة �آخرين.
()9
وكان من بني القتلى مدرب الألعاب الريا�ضية وقريبه ،وما زالت التحريات جارية ب�ش�أن هذه املالب�سة.
( )9لي�س من غري امل�ألوف قيام منظمة �إرهابية بتقدمي معلومات خاطئة �إىل حامل جهاز تفجريي تفيد ب�أن الآلية التفجريية للجهاز �ستتيح
له الوقت الكايف للنجاة ،بينما تكون النتيجة هي التفجري الفوري .وميكن �أن تكون جماعة جهادية قد �أقنعت ح�سن با�شندي ،وهو طالب يبلغ
من العمر � 18سنة ،من خالل هذه اخلدعة ،ب�أن يزرع القنبلة التي قتلته وثالثة �صحافيني يف �سوق خان اخلليلي يف منطقة الأزهر بالقاهرة يف 7
ني�سان�/أبريل  ،2005وفقا لتقرير �صحفي عن بيان من وزارة الداخلية امل�صرية.
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 -23وق��د ُو�ضعت نظريات ب�ش�أن امل�س�ؤولية القانونية من �أجل فر���ض م�س�ؤولية جنائية على من ي�ساهمون يف
الأعم��ال الإجرامية من خ�لال م�س�ؤوليتهم القيادية �أو التنفيذية ،حت��ى و�إن مل ي�شاركوا فعليا يف احلدث �أو
يقدموا م�ساعدة الحقة .ولي�ست لدى اليابان جرمية يف قوانينها ب�ش�أن الت�آمر ،لكنها ا�ستحدثت مبد�أ مماثال ملبد�أ
الت�آم��ر وهو م�س�ؤولية "الفاع��ل الرئي�سي امل�شارك" ا�ستنادا �إىل املادة  60من قان��ون العقوبات ،التي تن�ص
عل��ى �أن��ه�" :إذا ارتكب �شخ�صان �أو �أكرث جرمية يف �إطار عمل م�شرتك يك��ون كل مرتكب لها فاع ًال رئي�سياً".
و�أيدت املحكمة العليا اليابانية تطبيق مفهوم العمل امل�شرتك هذا عندما ال يوجد �سوى تفاهم �ضمني .وكانت
هن��اك يف ع��ام  1997ق�ضية تتعلق ب�إدانة �أحد زعماء بوريوكودان (جماع��ة �إجرامية منظمة) ،الذي �أدين لأن
حرا�سا �شخ�صيني عينتهم ع�صابة �أخرى حلمايته خالل زيارة كانت بحوزتهم �أ�سلحة .وعلى الرغم من �أن زعيم
اجلماع��ة الإجرامي��ة املنظمة مل ي�أمر بحيازة الأ�سلحة فقد كان على علم به��ا ب�صفة عامة ،وا�ستفاد منها ،وكان
يف و�ض��ع يتي��ح له وقفها �أو جتنبهاُ .وطبق��ت نظرية امل�س�ؤولية امل�شرتكة هذه على الهجم��ات الإرهابية يف حالة
�شوك��و �أ�ساه��ارا ،م�ؤ�س�س طائفة �أوم �شيرنيكيو .فقد وجهت له تهم قتل متعددة ،ت�شمل الهجوم بغاز ال�سارين
يف م�ترو طوكيو ،وهجوم �آخر بغ��از ال�سارين يف مات�سوموتو ،وجرمية قتل حمام وعائلته .ويف املحاكمة �أدىل عدد
من مر�ؤو�س��ي �أ�ساهارا ب�إفاداتهم ك�شهود على م�شاركته وعلى �إ�صداره الأوامر .وقررت حمكمة طوكيو اجلزئية
�أن��ه �أمر املر�ؤو�سني بارت��كاب جرائم القتل �أو وجههم �إىل ارتكابها ،وحكمت علي��ه بعقوبة الإعدام .ورف�ضت
املحكمة العليا يف عام  2006ا�ستئناف �إدانته واحلكم عليه بالإعدام.
 -24وتن��اول قرار دائرة النق���ض اجلنائية باملحكمة العليا يف كولومبيا يف ق�ضي��ة نيكوال�س رودريغيز باوتي�ستا
و�آخري��ن ،رق��م  ،23825التي �صدر احلكم فيه��ا يف � 7آذار/مار�س  ،2007مفه��وم امل�س�ؤولية اجلنائية لزعماء
جماع��ة فج��رت خط �أنابيب وت�سببت يف وق��وع م�أ�ساة حيث كانت حمتويات خط الأنابي��ب م�ؤلفة من مواد
هيدروكربوني��ة �شديدة اال�شتعال ،تدفقت من ك�سر يف اخل��ط منحدرة �إىل نهر و�إىل قرية مات�شوكا ،ف�أحرقت ما
يقرب من مائة �ضحية حتى املوت وت�سببت يف �إ�صابات خطرية ملا يقرب من  30من الناجني .و�صدرت بحق
ع�ش��رة متهمني �أح��كام بال�سجن ملدة � 40سنة بعد �إدانتهم على م�ستوى املحاكم��ة الأوىل ،من بينهم القيادة
املركزي��ة جلماعة جي�ش التحرير الوطني التخريبية العنيفة ،امل�س�ؤولة ع��ن �إ�صدار الأمر بتدمري خط الأنابيب.
ونق�ض��ت حمكمة �أعلى �أح��كام الإدانة بجرائم القتل والإ�صابة اجل�سدي��ة والإرهاب ،ومل ُتبق �إال على تهمة
التم��رد وعلى عقوبة بال�سج��ن ملدة �ست �سنوات .وعند �إعادة النظر يف ق��رار حمكمة امل�ستوى الثاين ،قررت
حمكم��ة النق���ض اجلنائية �أنه �سيك��ون من باب التناق�ض قب��ول الدليل القاطع على �أن ق��ادة جي�ش التحرير
الوطن��ي �أ�ص��دروا �أمر الهجوم على خط الأنابيب ثم جتا ُهل النتائج املرتتب��ة على عملهم الإجرامي .ورف�ضت
حمكم��ة النق���ض احلجة الت��ي مفادها �أنه مب��ا �أن ه�ؤالء القادة مل يكون��وا يرغبون يف قتل وج��رح �سكان قرية
مات�ش��وكا �أو يتوقعونه فال ميكن �أن يدانو بتهمة الت�سبب يف تلك الأ�ضرار .ووفقا ملبد�أ النية غري املبا�شرةُ ،حكم
مب�س�ؤولية القادة عن العواقب غري املخطط لها التي ترتبت على العمل الطائ�ش واخلطري الذي �أمروا به.
 -25وخالفا لق�ضية تفجري خط الأنابيب ،كان تفجري نادي النوغال يف بوغوتا بكولومبيا مدبرا عمدا لإحداث
�إ�صابات يف نا ٍد اجتماعي وريا�ضي .وتناول القرار الذي اتخذه قا�ضي الدرجة الأوىل لدائرة بوغوتا املتخ�ص�صة
وال�صادر بتاريخ  28ت�شرين الثاين/نوفمرب  2008م�س�ؤولية قيادة القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية عن هذا
العمل الوح�شي .و�أجرت املحكمة حتليال ملدى انطباق مفهوم " ،"dominio funcional del hechoالذي ميكن
�أن يرتج��م بعب��ارة ال�سيطرة الفعالة على العم��ل ،وي�سمى �أي�ض��ا " ،"coautoría impropia o funcionalالذي
ميك��ن �أن يرتجم بعب��ارة امل�شاركة اخلارجية �أو الوظيفية يف العمل �أو امل�س�ؤولي��ة امل�شرتكة عنه .ور�أت املحكمة
�أن العن�ص��ر الذهن��ي الذاتي لهذا املفهوم هو وجود قرار م�شرتك بالقيام بالعم��ل� .أما العن�صر املادي للمفهوم
فه��و تنفي��ذ هذا القرار من خالل تق�سيم العمل .وقررت املحكمة ،ل��دى تقييم الأدلة الواردة يف املح�ضر� ،أن

ثانيا -اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة

القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية هي منظمة غري م�شروعة ذات بنية هرمية ،تن�ساب فيها الأوامر من الأمانة
عن طريق القادة مبختلف م�ستوياتهم �إىل املقاتلني العاديني.
 -26ور�أت املحكم��ة �أن جمل��ة املنظمة نف�سها اعرتفت بقدرة �أمانة الق��وات امل�سلحة الثورية الكولومبية على
اتخ��اذ الق��رارات ب�ش�أن العمل املق�ترح .و�شهد العديد من �أع�ض��اء املنظمة �أي�ضا ب�أن ه��ذا امل�شروع من �ش�أنه
�أن يك��ون قدمه �أح��د القادة �إىل الأمانة ،التي ال ب��د �أن تكون قد ق ّيمته وقررت ما �إن كان��ت �ست�أمر بتنفيذه.
وا�ستن��دت املحكم��ة �أي�ضا �إىل �شهادة م��ن مر�ؤو�سني لنف�س زعيم القوات امل�سلح��ة الثورية الكولومبية الذي
�أ�صدر �أمر تفجري النوغال .فبعد ذلك احلدث� ،أ�صدر القائد توجيها بتفجري م�ست�شفى ،مع تعليمات ب�أن تكون
النتائ��ج م�ساوي��ة لنتائج الهجوم على النوغال �أو �أكرب منها .وذكر القائ��د �أنه ،يف القيام بذلك ،تلقى الأمر من
�أمانة القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية مبا�شرة .وبعد النظر يف جميع الأدلة ،ر�أت املحكمة �أن �أع�ضاء الأمانة
م�س�ؤولون م�س�ؤولية فردية ب�صفة مرتكبني غري مبا�شرين جلرائم الإرهاب والقتل امل�شدد وحماولة القتل امل�شدد
التي وقعت يف نادي النوغال.
 -27وانطوت �إعـادة حماكمة �أبيمايل غو�سمان وغريه من قادة منظمة الدرب امل�ضيء يف الفرتة 2006-2005
عل��ى تطبيق نف���س نظرية ال�سيطرة الفعلية هذه على العمل .فهذا املب��د�أ القانوين ،كما يتجلى يف درا�سة اخلبري
الب�يرويف ،يق��رر امل�س�ؤولية اجلنائية ا�ستنادا �إىل ق��درة الزعيم على ال�سيطرة على �أعم��ال الآخرين .وكانت هذه
النظري��ة ت�صـ�� ِّور واقـع بنيـة منظمة الدرب امل�ض��يء ،ولكن الربهان عليها فر�ض متطلب��ات �إثبات كبرية .ففي
عام � 1963سيطر على احلزب ،مبا يف ذلك اللجنة الع�سكرية ،مانويل روبني �أبيمايل غو�سمان رينو�سو ،املحامي
و�أ�ستاذ الفل�سفة وزعيم الف�صيل الأحمر الن�ضايل يف احلزب ال�شيوعي البريويف .وابتداء من ال�سبعينات ق�ضى
غو�سمان على املناف�سني الداخليني واملعار�ضة الداخلية ،م�ستخدما العنف لإخ�ضاع خ�صومه .وفر�ض غو�سمان
فل�سفته ال�سيا�سية ،التي �أ�سماها "فكر غون�سالو" .و�سعت هذه العملية الفكرية �إىل تربير االغتياالت االنتقائية
والتدم�ير وتكتيكات حرب الع�صابات باعتبارها رداً على التق�سيم��ات الطبقية والفقر والإهمال االجتماعي.
ويف ع��ام  1980ب��د�أ غو�سمان كفاحا م�سلح��ا بغر�ض اال�ستيالء عل��ى ال�سلطة عن طري��ق العنف .وكان من
الأه��داف الأوىل ملنظم��ة الدرب امل�ضيء جمتمع��ات منطقة الأنديز التي حتافظ على �ش��كل تقليدي للحكم
املحل��ي .وا�س ُتخدمت التهدي��دات وتدمري املمتلكات وعملي��ات االغتيال ،بعد توجيه االتهام��ات علنا �أمام
املجتم��ع ،خللق فراغ يف ال�سلطة يف املنطقة وتدمري �إطارها االجتماعي .و�أدى العنف وحالة الرتويع والهجمات
على البني��ة التحتية االجتماعية واالقت�صادية واالت�صالية �إىل تدمري االقت�صاد—الذي كان �أ�صال يف م�ستوى
الكفاف—يف عدد من �إدارات البلد.
 -28وحاكم��ت حمكم��ة ع�سكرية �سري��ة غو�سمان ورفاق��ه يف الت�سل�سل الهرمي للح��زب وحكمت عليهم
بال�سج��ن امل�ؤبد بعد وقت ق�صري من القب�ض عليهم يف عام  .1992وبعد �أن تغريت احلكومة� ،أعلنت املحكمة
الد�ستوري��ة �أن القوان�ين القائمة ملكافحة الإره��اب غري د�ستورية .وعندئذ �ألغ��ى الكونغر�س املحاكمات �أمام
املحاك��م الع�سكري��ة واملحاكمات التي يقوم بها ق�ض��اة ال ُتك�شف هويتهم يف املحاك��م املدنية ،و ُرتب لإجراء
حماكم��ات جديدة يف حماكم مدنية ب�ضمان��ات �إجرائية جديدة .وتطلبت هذه الع��ودة �إىل املحاكمات التي
ُتتب��ع فيها الأ�صول القانونية الواجبة �إعادة حماكمة قيادة الدرب امل�ضيء )10(.ومن �أجل �إثبات ذنب غو�سمان
( )10بحث��ت املحاكمات املعادة �أم��ام املحاكم البريوفية يف ق�ضية غار�سيا ا�سو ورامريي�س روخا�س �ضد بريو .ور�أت املحكمة امل�شرتكة بني
البلدان الأمريكية واملعنية بحقوق الإن�سان يف تلك الق�ضية �أن قوانني مكافحة الإرهاب املنطبقة حتدد عنا�صر اجلرائم حتديدا كافيا بحيث يت�سنى
متيي��ز ال�سلوك الإجرامي عن ال�سلوك امل�شروع ،و�أن تلك القوان�ين ال ت�سبب بال�ضرورة �أي انتهاك للمادة  9من اتفاقية البلدان الأمريكية ،التي
تق�ضي بعدم �إخ�ضاع �أي �شخ�ص لقوانني �أو �إجراءات ذات �أثر رجعي.
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وغ�يره من ق��ادة املنظمة بتهمة القتل اجلماع��ي للقرويني ،يف حني مل يكن ه�ؤالء الق��ادة موجودين فعليا يف
�أي م��كان قري��ب من موقع اجلرمية الريفي النائ��ي ،كان من ال�ضروري �أن ُيثبت االدع��اء �سيطرتهم التنظيمية
عل��ى من ارتكب��وا فعليا جرائم القتل .وقُدمت وثائق الدورة الأوىل مل�ؤمت��ر الدرب امل�ضيء ،التي مت اال�ستيالء
عليها ،كدليل لإثبات اعتماد فكر غون�سالو ،الفل�سفة ال�سيا�سية التي تعرتف بقيادة غو�سمان و�سيطرته املطلقة.
و�أو�ضح��ت وثائق امل�ؤمت��ر الوطني الرابع ِ
من�صب كل ع�ضو من �أع�ضاء القي��ادة املركزية للمنظمة .كما �أظهرت
كي��ف �صدر الأمر مبذبحة �سكان قري��ة يف منطقة الأنديز ت�سمى لوكاناماركا وكي��ف مت التخطيط لها .و�أثبتت
�أدل��ة �أخرى �أن غو�سمان اعرتف يف مقابلة مع �صحف��ي متعاطف مب�س�ؤوليته هو والقيادة املركزية عن التخطيط
لعمليات القتل يف لوكاناماركا والأمر بها.
 -29وثبت من خالل �إجراءات املحاكمة �أن منظمة الدرب امل�ضيء كانت ذات بنية هرمية �صارمة .وتن�ساب
هيمنة "الرئي���س غون�سالو" عرب جميع �أجهزتها وجلانها وخالياها ومنا�ضليها �إىل �أدنى امل�ستويات .و ُيفر�ض
نظ��ام للأمن ولليقظة احلزبية ،ي�شمل العقوبات البدنية .وي�ضع زعي��م املنظمة اال�سرتاتيجيات العامة ،وخطط
التنفيذ ،ويوزع املهام .كما ي�شرف الزعيم على تنفيذ ح�صة �أعمال القتل والتخريب والتدمري التي �سرتتكب
يف حمالت املنظمة ،ويق ِّيم ذلك التنفيذ .وفيما يتعلق حتديدا بلوكاناماركا ،اجتمعت اللجنة املركزية مع مديري
جلن��ة املنطقة ،و�أم��رت بالق�ضاء على ال�سكان واملدين��ة .و ُنقلت التقارير عن الأعم��ال �إىل امل�س�ؤول التنفيذي
املركزي (غو�سمان) ال��ذي عر�ضها على �أع�ضاء اللجنة املركزية يف جل�ساتها العامة الدورية لتقييمها .وبالتايل
يب��دو �أن الق��ادة و�أع�ضاء املجل���س التنفيذي �شاركوا يف ارت��كاب اجلرائم التي اقرتفته��ا اجلماعة الإجرامية.
و�أتاح��ت هذه الأدلة تطبيق "نظرية ال�سيطرة الفعلية على العم��ل" .ومت �إثبات �أن غو�سمان كان ي�سيطر على
منظم��ة الدرب امل�ض��يء لدرجة �أن �أفرادها كانوا �أدوات قابلة للتبديل تخ�ض��ع لإرادته .ولو �أن �أحد الأع�ضاء
رف���ض تنفي��ذ �أوامره لكان �آخرون نف��ذوا هذا العمل .ويق��ول كالو�س روك�سني ،الأملاين ال��ذي يروج لهذه
النظري��ة ب�ش�أن امل�س�ؤولي��ة اجلنائية� ،إن القادة الذي��ن ميلكون هذا النوع من ال�سلطة داخ��ل املنظمة ينبغي �أن
()11
يعتربوا م�س�ؤولني م�س�ؤولية �شخ�صية عن اجلرائم الناجمة عن �سيا�ساتهم وقراراتهم.
 -30وتن��اول حكم �صادر عن املحكم��ة اجلزائية الوطنية ،قدم��ه اخلبري البريويف� ،إدان��ة �أو�سكار رامريي�س
دوراند ،الذي توىل توجيه �أن�شطة الدرب امل�ضيء وتخطيطها والإ�شراف عليها بعد اعتقال �أبيمايل غو�سمان.
و ُوجهت �إىل غريه من مدراء املنظمة و�أع�ضائها ومقاتليها تهم يف الق�ضية نف�سها .ور�أت املحكمة �أنهم كر�سوا
�أنف�سه��م الرتكاب العنف املنهجي �ض��د الأ�شخا�ص واملمتلكات من �أجل �إث��ارة الهلع والقلق واخلوف يف
�صفوف ال�سكان .ور�أت �أن هذا ال�سلوك يعني ت�شكيل منظمة �إرهابية ،ويعاقب عليه مبوجب املر�سوم بقانون
رق��م  .25475و�أ�شري يف هذا احلكم �إىل بع�ض من نف�س ما اع ُتمد عليه يف حماكمة غو�سمان من وثائق ومن
�أدلة على وجود تنظيم هرمي غري م�شروع ،و�إىل انطباق "نظرية ال�سيطرة الفعلية على العمل".
 -31وي�ش�ير بع�ض الكتاب القانونيني �إىل �أمثال �أبيمايل غو�سمان و�أو�سكار رامريي�س دوراند ،الذين ي�ضعون
خط��ة �إجرامية ويع ّينون �أو يجندون �آخرين داخل منظمة تابع��ة لهم لال�ضطالع بها ،باعتبارهم امل�س�ؤولني عن
اجلرمية من الناحية "الأخالقية" �أو "الفكرية" .وقد جتلى هذا املفهوم ملرتكب اجلرائم جتليا حرفيا فيما يتعلق
باحتج��از اجلي�ش الأحمر الياباين للرهائن يف ال�سفارة الفرن�سية يف الهاي يف عام  .1974فقد حررت فو�ساكو
( )11انظ��ر الق�ضي��ة
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�شيغينوب��و ،املدي��رة التنفيذية للمنظمة ،جمموعة من "وثائق التعليمات" م��ن �أجل القيام بحملة الحتجاز
الرهائ��ن يف �أوروب��ا .وا�س ُتويل على هذه الوثائق من ع�ضو يف اجلي�ش الأحم��ر الياباين اع ُتقل يف فرن�سا ب�سبب
خمالف��ة تت�صل بج��واز ال�سفر .و�شملت بنود الفدية التي طالب بها حمتجزو الرهائن يف ال�سفارة �إعادة "وثائق
التعليمات" ،ما يدل على الأهمية التي يعلقها �أع�ضاء اجلي�ش الأحمر الياباين على تلك الوثائق.
ون�ص��ت اململك��ة املتحدة يف املادة  56من قان��ون الإرهاب لعام  2000عل��ى جرمية حمددة تتمثل يف
َّ -32
القي��ام ،عل��ى �أي م�ستوى ،بتوجي��ه �أن�شطة املنظمة املتعلقة بارت��كاب �أعمال الإرهاب .وحدث��ت �أول �إدانة
مبوج��ب هذا القانون يف كانون الأول/دي�سمرب  .2008فقد ُحكم على رانغزيب �أحمد بال�سجن امل�ؤبد بتهمة
توجي��ه �ش�ؤون تنظيم القاعدة ،حت��ى يف غياب �أي دليل على م�شاركته يف عم��ل �إرهابي حمدد .وا�ستندت
التن�صت مبيكروفونات عل��ى حمادثات يف دبي واململكة املتحدة ،و�إىل �أن املتهم جعل متهماً �آخر
الإدان��ة �إىل ُّ
معه يجلب �إىل اململكة املتحدة كتابا يحتوي على بيانات عن جهات ات�صال يف تنظيم القاعدة مكتوبة باحلرب
ال�سري ،و�إىل الرحالت التي قام بها ل�صالح تنظيم القاعدة .وتن�ص املادة الفرعية  2-102من قانون مكافحة
الإره��اب الأ�س�ترايل ل�سنة  2005على جرمية مماثل��ة .وا�ستحدثت �إيرلندا بعد عملي��ة التفجري املروعة التي
راح �ضحيته��ا مدنيون يف �أوم��اغ ب�إيرلندا ال�شمالية الذي وقع يف عام  1998جرمية توجيه الأعمال الإرهابية.
و ُنقح��ت املادة  120م��ن قانون العقوبات ال�صيني يف عام  2001لتن�ص عل��ى عقوبات بال�سجن ترتاوح بني
� 10سن��وات وال�سجن امل�ؤبد على ت�شكيل منظمة �إرهابية �أو قيادتها .ويخ�ضع امل�شاركون الن�شطون يف املنظمة
لعقوب��ة ال�سجن ملدة ترتاوح بني ث�لاث �سنوات وع�شر �سنوات ،وميكن �أن ُيحك��م على امل�شاركني الآخرين
بال�سجن ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات.
 -33ويوجد يف قانون العقوبات الإ�سباين متييز مماثل يف العقوبات .فاملادة  2-515جترم الع�صابات واملنظمات
واجلماع��ات الإرهابي��ة امل�سلحة باعتبارها منظم��ات غري م�شروعة .وتن�ص املادة  516عل��ى عقوبات بال�سجن
مل��دة � 6سن��وات �إىل � 12سنة لأع�ضاء هذه الع�صابات �أو املنظمات �أو اجلماعات ،وملدة � 8سنوات �إىل � 14سنة
للمروج�ين لها ومديريها .وبينّ اخلبري الإ�سباين املعايري الت��ي ا�س ُتخدمت يف بع�ض احلاالت لإثبات م�س�ؤولية
ق��ادة منظم��ة �إيتا عن الهجمات الإرهابية التي ارتكبها �أفراد املنظمة .ومن بني هذه املعايري ميكن الت�أكيد على
�إثبات �أن ات�صاالت جرت يف الأوقات ذات ال�صلة بني املديرين واملنفذين الفعليني للهجوم ،واحلقيقة التي ال
ج��دال فيها ب�أنه يف البنية الهرمي��ة ملنظمة �إيتا ال تتم مثل هذه الهجمات �إال وفقا لأوامر عليا .واعتمد الق�ضاة
الإيطاليون على �أطروحة مماثلة لإثبات م�س�ؤولية زعماء مافيا �صقلية عن حملة الإرهاب التي قام بها مر�ؤو�سوهم
يف املنظمة .و ُدعمت تل��ك الفر�ضية اال�ستداللية ب�شهادات من �أع�ضاء املافيا املدانني واملتعاونني ب�أن عمليات
قت��ل معينة وغريها من الأعمال الهامة كان تتطلب موافقة ما ي�سمى "الكوبوال"� ،أي القيادة امل�شرتكة للأ�سر
اجلغرافية املختلفة.
 -34و�سلمت اتفاقيات وبروتوكوالت الأمم املتحدة ذات ال�صلة بالإرهاب التي اع ُتمدت منذ عام 1997
باحلاج��ة �إىل نظرية للم�س�ؤولية الفكرية �أو الوظيفية عن الأعم��ال �إرهابية )12(.وحتتوي هذه ال�صكوك ،مثل
االتفاقي��ة الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لع��ام  1997واالتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب
لعام  ،1999على �أحكام بال�صيغة التالية:
( )12االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ()1997؛ واالتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ()1999؛ واالتفاقية الدولية
لقمع �أعمال الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،والربوتوكوالت امللحقة باتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة
�ض��د �سالمة املالحة البحري��ة ،والربوتوكول امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ض��د �سالمة املن�ش�آت الثابتة املوجودة على
اجلرف القاري ،وجميع هذه الأخرية ل�سنة .2005
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			 "يرتكب جرمية كل من:
		 (ب) ينظم �أو يوجه �آخرين الرتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرتني � 1أو 2؛ �أو
			 (ج) ي�ساهم ب�أي طريقة �أخرى يف قيام جماعة من الأ�شخا�ص ،يعملون بق�صد م�شرتك ،بارتكاب جرمية
�أو �أك�ثر م��ن اجلرائـم املبيـنة يف الفقرت�ين � 1أو  ،2على �أن تــكون هذه الدرا�س��ة متعمدة وجتـري �إما بهدف
تي�سري الن�شاط الإجرامي العام للجماعة �أو خدمة �أهدافها �أو مع العلم الكامل بنية اجلماعة ارتكاب اجلرمية �أو
()13
اجلرائم املعنية".
 -35وخالف��ا للقوانني الوطنية التي ت�ستهدف قيادة منظمة �إرهابية �أو تنظيمها �أو توجيهها ،ي�ستهدف تعريف
اجلرمي��ة يف ه��ذه االتفاقيات تنظيم �أو توجيه عمل �إرهابي حمدد �أو ارتكاب هذا الفعل من ِقبل جماعة .ويثري
هذا التغيري يف الرتكيز �س�ؤاال هاما .فهل الأفعال التي ت�شكل جرمية تنظيم عمل �إرهابي مرتكب �أو توجيهه �أو
امل�ساهمة فيه تكون جرمية �أي�ضا �إذا مل ُينجز العمل الإرهابي �أو حتى مل جتر حماولته؟ وبعبارة �أخرى ،هل ميكن
�أن ُت�ستخ��دم تو�صيف��ات اجلرائم التي جت ِّرم قيام جماعة بتنظيم جرمية �أو توجيهه��ا �أو ارتكابها مثلما ُت�ستخدم
التجمع الإجرامي التي يتناوله��ا الف�صل الثالث؟ وهل ميكن للمرء �أن ينظم ارتكاب
قوان�ين الت�آمر �أو قوانني ّ
جرمية �أو يوجهه �أو ي�ساهم فيه �إذا مل ُترتكب تلك اجلرمية؟
 -36يف اللغة الإنكليزية على الأقل ،يبدو �أن من املمكن نحويا التحدث عن تنظيم الآخرين �أو توجيههم
الرت��كاب جرمي��ة حتى و�إن مل ي�صل ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل حد ال�شروع يف فعل من �أفعال العنف �أو �إجنازه.
ويب��دو �أن العك�س ه��و ال�صحيح فيما يتعلق بامل�ساهمة يف ارتكاب جرمية .فالفه��م العادي للغة من �ش�أنه �أن
يكون �أن املرء ال ميكن �أن "ي�سهم يف ارتكاب جرمية واحدة �أو �أكرث" �إال �إذا �أُجنز ذلك االرتكاب �أو �شُ رع
في��ه على الأق��ل .وال ميك��ن �أن تعالج �أوجه ع��دم اليقني ب�ش���أن هذه امل�سائ��ل معاجلة جم��ردة .فالأجوبة
�ستتوق��ف على ال�صيغة الدقيق��ة للقوانني الوطنية التي تتناول امل�س�ؤولية ع��ن تنظيم �أو توجيه اجلرائم التي
يرتكبها فعليا الآخرون.
 -37ويف االتفاقي��ة الدولي��ة لقمع متويل الإره��اب لعام � 1999أزي��ل كل �شك ب�ش�أن م��ا �إن كانت اجلرمية
املن�صو���ص عليه��ا يف االتفاقي��ة تتطلب �إجناز الفعل العني��ف املعتزم ،وذلك ب�إدراج امل��ادة  ،3-2التي تن�ص
�صراحة على ما يلي:
			"لكي ي�شكل عمل ما جرمية من اجلرائم املحددة يف الفقرة  ،1لي�س من ال�ضروري �أن ُت�ستعمل الأموال
فعليا لتنفيذ جرمية من اجلرائم امل�شار �إليها يف الفقرة  ،1الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب)".
بي��د �أن عدم وجود مثل هذه امل��ادة �إال يف اتفاقية متويل الإرهاب لعام  1999يثري احلجة التي مفادها �أن عدم
وجودها يف االتفاقات ال�سابقة والالحقة يعني �أنه مبوجب تلك االتفاقيات ال حتدث اجلرمية �إىل �أن يتم ارتكاب
الفع��ل العني��ف املعتزم .و ُيعبرّ عن القاعدة العام��ة للقانون اجلنائي التي ُتراعى يف معظ��م الثقافات القانونية
بالعبارة الالتينية  ،in dubio pro reoالتي تق�ضي ب�أن ال�شك يجب �أن يف�سر ل�صالح املتهم.
( )13ظه��رت ه��ذه ال�صيغة املوح��دة يف االتفاقيات لأول مرة يف املادة ( 3-2ب) و(ج) من االتفاقي��ة الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
بالقنابل لعام .1997

ثانيا -اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة

 -38ولذل��ك ينبغي للم�شرعني الوطنيني �إذا كانوا يرغبون يف معاقبة من يوجهون الأعمال الإرهابية املعتزمة
�أو ينظمونها �أو ي�ساهمون فيها حتى عندما ال يكون الفعل العنيف قد �شُ رع فيه �أو ار ُتكب بعد� ،أن ي�ستخدموا
�صيغ��ة جتعل خيارهم الت�شريعي وا�ضح��ا .وفيما يتعلق بجرمية تنظيم �أو توجيه ارت��كاب اجلرائم ،يتمثل �أحد
النه��وج يف �إدراج حكم �صريح ،مثل الن�ص الوارد يف امل��ادة  3-2من االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب،
ب�أن��ه ال يل��زم �أن يحدث �أي فعل عنيف .ويتمثل نه��ج �آخر يف الت�أكد من �أن عبارة ِّ
يوجه" ت�شري �إىل
"ينظم �أو ِّ
جماع��ة �إرهابي��ة �أو �إىل �أن�شطتها عموما ولي���س �إىل االرتكاب الفعلي للجرمية .وعل��ى �سبيل املثال ،مت تعديل
قانون العقوبات الفرن�سي يف عام  2004ب�إ�ضافة اجلملة التالية �إىل املادة .5-421
			"تخ�ضـ��ع لنفـ���س العقـوبات قيـادة �أو تنظيـ��م (جمـاعة �أو جمعيـة مـن النــ��وع املن�صو�ص عليـه يف
()14
املـادة .")1-2-421
��دد امل�شاركة يف جماعة ب�أنها جرمية حاملا يدل عم��ل مادي على الإعداد لعمل
ومبوج��ب املادة  1-2-421تحُ َّ
�إرهابي .وبذلك يكون تطبيق املادة  5-421يف امل�ستقبل وا�ضحا يف �إطار الت�شريع الفرن�سي.
 -39وقد �أدىل اخلبري الفلبيني مبالحظة قيمة مفادها �أن �أي نظرية للم�س�ؤولية الوظيفية �أو الفكرية عن اجلرائم
املرتكب��ة يف حق النظام العام يجب �أن تطبق بحذر .فمن الأخطار التي ينطوي عليها ذلك التطبيق �أنه ميكن
عندما حتدث احتجاجات �شعبية عنيفة �ضد �أي حكومة �أن ي�ساء ا�ستخدام النظرية ملقا�ضاة من دعوا �إىل �إجراء
تغيري �سيا�سي ولكن مل يدعوا �إىل العنف دعوة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.

دال -املحاكمات املتعددة امل�ستندة �إىل �سل�سلة واحدة من الأحداث
 -40كثريا ما تنطوي الأحداث الإرهابية الدولية على جرائم متعددة و ُتلحق ال�ضرر برعايا وم�صالح �أكرث من
بلد واحد .ويجوز للدولة �أن تختار �أن حتاكم حتى بعد فر�ض العقوبة ب�ش�أن جانب خمتلف من نف�س احلدث �أو
ب�ش�أن ارتكاب جرمية نا�شئة من نف�س الوقائع بعد حماكمة يف دولة �أخرى.
 -41وتعلن املادة  7-14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املبد�أ الذي ُيع َرف عادة بالعبارة
الالتينية ،ne bis in idem ،ومعناها �أنه ال يجوز للدولة �أن حتاكم ال�شخ�ص �أو تعاقبه على ذات اجلرم مرتني.
			"ال يج��وز تعري�ض �أحد جمددا للمحاكمة �أو للعقاب عل��ى جرمية �سبق �أن �أدين بها �أو برئ منها بحكم
نهائي وفقا للقانون والإجراءات اجلنائية يف كل بلد"( .اخلط حتت العبارة م�ضاف)
وكما هو مبني من خالل و�ضع خط حتت العبارة ف�إن املادة  17ال تنطبق ،مبقت�ضى �أحكامها نف�سها� ،إال داخل
كل بلد على حدة .غري �أنه حتى داخل الدولة الواحدة يجب �أن يطبق املبد�أ ويف�سر يف حاالت حمددة .ففي
ت�شري��ن الأول�/أكتوبر  1985ج��رى اال�ستيالء على ال�سفينة ال�سياحية الإيطالي��ة �أكيلي الورو وقُتل راكب
()14

"Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de
"réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende

.
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مع��اق و�ألقي به يف البحر .وواجهت ال�سلطات الإيطالية عددا من الق�ضايا .ففي البداية �أكد كل من مكتبني
خمتلف�ين من مكات��ب االدعاء العام واليته الق�ضائية على الأحداث ،وت��وىل الق�ضية يف نهاية املطاف مكتب
جن��وا .وكان ال ب��د من ت�سوية م�سائ��ل معقدة مت�صلة باحل�صان��ة الدبلوما�سية وامل�س�ؤولي��ة القيادية عن عملية
االختط��اف .ومل مي���ض ت�شرين الثاين/نوفمرب  1985حتى كان عدد م��ن املتورطني يف عملية االختطاف قد
وحكم عليهم بال�سجن لف�ترات ما بني �أربعة �أعوام �إىل ت�سعة
�أدين��وا بالفع��ل بتهمة حيازة �أ�سلحة ومتفجرات ُ
�أع��وام .و�أتاحت �أحكام الإدانة احتج��از اخلاطفني يف ال�سجن حتى ال يتمكنوا من الفرار بينما يجمع �أع�ضاء
النيابة العامة الأدلة ب�ش�أن التهم الأكرث خطورة املتمثلة يف اختطاف ال�سفينة واختطاف الب�شر وقتلهم .وجرت
املحاكمة على تلك التهم يف وقت الحق ،و ُفر�ضت عقوبات �إ�ضافية.
 -42ويف حني �أن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ال يجعل مبد�أ عدم جواز حماكمة ال�شخ�ص
عل��ى ذات اجل��رم مرتني مبد�أً �إلزاميا �إال داخل كل نظام قانوين وطني على حدة ف�إن الدولة ميكن �أن تطبق هذه
احلماية من جانب واحد على �أحكام الإدانة �أو الرباءة الأجنبية �إذا رغبت يف ذلك .وعلى ال�صعيد الثنائي ،ميكن
اعتم��اد ه��ذا املبد�أ يف معاهدة .وعلى م�ستوى �صكوك الأمم املتح��دة ذات ال�صلة بالإرهاب ،ا ُّتخذ قرار يف وقت
مبكر من �صوغها بعدم �إدراج هذا احلكم ،وظلت هذه املمار�سة متبعة بات�ساق منذ عام  .1970وكانت االتفاقية
الدولي��ة لقم��ع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات �أول اتفاق مت�صل بالإرهاب يق�ضي ب�أن جت ِّرم �أطرافه عمال
�إجراميا .وورد يف الأعمال التح�ضريية ،وهي �سجل املفاو�ضات ب�ش�أن االتفاقية ،قرار ترك تطبيق مبد�أ عدم جواز
حماكمة ال�شخ�ص على ذات اجلرم مرتني لكل دولة طرف على حدة .وا�س ُت�شهد بهذا التاريخ التفاو�ضي يف قرار
اال�ستئن��اف يف ق�ضي��ة الواليات املتحدة �ضد عمر رزاق )15(،التي �أيدت حكم��ا بال�سجن امل�ؤبد بتهمة القر�صنة
اجلوي��ة التي �أ�سفرت عن قتل �أحد مواطني الواليات املتح��دة و�إ�صابة �آخرين .وكان رزاق قد ق�ضى �سابقا �سبع
�سن��وات يف احلب�س يف مالطة عن جرائم القت��ل يف نف�س عملية اختطاف طائرة م�صر للطريان التي �أُجربت على
الهبوط يف مالطة .وبعد �أن �أطلقت مالطة �سراح رزاق ،مت ت�سليمه �إىل �سلطات الواليات املتحدة لدى و�صوله �إىل
نيجرييا وحوكم يف الواليات املتحدة .وكما ذكرت املحكمة ف�إن الأعمال التح�ضريية:
" ...تب�ِّي�نِّ �أن املتفاو�ض�ين على املعاهدة نظروا يف �إمكانية حظر املالحق��ات املتتابعة �صراحة من خالل حكم
ين���ص عل��ى مب��د�أ ( ne bis in idemوه��و م�صطلح يعبرّ عن عدم ج��واز حماكمة ال�شخ���ص على ذات اجلرم
مرت�ين وي�ستخدم يف �أحكام ال�صكوك الدولية؛ وتوجد له �صيغة �أخرى هي  .)non bis in idemور�أت الدول
املعار�ض��ة له��ذه الفكرة ،التي �أُخذ ب�آرائها يف نهاية املطاف� ،أن 'هذا املب��د�أ ال ُيطبق بالطريقة نف�سها على وجه
الدقة يف جميع الدول' ،و�أنه' ،لدى اتخاذ قرار بالت�سليم �أو عدم الت�سليم� ،ستطبق الدولة املعنية يف كل حالة
قاعدته��ا اخلا�صة ب�ش���أن مو�ضوع عدم جواز حماكم��ة ال�شخ�ص على ذات اجلرم مرت�ين' ".منظمة الطريان
املدين الدويل ،اللجنة القانونية ،الدورة ال�سابعة ع�شرة ،الوثيقة  ،8877-LC/161يف .)1970( 8
 -43وقدم اخلبري الإ�سباين �شرحا للكيفية التي تف�سر بها ال�سلطات الق�ضائية يف بلده مبد�أ عدم جواز حماكمة
ال�شخ���ص على ذات اجلرم مرتني .فهناك نظري��ة را�سخة ق�ضائيا لدى املحكمة العليا الإ�سبانية ب�ش�أن الع�ضوية
التجمع الإرهابي (وهي جرمية مماثلة من الناحية القانونية للجرمية
يف منظمة �إيتا هي �أن الإدانة الفرن�سية بتهمة ّ
الإ�سبانية ب�ش�أن الع�ضوية يف منظمة �إرهابية) ِّ
ت�شكل حماكمة �سابقة ومتنع املحاكمة يف حمكمة �إ�سبانية .واحلجة
يف ذل��ك ه��ي �أن منظمة �إيتا ذات بنية هرمية ،ولديها ا�سرتاتيجية �إجرامية موحدة منبثقة من هيئاتها القيادية،
م��ع بنية هرمية وا�ضحة وتق�سي��م وظيفي للعمل بني �أع�ضائها ،والع�ضوي��ة يف املنظمة هي حقيقة مو�ضوعية ال
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ثانيا -اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة

تتغري باختالف الإقليم الذي يوجد فيه ال�شخ�ص .ومن الناحية الأخرى ف�إن ال�سمة املميزة الرئي�سية ملا و�صفه
اخلب�ير الإ�سب��اين ب�أنه الإرهاب "اجلهادي" الدويل هي عدم وجود بني��ة ر�أ�سية .فخالفا للإيتا وغريها من
املنظم��ات الأقدم ،ي�س�ير عمل هذا الإره��اب �أ�سا�سا على نحو �أفق��ي .وي�صاغ الن�ش��اط الإرهابي يف خاليا
التطريف الذي ت�ش ّعه منظمة القاعدة من خالل
حمل ّي��ة م�ستقلة تعمل يف كل بل��د على حدة ا�ستجابة للإلهام ّ
و�سائ��ل االت�صال املختلفة (�أ�سا�سا الإنرتنت والتلفزيون) .وال يقوم بالتح�ضري والتخطيط للهجمات الإجرامية
املح��ددة وتنفيذها �إال من ينتم��ون �إىل اجلماعة الإرهابية �أو اخللية الإرهابية يف كل بلد على حدة .وباملثل ف�إن
كل خلية �إرهابية قائمة بذاتها وم�ستقلة يف ما تقوم به من �أن�شطة التدريب والتثقيف املذهبي والتجنيد .ولهذا
ال�سبب ،تتحدد الع�ضوية يف املنظمات الإرهابية بالن�شاط الذي ت�ضطلع به كل خلية على حدة يف �إقليم عملها
اخلا���ص .وم��ن ثم ميكن �أن تكون م�شاركة ال�شخ�ص نف�سه يف ت�شكي��ل خاليا خمتلفة يف بلدان �شتى خا�ضعة
للمعاقبة عليها ب�صورة منف�صلة يف كل والية ق�ضائية وطنية على حدة.
 -44واملحاكم��ات املتعاقب��ة على ال�سلوك ذي ال�صلة ولك��ن غري املتطابق هي من الأم��ور ال�شائعة .ويرد يف
الف�ص��ل الرابع ،الب��اب دال ا�ستخدام اجلرائم الب�سيطة للقب�ض على عتاة املجرمني ،و�صف لتربئة املتهمني يف
الهجوم على فندق يرتاده �سياح �إ�سرائيليون يف ممب�سة يف كينيا .وكان �أحد ه�ؤالء املتهمني ،وهو عمر ال�سعيدي
عم��ر ،قد حوكم خالل نف�س الفرتة الزمنية حماكم��ة منف�صلة و�أدين حليازة �أ�سلحة ،وهي جرمية يبدو من ر�أي
املحكم��ة �أنها كانت جزءا من خطة �شاملة من جانب �إحدى خاليا القاعدة الرتكاب �أعمال �إرهابية .و�أدانت
املحاك��م الأملانية متني كابالن ،الذي ي�صف نف�سه ب�أنه خليف��ة كولونيا ،بتهمة التحري�ض على القتل .وبعد �أن
ق�ض��ى �أرب��ع �سنوات يف ال�سجن عقوب��ة على هذه اجلرمية ُ�سلم �إىل تركيا يف ع��ام  2004وحكم عليه بال�سجن
امل�ؤبد الرتكابه جرائم �أخرى.
 -45ويف الق�ضي��ة �شري��دي �ضد �أملانيا ،الطلب  ،01/65655التي �صدر احلك��م فيها يف  25ت�شرين الأول/
�أكتوب��ر  ،2006ق��ررت املحكمة الأوروبية حلق��وق الإن�سان عدم وجود �أي انتهاك حلق��وق الإن�سان من جراء
املحاكم��ات املتتابعة الناجتة من طول فرتات االحتجاز .ففي �آب�/أغ�سط�س � 1984أ�صدرت حمكمة يف برلني
مذكرة توقيف بحق ال�سيد �شريدي بحجة �أنه م�شتبه فيه ا�شتباها قويا بقتل "�س" من النا�س .ويف عام 1990
�أ�ص��درت املحكمة نف�سها مذكرة �أخرى تتهم ال�شريدي و�آخري��ن ب�أنهم �أعدوا لهجوم بالقنابل يف عام 1986
عل��ى دي�سكو "البيل" لقتل �أفراد من القوات امل�سلحة الأمريكي��ة .واع ُتقل امل�شتبه فيه يف لبنان يف عام
 1992واح ُتج��ز بغية ت�سليمه .ويف عام  1994بر�أته حمكم��ة لبنانية من تهمة قتل "�س" ،ولكن �أدين بتزوير
وثائ��ق .يف عام ُ 1996ر ّح��ل ال�شريدي �إىل �أملانيا ،واح ُتجز بانتظار املحاكمة على تهم القتل العمد املرتكبة يف
ع��ام  .1990وفى ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2001أدي��ن وحكم عليه بال�سجن ملدة  14عاما ،مع احت�ساب املدة
التي ق�ضاها يف مراحل االحتجاز املختلفة .ور�أت املحكمة �أن مدة االحتجاز من عام � 1996إىل وقت الإدانة
متنا�سبة مع تعقّد الق�ضية ومالب�ساتها.
 -46ويف ت�شري��ن الأول�/أكتوبر  2007حكمت حمكمة فرن�سية على ر�شيد رم�ضة بال�سجن امل�ؤبد بتهمة قتل
متعلق��ة بجماع��ة �إرهابية .وكان ق��د حكم عليه يف ع��ام  2006بال�سجن ملدة � 10سنوات بتهم��ة انتهاك قانون
املنظم��ات الإرهابي��ة الفرن�سي حيث وفر التمويل لأحد مفجري حمطة قط��ارات الأنفاق .وكانت هذه التهمة
وغريه��ا م��ن التهم هي �أ�سا�س �إج��راءات الت�سليم التي ا�ستم��رت ع�شر �سنوات يف حماك��م اململكة املتحدة.
وكان��ت حمكم��ة جزائرية قد �أدانت رم�ضة �أي�ضا غيابيا ب�سبب هجوم فتاك بالقنابل يف مطار اجلزائر العا�صمة يف
ع��ام  .1992ومل ي�س َّلم رم�ضة قط ب�سبب ه��ذه التهمة ،ولكنه �إذا �أعيد �إىل بلده يف �أي وقت فيمكن �أن يواجه
العقوب��ة على هذه اجلرمية �أي�ض��ا .و�أدين ع�ضو يف اجلي�ش الأحمر الياب��اين يف الواليات املتحدة يف عام 1988
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ب�سبب خمالفات تتعلق باملتفجرات وبقوانني الهجرة .وعندما �أُطلق �سراحه من ال�سجن وعاد �إىل اليابان يف عام
 2007ا ُّته��م و�أدين لقيامه بتزوير وثائق ر�سمية .ويف عام � 2008أمرت حمكمة عليا يف اململكة املتحدة بت�سليم
�أبو حمزة �إىل الواليات املتحدة .وكان �أبو حمزة مطلوبا بتهم تتعلق مبع�سكرات لتدريب الإرهابيني يف الواليات
املتح��دة و�أفغان�ستان ،واحتجاز رهائن يف اليم��ن .وكان قد �أدين �سابقا يف �إجنلرتا لت�شجيعه �آخرين� ،أثناء خطب
�ألقيت يف م�سجد فينزبوري بارك وا�س ُتن�سخت للتوزيع على �أ�شرطة و�أقرا�ص ،على ارتكاب جرمية القتل.
 -47وتو�ض��ح حماكمة ريت�شارد ريد ،الذي حاول تفجري طائرة بعب��وة نا�سفة يف حذائه ،كيف ميكن �أن ينجم
العدي��د من االنتهاكات املرتابطة عن حادث واحد ب�سيط ن�سبي��ا .فكما هو مبني يف درا�سة اخلبري الأمريكي،
�أدين ريد باجلرائم التالية يف حماكمة واحدة :حماولة ا�ستخدام �سالح دمار �شامل �ضد مواطنني من الواليات
املتح��دة �أثناء وجودهم خارج الواليات املتحدة؛ وحماولة قت��ل مواطنني من الواليات املتحدة �أثناء وجودهم
خارج الواليات املتحدة؛ وو�ضع عبوة نا�سفة على منت طائرة؛ وحماولة قتل واحد �أو �أكرث من الركاب والطاقم
على منت طائرة تخ�ضع ،ا�ستنادا �إىل ت�سجيلها ،للوالية الق�ضائية للواليات املتحدة؛ والتعر�ض مل�ضيفة؛ وحماولة
تدم�ير طائرة؛ وا�ستخدام عب��وة نا�سفة �أثناء ارتكاب جرمية من جرائم العنف .وباملثل ،كانت تفجريات مدريد
يف � 11آذار/مار���س  2004تتعل��ق بتخبئة  13قنبلة يف �أكيا�س �أو حقائب ظه��ر ،ت�سببت يف انفجارات يف 10
قط��ارات وحمطت�ين ،ف�أ�سفرت عن مقتل � 191شخ�صا و�إ�صابة ما يقرب م��ن � 2 000ضحية ،و�سببت �أ�ضرارا
بنحو  18مليون يورو .وبعد ب�ضعة �أيام ،لقي � 7أع�ضاء يف اجلماعة الإرهابية م�صرعهم فى تفجري انتحاري عندما
طوقته��م ال�سلطات يف مبنى �سكن��ي .وو�صف اخلبري الإ�سباين التهم املتعددة الت��ي وجهت �إىل � 29شخ�صا
ب�ش�أن التخطيط للهجمات ،وتنفيذها الفعلي ،والقيام ب�أدوار �ضرورية يف تنفيذ الهجمات ،وامل�شاركة يف جماعة
والتجمع الإجرامي .وتعلقت تهم �أخرى باالجتار غري امل�شروع باملخدرات واملتفجرات ،وتزوير الوثائق،
�إرهابية،
ّ
و�سرقة ال�سيارات ،وغري ذلك من اجلرائم.

هاء -الهجمات االنتحارية وحدود اجلرائم امل�ستحدثة من �أجل الرد الالحق
�	-48أثب��ت تزايد ع��دد امل�ستعدين للموت لتحقي��ق �أهدافهم عدم كفاية النظام القائ��م على الرد الالحق
وال��ردع ملكافحة الإرهاب .فقد ي���ؤدي التحقيق واملالحقة الق�ضائية بعد وقوع الهج��وم الإرهابي �إىل �سجن
الإرهابي�ين الذي��ن مل ميوتوا يف الهجوم وبع�ض �شركائه��م وتعطيلهم� ،إال �أن هذه التداب�ير القائمة على الرد
الالح��ق ال تتيح التدخل الوقائي �ضد اجلماعات الإرهابية والإرهابيني قبل �أن يتمكنوا من ارتكاب �أعمال
العنف التي يعتزمونها.
 -49وال يتعل��ق الإره��اب بال�ضرورة بالهجم��ات االنتحارية .فالعديد من اجلماعات الت��ي ت�سعى �إىل فر�ض
�إرادتها عن طريق و�سائل �إرهابية مل تعتمد �أبدا ا�سرتاتيجية الهجمات االنتحارية .وت�ضم هذه الفئة "الكتائب
احلم��راء الإيطالية" يف ال�سبعينات والثمانينات ،ونظريتيها الفرن�سي��ة والأملانية "العمل املبا�شر" و"ف�صيل
اجلي���ش الأحمر" (رغم �أن بع�ض �أع�ضاء اجلماعة الأملاني��ة ارتكبوا بالفعل �أثناء ال�سجن جرمية االنتحار)،
ومنظم��ة الإيت��ا احلالية (� Euskadi Ta Askatasunaأو وطن البا�سك واحلري��ة) .بيد �أن ما كان يف املا�ضي �شيئا
ن��ادرا يف التكتيكات الإرهابي��ة �أ�صبح الآن م�ألوفا .ومن��ذ الثمانينات ،ارتكبت اجلماع��ة االنف�صالية ال�سري
النكية العنيفة ،جبهة منور حترير �إيالم التاميلية ،ع�شرات الهجمات االنتحارية يف الأماكن العامة ،موقعة املئات
من ال�ضحايا املدنيني ،ومن بينهم رئي�سة ل�سري النكا ورئي�س وزراء هندي �سابق.

ثانيا -اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة

 -50واعتم��د �أن�صار ق�ضايا �أخرى تكتيكات انتحارية .فق��د �أ�سفرت هجمات � 11أيلول�/سبتمرب  2001عن
مقت��ل جميع املتورطني يف ا�ستخ��دام الطائرات املخطوفة ك�سالح ارتطامي ح��ارق .و�شارك يف تفجري النادي
الليل��ي يف بايل يف  12ت�شري��ن الأول�/أكتوبر  2002انتحاري واحد على الأق��لُ ،وعزيت جميع التفجريات
مفجرين انتحاريني .وعاي�شت رو�سيا تفجري قطار ركاب
الثالثة يف بايل يف  1ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2005إىل ِّ
خ��ارج مدينة مينريالنيه ف��ودي ،يف �إقليم �سرتافروبول ،بالقرب من احل��دود ال�شي�شانية ،يوم  5كانون الأول/
يق��در �أن قوتها االنفجـارية تبلـغ ما بني  5كغـم و 10كغـم من مادة
دي�سم�بر  .2003فقد فجر انتحاري قنبلة َّ
تى �إن تى ،مما �أدى �إىل وفاة ما يقرب من � 50شخ�صا .ونفّذ انتحاري تفجري مرتو �أنفاق يف مو�سكو يف � 6شباط/
فرباي��ر  ،2004ونفّ��ذ انتحاري كذل��ك هجوما �آخر على م�ترو الأنفاق يف � 31آب�/أغ�سط���س  ،2004و�أدى
ذل��ك �إىل الإقرار بالذنب من جانب اثنني من املنظمني هما املتعاطفان مع ال�شي�شان تانبي خودييف ومك�سيم
باناري��ن .ولقيت انف�صاليتان �شا�شانيت��ان حتفهما يف تفجريات � 24آب�/أغ�سط���س  2004التي دمرت طائرة
�شرك��ة فوجلا �آفيا �إك�سربي�س وطائ��رة خطوط �سيبرييا اجلوية بعد �إقالع كل من الطائرتني من مطار دوموديديفو
مبو�سكو .ووقع هجومان انتحاريان �إرهابيان يف القاهرة يف عام  .2005ففي � 5أيار/مايو  2005قام فا ٌّر من وجه
العدالة مطلوب يف ق�ضية الهجوم بالقنابل على �سوق خان اخلليلي يف �شارع جوهر القائد يف منطقة الأزهر يف
القاه��رة ،املذك��ورة يف احلا�شية  ،9بالقفز من معرب فوقي على طريق �سريع يف القاهرة يف منطقة �سياحية ،مفجرا
قنبل��ة وم�صيب��ا العديد من النا�س بجروح .وبع��د ذلك بوقت ق�صري ،هاجمت خطيبت��ه و�أخته حافلة �سياحية
ب�إط�لاق نار ،وقتلت �إحداهما الأخرى ثم �أطلقت النار على نف�سها قبل �أن يت�سنى القب�ض عليهما .ولقي كل
وفجر
مفجري �شبكة النقل الأربعة يف لندن يف  7متوز/يوليه  2005حتفهم عندما انفجرت �أجهزتهم النا�سفةّ .
مهاجمان انتحاريان قنبلتني من القنابل الثالث التي ا�س ُتخدمت يف هجمات  23متوز/يوليه  2005يف منتجع
�ش��رم ال�شيخ امل�صري .وكان��ت التفجريات املن�سقة لفنادق رادي�سون وغراند حي��اة ودييز �إن يف عمان الأردن
يف  9ت�شري��ن الثاين/نوفمرب  2005جميعه��ا هجمات انتحارية ،و�إن كانت ال�سرتة النا�سفة التي ارتدتها امر�أة
�شارك��ت يف الهجوم مل تنفج��ر وقُب�ض عليها .واغتال مر�شح َة الرئا�سة الباك�ستاني��ة بناظري بوتو يف روالبندي،
باك�ست��ان ،يف عام  2007مهاج�� ٌم انتحاري .كما نفذ انتحاريون التفجريات الت��ي ا�ستهدفت ال�شرطة وفندق
ماري��وت يف �إ�س�لام �آباد يف متوز/يولي��ه و�أيلول�/سبتم�بر  2008و�أي�ضا �سفارة الهند يف كاب��ول يف متوز/يوليه
 .2008وقاتل املهاجمون يف مومباي ،الهند ،يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  2008ب�شرا�سة ،ولكن ال بد �أنهم كانوا
يتوقعون �أن يكون احتمال جناتهم �ضئيال بعدما دفعت ال�سلطات بقوات كبرية باجتاه املباين التي كان ال�ضحايا
ُيقتلون فيها.
 -51وو�صف اخلب�ير اجلزائري التفجريات االنتحارية التي بد�أت يف مدين��ة اجلزائر يف ني�سان�/أبريل 2007
و�شملت هجمات على ق�صر احلكومة ومقر الأمم املتحدة واملجل�س الد�ستوري و�أهدافا حكومية ومدنية �أخرى.
وقد �أظهرت حتقيقات ال�شرطة يف تلك الهجمات �أن غالبية االنتحاريني كانوا يعانون من �إعاقات ذهنية �أو بدنية
جعلتهم مهيئني نف�سيا لل�سعي �إىل اال�ست�شهاد .وكان من بني ه�ؤالء مراهق يف �سن  15عاما ورجل يف �سن 62
عاما يعاين من م�شاكل �صحية .وباملثل ف�إن الطالب البالغ من العمر � 18سنة الذي �أقنعه مر�شدوه الأكرب �سنا
بتنفي��ذ الهج��وم بالقنبلة يف �سوق خان اخلليلي يف القاهرة يف  7ني�سان�/أبريل ُ 2005و�صف يف بيان من وزارة
الداخلية امل�صرية ب�أنه كان يعاين من االكتئاب بعد وفاة والده.
 -52وكان��ت كل املحاكمات املبين��ة يف هذا الف�صل قائمة على الرد الالحق ،فق��د جرت بعد �أن مت بالفعل
ارتكاب الأحداث الإرهابية �أو حماولة ارتكابها .ومن الوا�ضح �أن قوانني مكافحة الإرهاب ت�صبح قا�صرة عندما
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ال ت�سمح بالرد �إال بعد �أن يلقى ال�ضحايا الأبرياء حتفهم �أو ي�صابوا بجروح .وف�ضال عن ذلك ف�إن الأثر الرادع
التقلي��دي للتحقيق واملحاكمة والعقوبة بعد ارتكاب اجلرمية يكون غ�ير ذي مو�ضوع لدى الأفراد امل�ستعدين
للم��وت لتحقيق هدفه��م .وتتطلب �ضرورة منع العواق��ب التي ميكن �أن تكون كارثي��ة للإرهاب التدخل يف
الوق��ت املنا�سب ملنع �إعداد وتنفيذ ما ي�سمى الهجمات "اال�ست�شهادي��ة" .والأ�شخا�ص ذوو العاهات العقلية
حم�صنون من الت�أثري ال��رادع للعقوبات
�أو اجل�سدي��ة والراغب��ون يف املوت يف �سبي��ل الو�صول �إىل الفردو���س ّ
اجلنائي��ة .ويب�ين الف�صل الثالث جرائم القان��ون اجلنائي التي ت�ستجيب لهذه ال�شواغ��ل من خالل ال�سماح
جترم اخلطوات التح�ضريية املف�ضية �إىل الإرهاب
باتخاذ الإجراءات الوقائية يف الوقت املنا�سب .فالقوانني التي ّ
ميك��ن �أن تردع غ�ير امل�ستعدين للت�ضحية بحياتهم �أو للتعر�ض خلطر ال�سج��ن ب�سبب ارتكاب اجلرائم .وحتى
الذين هم على ا�ستعداد للموت من �أجل ق�ضية ،والذين ال ميكن بالتايل ردعهم عن طريق التهديد بال�سجن،
ميك��ن منعهم من الت�سبب يف وقوع وفي��ات و�إ�صابات �إذا مت تعطيلهم عن طريق احتجازهم يف الوقت املنا�سب
الرتكابهم جرائم حت�ضريية.

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ
التجمع بغر�ض الإعداد لأعمال �إرهابية
�ألف-
ّ
 -53يف بع���ض البل��دان ،وال �سيما البل��دان املعتادة على تقالي��د القانون الروماين �أو القان��ون املدين ،يعترب
جتمعا �إجراميا �أو �إرهابيا .وت�صبح امل�شاركة يف تنظيم من�ش�أ
ت�شكيل جماعة للإعداد لعمل �إرهابي واحد �أو �أكرث ّ
للإعداد لعمل �إجرامي فع ًال معاقباً عليه حاملا يتبني ذلك التح�ضري من خالل القيام بعمل مادي ،حتى قبل
اعتماد خطط حمددة ملهاجمة هدف معني
 -54وقد �شدد اخلرباء املنتمون �إىل الق�ضاء الفرن�سي على �أهمية اال�ستباق يف مكافحة الأن�شطة الإرهابية .وهم
ي��رون �أن ذلك املفه��وم متطور كثريا يف فرن�سا ويلزم التو�سع فيه على ال�صعيد الدويل .وقد �أدت جتربة فرن�سا مع
الهجم��ات الإرهابية ،مبا يف ذلك الهجمات العديدة بالقنابل يف املح�لات التجارية وحمطات املرتو والأماكن
التجمع الإرهاب��ي يف عام  .1996وتن�ص
العام��ة الأخ��رى ،وعلى املكاتب احلكومي��ة� ،إىل اعتماد قانون ب�ش�أن ّ
امل��ادة  1-2-421م��ن قانون العقوبات على املعاقبة على امل�شاركة يف �أي جماعة َّ
ت�شكل �أو جمعية ُتن�ش�أ بق�صد
التح�ضري ،املتبني من فعل مادي واحد �أو �أكرث ،لأي من الأعمال الإرهابية املذكورة يف املواد ال�سابقة من مدونة
القان��ون اجلنائي )16(.وو�صف �أحد اخلرباء هذا القانون ب�أنه حج��ر الزاوية يف الأحكام القانونية اخلا�صة مبكافحة
وين�صب تركيزه على وجود بنية لوج�ستية يعم��ل �أع�ضا�ؤها على حتقيق هدف م�شرتك هو
الإره��اب يف فرن�س��ا.
ّ
ممار�سة عمل �إرهابي �أو دعمه .وميكن �أن تو�صف �أي جماعة ب�أنها رابطة �إجرامية �إذا قامت بتجميع وحفظ ما يلزم
للأعم��ال الإرهابي��ة من قدرات ومن بنية لوج�ستية ،وقامت بعمل مادي م��ا �صوب التح�ضري لتلك الأعمال،
حتى قبل �أن يتم اختيار هدف �أو و�ضع خطة للهجوم .ويي�سر هذا املفهوم القانوين مالحقة التنظيمات الهرمية
وكذلك التجمعات الأفقية التي تعمل با�ستقاللية كبرية ومببادرة حملية ،مثل خاليا القاعدة.
التجم��ع الإرهابي مفيد ملالحق��ة اجلماعات ذات البنية
 -55وب�َّي�نَّ اخلبري الإ�سباين كي��ف �أن �إن�شاء جرمية ّ
الهرمية .وتذكر الدرا�سة احلكم ال�صادر عن املحكمة العليا الإ�سبانية ،بالرقم  .2007/119فهذا احلكم يحلل
�أركان اجلرمية املن�صو�ص عليها يف ذلك البلد ب�ش�أن امل�شاركة يف منظمة �إرهابية �أو العمل يف خدمتها �أو التعاون
معها .وتو�صل التحليل �إىل �أن تلك العنا�صر هي وجود عدد من الأ�شخا�ص املرتبطني بعالقات ت�سل�سل هرمي
وتبعي��ة ،بغر�ض ارتكاب �أعمال عنف من �أجل تقوي�ض النظام الد�ستوري �أو الإخالل بال�سالم العام �إخالال
خطريا .ويجب �أن تكون هذه امل�شاركة ذات طابع غري متقطع ودائمة .وتتطلب امل�شاركة �أي�ضا القبول ب�أغرا�ض
اجلماع��ة وبنتائ��ج �أعمالها ،ويج��ب �أن تهدف �إىل تعزيز ه��دف اجلماعة .وت�ست�شهد درا�س��ة اخلبري الإ�سباين
باحلكم ال�صادر عن املحكمة العليا يف  19كانون الثاين/يناير  2007يف ق�ضية خاراي�-سايكا�-سيغي واحلكم
ال�ص��ادر يف  17متوز/يوليه  2008يف ق�ضية تفج�يرات � 11آذار/مار�س  .2004ويبينّ هذان احلكمان �أنه حاملا
تق��رر املنظم��ة ارتكاب اجلرائم ال ي�صبح من ال�ضروري �أن ترتكب تل��ك اجلرائم �أو حتى �أن يكون تنفيذها قد
(( )16القان��ون ال�ص��ادر يف  22متوز/يولي��ه " :)1996تعترب عمال من �أعمال الإرهاب �أي�ضا امل�شارك��ة يف جماعة ُت�شكل �أو جمعية ُتن�ش�أ
بق�صد التح�ضري ،املتبني من فعل مادي واحد �أو �أكرث ،لأي من �أعمال الإرهاب املذكورة يف املواد ال�سابقة".
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بد�أ .ويجب �أن يحدث بع�ض الن�شاط اخلارجي لكي يتبني �أن �أع�ضاء اجلماعة انتقلوا من الأفكار �إىل العمل،
لك��ن هذا الن�شاط ميكن �أن يكون متعلقا مبختلف اجلوان��ب املت�صلة بالهدف اجلنائي ،مثل التدريب� ،أو تقدمي
الدع��م للأع�ضاء الآخري��ن� ،أو التمويل� ،أو الإعداد للقيام ب�أعمال مل�ساعدة من �سريتكبون اجلرم املعتزم .ويف
التجمع الإجرامي يف نظم القانون املدين
بع���ض الأحيان ُتعترب �ضرورة وج��ود فعل مادي هذه �سمة متيز جرمية ّ
عن جرائم الت�آمر يف نظم القانون العام .ولي�س هذا هو احلال دائما ،كما هو مبني يف الف�صل الثالث ،الباب باء،
الت�آمر الرتكاب �أعمال �إرهابية.
 -56وب�َّي�نَّ العديد م��ن �أع�ضاء فريق اخلرباء العامل كيف ميكن �سجن املهاجم�ين املحتملني وتعطيلهم قبل
�أن يتمكن��وا م��ن اجناز العمل الإرهابي العنيف املعتزم .وكانت ق�ضية عر�ضها الع�ضو الرو�سي يف فريق اخلرباء
تتعل��ق بجماعة تلق��ت تدريبا ع�سكريا و ُزودت بكمي��ات كبرية من الأموال والأ�سلح��ة واملتفجرات و�أدوات
التفج�ير .ومل يتمكن �أع�ض��اء اجلماعة من ارتكاب �أعم��ال الإرهاب املعتزمة يف املوق��ع امل�ستهدف �أو حتى
حماول��ة ارتكابها ،لأن قوات الأمن اعتقلتهم بعد مغادرتهم ال�شي�ش��ان .وعلى الرغم من ذلك كان بالإمكان
مبوج��ب القانون الرو�سي �أن يدانوا ب�سبب ع�ضويتهم يف جماعة م�سلحة غري �شرعية ذات �أغرا�ض �إرهابية ،وقد
�أدينوا فعال .وين�ص قانون املنظمات الإرهابية يف بريو ،يف املادة  322من قانون العقوبات ،على عقوبة بال�سجن
ملدة ترتاوح بني ع�شر �سنوات وع�شرين �سنة ملن ي�شاركون يف منظمة َّ
م�شكلة للتحري�ض على �أعمال الإرهاب �أو
التخطيط لها �أو ت�شجيعها �أو تنظيمها �أو ن�شرها �أو ارتكابها ،وين�ص على �أن تفر�ض العقوبة ملجرد تكوين جماعة
�أو رابط��ة بغر�ض الإره��اب ( .)por el sólo hecho de agruparse o asociarseوباملث��ل جت ِّرم املادة  2من القانون
االحت��ادي املك�سيكي ملكافحة اجلرمية املنظمة ،ال�صادر يف ت�شري��ن الثاين/نوفمرب  ،1996قيام ثالثة �أ�شخا�ص
�أو �أك�ثر بتنظيم �أنف�سهم �أو االتفاق على تنظي��م �أنف�سهم الرتكاب اجلرائم املبينة فيه ،مبا فيها جرائم الإرهاب،
وتن�ص على حم�ض �أن يعاقبوا على حم�ض ذلك الفعل "."por ese sólo hecho
 -57وو�صف اخلبري اجلزائري قانونا �صدر يف عام  1995يدرج اجلرائم الإرهابية يف املادة  87مكررا من قانون
العقوب��ات .وف�ضال عن الأحكام ال�سابقة ب�ش�أن االعت��داءات على املمتلكات العامة وعلى ال�سالمة اجل�سدية
للأ�شخا�ص وممتلكاتهم� ،أ�ضاف امل�شرعون الهجمات على البيئة وعلى حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية وغري ذلك
م��ن احلري��ات املدنية .ومن �أجل الوقاية م��ن الإرهاب ،ين�ص قانون العقوبات عل��ى عقوبات على امل�ساهمني
بالفكر والتخطيط الذين:
		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•

ين�شئون �أو ي�ؤ�س�سون �أو ينظمون �أو يوجهون جماعة الرتكاب الأعمال الإرهابية املحظورة؛
ينتمون �إيل جماعة كهذه �أو ي�شاركون فيها؛
ينخرطون يف تربير الأعمال الإرهابية �أو ت�شجيعها �أو متويلها؛
ي�ستن�سخون وثائق تدافع عن الإرهاب �أو ين�شرونها؛
ين�شطون يف منظمة �إرهابية �أو ين�ضمون �إليها ،حتى و�إن مل تكن �أن�شطتها موجهة �إىل اجلزائر؛
يلقون دون �إذن خطباً هدامة يف امل�ساجد �أو غريها من الأماكن العامة.

و�أ�ضيفت هذه اجلرائم اجلديدة �إىل جمموعة القوانني اخلا�صة باجلرائم العادية املرتبطة بالأعمال الإرهابية ،من
قبيل االجت��ار بالأ�سلحة ،وا�ستعمال املتفجرات ،وا�ستخدام وثائق هوية م��زورة ،و�سرقة ال�سيارات ،وا�ستخدام
ال�سيارات املفخخة ،الخ.

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

التجمع الإجرامي من الرد على م�ؤام��رة لتفجري �سوق عيد امليالد يف
 -58وتت�ض��ح الفائدة الوقائي��ة لقوانني ّ
�سرتا�سبورغ يف كانون الأول/دي�سمرب  .2000فقد �أدين �أربعة �أ�شخا�ص يف �آذار/مار�س  2003يف فرانكفورت
وحكم يف �إحدى املحاكم
التجمع الرتكاب جرمية القت��ل فيما يت�صل بامل�ؤامرة التي مت �إحباطهاُ .
ب�أملاني��ا بتهمة ّ
الفرن�سية يف كانون الأول/دي�سمرب  2004على ع�شرة �أع�ضاء يف املجموعة �أو معاونني لهم بال�سجن مل�شاركتهم
يف جماعة �إرهابية انتهاكا للمادة  .1-2-421وثمة مثال �أحدث للتدخل الوقائي يتعلق باجلماعة التي تلقب
بال�شبك��ة ال�شي�شانية لأن بع�ض �أع�ضائها تلقوا تدريبا يف ال�شي�شان .ففي عام ُ 2006حكم على  25ع�ضوا من
التجمع الإجرامي فيما يتعل��ق بخطة �إرهابية ملهاجمة
اجلماع��ة بال�سج��ن ملدد ت�صل �إىل ع�شر �سن��وات بتهمة ّ
العديد من املواقع يف باري�س ،من بينها برج ايفل .وقد �أدينوا يف حمكمة فرن�سية بعد �ضبط مواد كيميائية ومواد
ل�صنع القنابل و�سرتة واقية من الأ�سلحة الكيميائية ومكونات خا�صة بالتفجري عن طريق التحكم عن بعد.
التجمع الإجرامي.
 -59ولدى بع�ض الدول قانون خا�ص للجمعيات الإرهابية وقانون عام للأنواع الأخرى من ّ
وهذا هو احلال يف قانون العقوبات الفرن�سي .فاملادة  1-2-421تعلن �أن امل�شاركة يف جماعة ّ
م�شكلة الرتكاب
جرائم �إرهابية هي عمل من �أعمال الإرهاب ،يعاقب عليها بال�سجن ملدة � 10سنوات للع�ضو يف اجلماعة و20
�سن��ة للقائ��د �أو ِّ
املنظم يف اجلماعة .ومبوجب املادة  1-450يعاقب عل��ى امل�شاركة يف جماعة �إجرامية ال تبغي
الإخ�لال بالنظام العام ع��ن طريق الرتويع �أو الإرهاب بال�سجن ملدة خم�س �سن��وات �إىل ع�شر �سنوات ،تبعا
جل�سام��ة اجلرم الذي ت�شكل��ت اجلماعة الرتكابه .وميكن �أن يفرت�ض �أن��ه �إذا كان الدليل على وجود الغر�ض
الإرهاب��ي للمنظم��ة �ضعيفا ولك��ن كان الدليل على �أعماله��ا الإجرامية قويا فيمكن �أن جت��ري املحاكمة يف
الق�ضي��ة باعتباره��ا ق�ضية م�شاركة يف جماعة �إجرامية ولي�س جماعة �إرهابي��ة .ويف حالة الإدانة ،تكون احلدود
الق�صوى للعقوبات هي احلدود املطبقة على اجلماعات الإجرامية العادية.
 -60وميي��ز قانون العقوبات الأملاين �أي�ض��ا اجلماعة الإرهابية عن اجلماعة الإجرامية العادية .فت�شكيل منظمة
�إرهابية يتعلق ب�أي منظمة ّ
ت�شكل لتعري�ض حياة الإن�سان �أو �سالمته للخطر فيما يت�صل بغر�ض �سيا�سي يتمثل
يف تروي��ع ال�سكان �أو �إرغام �سلطة عامة �أو الق�ضاء على مبادئ دولة �أو منظمة دولية �أو �إحداث تغيريات كبرية
يف تل��ك املب��ادئ .ويعاقَب على الع�ضوية يف مثل هذه املنظمة مبوجب امل��ادة �-129أ من القانون بال�سجن من
�سن��ة �إىل ع�ش��ر �سنوات ،مع حد �أدنى قدره ثالث �سنوات لقائ��د اجلماعة .وجتري املحاكمة مبوجب هذه املادة
يف الدائ��رة االبتدائية ملحكمة �إقليمية عليا ،وتعترب املحكمة يف هذه احلالة وطنية ويحق ا�ستئناف حكمها �أمام
حمكم��ة العدل االحتادية .وجت ِّرم املادة  129من القانون ت�شكيل جماعة �إجرامية موجهة نحو ارتكاب اجلرائم
العادية .وال يعاقَب عادة على الع�ضوية يف مثل هذه اجلماعة ب�أكرث من ال�سجن ملدة خم�س �سنوات �أو الغرامة،
م��ع حد �أدن��ى لعقوبة القائد هو ال�سجن ملدة �ستة �أ�شهر .و�إذا كانت �أه��داف اجلماعة �أو �أن�شطتها تنطوي على
جرائم معينة خطرية فيمكن احلكم بال�سجن ملدة ت�صل �إىل ع�شر �سنوات .وتتم املحاكمة واال�ستئناف يف �إطار
حماكم الوالية.
 -61وكم��ا كان احل��ال فيما يتعلق باجلرائ��م املت�صلة بـتوجيه وتنظـي��م الأعمال الإرهابي��ة امل�شار �إليها يف
التجم��ع الإرهابي تبعا لو�سائل اجلماعة �أو
الفقرت�ين  31و ،32كث�يرا ما تتفاوت العقوبة القانونية على جرائم ّ
غر�ضها �أو ن�شاطها �أو ملدى م�شاركة ال�شخ�ص فيها .وقد عر�ض الع�ضو الرتكي يف فريق اخلرباء العامل الأحكام
ذات ال�صلة من القانون الرتكي ملكافحة الإرهاب ،املادة ( 7املنظمات الإرهابية) ،على النحو التايل:
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	"يعاق��ب وفقا لأحكام املادة  134من قانون العقوبات الرتكي كل من ي�ؤ�س�س منظمة �إرهابية �أو يقودها
�أو ي�صب��ح ع�ض��وا فيها ،بغر�ض ارتكاب جرمية ،عمال على حتقي��ق �أهداف حمظورة قانونا يف املادة  ،1من
خالل �أ�ساليب ال�ضغط والتهديد والرتويع والقمع والوعيد ،باال�ستفادة من القوة والعنف .ويعاقب كل
من يرتب �أن�شطة املنظمة باعتباره قائدا للمنظمة".
وتن�ص املادة  134من قانون العقوبات الرتكي (املنظمات امل�سلحة) على ما يلي:
		"(ُ )1يحكم بعقوبة ال�سجن ملدة ع�شر �سنوات �إىل خم�س ع�شرة �سنة على �أي �شخ�ص ين�شئ �أو يقود
منظمة م�سلحة بغر�ض ارتكاب اجلرائم املذكورة يف اجلزءين الرابع واخلام�س من هذا الف�صل.
		(ُ )2يحكم بعقوبة ال�سجن ملدة خم�س �سنوات �إىل ع�شر �سنوات على �أي �شخ�ص ي�صبح ع�ضوا يف
املنظمة املبينة يف الباب الأول".
وتن���ص امل��ادة  7من قانون مكافح��ة الإرهاب الرتكي عل��ى �أن كل من يقوم بالدعاية ملنظم��ة �إرهابية يعاقب
بال�سجن ملدة �سنة �إىل خم�س �سنوات .وتن�ص تلك املادة �أي�ضا على معاقبة كل من يغطي وجهه كليا �أو جزئيا
لإخفاء هويته يف اجتماعات �أو م�سريات ت�شكل دعاية ملنظمة �إرهابية �أو يحمل �شعارات �أو �إ�شارات �أو يهتف
ب�شعار �أو يرتدي �أزياء ر�سمية �أو �شعارات لإظهار الع�ضوية يف منظمة �إرهابية �أو لإظهار الدعم لها.
 -62وته��دف املادة  86مكررا (د) من قانون العقوب��ات امل�صري �إىل تثبيط املواطنني امل�صريني املوجودين يف
بل��دان �أجنبية عن امل�شارك��ة يف الإرهاب .وكما �أو�ضح اخلبري امل�صري ،يعاق��ب مبوجب هذه املادة �أي مواطن
م�ص��ري ين�ضـ��م يف بلـ��د �أجنبي �إىل �أي جمعي��ة �أو هيئة �أو منظم��ة �أو جماعة �إرهابية ت�ستخ��دم الإرهاب �أو
التدري��ب الع�سك��ري لتحقـيق �أهـدافها ،ب�صـرف النظر عـن ا�سمها ،حت��ى و�إن مل تكن �أفعالها موجهة �ضد
م�ص��ر .وتطبق بلدان �أخ��رى مفاهيم للجرائم تخ�ص ثقافتها القانونية .وثمة ق�ضي��ة �سودانية( )17تتعلق بجماعة
قامت يف عام  1994بتجريد �ضباط �شرطة من �أ�سلحتهم وقتلت ثالثة �ضباط و  16م�صليا يف م�سجد و�أطلقت
الن��ار على �أ�شخا�ص يف منزل �أ�سامة بن الدن وخططت لقتل الزعيم ال�سيا�سي ح�سن الرتابي .وكما هو مبني
يف املن�ش��ور ال�ص��ادر باللغة الإنكليزية ،ف�سرت املحكم��ة مفهوم جرمية احلرابة املغ ّلظ��ة يف ال�شريعة الإ�سالمية
وحكمت ب�أن عقوبة الإعدام هي العقوبة املنا�سبة لقائد هذه اجلماعة املتطرفة.

باء -الت�آمر الرتكاب �أعمال �إرهابية
التجم��ع الإجرامي �أو الإرهابي يف بلدان القانون
 -63جرمي��ة الت�آمر هي النظري يف بلدان القانون العام جلرمية ّ
املدين .ويتيح �إن�شاء هذه اجلرمية املالحقة الق�ضائية على االتفاق على ارتكاب عمل �إرهابي ،حتى قبل حماولة
ارت��كاب عم��ل عنيف �أو �إجنازه .وت�شرتط بع�ض واليات القانون العام الق�ضائية �أن يتم ارتكاب عمل "�سافر"
التجم��ع الإجرامي يف
قب��ل �أن تك��ون امل�ؤامرة كاملة ،وهو عم��ل مماثل للعمل املادي ال��ذي ت�شرتطه قوانني ّ
واليات القانون املدين الق�ضائية.

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

 -64وجرمي��ة الت�آمر هي النظري يف القانون العام للجرائم اال�ستباقية �أو التح�ضريية ،املن�صو�ص عليها يف قوانني
فرن�س��ا و�أملانيا وغريها من بلدان القانون املدين .وكان��ت جرمية الت�آمر هي التهمة املوجهة يف ق�ضية ريجينا �ضد
خيام يف اململكة املتحدة يف عام  .2006وت�سنت املحاكمة بتهمة الت�آمر لإحداث تفجريات ت�شكل خطرا على
احلياة الب�شرية على الرغم من �أن ال�شرطة قامت بتحييد املواد املتفجرة املعتزم ا�ستخدامها و�أُلقي القب�ض على
املت�آمري��ن قب��ل �أن يقرروا م��ا �إن كان هدفهم ينبغي �أن يكون ملهى ليليا �شه�يرا �أم موقعا �آخر يف لندن .وكان
الت�آم��ر م��ن �أجل القتل هو التهمة املوجهة �إىل الأربعة الذين حاولوا تفجري �أجهزة مرجتلة يف مرتو لندن يف 21
متوز/يوليه  ،2005على الرغم من �أن العن�صر االنفجاري الرئي�سي لقنابلهم مل ينفجر.
التجمع الإرهابي الفرن�سية والإ�سبانية املذكورة يف الف�صل الثالث ،الباب �ألف ،التجمع
 -65وت�شرتط قوانني ّ
بغر���ض الإعداد لأعمال �إرهابية ،وج��ود عمل خارجي ما للتدليل على �أن اجلماعة ت�سعى �إىل حتقيق �أهداف
�إرهابي��ة .وق��د ف�سر اخلبري الإ�سباين هذا ال�شرط ب�أنه �ضمان للتدليل على �أن املتهمني قد انتقلوا من الفكر �إىل
العم��ل .وتوجد يف بلدان القانون العام جمموعة متنوعة م��ن النهوج ب�ش�أن ما �إن كان اتفاق امل�ؤامرة يجب �أن
يق�ترن بعمل مادي لكي ُيعاقب علي��ه .وي�شار �إىل هذا العمل املادي عادة يف ت�شريع��ات القانون العام وفقهه
القان��وين ب�أنه "عم��ل �سافر" .وت�شرتط �أ�سرتاليا ارتكاب عمل �سافر بو�صفه ركن��اً من �أركان جرمية امل�ؤامرة يف
قانونها االحتادي .وي�شرتط عدد كبري من بلدان القانون العام الإتيان بعمل �سافر لوقوع جرمية الت�آمر الرتكاب
تر�سخ بال�سوابق الق�ضائية للمحكمة العليا بالواليات
اخليانة العظمى ،ولكن لي�س لوقوع غريها من اجلرائم .وقد ّ
املتحدة �أنه ال يلزم �إثبات الإتيان بعمل �سافر ما مل ين�ص القانون �صراحة على هذا ال�شرط .وال تت�ضمن قوانني
الت�آم��ر املتعلقة باملخدرات وغ�سل الأموال يف الواليات املتحدة هذا ال�شرط� .أما القانون العام للت�آمر والقوانني
الت��ي تع ِّرف امل�ؤامرات الهادفة �إىل قت��ل مواطنني �أمريكيني خارج الواليات املتح��دة �أو �إىل توفري دعم مادي
للإرهاب �أو �إىل ارتكاب �أعمال �إرهابية تتخطى احلدود الوطنية ،فكلها ت�شرتط ارتكاب عمل �سافر.

جيم -ع�ضوية املنظمات غري امل�شروعة �أو دعمها
التجمع الإرهابي والت�آمر �أن تقرر املحكمة م��ا �إن كانت جمموعة معينة من الأ�شخا�ص
 -66ت�ش�ترط قوانني ّ
موجودة وما �إن كان الفرد املدعى عليه ي�ؤيد الأغرا�ض غري م�شروعة لتلك املجموعة �أو يعرفها .واملعيار الواجب
التطبي��ق ه��و عبء الإثبات يف �إطار القانون اجلنائي .وثمة جرمية بديل��ة هي امل�شاركة يف منظمة غري م�شروعة.
ويتطلب هذا النهج التجرميي اعتماد قانون يخ ّول ل�سلطة تنفيذية �أو ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى ال�صالحية القانونية
حلظر جماعة باعتبارها جماعة غري م�شروعة .وكثريا ما ي�ستند البت يف عدم ال�شرعية �إىل معيار �إثبات �أدنى من
املعيار املطلوب يف املحاكمات اجلنائية .وبعد �أن ي�صبح هذا التعيني نهائيا ،ت�صبح الع�ضوية يف املنظمة املحظورة
�أو م�ساندته��ا فع ًال جنائياً .ويف املحاكم��ة ،يثبت عدم م�شروعية املنظمة ثبوتا قاطعا ب�إثبات �أمر احلظر الر�سمي.
وتقت�ص��ر الأركان املتبقي��ة التي يلزم البت فيها على ما �إن كان املتهم قد �شارك بعد ذلك يف املنظمة �أو د َعمها
وفعل ذلك مع علمه بالإعالن عن عدم م�شروعيتها.
 -67وم��ن �أ�سالي��ب منع وقوع �أعمال العنف الت��ي تقوم بها املنظمات الإرهابية تقوي���ض الدعائم امل�ؤ�س�سية
لتلك املنظمات .ومن �أجل قمع �أن�شطة التجنيد والدعاية والأن�شطة اللوج�ستية للجماعات اخلطرة ،ا�ستحدث
العدي��د من البلدان �إجراءات لإعالن عدم م�شروعي��ة اجلماعة .وي�ستند هذا القرار �إىل اال�ستنتاج ب�أن غر�ض
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وتبت هيئة
اجلماع��ة �أو �أن�شطته��ا ت�ؤدي �أو تهدف �إىل ارت��كاب �أعمال �إرهابية �أو جنائية �أو ت�سهي��ل ارتكابهاّ .
تنفيذي��ة �أو ق�ضائي��ة �أو هيئة �أخرى يف م�شروعي��ة املنظمة وفقا للإجراءات املن�صو���ص عليها يف القوانني ذات
ال�صل��ة .وميك��ن �أن يطلق على هذه العملية التعيني �أو احلظر �أو القمع �أو �أي ا�سم مماثل .وميكن �أن يكون معيار
الإثب��ات ه��و رجحان الأدلة �أو معيارا �آخر �أقل �صرامة من املعيار املطبق يف املحاكمات اجلنائية .وميكن الطعن
يف الق��رار ع��ن طريق الق�ضاء .بي��د �أنه بعد �أن ي�صبح الق��رار نهائياً ت�صبح العنا�صر الوحي��دة التي يلزم البت
فيه��ا يف املحاكم��ة اجلنائية هي م��ا �إن كان املتهم قد �شارك يف املنظمة بعد حظره��ا وفعل ذلك مع علمه بعدم
م�شروعيته��ا .وميكن �أن ي�ؤدي جترمي امل�شاركة يف املنظمة الإرهابية �إىل ردع املتعاطفني مع الإرهابيني من الذين
ال ي�ص��ل التزامهم �إىل درجة اال�ستع��داد ملعاناة املالحقة الق�ضائية وال�سجن م��ن �أجل دعمهم للعنف الذي
املح�صنون من الردع ميكن تعطيلهم عن طريق �سجنهم بتهمة
ترتكب��ه املنظمة .وحتى "ال�شه��داء "املحتملون ّ
انتمائه��م ملنظمة �إرهابي��ة ك�شف النقاب عنها� .إال �أن��ه جتدر مالحظة �أن املقرر اخلا���ص املعني بتعزيز وحماية
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب الحظ ،يف تقرير �إىل اجلمعية العامة ،ما يلي:
		ويف بع�ض الأحيان ،قد يبدو �أن التعريف الوطني للإرهاب ي�شمل� ،ضمن ما ي�شمل ،الأعمال ال�سلمية
الرامي��ة �إىل حماية حق��وق العمال �أو حقوق الأقلي��ات �أو حقوق الإن�سان .ولذا ف���إن اجلماعات التي
يكون هدفها هو حماية تلك احلقوق� ،أو حقوق �أخرى ،ميكن �أن ت�سمى جماعات �إرهابية .وي�شدد املقرر
()18
اخلا�ص على �أن ذلك يتنافى مع �سيادة القانون.
 -68وميك��ن �أن تكون حلظر مثل ه��ذه املنظمة عواقب جنائية ومدنية و�إدارية �أخ��رى .وجتيز املادة  520من
قانون العقوبات الإ�سباين للقا�ضي �أو املحكمة �سماع دعوى ترمي �إىل حل جماعة �إرهابية �أو جماعة �إجرامية
عادي��ة ،واعتم��اد تدابري �أخرى مثل �إغ�لاق الكيانات �أو مبانيها �أو من�ش�آتها ،وتعلي��ق �أن�شطتها �أو عملياتها �أو
حمالته��ا التجارية التي �شاركت يف ارتكاب اجلرمي��ة �أو تي�سريها �أو الت�سرت عليها .وميكن �أن ُتفر�ض �إجراءات
الإغ�لاق وتعليق الأن�شطة م�ؤقتا ملدة �أق�صاه��ا خم�س �سنوات �أثناء التحقيق الق�ضائي .وقد تناولت املحكمة
الأوروبي��ة حلق��وق الإن�سان ،يف ثالثة �أح��كام م�ؤرخ��ة يف  30حزيران/يونيه  ،2009حل �أح��زاب �سيا�سية
واحلرمان من الأهلية للرت�شح للمنا�صب العامة مبوجب هذا القانون .وكانت الأحزاب قد ٌح ّلت لأنه ُرئي �أنها
ت�سيط��ر عليها منظمة �ضالعة يف الإرهاب .وح��رم املر�شحون من الأهلية لأنهم ميثلون جتمعات انتخابية متار�س
�أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية التي �أُعلن �أنها غري م�شروعة ب�سبب ارتباطاتها الإرهابية .ور�أت املحكمة الأوروبية
�أن حل الأحزاب ال�سيا�سية واحلرمان من الأهلية ال ينتهك االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ،لأنها ُحظرت
وفق��ا للقانون بناء على �أدلة ،وهو قانون �ضروري حلماية املجتمع الدميقراطي ومتنا�سب مع اخلطر الكبري الذي
()19
يواجهه املجتمع الإ�سباين.
 -69ويف كث�ير من الأحيان ت�أذن القوان�ين التي ت�سمح للحكومات بحظر املنظم��ات غري امل�شروعة مب�صادرة
ممتلكات هذه املنظمات .ويحتوي القانون الإيرلندي للجرائم املرتكبة �ضد الدولة لعام  ،1939وقانون اجلرائم
املوجه��ة �ضد الدول��ة (تعديل) ل�سنة  ،1985على مثل هذا احلكم اخلا���ص بامل�صادرة ،وي�ضفي قانون مكتب
( )18وثيقة الأمم املتحدة  A/61/27امل�ؤرخة � 16آب�/أغ�سط�س .2006
()19

Herri Batasuna and Batusana v. Spain, applications 25803/04 and 25817/04; Etxeberria and Others v Spain,
applications 35579/03 35613/03, 35626/03 and 35634/03; and Herritarren Zerrenda v.Spain, application 43518/04, all
issued 30 June 2009

.

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

الأ�ص��ول املت�أتي��ة من الأن�شطة الإجرامية ل�سن��ة  1996وقانون عائدات اجلرمية ل�سن��ة  1996الطابع الر�سمي
عل��ى الهيكل والإجراءات اخلا�صني با�ستهداف الأ�صول التي ُيعتق��د �أنها م�ستمدة من ن�شاط �إجرامي .ويف
ق�ضي��ة كالن�سي �ضد �إيرلندا � [988] IR 326أيدت املحكمة د�ستوري��ة امل�صادرة مبوجب قانون اجلرائم املرتكبة
�ض��د الدولة لعام  .1939ويف احلك��م يف ق�ضية جيليجان �ضد مكتب الأ�صول املت�أتية من الأن�شطة الإجرامية
[� ،3 I.R. 185 ،]1998أي��دت املحكم��ة د�ستورية قانون عائدات اجلرمية ل�سنة ُ ،1996م�سقطة حجة مفادها �أنه
يعك���س عبء الإثبات على نحو غري �سليم عن طريق ا�شرتاط �أن ُيثبت ال�شخ�ص �أن موجوداته لي�ست مت�أتية
من عائدات اجلرمية.
 -70وتن�ص قوانني البلدان املختلفة على �إجراءات متنوعة وجهات متنوعة ل�صنع القرار فيما يتعلق بالتعيني.
فقان��ون منع الإرهاب لعام  2002يف موري�شيو�س ي�سمح للقا�ضي يف غرفة امل�شورة ب�أن يعلن كيانا ما ،بناء على
طل��ب مق��دم من طرف واحد من مفو�ض ال�شرطة ،منظمة حمظورة .ويج��ب �أن ي�ستند هذا الأمر �إىل قرار ب�أن
الأ�شخا�ص املتورطني متجمعون لغر�ض امل�شاركة يف عمل �إرهابي .ويجب توجيه �إ�شعار الحق �إىل الأ�شخا�ص
املعني�ين ،الذين يج��وز لهم �أن يطعنوا يف احلظر ويحق لهم احلق احل�صول على �إعادة نظر ق�ضائية .ونتيجة هذا
احلظر هي �أن االنتماء �إىل املنظمة واملجاهرة باالنتماء �إليها ،وتقدمي الدعم لها ،وترتيب اجتماعاتها �أو ح�ضورها،
ي�صب��ح جرمية .وال يوجد ن�ص على �أي معيار حمدد للإثبات للقرار الق�ضائي .بيد �أن مادة خمتلفة من القانون
ت�سم��ح للوزير املخت�ص ب���أن يعلن �أي كيان كيانا �إرهابيا دوليا �أو �أن يعل��ن �أي �شخ�ص م�شتبها يف كونه �إرهابيا
دولي��ا .وهناك العديد من الأ�س�س القانوني��ة لهذا الإعالن� ،أحدها �أن يعتقد الوزير اعتقادا معقوال ب�أن الكيان
�أو ال�شخ���ص معني بارتكاب �أعمال �إرهابية دولي��ة �أو التح�ضري لها �أو التحري�ض عليها� ،أو هو ع�ضو يف جماعة
�إرهابي��ة دولي��ة �أو لديه �صالت مع جماعة �إرهابية دولية ،وي�شكل تهدي��دا للأمن القومي .وقيا�سا على ذلك،
يبدو �أن حظر منظمة بحكم ق�ضائي يتطلب درجة مماثلة من االعتقاد املعقول.
 -71وت�سم��ح املادة  19من القانون الإيرلن��دي للجرائم املرتكبة �ضد الدولة لع��ام  1939للحكومة ،ولي�س
لل�سلط��ة الق�ضائية ،بحظر �أي منظم��ة باعتبارها ذات طابع �إجرامي .وال يتوقف هذا التعيني للمنظمة ب�أنها غري
قانوني��ة عل��ى كونها ذات طابع �إرهابي ،بل ميكن �أن يكون مبنيا على ارت��كاب اجلرائم العادية .ويخ�ضع احلظر
لإع��ادة النظر الق�ضائية .و�إذا مل تنق�ض احلظر حمكمة ف�إنه يجعل الع�ضوية يف املنظمة جرمية .ففي عام 2006
�أيدت املحكمة العليا الإيرلندية حكم الإدانة يف ق�ضية ال�شعب (مدير النيابات العامة) �ضـد كيلي]2006[ ،
 ،3 I.R. 115بتهم��ة الع�ضوية يف منظم��ة اجلي�ش اجلمهوري الإيرلندي ،التي كانت ق��د ُحظرت .وي�ستند �أمر
احلظ��ر مبوجب قانون اجلرائم املرتكبة �ضد الدولة على قناعة احلكومة .واملعيار لإعادة النظر الق�ضائية هو ما �إن
كان��ت املحكم��ة قد اقتنعت ب�أن املنظمة لي�ست غري م�شروعة ،ويجب عل��ى مقدم الطعن يف التعيني �أن يقدم
دلي�لا ما ،يخ�ضع لال�ستجواب ،لتلبية هذا املعيار .وتن���ص املادة  22من القانون �أي�ضا على �أنه عند �صدور �أمر
احلظ��ر ت�صبح كل ممتل��كات املنظمة م�صادرة لدى وزير العدل وخا�ضعة ل�سلطت��ه .وميكن مبوجب املادة  2من
قانون اجلرائم املرتكبة �ضد الدولة (تعديل) لعام 1985جتميد الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف التي يعتقد
الوزير �أنها تخ�ص املنظمة .ويجوز للوزير �أن ي�أمر امل�صرف بدفع الأموال �إىل املحكمة العليا ،التي حتتفظ بها ملدة
�ست��ة �أ�شه��ر ،وبعد ذلك يجوز للوزير �أن يطلب دفعها �إىل اخلزانة .وتوج��د �أي�ضا �أحكام خا�صة بامل�صادرة يف ما
للبلدان الأخرى من قوانني حتظر املنظمات ب�سبب تورطها يف الإرهاب.
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 -72وين���ص قانون الإره��اب يف اململكة املتحدة لعام  ،2000ب�صيغته املعدل��ة بقانون الإرهاب لعام ،2006
حت�ضر �أو تروج لها �أو ت�شجعها �أو متجد
على حظر �أي منظمة �إذا كانت ترتكب �أعماال �إرهابية �أو ت�شارك فيها �أو ّ
ويعرف الإرهاب ب�أنه ي�شمل جرائم عنف
ارتكابه��ا �أو التح�ضري لها� ،أو كانت معني��ة بالإرهاب على نحو �آخرّ .
�أو تهدي��د خمتلفة ،من بينها الإخالل اخلط�ير بنظام �إلكرتوين .ويف جميع احلاالت ما عدا تلك التي تنطوي
على ا�ستخدام �أ�سلحة نارية �أو متفجرات ،يجب �أن تكون هناك نية الت�أثري على احلكومة �أو ترويع اجلمهور ،ويف
جميع احلاالت يجب �أن يكون هناك غر�ض الرتويج لق�ضية �سيا�سية �أو دينية �أو �أيديولوجية )20(.وين�ص القانون
عل��ى وجود جلنة ال�ستئنافات املنظمات املحظورة تنظر يف الطعون املقدمة �ضد رف�ض وزير الدولة �إزالة املنظمة
م��ن قائمة املنظمات املحظورة .ويجوز لتلك اللجنة ،خالفا للمحاكم العادية� ،أن تنظر يف الأدلة امل�ستمدة من
التن�ص��ت على االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،وهي �أدلة ال يلزم �أن تتاح للمنظمة التي تقدم اال�ستئناف.
ويج��وز للمنظمة املعني��ة �أن تطعن يف �أي قرار �سلبي ل��دى حمكمة ا�ستئناف فيما يخ���ص امل�سائل القانونية.
ولأ�سرتاليا ونيوزيلندا قوانني حظر مماثلة.
 -73وكان��ت الإنرتب��ول يف املا�ضي ترى �أن م�س�أل��ة الع�ضوية يف منظمة �إرهابية تدخ��ل يف نطاق املادة  3من
د�ستورها .وحتظر تلك املادة على الإنرتبول القيام ب�أي تدخل �أو �أن�شطة ذات طابع �سيا�سي �أو ع�سكري �أو ديني
�أو عرقي .وكان هذا الر�أي مرتكزا على قرار اجلمعية العامة للإنرتبول يف عام  ،1984الذي ن�ص على �أن جترمي
االنتماء �إىل منظمة حمظورة هو �أمر �سيا�سي بطبيعته .ويف �أعقاب هجمات �أيلول�/سبتمرب � ،2001سعت بلدان
�أع�ضاء �إىل �إعادة النظر يف هذا النهج .ويف عام  2004وافقت اجلمعية العامة للإنرتبول على التعاون مع طلبات
التعاون ال�شُّ رطي الدويل ب�ش�أن هذه اجلرمية ،على �أن يقدم البلد الطالب وقائع وا�ضحة تكفي لبيان ما يلي:
		(�أ) الطبيعة الإرهابية للتنظيم املعني .وال ي�شرتط دليل منف�صل �إذا كانت اجلماعة املعينة مدرجة يف
قائمة الأمم املتحدة للمنظمات الإرهابية عمال بقراري جمل�س الأمن  1267و 1390والقرارات الالحقة
لهم��ا .وميك��ن �أن ي�ؤخذ يف االعتبار الإدراج يف قائمة من جانب منظم��ة �إقليمية مثل االحتاد الأوروبي،
جنب��ا �إىل جنب مع املعلوم��ات املتاحة الأخرى .وال يجوز �أن يعترب قرار الإنرتبول ب�أن هذا ال�شرط قد مت
الوفاء به قرارا قانونيا ب�أن املنظمة املعينة هي منظمة �إرهابية حقيقة.
		(ب) م�شاركة الفرد م�شاركة فعالة وذات مغزى يف املنظمة .وعلى وجه التحديد ،يجب �أن تبني الوقائع
املقدمة �أن امل�شاركة تتجاوز جمرد الدعم العام للأهداف ال�سيا�سية للمنظمة الإرهابية .ومن الأمثلة على
َّ
امل�شارك��ة الفعال��ة وذات املغزى التي اعترُ ف بها يف ممار�سات الإنرتب��ول منذ عام  2004ما يلي :جتنيد
الأف��راد للقيام ب�أن�شط��ة �إرهابية؛ والتدريب يف مع�سكرات �إرهابية؛ وتوفري امل���أوى للأفراد ال�ضالعني يف
�أن�شطة �إرهابية؛ وتداول املواد التي تدعم الأن�شطة الإرهابية للمنظمة املحظورة .ويف احلاالت التي كانت
فيه��ا الوقائع التي قُدمت تقت�صر على �أن الفرد �سع��ى لإعداد وتوزيع من�شورات تت�ضمن �شعار املنظمة،
اع ُت�برت هذه الوقائع غ�ير كافية لت�شكيل �صلة فعال��ة وذات مغزى بني ال�شخ���ص واملنظمة الإرهابية،
وبالتايل ُرف�ض ن�شر "الإخطار الأحمر".
( )20يحت��وي قانون مكافحة الإرهاب الكندي لع��ام  2001على ا�شرتاط وجود دافع �إيديولوجي مماثل .ويف قرار �سابق للمحاكمة �صدر
يف ع��ام  2006يف ق�ضي��ة ر� .ضد خواجة [ ]2006رق��م  ،425يف حمكمة �أونتاريو العليا ،قرر قا�ضي املحاكمة �أن ا�شرتاط الدافع املن�صو�ص عليه
يف املادة  1-83من القانون اجلنائي ،وهو �أن ُيرتكب الفعل �أو الإغفال "كليا �أو جزئيا لغر�ض �أو هدف �سيا�سي �أو ديني �أو �إيديولوجي �أو ق�ضية
والتجمع التي يكفلها ميثاق احلقوق
�سيا�سي��ة �أو دينية �أو �إيديولوجية" ينتهك حريات ال�ضمري والدي��ن والفكر واالعتقاد والر�أي والتعبري
ّ
واحلريات الكندي.

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

وحت��ى حزيران/يونيه � 2009صدر حوايل � 600إخطار �أحمر �صحيح ،كان من الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها
تل��ك االخطارات اتهامات بالع�ضوية يف منظمة �إرهابية ،وكان من بينها �أكرث من � 130إخطارا �أحمر ا�ستندت
�إىل هذه اجلرمية وحدها.

دال -التمويل و�سائر �أ�شكال الدعم للإرهاب
 -74ت�ش�ير التجرب��ة �إىل �أن الآليات الإدارية واجلنائية ال يرجح �أن تتي��ح حتديد معاملة م�صرفية جارية ب�أنها
خم�ص�صة لتمويل عمل �إرهابي معني .غري �أن االمتثال لالتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ،والتو�صيات
اخلا�ص��ة ب�ش�أن متويل الإرهاب ال�صادرة عن فرقة العمل املعني��ة بالإجراءات املالية ،وقرارات جمل�س الأمن
ذات ال�صل��ة بالإره��اب ،كل ذل��ك ي�ؤدي ،عل��ى امل�ستوى اال�سرتاتيج��ي� ،إىل التقليل م��ن توافر الأموال
للمنظمات الإرهابية .وحتد املالحقات الق�ضائية وال�ضوابط الإدارية من تدفق املوارد �إىل الكيانات الإرهابية،
و ُت�ضع��ف بنيتها التحتية امل�ؤ�س�سية وجاذبيتها وقدرتها على القيام بعمليات العنف .ويتطلب احلد من وقوع
�أعم��ال العن��ف الإرهابية �أي�ضا وجود �ضوابط فعالة على الأموال املت�أتي��ة من امل�صادر امل�شروعة ومن خالل
اجلمعيات اخلريية.
 -75وكان��ت االتفاقية الدولية لقمع متويل الإره��اب (� )1999أول االتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ذات
ال�صل��ة بالإره��اب التي ُو�ضع��ت لأغرا�ض وقائي��ة .وقد حقق هذا االتف��اق اخرتاق��ا ا�سرتاتيجيا من خالل
ابتكارين .فبدال من �أن ُي�شرتط على الدولة �أن تكون لديها قوانني تعاقب على عمل معني من �أعمال العنف
بع��د �أن يكون قد وقع ،ا�شرتطت اتفاقي��ة متويل الإرهـاب جترمي التحـ�ض�ير اللوج�سـتي والدعم غري العنيفني
اللذي��ن يجعالن وجود اجلماعات الإرهابي��ة الهامة والعمليات الإرهابية الهامة ممكن��ا .وعـالوة على ذلـك،
�أزال��ت املـادة � 3-2أي غمو�ض ب�إعالنه��ا �صراحة �أنه لي�س من ال�ضروري لكي يكون توفري الأموال �أو جمعها
خا�ضعا للعقوبة �أن ُت�ستخدم لتنفيذ عمل عنيف حمظور.
 -76ومل جت�� ِّرم االتفاقية متويل الإرهاب وح�سب ،بل ا�شرتطت وج��ود �أحكام ت�سمح مب�صادرة الأموال التي
ق��دم �أو تجُ مع لأغرا�ض �إرهابي��ة ،واتخاذ تدابري �إدارية لتثبيط هذا التمويل .وه��ذه التدابري الإدارية مدعومة
ُت ّ
بالتو�صي��ات الت�سع اخلا�صة ب�ش�أن متويل الإرهاب الت��ي و�ضعتها فرقة العمل املعنية باالجراءات املالية ،والتي
ت�شمل ما يلي:
		 ( )1الت�صديق على االتفاقية وتنفيذها
		 ( )2جترمي متويل الأعمال واملنظمات الإرهابية والإرهابيني الأفراد
		 ( )3جتميد موجودات الإرهابيني وم�صادرتها
		 ( )4الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة ذات ال�صلة بالإرهاب
		 ( )5توفري �أو�سع نطاق ممكن من امل�ساعدة للبلدان الأخرى
		 ( )6فر�ض متطلبات مكافحة غ�سل الأموال على نظم التحويالت البديلة
		 ( )7تعزيز تدابري حتديد هوية الزبائن يف التحويالت الربقية
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		 (� )8ضمان عدم �إمكانية ا�ستخدام الكيانات غري الهادفة �إىل الربح لتمويل الإرهاب
		 ( )9وجود تدابري لك�شف نقل العمالت وال�صكوك حلاملها القابلة للتداول نقال ماديا عرب احلدود
 -77و ُيق ّيد توافر الأموال للكيانات الإرهابية كذلك بالإجراءات احلكومية التي ُتتخذ عمال بقراري جمل�س
الأمن الدويل  1267و 1373والقرارات الالحقة لهما .فهذه القرارات امللزمة قانونا تقت�ضي من جميع الدول
الأع�ضاء جتميد �أموال الأ�شخا�ص امل�سمني (القرار  )1267والإرهابيني عموما (القرار  ،)1373وجترمي الأفعال
الإجرامية الوارد ذكرها يف االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ،وتقدمي اجلناة �إىل العدالة.
املع��رف يف اتفاقية متويل الإرهاب لعام  1999هو جرمية ذات طابع جديد وتقني
 -78ومب��ا �أن متويل الإرهاب ّ
التجمع الإجرامي نادرا م��ا جت ِّرمه جترميا تاما.
ف���إن املفاهي��م التقليدية للم�شارك��ة �أو التواط�ؤ �أو حتى الت�آم��ر �أو ّ
فالعم��ل الإجرامي املطل��وب جترميه مبوجب االتفاقية يقع من اللحظة التي يتم فيه��ا جمع الأموال �أو توفريها،
ب�شرط العلم ب�أنها �ست�ستخدم لأغرا�ض �إرهابية �أو ُيعتزم ا�ستخدامها لتلك الأغرا�ض من جانب فرد �أو جماعة.
وتك��ون اجلرمية مكتملة �س��واء ا�س ُتخدمت الأم��وال �أم مل ت�ستخدم على هذا النح��و يف نهاية املطاف و�سواء
ار ُتك��ب العم��ل الإرهابي املعتزم �أو مت ال�شروع فيه �أم مل يحدث ذلك ،ودون اعتبار ملا �إن كانت الأموال ذات
من�ش�أ م�شروع �أو غري م�شروع .وينطبق تعريف اجلرمية يف االتفاقية على �أي �شخ�ص:
		" ...يقوم ب�أية و�سيلة كانت ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وب�شكل غري م�شروع وب�إرادته ،بتقدمي �أو جمع �أموال
بنية ا�ستخدامها� ،أو هو يعلم �أنها �ست�ستخدم كليا �أو جزئيا للقيام:
(�أ) بعمل ي�ش��كل جرمية يف نطاق �إحدى املعاهدات ال��واردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف
هذه املعاهدات؛
(ب) ب���أي عمل �آخر يهدف �إىل الت�سبب يف موت �شخ�ص مدين �أو �أي �شخ�ص �آخر� ،أو �إ�صابته
بج��روح بدنية ج�سيمة ،عندما يكون هذا ال�شخ�ص غري م�شرتك يف �أعمال عدائية يف حالة ن�شوب
نزاع م�سلح ،عندما يكون غر�ض هذا العمل ،بحكم طبيعته �أو يف �سياقه ،موجها لرتويع ال�سكان �أو
لإرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام بعمل �أو االمتناع عن القيام به".
 -79وتتجل��ى �أح��كام االتفاقية هذه يف القانون الفرن�سي ب�ش�أن متويل الإره��اب ،وهو املادة  2-2-421التي
اع ُتمدت يف عام :2001
		"ي�شكل عمال من �أعمال الإرهاب �أي�ضا متويل منظمة �إرهابية عن طريق تقدمي �أو جمع �أو �إدارة �أموال
�أو �أوراق مالي��ة �أو ممتل��كات من �أي نـوع� ،أو عن طريق تق��دمي امل�شورة لهذا الغر�ض ،بن ّية �أن ت�ستخدم
تل��ك الأم��وال �أو الأوراق املالية �أو املمتلكات� ،أو م��ع العلم ب�أنها ُيعتزم ا�ستخدامه��ا ،كليا �أو جزئيا،
الرت��كاب �أي عمل من �أعم��ال الإرهاب املذكورة يف هذا الف�صل ،بغ�ض النظر عن وقوع هذا العمل
()21
�أو عدم وقوعه".
( )21املادة  :2-2-421ي�شكل عمال من �أعمال الإرهاب �أي�ضا متويل منظمة �إرهابية عن طريق توفري �أو جمع �أو �إدارة الأموال �أو الأوراق
املالي��ة �أو املمتل��كات من �أي نوع� ،أو عن طريق تقدمي امل�شورة لهذا الغر�ض ،بني��ة ا�ستخدام تلك الأموال �أو الأوراق املالية �أو املمتلكات� ،أو مع
العل��م ب���أن من املعتزم ا�ستخدامها ،كليا �أو جزئيا ،الرتكاب �أي من �أعمال الإرهاب املذكورة يف هذا الف�صل ،دون اعتبار حلدوث هذا الفعل �أو
عدم حدوثه.

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

 -80وت�ش��دد املادة ( 8متويل الإرهاب) م��ن قانون مكافحة الإرهاب الرتكي ،املقدم من اخلبري الرتكي ،على
�أن فع��ل التمويل ال يلزم �أن ي�ؤدي �إىل الفعل العنيف املق�صود ،و�أن القانون ينطبق على جمموعة وا�سعة جدا
من املوجودات:
		"يعاق��ب ب�صفت��ه ع�ض��وا يف منظـمة كل م��ن يقـوم عن علـم وعمـ��د بتقـدمي �أو جمـ��ع �أمـوال لكـي
ُت�ستخ��دم جزئي��ا �أو كليا الرت��كاب جرائم �إرهابية .ويعاق��ب اجلاين بنف�س هذه الطريق��ة حتى و�إن مل
ُت�ستخدم الأموال.
		وتعن��ي الأموال الوارد ذكرها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة النقود �أو جميع �أنواع املمتلكات واحلقوق
واالئتمانات والإيرادات والفوائد التي ميكن التعبري عن قيمتها بالنقود ،واملنفعة والقيمة املكت�سبة نتيجة
لعملية حتويل تلك الأموال �إىل نقود".
 -81وتدل التجربة على �أن حيازة الأموال ونقلها من �أجل الإعداد لهجوم �إرهابي معني ال ميكن الك�شف عنها
بالآلي��ات القائمـة لر�صـد النظم املالية .ووفقا لـتقرير البي��ان الر�سمي عن الهجمات بالقنابل يف لندن يف متوز/
يوليه  2005باململكة املتحدة ،ك ّلف ارتكاب تلك الهجمات على و�سائل النقل �أقل من  8 000جنيه ا�سرتليني.
وعل��ى الرغم من �أن قائد اجلماعة حممد خان زار باك�ستان و ُيعتق��د �أنه تلقى تدريبا يف مع�سكرات �إرهابية هناك،
كان��ت العملية ممولة متويال ذاتيا .وقد وفر خان معظم التموي��ل ،با�ستخدام �أموال م�ستمدة من ح�سابات م�صرفية
جرى ال�سحب منها على املك�شوف ،وبطاقات ائتمانية ،وقر�ضا �شخ�صيا غري م�سدد .ويف تقرير جلنة  :11/9التقرير
النهائ��ي للجنة الوطنية املعني��ة بالهجمات الإرهابية على الواليات املتحدة ( 22متوز/يوليه ُ )2004قدرت تكلفة
تلك الهجمات مبا بني  400 000دوالر و 500 000دوالر ،مولها تنظيم القاعدة مبا�شرة .وا�س ُتخدمت جمموعة
متنوع��ة من تقنيات حتويل الأموال .وق��د ز َّود قائد تنظيم القاعدة خالد �شيخ حمم��د امل�شاركني ب�أموال نقدية،
حيث تلقى العديد منهم  10 000دوالر بعد زيارات لباك�ستان .وتلقى �أع�ضاء خلية هامبورغ ،التي �ضمت قائد
اجلماع��ة حممد عطا 5 000 ،دوالر لكل منه��م لدفع تكاليف عودتهم �إىل �أملانيا بعد زي��ارة لأفغان�ستان ،ف�ضال
وجلبت �إىل الواليات املتحدة �أموال نقدية و�شيكات �سياحية ا�شترُ يت يف دولة الإمارات
عن مدفوعات �أخرىُ .
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية .وجرت عمليات �سحب من �أجهزة ال�صراف الآيل وبطاقات الفيزا يف
الواليات املتحدة من ح�ساب م�صريف يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
		"ا�ستخ��دم اخلاطفون امل�صارف يف الوالي��ات املتحدة ا�ستخداما وا�سع النط��اق ،واختاروا فروع البنوك
الدولي��ة الك�برى وامل�صارف الإقليمي��ة الأ�صغر حجما .وفت��ح جميع اخلاطفني ح�ساب��ات ب�أ�سمائهم،
وا�ستخداموا جوازات �سفر ووثائق هوية �أخرى كانت تبدو يف ظاهرها �صاحلة .وخالفا للتقارير املن�شورة،
ال يوجد دليل على �أن اخلاطفني ا�ستخدموا �أرقام �ضمان اجتماعي مزورة لفتح احل�سابات امل�صرفية .ويف
حني مل يكن اخلاطفون خرباء يف النظام املايل الأمريكي ،مل يكن من �ش�أن �أي �شيء فعلوه �أن ي�ؤدي �إىل
ا�شتباه البنوك يف وجود �سلوك �إجرامي ،ناهيك عن وجود م�ؤامرة �إرهابية الرتكاب القتل اجلماعي".
 -82وتب�ِّي�نِّ درا�س��ة اخلبري الإ�سب��اين كيف مت �إعداد ومتويل تفج�يرات القطارات الت��ي حدثت يف مدريد يف
� 11آذار/مار���س  .2004فخ�لال الأ�شهر الثمانية ع�ش��ر ال�سابقة للهجوم �أعلن تنظي��م القاعدة من خالل قناة
اجلزي��رة التلفزيوني��ة وغريها من قنوات االت�صال عن عدد من التهديدات املتعلق��ة بوجود القوات الإ�سبانية يف
الع��راق .و�أ�شار �أح��د الإعالنات على وجه التحدي��د �إىل �ضرورة اال�ستفادة الق�صوى م��ن اقرتاب االنتخابات
الإ�سباني��ة يوم � 14آذار/مار�س  2004لإرغام �إ�سبانيا على �سح��ب قواتها .وكان دافع �آخر لت�شكيل اخللية التي
ارتكب��ت هجمات �آذار/مار�س  2004هو احتجاز �أحد قادة تنظيم القاعدة يف �إ�سبانيا وع�شرات غريه يف ت�شرين
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الثاين/نوفم�بر  .2001وكان��ت النواة العاملة للخلية يف عام  2003تت�ألف م��ن �أ�شخا�ص من ف�صيلني .فكانت
اجلماع��ة الأوىل م�ؤلف��ة من جمرمني عاديني بقيادة جمال �أحميدان ،وهو �شخ�ص عنيف خ�ضع لعملية حت ّول �إىل
التط��رف �أثناء �سجن��ه يف املغرب .وكان يوجه اجلماعة الثانية �سرحان بن عب��د املجيد فاخت ،امللقب بالتون�سي
" ،"El Tunecinoوكان��ت م�ؤ َّلفة من �أتب��اع حركة معروفة لدى ال�سلطات الإ�سبانية با�س��م "ال�سلفية اجلهادية".
وكان��ت تل��ك اجلماعة تعترب م�س�ؤولة عن �سل�سل��ة الهجمات االنتحارية التي وقعت يف ال��دار البي�ضاء باملغرب
يف � 16أيار/ماي��و � 2003ضد ن��ادي 'كا�سا دي �إ�سبانيا' االجتماعي و�أربعة �أه��داف �أخرى ،ما �أ�سفر عن مقتل
�أك�ثر م��ن � 40شخ�صا و�إ�صابة �أكرث م��ن مائة .وح�صلت اخللية على املتفج��رات يف �إ�سبانيا من عملية تعدين يف
منطقة ا�ستوريا�س مقابل ع�شرات الكيلوغرامات من احل�شي�ش .وا�ست�أجرت م�ساكن لأع�ضائها يف الأ�شهر الثالثة
و�سددت
ال�سـابق��ة لوقوع الهجمات لإخـفاء املتفجـرات و�صن��ع القنـابل .وا�شترُ يت ال�سـي��ارات �أو ُ�سـرقتُ .
ه��ذه النفقـات ب�أموال نقدية مت�أتية من جتارة املخدرات وم��ن اجلرائم ال�صغرى .ووفقا لإفادة "جلنة التحقيق يف
�أحداث � 11آذار/مار�س  ،"2004التي �أن�ش�أتها احلكومة الإ�سبانية ،ك ّلفت تفجريات قطارات مدريد التي وقعت
يف ذل��ك التاري��خ حوايل  50 000يورو .ومبا �أن معظم الأموال مت احل�صول عليها عن طريق االحتيال واالجتار يف
املخ��درات وال�سرقات ،مل يـكن من املمكن ك�شف التح�ضريات للهجمات عن طريق �ضوابط �إدارية من النوع
الذي تو�صي به فرقة العمل املالية امل�ؤ�س�سات املالية واملن�ش�آت واملهن غري املالية التي حددتها فرقة العمل.
 -83وتتعـل��ق حالة �أخرى من حـاالت متـوي��ل الإرهاب باجلمـاعة الإرهـابية الـت��ي ارتكـبت يف نيـ�سان/
�أبري��ل  2002الهجوم على الكني�س اليهودي يف جزيرة جرب��ة يف تون�س الذي �أ�سفر عن وقوع الع�شرات من
القتل��ى واجلرحى .و�أدت حماكمة جرت يف �إ�سباني��ا �إىل �إدانة رجلي �أعمال لقيامهما بتحويل �أموال �إىل �أ�سرة
ال�سائ��ق االنتحاري ل�شاحنة الوقود امل�ستخدم��ة يف الهجوم و�إىل �أع�ضاء معروفني يف تنظيم القاعدة .وكان من
ب�ين ه���ؤالء املتلقّني خالد �شيخ حممد ،الذي ا ُّتهم يف عدة بلدان ب�أنه العقل املد ِّبر لهجمات �إرهابية ،من بينها
هجمات � 11أيلول�/سبتمرب  .2001وهذه الق�ضية هامة لأن الإدانة التي فر�ضتها املحكمة الإ�سبانية ،امل�سماة
املحكمة الوطنية ،ت�ستند �إىل (قرائن) ،وال �سيما تقييم العالقات واالت�صاالت بني �أ�شخا�ص ينتمون �إىل حميط
تنظي��م القاعدة ،وعملي��ات نقل وت�سليم �أموال وفق��ا لتعليمات �أولئك الأ�شخا���ص ول�صاحلهم ،وعدم وجود
ن�شاط جتاري م�شروع يربر هذه العمليات ،و�إخفاء وثائق ت�شرح عمليات النقل والتحويل هذه.
 -84ويع��زز العديد من املراجع وامل�ص��ادر الأخرى اال�ستنتاج ب�أن متويل الهج��وم الفعلي ي�شتمل عادة على
مث��ل هذه التحويالت املالية الروتينية ،بحيث �إنه ال ميك��ن �إطالقا معرفة �أنه متويل م�شبوه واحليلولة دون وقوع
الهج��وم دون وج��ود معلومات م�سبقة من م�صدر ا�ستخباراتي .ومع ذلك فق��د خل�ص املجتمع الدويل �إىل �أن
قمع متويل الإرهاب من خالل �صكوك مثل االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب والتو�صيات اخلا�صة الت�سع
لفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية ٍ
جمد و�ضروري على حد �سواء .وكما جاء يف من�شور فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية امل�سمى متويل الإرهاب:
		"يب��دو �أن تعطي��ل �أي هجمات حمددة من خالل حظر معامالت حم��ددة ي�شكل حتديا كبريا .و ُتثبت
الهجم��ات الأخرية �أن الهجمات ميكن �أن تد َّبر بتكلفة منخف�ض��ة با�ستخدام �أموال م�شروعة ،ويف كثري
من الأحيان دون الإتيان ب�سلوك مايل مريب.
		وم��ع ذلك فالتكاليف املبا�شرة للهجمات لي�س��ت �سوى جزء �صغري من احتياجات املنظمات الإرهابية
يحد من امل��وارد املتاحة للدعاية والتجنيد
للأم��وال .وتعطيل التدفق��ات املالية �إىل املنظمات الإرهابية ّ
والتي�سري ،وما �إىل ذلك ،ب�سبل تحُ بط مبرور الزمن قدرة الإرهابيني على الرتويج للهجمات وتنفيذها.

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

		وبق��در كبري ،يحت��اج الإرهابيون �إىل الأم��وال خللق بيئة م�ؤاتي��ة ملوا�صلة �أن�شطته��م ،ولي�س فقط ل�شن
هجمات حمددة .ويخلق تعطيل الأموال املرتبطة بالإرهاب بيئة معادية للإرهاب .وحتى �أف�ضل اجلهود
التي تبذلها ال�سلطات قد تف�شل يف منع وقوع هجمات حمددة .ومع ذلك فعند احلد من الأموال املتاحة
للإرهابيني تنخف�ض قدراتهم العامة ،فتحد من دائرة ن�شاطهم وت�أثريهم".
 -85وميك��ن �أي�ضا �أن ي�ؤدي ا�شرتاط وج��ود �سجالت باملعامالت �إىل التمكني من �إع��ادة ر�سم امل�سار الذي
�س��ارت فيه الأح��داث بعد ا�ستبانة حالة مريبة .فقد �أدين ر�شيد رم�ض��ة ،رئي�س حترير جملة الأن�صار يف لندن،
بتهم��ة امل�ساهم��ة يف تفجريات مرتو الأنفاق يف باري�س يف عام  .1995وكان جزء من الأدلة �إي�صال �أمر حتويل
املفجرين ،وق��د ُعرث على الإي�صال يف
�أم��وال ع��ن طريق �شركة وي�سرتن يوني��ون لتحويل  5 000جنيه لأحد ّ
م�سكن رم�ضة ،وعليه ب�صمته .وك�شفت درا�سة حالة وردت يف درا�سة الإنرتبول عن �أن متويل الإرهاب يتداخل
م��ع �أن�شطة غري م�شروعة متعددة ت���ؤدي �إىل اعتقاالت يف عدة بلدان .فقد ك�شفت ق�ضية و�صفها خبري فرن�سي
عن �أن نظام احلوالة� ،أي حتويل الأموال ب�أ�ساليب غري ر�سمية ،ا�س ُتخدم يف فرن�سا لتمويل �سفر �أحد الإرهابيني
م��ن باك�ستان عن طريق لن��دن لالن�ضمام �إىل خلية عامل��ة تابعة لتنظيم القاعدة يف ب�لاد املغرب الإ�سالمي
موج��ودة يف �أ�سرتاليا .و�شرحت درا�سة مقدمة من اململكة املتحدة كيف �أقر ثالثة الجئني يف اململكة املتحدة
معار�ض�ين للقذايف يف ع��ام  2007ب�أنهم مذنبون بالدخول يف ترتيبات لإتاحة ممتلكات ل�شخ�ص �آخر عن علم
منه��م ب�أنه��ا قد ُت�ستخدم لأغرا���ض الإرهاب �أو مع وجود �سبب معقول لال�شتب��اه يف ذلك .ويف هذه الق�ضية
كانت املمتلكات تت�ألف من حوايل  20 000جنيه �سنويا وجوازات �سفر مزورة ُو ِّفرت جلماعة ليبية عنيفة.
 -86و�ش��رح اخلبري الإيط��ايل التابع لغواردي��ا دي فينانزا (قوة احلرا�س��ة املالية) والع�ض��و يف الفريق العامل
عملية "جب��ل" ( .)Gebelفقد ا�س ُتخدمت من�ش�آت �صغرية م�شروعة ظاهريا يف عمليات احتيال مايل .ومار�س
الأ�شخا���ص املتورط��ون يف ذلك الأم��ر �أي�ضا عمليات تزوير وثائ��ق الهوية و�إعداد �شه��ادات عمل مزورة ويف
ا�ستئجار ال�سيارات ثم بيعها يف �شمال �أفريقيا  .وحققت تلك العمليات �أكرث من  5 000 000يورو ،وتبينَّ �أن
حتوي�لات مالية عديدة ذهبت �إىل جماعات مرتبطة ب�أن�شطة �إرهابية .و�شُ رحت �أي�ضا عملية 'توريغ' (،)Toureg
الت��ي تتعلق ب�شركات �صغرية تعمل يف التج��ارة امل�شروعة قامت بتحويل �أكرث من  300 000يورو من خالل
ح�سابات عديدة يف كثري من البلدان .وو�صلت الأموال يف نهاية املطاف �إىل �أع�ضاء جماعات متار�س العنف يف
�شمال �أفريقيا ،مثل اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال واجلماعة الإ�سالمية امل�س ّلحة .و�أ�سفر كل من العمليتني
عن حماكمات متعددة.
 -87وو�ص��ف خبري وح��دة التعاون الق�ضائ��ي التابعة لالحت��اد الأوروبي (يوروج�ست) ق�ضي��ة تتعلق باثنني
م��ن املواطن�ين العراقيني املقيمني يف ال�سويد قاما بجمع �أموال يف امل�ساج��د لتمويل خاليا �إرهابية .وقد حوال
الأم��وال عرب �أملاني��ا �إىل العراق با�ستخدام حمويل الأم��وال عن طريق نظام احلوالة .واتف��ق �أن املدعي العام
ال�سوي��دي كان هو املرا�سل الوطني لليوروج�ست ل�ش�ؤون الإره��اب ،ف�أبلغ اليوروج�ست ب�أنه تلزم �أدلة لإثبات
ع�ضوي��ة الأف��راد يف منظمة �إرهابية وكيفي��ة حتويل الأموال .وكانت هذه املعلوم��ات يف حوزة دولتني ع�ضوين
�أخري�ين تقومان بالتحقيق بالفعل .وعقدت اليوروج�ست اجتماع��ات تن�سيقية لل�سلطات الق�ضائية و�سلطات
املالحق��ة و�سلطات ال�شرط��ة يف الدول الثالث املعنية .ومتكنت ال�سويد من توف�ير ال�ضمانات الالزمة حلماية
م�صالح الدول الأخرى ،وبذلك ا�ستطاعت ا�ستخدام الأدلة التي وفرتها تلك الدول التهام العراقيني االثنني
و�إدانتهما بتهمة متويل منظمة �إرهابية ب�أكرث من  133 000يورو ،وعلى وجه التحديد متويل عمل �إرهابي بتكلفة
قدرها  70 000يورو.
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 -88ومتكنت اجلماعات التي ترتكب الأعمال الإرهابية من جتميع موارد مالية كبرية جدا عن طريق التمويل
الذات��ي ،عل��ى الرغم من �أنه ال ميكن ا�ستبع��اد امل�صادر الأخرى .ومار�س مفج��رو القطارات يف مدريد االجتار
باملخ��درات واالحتيال وال�سرقة .وكانت �أن�شطتهم مربحة �إىل حد �أنه ُوجد يف ال�شقة التي فجروا �أنف�سهم فيها
عندم��ا حو�صروا �أكرث من  50 000يورو وخم��درات تبلغ قيمتها  1.5مليون يورو .وذكرت الإفادة املقدمة من
اخلب�ير الرو�سي جماعة من املخربني يف جمهورية ال�شي�شان كان قد مت تزويدهم مببلغ  70 000دوالر �أمريكي،
و 20كيلوغراما من املتفجرات البال�ستيكية ،وحوايل � 100أداة تفجري مع �أجهزة حتكم ،وقنابل يدوية ،و�أ�سلحة
ناري��ة .وتدل القدرة على توفري هذه املوارد على توافر �أموال كب�يرة لقائد اجلماعة الهارب .و�أو�ضحت درا�سة
الع�ضو املك�سيكي يف فريق اخلرباء العامل كيف كان لدى الإخوة �سرييزو عندما �أُلقي القب�ض عليهم �أكرث من
 171 000دوالر �أمريكي ونحو  3 000بيزو مك�سيكي.
 -89وب�ين خبري كولومبي ،كما �سي�أتي يف الف�صل الرابع ،الباب ب��اء ،الإرهاب واالجتار باملخدرات ،امل�صادر
الرئي�سي��ة والن�سب املئوي��ة لإيرادات منظمة الق��وات امل�سلحة الثورية الكولومبية ل�سن��ة  ،2003وهي ال�سنة
الت��ي حدث فيها تفجري نادي النوغال .وكان �أدنى تقدي��ر للإيرادات الإجمالية للمنظمة من جميع �أن�شطتها
(االجت��ار يف املخدرات ،واالبتزاز ،واالختطاف من �أج��ل طلب الفدية ،والعائدات على اال�ستثمارات ،و�سرقة
املوا�ش��ي) يبلغ �آالف املاليني م��ن الدوالرات .ووفرت م�صادر الإيرادات هذه �سيول��ة كافية ل�شراء الأ�سلحة
واملتفجرات ،ف�ضال عن الو�سائل الأخرى (ال�سيارات والدراجات النارية والقوارب) ال�ستخدامها يف هجمات
�إرهابي��ة مثل الهجوم على نادي النوغ��ال الليلي .و�أثبت التحقيق يف تلك الق�ضي��ة �أن املوارد امل�ستخدمة يف
التح�ضري للهجمات وتنفيذها جتاوزت  100مليون بي�سو كولومبي .وتط ّلب و�ضع اخلطة �ستة �أ�شهر ،وا�شتملت
على امل�صاريف الرئي�سية التالية:
		
		
		
		

• الع�ضوية يف نادي النوغال لل�شخ�ص الذي قام بجمع املعلومات اال�ستخبارية والتح�ضري للمحاولة.
• تق��دمي الدعم له��ذا ال�شخ�ص ملدة �ستة �أ�شهر ،الأمر الذي تطلب نفق��ات بذخية ت�ضفي عليه �صورة
مواطن مي�سور احلال ،ما �أتاح له �أن يرتاد النادي دون �أن يلفت نظر �أحد.
• خلق واجهة لهذا ال�شخ�ص ،مبا يف ذلك ا�صطناع عمل جتاري وفتح �أربعة ح�سابات م�صرفية.
• �شراء �سيارة غالية الثمن نقدا وجتهيزها ك�سيارة ملغومة.

 -90و�ش��رح خبري كولومبي اجلهود التي يبذلها ذل��ك البلد للحد من التمويل املقدم من اجلاليات املهاجرة
واملتعاطفني الأجانب �إىل املنظمات املحلية العنيفة ال�ضالعة يف الأعمال الإرهابية .وق ُّدمت درا�سة تذكر احلكم
ال�ص��ادر عن حمكم��ة دامنركية عمال باملادة  114من قانون عقوبات ذلك البل��د .وتع ِّرف تلك املادة الإرهاب
املوج��ه �إما �ضد الدامنرك �أو �ضد بلد �أجنبي .وجت ِّرم فقراتها الفرعية متويل اجلماعات ال�ضالعة يف �أعمال �إرهابية
والت�سهيل له��ا ودعمها .وقد اعترب االحتاد الأوروبي القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية منظمة �إرهابية .ومتت
حماكم��ة �سبعة �أع�ضاء يف م�شروع دامنركي جلمع الأموال ،كان يقوم ببيع القم�صان و�أ�صناف �أخرى من �أجل
جم��ع الأم��وال ل�صالح منظمة فارك ومنظمة �أخرى اعتربت �إرهابية ،بع��د �أن بد�أوا عملهم بقليل .و�أدين �ستة
منه��م و�صدرت بحقهم �أح��كام �سجن ملدة �شهرين �إىل �ستة �أ�شهر .ومما ي�ستدع��ي االهتمام �أن املحكمة التي
حاكم��ت املتهمني مل تعت�بر و�صف االحتاد الأوروبي للمنظمات املدرجة يف القائم��ة ب�أنها �إرهابية دليال كافيا
عل��ى �أن تلك املنظمات متار�س الإرهاب .وا�ستن��دت املحكمة �إىل التقارير الواردة من املنظمات الدولية وغري
احلكومي��ة املعني��ة بحقوق الإن�سان .وكان من ب�ين امل�صادر التي ُذكرت �أحد مكات��ب الأمم املتحدة ،ومنظمة

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

العفو الدولية ،ومنظمة ر�صد حقوق الإن�سان (هيومان رايت�س ووت�ش) ،ف�ضال عن دائرة الأمن واال�ستخبارات
الدامنركية .وا�ستنادا �إىل هذه امل�صادر قررت املحكمة �أن القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية ارتكبت عمليات
اختط��اف واغتي��االت وهجمات �ضد ال�س��كان املدنيني يف كولومبي��ا ،وبالتايل ينطبق عليه��ا و�صف املنظمة
الإرهابية مبوجب القانون الدامنركي.
 -91و�أ�ض��اف القانون رقم  2008/18يف م�صر الإرهاب ومتويل الإره��اب واجلرمية املنظمة �إىل قائمة اجلرائم
الت��ي ُيحظر غ�سل عائداتها .واجلرائ��م املن�صو�ص عليها هي تلك امل�شار �إليه��ا يف االتفاقيات والربوتوكوالت
واملجرمة مبوج��ب القانون امل�صري� ،سواء ارتكب��ت داخل الأرا�ضي
الدولي��ة التي �أ�صبحت م�ص��ر طرفا فيها ّ
امل�صري��ة �أو خارجها .وين���ص القانون على عقوبة ال�سجن ملدة �أق�صاها �سبع �سن��وات .و�أن�شئت وحدة م�ستقلة
ملكافحة غ�سل الأموال يف البنك املركزي امل�صري ،لها �سلطة االحتفاظ بقاعدة بيانات عن املعامالت امل�شبوهة،
و�سلطة التحقيق ،وواجب التعاون مع النيابة العامة وال�سلطات الق�ضائية .وعادة يلزم احل�صول على �أمر �صادر
من حمكمة اال�ستئناف يف القاهرة لالطالع على ال�سجالت امل�صرفية .وكان القانون رقم  2003/88قد ن�ص
عل��ى �أنه فيما يتعلق باجلرائم املن�صو�ص عليه��ا يف املادة الأوىل من الباب الثاين من الكتاب الثاين من قانون
العقوب��ات (الذي ي�شمل جرائم الإرهاب) يكون للنائب العام �أو من يفو�ضه من املحامني العا ّمني الأُ َول "�أن
ي�أمر مبا�شرة بالإطالع �أو احل�صول على �أية بيانات �أو معلومات تتعلق باحل�سابات والودائع والأمانات واخلزائن
 ...وذل��ك �إذا اقت�ض��ى الأمر ك�شف احلقيقة  ."...وقد ا�ستخدمت النياب��ة العامة هذا احلكم الخرتاق �سرية
احل�ساب��ات امل�صرفية للمتهمني لدى التحقيق يف اجلماعة ال�سلفية اجلهادية التي ارتكبت هجمات  7ني�سان/
�أبري��ل و� 5أيار/مايو  2005يف القاهرة .ونتيجة لذلك ُرئ��ي �أن بع�ض امل�شاركني مولوا العمليات الإرهابية عن
وحكم على
طريق حتويالت م�صرفية من اخلارج .وقُدم � 14شخ�صا للمحاكمة .و ُبرئ متهم واحد لعدم العلمُ .
�أربعة من املتهمني بال�سجن امل�ؤبد ،وعلى �آخرين بال�سجن ملدة ع�شر �سنوات �أو �أقل.
 -92وبينَّ اخلبري اجلزائري كيف يي�سر غ�سل الأموال متويل الإرهاب .فجزء من الأموال التي تجُ مع عن طريق
عمليات االبتزاز واالختطاف الإرهابية ي�ستخدم لإن�شاء م�شاريع �صغرية و�شراء عقارات با�سم �أفراد الأ�سرة �أو
الرفقاء الذين �أُفرج عنهم من ال�سجن �أو ا�ستفادوا من عفو .وكثريا ما ال ت�سفر حماوالت تعقّب املعامالت يف
ه��ذه الفئة الأ�سا�سية عن نتيجة حا�سمة ،وذلك ب�سب��ب ا�ستخدام العمالت النقدية ال�سائلة ،على الرغم من
�أن اجلزائ��ر �أن�ش�أت وح��دة ا�ستخبارات مالية و�أن�ش�أت نظاما للإبالغ عن املعام�لات املريبة .وتت�ضمن الق�ضية
املقدم��ة م��ن خبري الواليات املتحدة ردا وقائيا على العالقة بني غ�س��ل الأموال والإرهاب .ففي نظام العدالة
اجلنائي��ة لذلك البلد ،يوج��د �أ�سلوب �شائع للتحري ،وه��و د�س مواطنني عاديني عل��ى امل�شتبه فيهم ليعملوا
بتوجيه��ات من �أجهزة �إنفاذ القوانني بع��د �أن يوافقوا على الإدالء ب�شهاداتهم ب�صفة �شهود �إثبات .وحدث �أن
مواطن��ا �أمريكي��ا متجن�سا من جنوب غرب �آ�سيا يعي�ش يف منطقة وا�شنط��ن العا�صمة تعر�ض لال�شتباه بغ�سل
الأم��وال .وق��ام �شاهد متعاون ،بتوجيه من �سلطات �إنفاذ القانون ،بتق��دمي نف�سه �إليه باعتباره مهرب خمدرات
و�سجائ��ر يرغب يف نقل �أموال لتمويل تنظيم القاعدة ومنظمات تابعة له .وخالل عدة �سنوات �أر�سل ال�شاهد
املتع��اون �أكرث م��ن مليوين دوالر عن طريق حم ّول الأموال ،وبذلك �أتاح التع��رف على �شبكة من الأفراد يف
كندا و�إنكلرتا و�إ�سبانيا وباك�ستان و�أ�سرتاليا على ا�ستعداد للم�شاركة يف اخلفاء فيما مت ت�صويره ب�أنه متويل �أن�شطة
�إرهابية .وا�ستعيدت جمي��ع الأموال ،ناق�صا ر�سوم حتويل الأموال ،با�ستخدام �أفراد متعاونني �آخرين يف بلدان
املق�صد .و�أ�سفرت العملية عن �إدانة وحب�س املدعى عليه بتهمة الت�آمر لغ�سل الأموال ولإخفاء متويل الإرهاب،
وعن �صدور �أمر مب�صادرة �أكرث من مليوين دوالر �أمريكي.
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 -93والتو�صي��ة اخلا�ص��ة الثامنة ب�ش���أن متويل الإره��اب ،ال�صـادرة من فرقـ��ة العمـل املعني��ة بالإجراءات
املالي��ة ،تدعو البلدان �إىل �إعادة النـظر يف قوانيـنها ولوائحه��ا ل�ضمـان عدم قيام اجلـماعات الإرهابية ب�إ�سـاءة
ا�ستخ��دام املنظمات غري الهادفة �إىل الربح ،وما ُيخ�شى منه هو �أن الإرهابيني قد ي�ستغلون الكيانات امل�شروعة
كو�سيل��ة لإخفاء التحويل ال�سري للأمـوال �إىل منظـمات �إرهابية �أو التعتيـم علـيه �أو لتجـنب تدابيـر جتميـد
املوجـودات .وت�صف الدرا�سة املقدمة من خبري الواليات املتحـدة حمـاكمة املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإح�سان
الدولي��ة ،وهي منظمة خريي��ة مزعومة مدرجة بو�صفها كيان��ا مرتبطا بتنظيم القاعدة يف قائم��ة اللجنة املن�ش�أة
مبوجب القرار  1267التابعة للأمم املتحدة .وقد �أقر املدير ب�أنه مذنب بتهمة ت�شغيل امل�ؤ�س�سة اخلريية كم�شروع
وحكم عليه بال�سجن ملدة ع�شر �سنوات .واعرتف باحل�صول عن طريق االحتيال على
للك�س��ب غري امل�شروعُ ،
تربع��ات لأغرا�ض خريي��ة ثم ا�ستخدام تلك الأم��وال لدعم تنظيم القاعدة وغريه م��ن جماعات العنف يف
ال�شي�ش��ان ويف البو�سنة والهر�سك .يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2008أدين منظمو م�ؤ�س�سة الأر�ض املقد�سة يف
حمكمة احتادية يف والية تك�سا�س بجرمية ت�سمى يف القانون الأمريكي الدعم املادي للإرهاب .ويف عام 2008
�أي�ض��ا �أدين يف بو�سطن بوالية ما�سات�شو�ست�س م�ؤ�س�سو منظمة �أخرى جلمع الأموال ت�ستخدم ا�سما ي�شبه ا�سم
منظمة خريية دولية م�شروعة .ومل تكن الإدانة لتمويل الإرهاب فعليا بل لإخفاء املعلومات وتقدمي معلومات
كاذب��ة عن انتمائهم �إىل جماعات عنف يف البو�سنة و�أفغان�ستان ورحالتهم املتعلقة بذلك .وو�صفت الإفادات
املقدم��ة م��ن اخلرباء الإيطاليني كيف مت حتوي��ل الأموال امل�ستمدة من م�صادر م�شروع��ة ومن ارتكاب جرائم
عادي��ة على ال�س��واء بكميات تقل عن املبالغ الت��ي يتعني الإبالغ عنها ،وكيف مت خ��داع مقدمي التربعات
للأغرا�ض خلريية يف �إيطاليا ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام �أموالهم.
 -94وع ّل��ق خبـ�يرا بريو وكولومبيا عل��ى جتربتهما م��ع منظمات غيـر حكومي��ة �أجنبية معين��ة ّتدعي �أنها
ت�ضطلع ب�أن�شطة �إن�سانية �أو �إ�صالح اجـتماعي ولكنها تقوم �أي�ضا بجمع الأموال وحتويلها �إىل منظمات �إرهابية
وتخريبي��ة .وق��د �أُبلغ عن ح��االت تخلفت فيها الدول التي يت��م فيها جمع الأموال ع��ن البحث فيما وراء
الغر�ض النبيل املزعوم للمنظمة و�إدراك الدعم الذي كانت تقدمه لأن�شطة العنف .وحتتوي الدرا�سة ال�صادرة
يف � 29شباط/فرباي��ر  2008التي ن�شرته��ا فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية بعنوان متويل الإرهاب على
املالحظة التالية:
		"ت�ستخ��دم �شبكات الإرهاب يف كثري من الأحيان اجلمعي��ات اخلريية وامل�ؤ�س�سات التجارية املخ َرتقة
�أو املتواطئ��ة لدعم �أهدافها .وعلى �سبيل املثال ،تكون لبع�ض اجلماعات �صالت بفروع جمعية خريية
يف املناطق ال�شديدة املخاطر و�/أو املحدودة النمو يف العامل التي تكون فيها الرعاية املتاحة من الدولة
حم��دودة �أو معدوم��ة .ويف هذا ال�سياق ،ت�ستطي��ع �أي�ضا اجلماعات التي ت�ستخ��دم الإرهاب كو�سيلة
رئي�سي��ة لتحقي��ق �أهدافها �أن ت�ستخدم اجلمعي��ات اخلريية التابعة لها كم�ص��در للتمويل الذي ميكن
حتويله لتمويل الهجمات الإرهابية وجتنيد الإرهابيني ،من خالل توفري �ستار من ال�شرعية ملنظمة قائمة
على الإرهاب".
وا�ست�ص��وب اخلبري الكيني �إجراء مراجع��ات �سنوية مل�صادر �أموال املنظمات الإن�ساني��ة املزعومة ونفقاتها من
�أج��ل جتنب ت�سري��ب تلك الأموال �إىل املنظمات اخلط��رة واحلد من الف�ساد على حد �س��واء ،وبذلك حماية
امل�ؤ�س�سات اخلريية امل�شروعة.
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هاء -الإعداد الفردي للأعمال الإرهابية
 -95عواق��ب الإرهاب م�أ�ساوي��ة دائما تقريبا ،وقد تك��ون كارثية .ويفر�ض ذلك اتخاذ تداب�ير وقائية ت�سمح
بالتدخ��ل قب��ل �أن ُترتك��ب �أعمال العنف .ويح��د حظر متويل جماع��ات العنف من قدرته��ا على ارتكاب
الهجم��ات الإرهابية .وثمة تدبري وقائي �آخر هو جترمي الإعداد للأعمال الإرهابية .وال تقت�صر هذه اجلرمية على
توف�ير الأموال �أو جمعه��ا .فيمكن �أن ت�شمل �أي عمل من �أعمال التح�ض�ير ،مثل ا�ستئجار خمزن من �أجل
ا�ستخدامه ل�صنع القنابل� ،أو التدريب على الأ�سلحة� ،أو احل�صول على مكونات القنابل� ،أو ر�صد هدف معتزم
الهجوم عليه.
 -96وتفر���ض قوانني بع�ض ال��دول عقوبات على خمتلف اال�ستعدادات املادي��ة للأعمال الإرهابية ،وتن�ص
�صراح��ة على �أنه ال يل��زم ارتكاب �أي عمل عنيف .وين�ص قانون مكافحة الإره��اب لعام  2005يف �أ�سرتاليا
على �أنه فيما يتعلق بجرائم التدريب على �أعمال الإرهاب� ،أو حيازة �شيء �أو وثيقة بغر�ض التح�ضري الرتكاب
�أعمال �إرهابية �أو ال�ضلوع فيها� ،أو التح�ضري الرتكاب عمل �إرهابي �أو التخطيط له� ،أو متويل الإرهاب ،ال يلزم
وق��وع عم��ل �إرهابي �أو �أن يكون الفعل الذي يقوم به املدعى عليه موجه��ا �صوب عمل �إرهابي معني ،ما دام
الق�ص��د هو �أن تنتج عنه �أعمال �إرهابية .وجت ِّرم بلدان �أخرى �أي فعل يهدف �إىل دعم الأعمال الإرهابية ب�صفة
عام��ة �أو تي�سريه��ا �أو ت�شجيعها ،حتى و�إن مل يكن هناك تخطيط لعمل �إرهابي حمدد بعد .وتن�ص املادة  5من
اجلزء الأول من قانون الإرهاب يف اململكة املتحدة لعام  2006على ما يلي:
		 "يرتكب �أي �شخ�ص جرمية �إذا �شرع يف �أي عمل بنية:
		 (�أ) ارتكاب �أعمال �إرهابية� ،أو
		 (ب) م�ساعدة �شخ�ص �آخر على ارتكاب هذه الأفعال،
		 حت�ضريا لإنفاذ نيته.
		وال يهم لأغرا�ض املادة الفرعية ( )1ما �إن كانت النية والإعداد يت�صالن بعمل حمدد واحد �أو �أكرث من
�أعمال الإرهاب� ،أو ب�أعمال �إرهاب ذات و�صف معني� ،أو ب�أعمال الإرهاب عموما".
 -97وق��د �أ ّدى هذا القانون من��ذ اعتماده �إىل عدد من حاالت الإقرار بالذنب ،مب��ا يف ذلك �إقرار برويز خان
بتح�ضريات��ه خلطف جندي بريطاين من �أ�صل غامبي وقط��ع ر�أ�سه بهدف ترويع غريه من امل�سلمني يف اجلي�ش
الربيطاين .وقد ُحكم على خان يف عام  2008بال�سجن امل�ؤبد .ومل يكن من �ش�أن �أي تهمة ت�آمر �أن تنجح لأن
�أيا من م�ساعدي خان مل يوافق على امل�شاركة يف تنفيذ خطته ،رغم �أنهم ارتكبوا جرائم من قبيل عدم الإبالغ
ع��ن خطط��ه رغم معرفتهم بها .كم��ا مل يكن بالو�سع �أن يدان خ��ان بتهمة ال�ش��روع يف �أي عمل من �أعمال
العنف ،لأن جهوده مل ت�صل �إىل القيام باالختطاف .و�شملت التح�ضريات التي �أتاحت �إدانته جهوده الرامية
التعرف على �شخ�ص معينّ ليكون �ضحية واحل�صول على كامريا فيديو لت�سجيل عملية الذبح املعتزمة.
�إىل ّ
 -98وم��ن �ش�أن ا�ستحداث جرمية عامة تتمثل يف التح�ضري للإرهاب �أو حيازة ممتلكات ُيعتزم ا�ستخدامها يف
الإره��اب التغلب على �صعوبات تقني��ة مثل تلك التي و�صفها خبري كولومب��ي .فالقانون الذي يحظر حيازة
املتفج��رات قد ال ي�سمح باملالحقة �إذا كان حمتوى العبوة النا�سفة املرجتلة من �سماد نرتات الأمونيوم حمفوظا
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يف م��كان منف�صل عن العن�صر الهيدروكربوين ال�ضروري .ف��كل مادة من هاتني املادتني على حدة م�شروعة،
ولي�س من �ش�أنهما �أن ت�صبحا مادة متفجرة غري م�شروعة �إال عندما يخلطان معا ،وهو �شيء ميكن القيام به قبل
دقائ��ق فقط من الإي�صال والتفجري املق�صودين .غري �أنه يف �أي بلد ا�ستحدث جرمية التح�ضري لأعمال �إرهابية،
ميك��ن �أن ي�شكل توافر الركن�ين املنف�صلني يف مرفق تخزين قرينة على الغر�ض الإرهابي املعتزم يكفي لإتاحة
الإدانة يف غياب تف�سري بريء.

واو -التحري�ض على ارتكاب جرائم الإرهاب واجلرائم ذات ال�صلة به
ُ -99تل��زم املـ��ادة  2-20من العهد الدويل اخلا�ص باحلق��وق املدنية وال�سيا�سية ال��دول الأطراف فيه البالغ
عددها  163دولة ب�أن حتظر يف قوانينها الدعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية التي ت�شكل حتري�ضا
على العنف .ويف الوقت نف�سه ،تكفل املادة  2-19من العهد احلق يف حرية التعبري ،مبا يف ذلك احلق يف نقل
املعلوم��ات والأف��كار من كل نوع ،على الرغم من �أنه ميكن احلد من هذا احلق حلماية الأمن الوطني .وقد دعا
جمل���س الأم��ن الدويل وجمل�س �أوروبا �إىل االنتباه �إىل �ضرورة جت��رمي التحري�ض على العنف .ويتوافر عدد من
نهوج التجرمي .وميكن الن�ص على �أن حفز الآخرين �أو حتري�ضهم على العنف هو �إحدى و�سائل ارتكاب جرمية
العن��ف ،تخ�ضع لنف�س العقوبة التي يخ�ض��ع لها املنفذ الفعلي للجرمية .وميك��ن �أن ُيعا َمل التحري�ض باعتباره
جرمي��ة �أق��ل ،تت�ضمن مفهوم تربير اجلرائم الإرهابية �أو الإ�شادة بها .وبدال من ذلك ،ميكن جترمي ال�سلوك الذي
يربر الإرهاب �أو ميجده جترميا منف�صال عن جترمي التحري�ض ،و�إخ�ضاعه لعقوبة خمتلفة.
 -100فف��ي الف�ص��ل الثاين ،الباب باء ،الأعمال الت��ي ت�ساعد على ارتكاب اجلرائ��م الإرهابية� ،أُ�شري �إىل
الفق��رة  13م��ن امل��ادة  61من قانون العقوب��ات الياباين .وهذه امل��ادة جتعل من يحفز ،مبا�ش��رة �أو عن طريق
و�سي��ط ،على ارتكاب جرمية ،عر�ض��ة للحكم عليه كما لو كان �أحد املنفذي��ن الفعليني للجرمية .ولدى �أنظمة
�أخ��رى جرائم منف�صلة ب�ش�أن احلفز �أو التـحري�ض على ارتكاب جـرمية ،وخ�صـو�صا فيما يتعلق بال�سلوك الذي
يدعو �إىل �أعمـال الإرهـاب �أو يحـاول تربيرها .وتعاقب املادة  87مكررا  1من قانون العقوبات اجلزائري على
الأفع��ال الإرهابيـة العنـيفة بالإعـ��دام �أو ال�سجن املـ�ؤبد �أو غـريه من �أح��كام ال�سجن الطويلة املدة .وتن�ص
امل��ادة  87مكررا  4عل��ى �أن كل من يربر الأعمال الإرهابية املذكورة �أو ي�شجعها �أو ميولها يكون عر�ضة لعقوبة
ال�سجن ملدة ما بني خم�س �سنوات وع�شر �سنوات ،مع غرامة مالية.
 -101ويو�ض��ح و�صف لق�ضية �سودانية ورد يف من�شور من الهيئة احلكومي��ة الدولية املعنية بالتنمية الفرق
ب�ين م�س�ؤولي��ة املنفذ الفعلي للهج��وم الإرهابي وم�س�ؤولية م��ن يح ِّر�ض على هذا الهج��وم .فقد ار ُتكبت يف
ع��ام  1994هجم��ات متعددة على يد جماعة من املتطرفني الديني�ين الذين كانوا قد خل�صوا �إىل �أن املجتمع
ال�س��وداين ال يراع��ي ال�شريعة الإ�سالمية مراع��اة �صحيحة .وح�صلت هذه اجلماعة عل��ى �أ�سلحة ،وهاجمت
مرك��زا لل�شرط��ة وا�ستولت عل��ى �أ�سلحته .ويف مركز �أمني �آخ��ر قتلت ثالثة من رج��ال ال�شرطة ،ثم توجهت
�إىل م�سج��د حي��ث قتلت � 16شخ�صا وجرح��ت � 20آخرين .ويف اليوم التايل ا�شتبك��ت مع قوات الأمن يف
معرك��ة م�ستمرة بالأ�سلحة النارية ،ثم دخلت منـ��زل �أ�سامة بن الدن و�أطلقت النار على عدد من الأ�شخا�ص
املوجودي��ن هناك .ثم حاولت اجلماعة الو�ص��ول �إىل منـزل الزعيم ال�سيا�سي الدكت��ور ح�سن الرتابي لقتله،
وحكم عليه
ولك��ن اثنني من املهاجمني قت�لا واع ُتقل قائد املجموعة .و�أدين القائد بارت��كاب جرائم خمتلفة ُ
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بالإع��دام .وكان املته��م الثاين تابعا ملذه��ب الطائفة ،وكان ي�سكن مع الزعيم وغريه مم��ن قتلوا يف الهجمات،
و�ش��ارك يف جم��ع الأ�سلحة والتدريب عل��ى ا�ستخدامها .غري �أنه كان غائبا يف ي��وم الهجوم .وقررت املحكمة
العلي��ا �أن هذا املتهم ال يتعني عليه �أن يثب��ت �إثباتا قاطعا �أنه ان�سحب من اخلطة .وكان عدم م�شاركته فعليا يف
�أعمال العنف كافيا لتربئته من جرميتي القتل العمد والنهب امل�سلح اللتني ُيحكم فيهما بالإعدام .ومع ذلك،
�أدان��ت حمكم��ة الدرجة الأوىل هذا املتهم الثاين .و�أيدت املحكمة العلي��ا هذه الإدانة مبوجب املادة 51/21
من القانون اجلنائي لعام  .1991و�أ�شارت �إىل �أن املتهم �أعد �أ�سلحة ومعدات وقرر مع �أ�صدقائه الأهداف التي
وتقرر
�ستهاج��م ،وم��ن ثم كان مذنبا يف �إطار تعريف التحري�ض يف امل��ادة  24من القانون اجلنائي لعام َّ .1991
�أن �أفعال��ه املتمثلة يف جتميع الأ�سلحة وامل�شاركة يف التخطيط للهجمات ت�ستحق �أق�صى عقوبة على التحري�ض
()22
وهي ال�سجن ملدة ع�شر �سنوات.
وق��دم خب�ير الواليات املتحدة درا�سة حالة عن حماولة م�سافر تدمري طائرة متجهة من باري�س �إىل ميامي
-102
َّ
و�شدد اال�ستنتاج الذي تو�صل �إليه اخلبري على ما يلي:
يف كانون الأول/دي�سمرب  2001بعبوة نا�سفة يف حذائهّ .
		"متث��ل ق�ضية ريت�شارد ريد ظاهرة خط�يرة ومقلقة ،وهي ظاهرة �شبان بال ج��ذور ينجذبون �إىل الإرهاب
الدويل من خالل �إح�سا�سهم ب�أنهم �ضحايا ،وهم على ا�ستعداد للقيام ب�أعمال عنف كارثية .وعلى الرغم
من �أن خطة ريد �أُحبطت فقد كانت بارعة ،وب�سيطة جدا ،وف ّتاكة متاما".
والحظت درا�سة احلالة اخلا�صة بريد �أوجه ال�شبه املحتملة بينه وبني �شريكه بادات وبع�ض االنتحاريني الذين
ّفج��روا و�سائل النق��ل يف لندن يف  7متوز/يولي��ه  ،2005وكان من بينهم مواطن بريط��اين تبلغ �سنه  18عاما
و�شخ���ص من �أ�صل جامايكي مقي��م منذ مدة طويلة تبلغ �سنه  19عاما وقد حت��ول كالهما �إىل التطرف بينما
كان��ا يعي�شان يف اململكة املتحدة .وكانت لأع�ض��اء اجلماعة الذين ف�شلوا يف حماوالت تفجري مرتو لندن التي
قام��وا به��ا يف  21متوز/يوليه  2005خلفيات مماثلة .فقد ولد معظمه��م يف بريطانيا من �أ�سر مهاجرة� ،أو هاجروا
ه��م �أنف�سهم عندم��ا كانوا �أطفاال �أو مراهق�ين ،وهاجر بع�ضهم ب�صفة الجئني .ومل يكون��وا غرباء عن املجتمع
الربيط��اين� ،إال �أن ع��ددا م��ن التقارير يبني بالتف�صيل �شعوره��م باالنف�صال عن املجتم��ع والعزلة عنه .وكان
لبع�ضه��م تاري��خ يف جرائم الأحداث �أو تعاطي املخدرات �أو كانوا ق��د ت�سربوا من املدار�س .ويبدو �أن بع�ضهم
خ�ضع لبع�ض عمليات التحويل �إىل التطرف ال�سيا�سي والديني يف ال�سجن� ،أو بعد رحالت طويلة يف اخلارج،
�أو يف �أماك��ن مث��ل م�سجد فين�سبوري بارك ،حيث كان �أبو حم��زة امل�صري ،الذي �أدين يف وقت الحق بتهمة
التحري�ض ،يب�شر ب�أيديولوجية تدعو �إىل العنف.
 -103ويف درا�س��ة خبري اململكة املتحدة ،التي نوق�ش��ت يف الباب باء من الف�صل الثالث ،الت�آمر الرتكاب
�أعم��ال �إرهابية� ،أ�ش�ير �إىل املدعى عليهم يف التخطيط لتفجري ملهى ليلي �أو مكان ع��ام �آخر ب�أنهم "�إرهابيون
م�صنوعون حمليا" .ويف غ�ضون �أ�شهر بعد تفجريات و�سائل النقل يف  7متوز/يوليه  2005وحماوالت التفجري
الفا�شلة يف  21متوز/يوليه  2005اتخذت حكومة اململكة املتحدة خطوات ملعاجلة م�س�ألة التح ّول �إىل التطرف.
وق��دم رئي���س وزراء اململكة �شخ�صيا �إىل جمل���س الأمن الدويل االقرتاح الذي اع ُتم��د بو�صفه القرار 1624
َّ
( .)2005و�أع��رب ذلك القرار ع��ن القلق �إزاء املدنيني من خمتلف اجلن�سي��ات واملعتقدات الذين �أ�صبحوا
�ضحايا للإرهاب بدافع من التع�صب �أو التطرف ،ثم دعا جميع الدول الأع�ضاء �إىل ما يلي:
( )22و�ص��ف ق�ضية حممد عبد الرحم��ن اخلليفي و�آخرين ،يف املن�شور املعن��ون
) "Sudan (2007ال�صادر عن برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب ،التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
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خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

		"�أن تعتم��د من التدابري ما قد يكون الزما ومنا�سبا ومتم�شيا مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل والتي
تهدف �إىل ما يلي:
		 (�أ) �أن حتظر بن�ص القانون التحري�ض على ارتكاب عمل �إرهابي �أو �أعمال �إرهابية؛
		 (ب) �أن متنع مثل ذلك الت�صرف؛
		(ج) �أن حترم من املالذ الآمن �أي �أ�شخا�ص توجد ب�ش�أنهم معلومات موثوقة وذات �صلة ت�شكل �أ�سبابا
جدية تدعو العتبارهم مرتكبني لذلك الت�صرف".
 -104وتدعـو العبـارات الـتي حتظـر التحري�ض الواردة يف القرار � 1624إىل تنفيذ التزام قائم بالفعـل يف
�إطـ��ار العـه��د الدويل اخلـا�ص باحلقـوق املدنيـة وال�سيا�سية ،الـذي ت�ش�ترط املادة  20منه �أن تكـفل الدول
الأطـراف فيه ما يلي:
		" -2حتظر بالقانون �أية دعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية ت�شكل حتري�ضا على التمييز
�أو العداوة �أو العنف".
ويجب �أن ُتقر�أ املادة  20من العهد باالقرتان مع املادة  19منه ،التي تن�ص يف اجلزء ذي ال�صلة على ما يلي:
		" -2ل��كل �إن�س��ان ح��ق يف حرية التعب�ير؛ وي�شمل هذا احل��ق حريته يف التما���س خمتلف �ضروب
املعلوم��ات والأفكار وتلقيها ونقله��ا �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سواء �شفويا �أو على �شكل مكتوب
�أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها.
		  -3ت�ستتب��ع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات وم�سئوليات خا�صة.
وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن تكون �ضرورية:

(�أ)

الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم،

(ب) حماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة".
 -105وق��د و�ضع جمل�س �أوروبا االتفاقية الأوروبية ملن��ع الإرهاب ( )23(.)2005ويق�ضي ذلك االتفاق ب�أن
ت�ستحدث الأطراف جرمية التحري�ض على الإرهاب ،التي و�صفها يف املادة  5منه على النحو التايل:
	" -1لأغرا���ض هذه االتفاقية ،يعني "التحري�ض العلني على ارتكاب جرمية �إرهابية" تعميم ر�سالة على
اجلمه��ور� ،أو �إتاحته��ا له بطريق��ة �أخرى ،بق�صد التحري���ض على ارتكاب جرمية �إرهابي��ة ،حيثما يت�سبب
ذل��ك ال�سل��وك� ،سواء �أكان يدعو �أو ال يدعو �إىل اجلرائم الإرهابية مبا�شرة ،يف خطر ارتكاب جرمية واحدة
�أو �أكرث من هذه اجلرائم.
		 -2يتخ��ذ كل طرف ما قد يلزم من تدابري جلعل التحري�ض العلني على ارتكاب جرمية �إرهابية ،ح�سب
تعريفه يف الفقرة  ،1عندما يرتكب ب�صفة غري م�شروعة وعمدا ،جرمية جنائية مبوجب قانونه الداخلي".
( )23ا�شرتط القرار الإطاري  2002/474/JHAلالحتاد الأوروبي ،امل�ؤرخ  13حزيران/يونيه � ،2002أن جتعل الدول التحري�ض على جرائم
الإره��اب جرمية يعاقب عليهاُ .وع ّدل ذل��ك القرار بالقرار الإطاري  2008/919/JHAملجل�س �أوروبا ،امل���ؤرخ  28ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2008
ت�ضمن �أحكاما مماثلة للأحكام الواردة يف االتفاقية الأوروبية ملنع الإرهاب.
الذي ّ

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

 -106وال ي�شم��ل الفعل املجرم مبوجب املادة  5من االتفاقية �س��وى التحري�ض العلني ،ويرتك التحري�ض
التجمع
الف��ردي يف غري عل��ن لتعاجله نظريات �أخرى م��ن نظريات امل�س�ؤولي��ة اجلنائية ،مثل اال�ست��دراج �أو ّ
الإجرام��ي� .أما ا�ش�تراط وجود نية ذاتية للتحري�ض عل��ى ارتكاب جرمية �إرهابية فهو يحم��ي من �أي �إمكانية
للمالحقة بتهمة ال�سلوك املنطوي على الإهمال �أو الطي�ش .وال تمُ نح لأي �سلطة ت�شريعية �أو تنفيذية �صالحية
من��ع �أي �ش��كل معني من �أ�ش��كال التعبري عن الر�أي �أو العقيدة منعا قاطعا� .أم��ا احتمال �أن ي�ؤدي ت�صريح �أو
�إ�ش��ارة �أو رم��ز �أو تعب�ير �آخر �إىل ن�شوء خطر ارت��كاب جرمية �إرهابية فيجب �أن يفي مبعي��ار الإثبات اجلنائي يف
�سي��اق وقائعي حمدد .وق��د �صيغ تعريف اجلرمية يف االتفاقية الأوروبية ملنع الإرهاب مع �إيالء االعتبار ل�ضمان
حري��ة التعبري ال��وارد يف املادة  1-10من االتفاقي��ة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،امل�شابه��ة جدا للمادة  19من
العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الأمر الذي يجعل هذا التعريف للجرمية مفيدا للدول غري
الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا التي تنظر يف كيفية جترمي التحري�ض مع حماية حرية التعبري.
 -107ويت�ضم��ن الفقه القانوين للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان العدي��د من الأحكام الق�ضائية التي
تف�س��ر احلماي��ة املن�صو�ص عليها يف املادة  10م��ن االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�س��ان ،وهي املادة املناظرة يف
تل��ك االتفاقي��ة للمادة  19من العهد الدويل للحق��وق املدنية وال�سيا�سية ،املتعلقة بحري��ة التعبري .وتركيا بلد
لدي��ه خربة كبرية يف التعامل مع الأفعال الإرهابي��ة املحلية ويف املالحقة الق�ضائية على التحري�ض .وقد �صدر
احلك��م يف ق�ضاي��ا جيالن �ضد تركيا ،وكاراتا���س �ضد تركيا ،و�سوريك �ضد تركي��ا ،يف نف�س اليوم من الدائرة
الكربى للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف عام  )24(.1999ويف ق�ضية جيالن �ضد تركيا ،قررت املحكمة
�أن �إدان��ة زعيم نقابي بالتحري�ض على الكراهية والعداوة تنتهك حرية التعبري التي تكفلها االتفاقية الأوروبية
حلق��وق الإن�سان .وكان الزعيم قد كتب مقاال يتهم فيه احلكومة مبمار�سة �إرهاب الدولة والإبادة اجلماعية �ضد
ي�شجع على ا�ستخدام العنف �أو املقاومة امل�سلحة �أو الع�صيان امل�سلح .ويف
الأكراد ،ور�أت املحكمة �أن املقال ال ِّ
ق�ضي��ة �سوريك �ضد تركيا ،قررت املحكمة �أن ن�شر ر�سائل تتهم الع�سكريني بالت�آمر يف �سجن املقاتلني الأكراد
وتعذيبهم وقتلهم لي�ست تعبريا عن الر�أي ينبغي �صونه بل نداء �إىل االنتقام والكراهية ميكن �أن يثري املزيد من
العنف .ويف ق�ضية كاراتا�س �ضد تركيا ،وجهت �أي�ضا ق�صيدة من�شورة دعوة �إىل الأكراد �إىل ال�سعي �إىل االنتقام
و�إىل "الت�ضحية بر�ؤو�سنا ،ال�سكرى بنريان التمرد" �ضد ما �أ�شري �إليه مرارا بعبارة "جِ راء العاهرة العثمانية"،
ولكن ورد يف ر�أي املحكمة ما يلي:
حتر���ض القراء على الكراهي��ة والتمرد وا�ستخدام
		"ميك��ن �أن َّ
تف�س��ر الق�صائ��د� ،إذا ُفهمت حرفيا ،ب�أنها ّ
العن��ف .وم��ع ذلك يجب �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان ،لدى البت يف م��ا �إن كانت تفعل ذلك يف الواقع� ،أن
و�سيل��ة التعب�ير التي ا�ستخدمها مقدم الطل��ب كانت ال�شعر ،وهو �شكل من �أ�ش��كال التعبري الفني ال
ت�ستهوي �سوى �أقلية من القراء".
 -108ويف ق�ضي��ة لوروا �ض��د فرن�سـا ،بالرق��م  ،3/36109التي �صـدر احلـكم فيـه��ا يف  2ت�شـرين الأول/
�أكتوبر  ،2008قررت حمكمة العدل الأوروبية �أنه ال يوجد �أي انتهاك حلرية التعبري .فقد �أدين فنان ومدير ن�شر يف
�إحدى ال�صحف مبوجب قانون �صحافة فرن�سي ين�ص على معاقبة كل من يح�ض على عمل من �أعمال الإرهاب �أو
يربره .وكان املدعى عليهم قد عملوا على تعميم ر�سم كاريكاتوري ي�صور الهجمات على مركز التجارة العاملي مع
العبارة التو�ضيحية "( "Nous En Avions Tous Reve . . . Le Hamas L'a Faitكلنا نحلم بالطائرات...
وحما�س فعلتها) .وكان ر�أي املحكمة ،كما وردت ترجمته يف بيانها ال�صحفي ،ما يلي:
(( )24الطلبات رقم  94/23556و 96/33179و ،95/26682التي ُب ّت فيها يف  8متوز/يوليه .)1999
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خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

		" ...ع��ن طريق الإ�شارة املبا�ش��رة �إىل الهجمات الوا�سعة النطاق على مانهات��ن ،وعن طريق ن�سبة هذه
الهجم��ات �إىل منظم��ة �إرهابية معروفة ،وعن طري��ق �إ�ضفاء �صفة املثالية على ه��ذا امل�شروع القاتل من
خالل ا�ستخدام الفعل 'يحلم'[ ،هكذا] م�شيدا بفعل من �أفعال القتل �إ�شادة ال لب�س فيها ،يربر ر�سام
الكاريكات�ير ا�ستخدام الإرهاب ،وي�ؤيده م��ن خالل ا�ستخدام �صيغة اجلمع (نا) مقرونة بهذا الأ�سلوب
ي�شجع الق��ارئ املحتمل ت�شجيعا غري
م��ن �أ�ساليب الدمار ،الذي ي�ص�� ّوره بو�صفه تتويجا حللم ،و�أخرياِّ ،
مبا�شر على تقييم جناح ارتكاب عمل �إجرامي تقييما �إيجابيا".
 -109ويف ق�ضي��ة �أخرى يف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان عوق��ب على تعبري عن الر�أي يتعلق بتهمة
الإره��اب ،ولي���س على الثناء على عمل �إرهابي .وهذه احلالة امل�ستم��دة من اململكة املتحدة تفيد� ،إىل جانب
ق�ضي��ة ل��وروا ،يف معرفة حدود احلماية الت��ي توفرها املادة  10م��ن االتفاقية الأوروبية حلق��وق الإن�سان .وقد
خل�ص��ت املحكمة �إىل �أن �سلطات اململك��ة املتحدة مل تنتهك تلك املادة ب�إدانة �شخ�ص يدعى ال�سيد نوروود.
وكان ال�شخ�ص املذكور قد عر�ض الفتة يف نافذة منزله ُتظهر برجي مركز التجارة العاملي يف نيويورك يف اللهب،
مع عب��ارة "ليخرج الإ�سالم من بريطانيا—احموا ال�شعب الربيطاين" ،ورمز للهالل وجنمة مر�سومني داخل
عالمة حظر )25(.و�س ّلمت املحكمة باحلق يف حرية التعبري الذي تكفله املادة  ،10لكنها �شددت على �أن ذلك
احلق يجب �أن يتوافق مع املادة  17من االتفاقية والتي تن�ص على ما يلي:
		"لي���س يف االتفاقي��ة ما يجوز ت�أويله على �أنه ينطوي على �أي حق لأي دولة �أو جماعة �أو فرد يف ال�ضلوع
يف �أي ن�ش��اط �أو القي��ام ب���أي عمل يه��دف �إىل �إهدار �أي م��ن احلقوق واحلري��ات املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية �أو �إىل فر�ض قيود عليها بقدر �أكرب مما هو من�صو�ص عليه يف االتفاقية".
وف�سرت املحكمة املادة  17ب�أنها تهدف �إىل منع ذوي الأهداف اال�ستبدادية من ا�ستغالل احلريات
ّ -110
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية .وورد يف حكمها ما يلي:
		"تالح��ظ املحكمة التقييم الذي قامت به املحاكم املحلية وتوافق عليه ،وهو �أن الكلمات وال�صور التي
ُو�ضعت على املل�صق �شكلت تعبريا علنيا عن هجوم على كل امل�سلمني يف اململكة املتحدة .ومثل هذا
الهجوم العام العنيف على طائفة دينية ،الذي يربط اجلماعة ككل بعمل خطري من �أعمال الإرهاب ،هو
�أمر يتنافى مع القيم املعلنة يف االتفاقية والتي تكفلها االتفاقية ،ال �سيما الت�سامح وال�سالم االجتماعي
وعدم التمييز".
ولذل��ك ي�صع��ب التعميم ب�ش���أن الكيفية التي ميكن �أن توف��ق بها املحكمة الأوروبية حلق��وق الإن�سان �أو �أي
حمكم��ة �أخرى �إقليمية �أو وطنية بني �إدانة معينة بتهم��ة التحري�ض على الكراهية �أو العنف �أو تربير الإرهاب
وبني احلق يف حرية التعبري .ويبدو �أن النتيجة تعتمد على رد فعل املحكمة على وقائع �أي ق�ضية معينة ولي�س
على �أي قواعد نظرية مطلقة.
 -111وت�صف درا�سة الع�ضو امل�صري يف فريق اخلرباء كيف �أنه يف عام  1992اعتمدت ال�سلطة الت�شريعية
يف بل��ده �أحكام��ا �شاملة ب�ش���أن مكافحة الإرهاب يف �إطار قان��ون العقوبات .وتوفر امل��ادة  86مكررا من قانون
( )25ق�ضية نوروود �ضد اململكة املتحدة ،بالرقم  ،3/23131التي �صدر احلكم فيها يف  11ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2004انظر �أي�ضا ق�ضية
�إيفانوف �ضد رو�سيا ،التي �صدر احلكم فيها يف � 25شباط/فرباير .2007

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

يج��رم العديد من الأفعال املح��ددة ،ولنظريات امل�س�ؤولية
العقوب��ات منوذجا مفي��دا لقانون ملكافحة الإرهاب ّ
اجلنائي��ة الت��ي نوق�شت يف الأبواب ال�سابقة ،وهي امل�س�ؤولية عن التنفي��ذ والدعم ،والتخطيط لأعمال �إرهابية
والإع��داد له��ا ،والع�ضوية يف منظمة غري م�شروع��ة �أو دعمها ،ومتويل املنظمات الإرهابي��ة والدعم املادي لها،
وجرائم التحري�ض .ويعاقب القانون امل�صري كل من ين�شئ �أو ي�ؤ�س�س �أو ينظم �أو يدير جماعة �أو هيئة �أو جماعة
�أو ع�صاب��ة لأغرا�ض غري م�شروعة ،على النحو املح��دد يف القانون .وين�ص القانون على ت�شديد العقوبات على
كل م��ن يتوىل زعامة �أو قي��ادة يف تلك الفئات �أو ميدها مبعونات مادية �أو مالية م��ع علمه بالغر�ض الذي تدعو
�إليه ،وكذلك كل من ين�ضم �إىل �أي من الفئات املذكورة �أعاله� ،أو ي�شارك فيها ب�أية �صورة ،مع علمه ب�أغرا�ضها،
�أو ي��ر ّوج بالقول �أو الكتابة �أو ب�أية طريقة �أخ��رى للأغرا�ض املذكورة ،وكل من يحوز �أو ينتج بنف�سه �أو بوا�سطة
�شخ���ص �آخر حم��ررات �أو مطبوعات �أو ت�سجيالت من �أي نوع تر ّوج لأي �شيء مم��ا تقدم �أو ت�شجع عليه� ،إذا
كان��ت معدة للتوزيع �أو للإعالم؛ وكل من يحوز �أو ينتج �أية و�سيلة من و�سائل الطباعة �أو الت�سجيل �أو الن�شر،
تقدم ذكره.
معدة لال�ستعمال ،ولو ب�صفة وقتية ،لطباعة �أو ت�سجيل �أو ن�شر �أي �شيء مما ّ
م�ستع َملة �أو َّ
 -112وت�صف املادة الفرعية � -1( 1-102ألف) من القانون اجلنائي الأ�سرتايل الكيان ب�أنه ذو طابع �إرهابي
�إذا كان "يدعو" �إىل القيام بعمل �إرهابي ،وهذا يعني:
		 "(�أ) �أن املنظمة تن�صح ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالقيام بعمل �إرهابي �أو حتث على القيام به؛ �أو
		 (ب) �أن املنظمة تقدم ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إر�شادا ب�ش�أن القيام بعمل �إرهابي؛ �أو
		(ج) �أن املنظمـة ت�شـيد ب�صورة مبا�شرة بالقيام بعمل �إرهابي يف ظروف يوجد فيها خطر �أن هذا الثناء
قد يكون ت�أثريه �أن يقود �شخ�صا (بغ�ض النظر عن �سن ذلك ال�شخ�ص �أو �أي �إعاقة عقلية قد يعاين منها)
�إىل االنخراط يف عمل �إرهابي".
 -113ومبوج��ب هذا القانون ال ميكن �إعالن �أي جماعة ما منظم��ة �إرهابية حمظورة �إال �إذا كان ثنا�ؤها على
عم��ل �إرهابي قد يقود �شخ�ص��ا �إىل االنخراط يف جرمية .وهذا الرتكيز على اخلط��ر الناجم عن الإ�شادة بعمل
�إرهاب��ي ي�شبه ال�ضم��ان الوارد يف االتفاقية الأوروبية ملنع الإرهاب ب���أن الر�سالة املوجهة �إىل اجلمهور يجب �أن
تت�سب��ب يف خط��ر �أنه قد ُترتك��ب جرمية �إرهابية واح��دة �أو �أكرث .ومن املنطقي �أن ُيفرت���ض �أن مدح الأعمال
الإرهابي��ة ميكن يف بع�ض الظروف �أن يزيد من احتمال �أن يق��وم فرد من جمهور متعاطف بارتكاب مثل هذا
الفع��ل .بيد �أنه قد يك��ون من ال�صعب جدا �إثبات من هو الفرد من اجلمهور ال��ذي من املرجح �أن يت�أثر على
ه��ذا النحو ،ومت��ى .ف�إذا انتظرت ال�سلطات للح�ص��ول على دليل قاطع ب�أن فردا م��ن اجلمهور من املرجح �أن
يق��وم بعم��ل غري قانوين فيجب �أن ت�سمح با�ستمرار الدعوة �إىل العنف ،مع احتمال �أن �أي م�ستمع قابل للت�أثر
ق��د يقوم بتقليد الأفعال الت��ي جتري الإ�شادة بها �أثناء التحقيق .وثمة �صعوبة مناق�ضة هي �أن احلكم الق�ضائي
بوج��ود "خط��ر �أن هذا الثناء قد يكون ت�أثريه �أن يقود �شخ�ص��ا �إىل االنخراط يف عمل �إرهابي" هو توقّع ذاتي
الحتم��ال م�ستقبلي ولي�س حتديدا وقائعيا حلدث ملمو�س وقاب��ل للمالحظة .ولذلك يجب �أن يكفل النظام
القان��وين الوطني �أن تكون عملية البت فيم��ا �إن كان هناك خطر وقوع �ضرر هي �أكرث من جمرد تكهنات ،وال
تخ�ضع للتف�سري بطريقة تع�سفية ال ميكن التكهن بها ،وال تخل بحرية التعبري.
 -114وتتف��ادى بع�ض القوانني الوطنية ،من خالل الرتكيز على املحتوى املو�ضوعي للر�سالة وتوفري معايري
مف�صل��ة للغاية ملا ي�ش��كل ت�شجيعا على اجلرائم الإرهابية �أو متجيدا لها� ،صعوبات التنب�ؤ باخلطر الذاتي املتمثل
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يف �أن ت���ؤدي ر�سال��ة معينة �إىل ارتكاب �أعمال �إرهابية .ويجعل قانون الإرهاب يف اململكة املتحدة لعام 2006
الت�شجيع غري املبا�شر للإرهاب خا�ضعا لعقوبة ال�سجن ملدة ت�صل �إىل �سبع �سنوات ،وين�ص على �أنه:
		"( )3لأغرا���ض ه��ذه املادة ،ت�شمل البيان��ات التي يحتمل �أن يفهمها �أفراد م��ن اجلمهور على �أنها
ت�شج��ع ب�صف��ة غري مبا�شرة على ارتكاب �أعمال �إرهابية �أو جرائم تن���ص عليها االتفاقية �أو التح�ضري لها
كل ت�صريح—

			
(�أ) ميجد ارتكاب هذه الأفعال �أو اجلرائم �أو التح�ضري لها (�سواء يف املا�ضي �أو يف امل�ستقبل
�أو عموما)؛ و
(ب) يك��ون ت�صريح��ا ميك��ن �أن ُيتوقع ،على وجه معق��ول� ،أن ي�ستنتج منه �أولئك الأفراد من
		
اجلمهور �أن ما يجري متجيده �إمنا يجري متجيده باعتباره �سلوكا ينبغي �أن يحتذوا به يف الظروف القائمة.
		( )4لأغرا�ض هذه املادة ،يجب �أن يوىل االعتبار ،لدى البت يف م�س�ألتي الكيفية التي يرجح �أن ُيفهم
بها الت�صريح وماهية ما ميكن �أن ُيتوقع على وجه معقول �أن ي�ستنتجه منه �أفراد اجلمهور ،ملا يلي—

			

(�أ) م�ضمون البيان ككل؛
(ب) مالب�سات ن�شره وطريقته".

 -115وتن���ص املادتان  18و 579من قانون العقوبات الإ�سباين عل��ى املعاقبة على التحري�ض العلني على
ارت��كاب جرمية �إرهابية باعتباره عم�لا حت�ضرييا جلرمية اال�ستفزاز .وتن�ص امل��ادة  578على املعاقبة على جرمية
متجيد الإرهاب ،وهي جرمية �أُدرجت يف قانون العقوبات مبوجب القانون الأ�سا�سي  2000/7امل�ؤرخ  22كانون
الأول/دي�سمرب  .2000وتن�ص هذه املادة ،يف ترجمة غري ر�سمية ،على ما يلي:
			"يعاقب بال�سجن من �سنة �إىل �سنتني كل من ي�شيد باجلرائم الواردة يف املواد من � 571إىل  577من
هذا القانون (جرائم الإرهاب) �أو من �شارك يف تنفيذها� ،أو تربير تلك اجلرائم ب�أي و�سيلة من و�سائل
التعبري �أو الن�شر العلني� ،أو ارتكب �أعمال تنطوي على ت�شويه �سمعة �ضحايا جرمية �إرهابية �أو �أُ�سرهم
()26
�أو احتقارهم �أو �إذاللهم".
وين�ص القانون الأ�سا�سي �أي�ضا على عقوبة احلرمان من الأهلية املدنية عند الإدانة.
 -116وجت��در الإ�شارة �إىل �أن القانون الإ�سباين يفر�ض عقوبة تقت�صر على ال�سجن ملدة �أق�صاها �سنتان ،و�أن
املتهمني يف ق�ضية لوروا الفرن�سية فر�ضت عليهما غرامة قدرها  1 500يورو لكل منهما ،دون �أي عقوبة �سجن،
و�أن ال�سيد نوروود ُغ ّرم  300جنيه يف اململكة املتحدة� ،أي�ضا دون �أي حكم بال�سجن .وهذه العقوبات املعتدلة
ن�سبي��ا تو�ضح كيف ت�ساعد قائمة من جرائ��م اال�ستدراج والتحري�ض والتربير ،يعاقَب عليها بعقوبات خمتلفة،
عل��ى حتقيق التنا�سب يف العقوبة .ويكون فر�ض عقوبة على تربير الأعمال الإرهابية والثناء عليها �صحيحا �إذا
()26

Artículo 578. El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión publica o difusión de los
delitos comprendidos en los articulos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la
realización de actos que entrañen descredito, menosprecio o humiliación de las victimas de los delitos terroristas or de sus
.familares se castigara con la pena de prisión de uno a dos años

املجرمة من �أجل منع الأعمال الإرهابية
ثالثا -الأفعال ّ

ر�أت الهيئ��ة الت�شريعي��ة �أن هذين العملني يتجه��ان �إىل �إحداث املزيد من العنف .وم��ع ذلك ،ميكن �أن تقرر
الهيئ��ة الت�شريعي��ة �أن الت�شجيع ب�أ�سلوب بالغي غري مبا�شر ق��د ال ي�ستحق �أن يعاقب عليه بنف�س ال�شدة التي
يعاقب بها على اجلهود الرامية �إىل �إقناع الآخرين �إقناعا مبا�شرا ب�أن يرتكبوا �أعمال عنف حمددة.
 -117وهن��اك بل��دان �أخرى تقاوم جت��رمي التحري�ض على العن��ف وجرمية تربير العنف �أو حت��د منهما ب�سبب
تقاليده��ا القانونية .فمحاك��م الواليات املتحدة تطبق تف�سريا مو�سعا حلرية التعب�ير التي يكفلها التعديل الأول
لد�ستور ذلك البلد .ومبد�أ التجرمي املزدوج الوارد يف القانون الدويل ال ي�سمح عادة بامل�ساعدة �إال �إذا كان الفعل
معاقبا عليه يف كل من الدولتني الطالبة ومتلقية الطلب .ونتيجة لذلك ميكن �أن ال يكون التعاون الدويل متاحا
من الواليات املتحدة فيما يتعلق ب�أعمال من �ش�أنها �أن تكون بو�ضوح �أعماال معاقبا عليها يف بلدان �أخرى باعتبارها
حتري�ضا على الأعمال الإرهابية �أو تربيرا لها .ويكون هذا �صحيحا ب�صفة خا�صة �إذا كان التعاون املطلوب يتطلب
تدخال ق�سريا من املحكمة ،ولي�س جمرد تقدمي معلومات من قِبل ال�سلطات التنفيذية احلكومية.
 -118وت�ش�ير �إفادة الإنرتب��ول �إىل �أن املنظمة �أتاحت عموما التعاون يف الق�ضاي��ا املتعلقة بالتحري�ض على
الإره��اب .ويتوافق ذل��ك مع اعرتاف جمل�س الأمن ال��دويل يف ق��راره  ،)2005(1624وجمل�س �أوروبا من
خ�لال االتفاقي��ة الأوروبية ملنع الإره��اب ( ،)2005ب�ضرورة جترمي هذه الأفعال .كم��ا �أن التعاون يف حاالت
التحري�ض على الإرهاب يت�سق مع النهج احلايل للإنرتبول فيما يتعلق بجرائم التحري�ض على الكراهية الدينية
والعن�صري��ة ،التي كانت املنظمة يف املا�ضي تعتربها ،ب�صفة عامة ،واقعة خارج نطاق املادة  3من د�ستورها .ويف
حال��ة حدث��ت م�ؤخرا� ،أُذن ب�أن ُت�سج��ل يف قواعد بيانات الإنرتبول معلومات �ض��د �شخ�ص �أ�شاد علنا بهجوم
�إرهاب��ي وقع يف �أحد بلدان �شمال �أفريقيا .وكما هو احلال فيم��ا يتعلق بالع�ضوية يف منظمة �إرهابية ،ت�ستعر�ض
الإنرتبول كل طلب ل�ضمان �أنه مبني على �أكرث من جمرد الت�أييد الإيديولوجي لق�ضية ما ،وت�شرتط �أن ت�ستند
التهمة �إىل �سلوك واقعي حمدد.
 -119وق��د مت يف ال�سنوات الأخرية التح�ص��ل على �إدانات هامة مبوجب قوانني التحري�ض .فقد �أدين �س ّيد
من�ص��ور ،وهو موزع �أ�شرطة فيديو ت�ص ِّور قطع الر�ؤو�س وغريه من جرائم القتل يف باك�ستان وال�شي�شان والعراق،
وحكم عليه يف الدامنرك يف عام  2007بال�سجن � 42شهرا مبوجب قانون التحري�ض الدامنركي .وقد مت ا�سرتداد
ُ
امل��واد التي �أنتجها من خالل حتريات �أجريت يف عدد من البلدان ،منها �إ�سبانيا .وا�ستخدمت اململكة املتحدة
وجترم املادة  1من قان��ون الإرهاب لعام 2006
يف ع��دد من احلاالت ت�شريعاتها اخلا�ص��ة مبكافحة التحري�ضّ .
"ت�شجي��ع الإره��اب" �سواء �أكان ذلك الت�شجي��ع متعمدا �أم ناجتا عن ال مب��االة ،وحتظر مادة �أخرى من
القان��ون توزيع املن�ش��ورات الإرهابية ،وي�شمل على وجه التحديد الن�شر عل��ى �شبكة االنرتنت .وتخ�ضع هذه
الأح��كام لالختب��ار مبعيار �أن الت�شجي��ع �أو التعميم "يحتم��ل �أن يفهمه بع�ض ( ...اجلمه��ور امل�ستهدف) �أو
كل��ه .باعتب��اره ت�شجيعا مبا�شرا �أو غري مبا�شر لهم� ،أو حتفيزا لهم من ن��وع �آخر ،على ارتكاب �أعمال �إرهابية �أو
التح�ض�ير لها �أو التحري�ض عليها ".ويف عام � 2006أدين �أبو حمزة امل�صري ،الذي كان مرتبطا قبل ذلك
مب�سج��د فينزب��وري بارك يف لندن ،بتهمة اال�ستمال��ة �إىل القتل ،وبتهمة انتهاك قانون �أق��دم فيما يتعلق بتهمة
"ا�ستخدام عبارات �أو �سلوك ينطوي على التهديد �أو الإ�ساءة �أو الإهانة بق�صد �إثارة الكراهية العرقية".
 -120ويف متوز/يولي��ه � 2007أق��ر يون�س ت�س��ويل ومدعى عليهما �آخ��ران ب�أنهم مذنب��ون بتهمة ا�ستخدام
االنرتن��ت للتحري�ض على �أعم��ال �إرهابية خارج اململك��ة املتحدة من خالل عر�ض �شرائ��ط فيديو لعمليات
قط��ع ر�ؤو�س الرهائن وغري ذلك من الفظائ��ع .ويف عام � 2007أقر �أتيال �أحمد ،الذي خلف �أبو حمزة امل�صري
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يف م�سج��د فينزبوري ب��ارك ،ب�أنه مذنب يف ثالث تهم حتري�ض على القتل تتعل��ق مبع�سكر لتدريب الإرهابيني
االنتحاريني .ويف عام � 2008أدين حممد حامد ،الذي ت�سميه و�سائل الإعالم يف اململكة املتحدة "�أ�سامة بن
لندن" ب�سبب ظهوره على التلفزيون ،وعدد من م�ساعديه ،بعد حماكمة �أمام هيئة حم َّلفني .وكانت �أحكام
الإدان��ة ب�سبب اال�ستمالة �إىل القتل ،وتوفري التدريب لغر�ض الإرهاب ،وح�ضور مع�سكر لتدريب الإرهابيني.
وتو�ض��ح هذه التهم بع�ض تو�صيفات اجلرائم املتاحة حلظر وردع عملي��ات التجنيد وغر�س الأفكار والتح�ضري
التي ت�سبق الأعمال الإرهابية .ويف تلك احلاالت �أمكن توجيه تهم حمددة للغاية ب�سبب وجود عميل �سري
لل�شرط��ة يف مع�سكر التدريب وتوافر ت�سجيالت مراقبة ميكروفونية .وكان من بني احل�ضور يف املع�سكر �أع�ضاء
يف اجلماع��ة �أدين��وا يف وقت الحق مبحاولة تفجري مرافق املرتو يف لندن يف  21متوز/يوليه  ،2005التي ف�شلت
عندما �أخفقت �أدوات التفجري يف �إ�شعال العبوات الرئي�سية يف الأجهزة املرجتلة.

رابعا -العالقة بني الإرهاب وغريه من �أ�شكال اجلرمية
�ألف -الف�ساد
 -121مل تن��ل اهتماما كبرياً م�س�ألة حتديد دور الف�س��اد يف تي�سري ارتكاب �أعمال الإرهاب الفردية ،وال يف
تي�س�ير �أن�شط��ة اجلماعات الإرهابية ،الذي رمب��ا كان �أهم .غري �أن بع�ض الأمثلة امللمو�س��ة تو�ضح عامل اخلطر
املعر�ضة للخطر.
واحلاجة �إىل �إيالء اهتمام دقيق لتدابري ال�سالمة والأمن يف القطاعات ّ
 -122فب�سب��ب الإهمال والف�ساد مل ُيعرت�ض �سبيل انتحاريتني ا�ستقلتا طائرتني يف مطار مو�سكو دوميدوفو
يف مو�سكو يف �آب�/أغ�سط�س  .2004وقد �أوقَف نقيب ال�شرطة ميخائيل �أرتامونوف االنتحاريتني ورفيقيهما يف
املط��ار لتفتي�شهم بحثا عن الأ�سلحة ولتحديد هويتهم ،لكنه مل يق��م بالبحث .وباع �أرمني �أراتيونني الإمر�أتني
تذكرتي الطريان دون �أن تربزا له بطاقتي هوية �صحيحتني ،مقابل ر�شوة مببلغ حوايل  140دوالرا .ثم �ساعدهما
على ر�شوة موظف التحقق من التذاكر ،نيكوالي كورينكوف ،لكي تتمكن �إحداهما من ال�صعود �إىل الطائرة
وحكم عليه عند
دون بطاق��ة هوية �صحيح��ة .و�أدين النقيب ارتامون��وف بالإهمال اجلنائي يف �أداء واجبات��هُ ،
وحكم عليهما بال�سجن
اال�ستئناف بال�سجن ملدة �ست �سنوات .و�أدين ارتامونوف وكورينكوف بجرمية الر�شوة ُ
ملدة � 18شهرا.
 -123وو�صف��ت درا�سة حالة وردت يف �إف��ادة خبري الإنرتبول نقطة �ضعف �أمني��ة مت حتديدها نتيجة لإلقاء
القب�ض على �أ�شخا�ص ذوي �صلة بجماعة منور التاميل االنف�صالية .وعندما علمت الإنرتبول بذلك ،ا�ستطاعت
حتقيق تبادل للمعلومات اال�ستخبارية .و�أدى هذا التبادل �إىل حتديد هوية موظفي مطارات كان دورهم ت�سهيل
الهج��رة غري ال�شرعية .وكما ُذكر �سابقا ف�إن له��ذه اجلماعة تاريخ موثّق من التفجريات االنتحارية من �ش�أنه �أن
يجعل وجود م�ؤيدين لها يف مناطق �آمنة يف �أي مطار مدعاة للقلق.

باء -الإرهاب واالجتار باملخدرات
 -124تو�ض��ح الأمثلة على الإرهاب املرتب��ط باملخدرات الذي ارتكبته منظمتا ال��درب ال�ساطع والقوات
امل�سلح��ة الثورية الكولومبية ،والأمثلة على تورط مهاجمي قط��ارات مدريد وتورط �أ�شخا�ص مرتبطني بحركة
الطالبـان يف االجتـار باملخـدرات� ،أن الرغبة يف االنخراط يف �أعمال العنف الأيديولوجية �أو الدينية ال ي�صحبها
بال�ضـرورة �أي وازع يحول دون االجتار باملخدرات .ويتناول املن�شور ال�صادر من فرقة العمل املعنية بالإجراءات
املالي��ة وامل�سمى متويــل الإره��اب عــددا من احلـاالت دعم��ا للمالحظة التي مفاده��ا �أن "درجة االعتماد
عل��ى االجتار باملخ��درات كم�صدر لتمــويل الإره��اب ازدادت مع االنـخفا�ض يف رعـاي��ة الدول للجماعات
()27
الإرهابية".
(� 29 )27شباط/فرباير  ،2008ال�صفحات ( 17-15باللغة الإنكليزية).
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 -125و ُين�سب م�صطلح "الإرهاب املرتبط باملخدرات" (� )narco-terrorismoإىل و�صف رئي�س بريو ال�سابق
بيالوندي تريي للحماية التي توفرها منظمة الدرب امل�ضيء لإنتاج املخدرات واالجتار بها .وقد �أ�شارت درا�سة
خب�ير ب�يرو �إىل خطر الإرهاب امل�ستم��ر يف املناطق الداخلية من ذلك البلد ،التي ُت��زرع فيها الكوكا .وتوجد
م�ؤ�ش��رات جدية على �أن الإرهابي�ين يوفرون احلماية للمتجرين باملخ��درات و�أن اجلانبني يرتكبان معا �أعما ًال
تزهق الأرواح وتدمر املمتلكات .و�أبلغت الإدارة الوطنية ملكافحة املافيا يف �إيطاليا عن منظمة كولومبية لالجتار
باملخ��درات مت��د منظمة �إيتا بالكوكاي�ين .وبعد ذلك يباع الكوكاي�ين مقابل الأ�سلحة الت��ي ت�شرتيها منظمة
كام��ورا النابولية م��ن خالل ات�صاالتها مبجرمني يف منطقة البلقان .و�أو�ضح رئي���س دائرة النيابة العامة املذكور
االت�ص��االت الوثيقة بني جماعات اندرانغيتا للجرمية املنظمة يف ال�بر الرئي�سى الإيطايل اجلنوبي والكارتالت
الكولومبية والقوات امل�سلحة الثورية الكولومبية وغريها من الكيانات �شبه الع�سكرية الكولومبية.
 -126وت�سيط��ر املنظمات الثوري��ة امل�سلحة ،مثل القوات امل�سلحة الثوري��ة الكولومبية ،على جزء مهم من
�إنت��اج املخ��درات يف كولومبيا .وت�شري درا�س��ة كولومبية �إىل التقديرات اال�ستخباري��ة للنظام املتكامل لر�صد
الزراع��ة غ�ير امل�شروعة والتي مفاده��ا �أن  98 899هكتارا كانت مزروعة باملخ��درات يف جميع �أنحاء البالد.
وباالعتماد على وجود الفرقة اجلنوبية من القوات امل�سلحة الثورية يف مناطق الزراعة ،كان حوايل  20يف املائة
م��ن املجموع حت��ت �سيطرة القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية .و�أو�ضح��ت درا�سة كولومبية مقدمة �إىل فريق
اخل�براء العامل �أنه حتى و�إن كانت الق��وات امل�سلحة الثورية الكولومبية هي الت��ي قامت بالتفجري الإرهابي
ملله��ى النوغال الليلي ولي�س املتجرون باملخدرات التقليديون ،فقد مت متويل التفجري من الإيرادات املت�أتية من
االجتار باملخ��درات .ذلك لأن القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية هي التنظيم الإجرامي الذي يح�صل على
�أك�بر �إي��رادات من االجتار باملخدرات يف البلد .وكم��ا �أو�ضح اخلبري الكولومبي ف���إن مرتكبي تفجري النوغال
ينتم��ون �إىل رتل 'تيوفيلو فوريرو' من الفرقة اجلنوبية للق��وات امل�سلحة الثورية .وقد قاد ر�ؤ�ساء الفرقة اجلنوبية
من��ذ الت�سعينات امل�ساع��ي الرامية �إىل حتقيق الت�آزر بني ن�ش��اط القوات امل�سلحة الثوري��ة الكولومبية واالجتار
باملخدرات .وهم ي�شاركون م�شاركة مبا�شرة يف تن�سيق �أن�شطة �إنتاج املخدرات وت�سويقها وتهريبها .وكان واحد
منه��م ،قبل ان�ضمامه �إىل القوات امل�سلح��ة الثورية الكولومبية ،قاتال م�أجورا وحار�س��ا �شخ�صيا لزعيم ع�صابة
املخدرات بابلو �إ�سكوبار ال�سيء ال�سمعة.
 -127ونتيج��ة للمعلومات املنتزعة م��ن القوات امل�سلحة الثورية الكولومبي��ة واملتح�صل عليها من م�صادر
ب�شري��ة ،وخا�صة �أع�ضاء املنظمة ال�سابقني� ،إىل جانب احلقائق املعروفة ع��ن الأن�شطة املدرة للدخل للمنظمة،
ق��درت وحدة املعلوم��ات والتحليل امل��ايل يف وزارة الدف��اع الكولومبية �إي��رادات القوات امل�سلح��ة الثورية
َّ
الكولومبي��ة ونفقاتها .فقُدرت املورد والن�سب املئوية الرئي�سية لتمويل تلك القوات يف عام  ،2003وهو ال�سنة
الت��ي ارتكب��ت فيها تلك القوات تفجري النوغال ،مببلغ  1 728مليون دوالر ناجتة من مبيعات الكوكايني (45
يف املائة)؛ و 1 569مليون دوالر ناجتة من االبتزاز ( 41يف املائة)؛ و 256مليون دوال ر من االختطاف للح�صول
على الفدية ( 7يف املائة)؛ و 115مليون دوالر من عائدات اال�ستثمارات ( 3يف املائة)؛ و 52مليون دوالر من
�سرق��ة املوا�ش��ي ( 1يف املائة) .وعن طريق احلد من �إيرادات القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية ،حت ّيد ال�شرطة
الوطني��ة قدرة اجلماعات على ارتكاب الأعمال الإرهابية ،و�إن كان انفجار �سيارة ملغومة قد ت�سبب يف وفيات
يف ق�ص��ر الع��دل يف مدينة كايل يف �أيلول�/سبتم�بر  .2008ويف غ�ضون ثالث �سن��وات انكم�شت الزراعات
غ�ير امل�شروعة م��ن  102 071هكـت��ارا �إىل  77 870هكـتارا (تخفي�ض بن�سبة  16يف املائ��ة) .وازداد تدمـري
خمـت�برات �إنت��اج الكوكايني من  474خمت�براً �إىل  1 141خمترباً (زيادة بن�سب��ة  47يف املائة) .وانخف�ضت
�أعم��ال االبتزاز التي متار�سها القوات امل�سلـحة الثـوري��ة الكولومبيـة بن�سـبة  41يف املـائة ،من  223حـالة يف
ع��ام � 2002إىل  142حـال��ة يف عام  ،2005وتراجعت عمليات االختطاف من  1 044عملية يف عام 2002
�إىل  120عملي��ة يف عـام  .2006وبـ�ين عامي  2002و ،2007انخف�ضت الهجم��ات على ال�سكان املدنيني
بن�سبة  56يف املائة ،من  178هجمة �إىل  78هجمة �سنويا.

رابعا -العالقة بني الإرهاب وغريه من �أ�شكال اجلرمية

 -128وتو�ض��ح �أمثلة عديدة نق��اط االلتقاء بني الإرهاب واالجتار باملخ��درات .فالربحية املعرتف بها جيدا
لتجارة املخدرات �أتاحت ملفجري قطارات مدريد يف عام � 2004أن ي�شرتوا املتفجرات لتلك القنابل املتعددة
باملخ��درات ،و�أن يرتك��وا يف �شقتهم  52 000يورو وخم��درات تبلغ قيمتها يف ال�ش��ارع  1.5مليون يورو .ويف
كان��ون الأول/دي�سم�بر ُ 2008حكم يف املغرب عل��ى ه�شام �أحميدان بال�سجن ملدة ع�ش��ر �سنوات ل�ضلوعه
يف تفج�يرات مدري��د ،حيث كان يق�ضي بالفع��ل حكما بال�سجن ملدة خم�س �سن��وات بتهمة االجتار الدويل
يف املخ��درات .و�أُلقي القب���ض على خمتطف الطائرات ف ّواز يون�س ،املذك��ور يف الف�صل ال�سابع ،الباب جيم،
()28
حاالت اال�ستدراج والطرد ،عندما مت ا�ستدراجه �إىل اجتماع ملناق�شة �صفقة خمدرات.
 -129ووفق��ا لإف��ادة الإنرتبول� ،أثب��ت العديد من هيئات �إنف��اذ القوانني �أن الأم��وال املكت�سبة من االجتار
باملخدرات هي جزء رئي�سي من املوارد املالية ملنظمة انف�صالية يف ال�شرق الأو�سط ت�شارك يف الهجمات العنيفة
�ض��د املدنيني .وهذه املنظمة جتمع لتموي��ل عملياتها ما ي�سمى "�ضرائب ثورية" م��ن مهربي املخدرات ومن
يقوم��ون بتنقيته��ا ،ولي�س ذلك فح�سب ،بل ه��ي �أي�ضا �ضالعة �ضلوعا مبا�شرا يف نق��ل املخدرات وت�سويقها يف
�أوروب��ا .ووفقا لتقرير يف عام  2008من احلكومة املعنية ،قام��ت �إدارة مكافحة التهريب واجلرمية املنظمة التابعة
ل�شرطتها الوطنية بثالث عمليات و�ضبطت  50كيلوغراما من الهريوين يف حاالت تتعلق بهذه املنظمة .ولدى
قاع��دة البيانات اجلنائية للإنرتبول حاليا �أكرث من  100ق�ضي��ة ُتظهر تورط هذه املنظمة فى تهريب املخدرات.
وثم��ة مثال حمدد هو حالة حدثت يف بلد �أوروبي يف ع��ام  2006عقب القب�ض على اثنني من �أع�ضاء املنظمة
حاوال �صرف مبالغ باليورو يف مكتب ل�صرف العمالت الأجنبية .فقد �أدى اكت�شاف �آثار الهريوين والكوكايني
عل��ى الأوراق املالية �إىل �إجراء املزيد من التحري و�إلقاء القب�ض على  13ع�ضوا من �أع�ضاء املنظمة االنف�صالية
العنيفةُ ،وجهت �إليهم تهمة االنتماء �إىل منظمة �إرهابية ومتويل الإرهاب .ويف عام � 2009أدت عملية يف �إحدى
دول �شم��ال �أفريقي��ا �إىل �إلقاء القب���ض على �أربعة م�شتبه فيه��م ب�أنهم �إرهابيون .وك�ش��ف التحقيق عن وجود
�صالت بني الأن�شطة الإرهابية خللية �إرهابية معينة واالجتار يف املخدرات ويف ال�سيارات امل�سروقة يف اخلارج.
 -130ويحدد التقرير العاملي عن املخدرات لعام  2008ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمي��ة املناطق الأفغانية الت��ي ازداد فيها م�ستوى �إنتاج الأفيون واالجتار به .وتتطابق هذه املناطق مع املناطق
التي مت حتديدها يف م�صادر علنية �أخرى ب�صفتها املناطق التي يحظى فيها تنظيم القاعدة وحركة الطالبان ب�أ�شد
قوتهما وحيث حتدث معظم الأعمال الإرهابية .وميكن �أن تكون عالقة ال�سبب والنتيجة بني العنف الإرهابي
و�إنت��اج الأفيون عالق��ة متبادلة .فاالجتار باملخ��درات ي�شكل م�صدرا هام��ا للإيرادات للمنظم��ات الإرهابية
ولتموي��ل �أعمالها الإرهابية .ويف الوقت نف�سه ،ت�سهم املنظم��ات الإرهابية يف �إنتاج الأفيون من خالل حماية
املناطق التي يكون ن�شاطها على �أ�شده فيها ،مثل والية هلمند ،من اجلهود احلكومية ملكافحة املخدرات .وثمة
مث��ال حدث م�ؤخرا يو�ضح ال�صالت بني منظم��ة الطالبان الإرهابية واالجتار بالأفي��ون وهو �إدانة خان حممد
يف وا�شنط��ن العا�صم��ة يف �أيار/ماي��و  ،2008التي ذكرها اخلبري الأمريكي .فق��د كان حممد ع�ضوا يف حركة
الطالبان يتجر يف الأفيون والهريوين ال�ستريادهما �إىل الواليات املتحدة ،بق�صد ا�ستخدام ح�صيلة البيع ل�شراء
�صواريخ لهجمات الطالبان يف �أفغان�ستان .ويف  30حزيران /يونيه  2008اعتمد جمل�س الأمن القرار .1822
وت�شج��ع الفقرة  9من منطوق ذلك القرار على �إدراج جميع من مي ِّولون �أو يدعمون تنظيم القاعدة و�أ�سامة بن
الدن وحركة الطالبان يف قائمة جزاءات الأمم املتحدة املنطبقة .ثم تن�ص الفقرة  10من املنطوق على ما يلي:
		"يالح��ظ �أن و�سائل التموي��ل �أو الدعم هذه ت�شمل ،على �سبيل املث��ال ال احل�صر ،ا�ستخدام عائدات
زراعة املخدرات الأفغانية امل�صدر و�إنتاجها واالجتار بها على نحو غري م�شروع ،و�سالئفها؛"
(.United States v. Younis, 924 F. 2d 1086, (Ct. App. District of Colombia 1991), West Publishing Company )28
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 -131وخ�لال عام��ي  2008و 2009تزاي��د ا�ستهداف امل�س�ؤول�ين احلكومي�ين يف املك�سيك من جانب
منظم��ات االجتار باملخدرات ،من �أج��ل �إرغام احلكومة على تغيري �سيا�ساته��ا الرامية �إىل مكافحة املخدرات.
وقُت��ل يف الأ�شه��ر الأخرية مئات من رجال ال�شرطة والع�سكريني ،وذل��ك يف كثري من الأحيان بقطع الر�أ�س،
يف حماولة وا�ضحة لرتوي��ع احلكومة وممثليها وال�سكان .وبهذه الطريقة تت�صرف ع�صابات املخدرات على غرار
املافي��ا الإيطالي��ة ،التي يرد يف الباب جيم من هذا الف�صل ،الإرهاب واجلرمي��ة املنظمة ،و�صف حلربها الفا�شلة
عل��ى الدولة .وهن��اك �أي�ضا دالئل على �أن املتجرين باملخدرات قد ي�ساهمون يف متويل اجلماعات العنيفة التي
يدعم��ون �أيديولوجيتها .ففي ت�شري��ن الأول�/أكتوبر � 2008أعلنت ال�سلط��ات الكولومبية عن القب�ض على
�أ�شخا���ص لأ�سب��اب تتعلق بع�صابة دولية لتهريب الكوكايني وغ�سل الأم��وال يقال �إنها كانت تقدم ن�سبة من
عائداتها جلماعة عنيفة يف ال�شرق الأو�سط.

جيم -الإرهاب واجلرمية املنظمة
 -132تت�س��م اجلماع��ات الإرهابية بخ�صائ�ص جماعات اجلرمي��ة املنظمة ،وميكن �أحيان��ا �أن تكون خا�ضعة
للعقوبة مبوجب القوانني التي ت�ستهدف تلك اجلماعات .وهناك فارق كبري هو �أن الدافع الأيديولوجي النهائي
للجماع��ة ق��د يحد من ا�ستخ��دام بع�ض الآليات القانوني��ة املوجهة �إىل جماعات اجلرمي��ة املنظمة الهادفة �إىل
الرب��ح ،ما مل تعمل اجلماعة الإرهابية على حتقيق هدف م��ايل و�سيط ،مثل التمويل الذاتي .وكثريا ما حتاول
جماع��ات اجلرمية املنظمة املتط��ورة �أن تتو�صل �إىل تعاي�ش متبادل مع ال�سلطات م��ن خالل الدعم ال�سيا�سي
هدد .وقد اتخذت املافيا ال�صقلية قرارا ا�سرتاتيجيا
والف�س��اد ،لكنها قد تلج���أ �إىل التكتيكات الإرهابية عندما ُت َّ
يف الت�سعينات ب�أن تهاجم الدولة الإيطالية لإرغامها على �إجراء تغيريات يف �سيا�ساتها املتعلقة ب�إنفاذ القوانني.
والتفا�صي��ل املوثَّق��ة لهذه املواجهة والت�ص��دي الناجح لها من جانب نظام العدال��ة اجلنائية يف �إيطاليا جديرة
بالدرا�سة .وو�صف خبري كولومبي كيف �شهد بلده هجوما على قوات حفظ النظام �أ�سفر عن قتل الآالف من
�أفراد ال�شرطة يف �سنة واحدة ،وعدة مر�شحني ملن�صب الرئا�سة .ويبني اخلبري نف�سه ،الذي لديه عقود من اخلربة
يف ال�شرطة� ،أوجه ال�شبه بني تلك املواجهة واملواجهة مع مهربي املخدرات التي ت�شهدها املك�سيك الآن.
 -133ويف بع���ض احلاالت ميك��ن �أن ُيعاقب على ارتكاب عمل �إرهابي لي�س فقط مبوجب القوانني اجلنائية
العادية ،كما يف حالة جرمية القتل ،بل �أي�ضا يف �إطار القوانني امل�صممة خ�صي�صا للتعامل مع املنظمات الإجرامية
اخلطرة .وقد �أدين مبوجب قانون مك�سيكي ي�شمل الإرهاب باعتباره �شكال من �أ�شكال اجلرمية املنظمة الإخوة
�سريي��زو و�شركا�ؤه��م يف منظمة ق��وات ال�شعب امل�سلحة الثوري��ة ،الذين فجروا مكاتب �شرك��ة باناميك�س يف
تهدد اجلماعات الإرهابية بالعنف �أو تنخرط فيه للح�صول عن طريق
مك�سيكو �سيتي يف عام  .2001وعندما ِّ
االبتزاز على املوارد الالزمة لتنظيمها ،ي�صبح من غري املمكن عمليا متييزها عن جماعات اجلرمية املنظمة .ومن
الأمثل��ة على ذلك تفجري الع ّب��ارة �سوبرفريى  14الفلبينية يف عام  ،2004الذي �أدى �إىل م�صرع � 63شخ�صاً،
وال��ذي يف��اد ب�أنه وقع بعد رف�ض طلب ابت��زازي للح�صول على مليون دوالر م��ن دوالرات الواليات املتحدة
ُن�س��ب �إىل منظم��ة �أبو �سياف .ويف عام � 2008أدين ح�سن ّ
اخلطاب ،املع��روف �أي�ضا با�سم �أبو �أ�سامة ،و�آخرون
يف املغ��رب لت�شكيلهم جماعة �أن�صار املهدي من �أج��ل ارتكاب عمليات �سطو م�سلح للح�صول على التمويل
الذات��ي لهجمات بالقناب��ل .وقد �أ�صبحت بع�ض املنظم��ات الإرهابية معروفة ب�إجرامه��ا الرامي �إىل التمويل
الذات��ي .فق��د �أدين  14ع�ضوا يف جماع��ة �أبو �سياف يف عام  2007باختطاف �سي��اح من منتجع فلبيني طلبا
للفدية .وحدثت من جماعة �أبو �سياف عملية اختطاف �أخرى طلبا للفدية يف �سيبادان مباليزيا عام  .2000كما
�شهد �شمال �أفريقيا عمليات اختطاف وطلب الفدية ،وادعت جماعة تطلق على نف�سها تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب الإ�سالمي م�س�ؤوليتها عن بع�ض الأحداث .واخ ُتطف يف عام � 1998أربعة من مهند�سي االت�صاالت
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الأجانب يف جمهورية ال�شي�شان .وبني اخلبري الرو�سي �أن قطع ر�ؤو�س الرهائن ُ�سجل على �شريط فيديو ووزعت
ال�صور يف و�سائل الإعالم بعد �أن دفع �أ�سامة بن الدن مبلغاً مالياً لقاء ذلك.
 -134وبني اخلبري اجلزائري كيف مي َّول الإرهاب يف اجلزائر عن طريق ابتزاز الأموال من خالل العديد من
تف�ضل اللجوء
الأن�شط��ة .وتواجه اجلماع��ة ال�سلفية للدعوة والقتال مقاومة حاليا ملثل ه��ذه املطالب ،ولذلك ّ
�إىل االختط��اف من �أج��ل احل�صول على الفدية .وحت�صل جماعات التهريب يف منطقة ال�ساحل ،على احلدود
مع البلدان الواقعة جنوب ال�صحراء الكربى ،على �أرباح كبرية من التهريب واالجتار بالأ�سلحة مع الإرهابيني
يف �شم��ال اجلزائر .ومن اجلدي��ر بالذكر �أن ه�ؤالء الإرهابيني يلج�أون �إىل جمرم�ين عاديني للتمكن من تنفيذ
هجماتهم ،وي�ستخدمون امل��ال لتجنيد اجلانحني ملراقبة الأهداف و�سرقة ال�سيارات ال�ستخدامها يف تفجريات
ال�سي��ارات املفخخة ونق��ل الر�سائل والر�صد وتقدمي �أ�شكال �أخرى من الدع��م اللوج�ستي .وقد �أ�صبح بع�ض
ه�ؤالء اجلانحني من معتنقي املبادئ الإرهابية ،بل حتولوا �إىل انتحاريني.
 -135وم ّول��ت منظمتا الألوية احلمراء يف �إيطاليا وف�صيل اجلي�ش الأحمر يف �أملانيا يف ال�سبعينات نف�سيهما
م��ن خالل عملي��ات ال�سطو امل�سلح .وح�س��ب ادعاء خمتطف الرهائ��ن كارلو�س ،وا�سم��ه احلقيقي �إيليت�ش
رامريي���س �سانت�شي���سُ ،دفعت فدية غري معلنة ولكن كبرية لت�أمني الإفراج ع��ن وزراء النفط يف منظمة �أوبك
الذي��ن �أخذتهم جماعته رهائن يف فيينا يف كانون الأول/دي�سم�بر  .1975وخل�صت اللجنة امل�ستقلة الدولية
ملراقب��ة اتف��اق �سالم �إيرلندا ال�شمالي��ة يف تقرير �صدر يف � 10شباط/فرباي��ر � 2005إىل �أن اجلي�ش اجلمهوري
الإيرلندي امل�ؤقت خطط ونفذ عملية لال�ستيالء على مبلغ  26.5مليون جنيه يف كانون الأول/دي�سمرب 2004
م��ن م�صرف ن��ورذرن يف بلفا�ست .وخل�صت اللجن��ة �أي�ضا �إىل �أن اجلي�ش اجلمه��وري الإيرلندي امل�ؤقت كان
م�س���ؤوال ع��ن عدد من ال�سرقات الكربى الأخ��رى الواردة يف تقريرها .وعلى الرغم م��ن �أن هذه الأنواع من
�أن�شطة التمويل الذاتي قد تنتهك قوانني اجلرمية املنظمة ف�إن تلك القوانني قد ال تنطبق على الأفعال التدمريية
البحت��ة مثل التفجريات واالغتياالت الت��ي ُترتكب من �أجل �أهداف �أيديولوجي��ة دون منفعة مادية .ولعدة
�سنوات بعد عام  1983ث ّبط قرار من حمكمة اال�ستئناف يف ق�ضية �إيفيت�ش �ضد الواليات املتحدة( )29اجلهود
الرامي��ة �إىل ا�ستخدام قوانني اجلرمية املنظمة ملكافحة العن��ف الإرهابي يف الواليات املتحدة .وكانت حيثيات
املحكم��ة هي �أن مفهوم االبتزازي��ة يف القانون الأمريكي للجرمية املنظمة ينط��وي �ضمنا على غر�ض الك�سب
امل��ادي ،و�أن نط��اق انطباق القان��ون ال ي�شمل الهجمات التي يك��ون دافعها اعتب��ارات �سيا�سية .وبعد ذلك
ب�سنوات رف�ضت املحكمة العليا يف ق�ضية ال �صلة لها بهذه الق�ضية هذا القيد ال�ضمني.
 -136وعلى ال�صعيد الدويل ،ت�شرتط اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (لعام )2000
وج��ود الدافع امل��ادي ا�شرتاطا �صريحا .ولأن عدد �أط��راف االتفاقية يقرب من  150طرف��ا ،فهي تتيح و�سيلة
جذاب��ة للتعاون الدويل عل��ى مكافحة اجلماعات الإجرامية ،مبا فيها اجلماع��ات الإرهابية يف بع�ض الأحوال.
ف�إذا قام بعملية لأخذ الرهائن �أو اختطاف الطائرات ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث من �أع�ضاء جماعة �إرهابية لغر�ض
التمويل الذاتي للمنظمة �أو للإنفاق ببذخ على متع احلياة فيمكن �أن تكون االتفاقية مفيدة �إىل �أق�صى حد يف
تب��ادل امل�ساعدة القانونية �أو لت�سليم املطلوب�ين .بيد �أنه �إذا كانت اجلرمية التي ار ُتكبت عملية تفجري �أو اغتيال
�أو تدم�ير ممتلكات �أو غري ذلك من �أفعال العنف املرتكب��ة لأ�سباب �أيديولوجية دون �أن تهدف �إىل �أي منفعة
مادي��ة ف���إن ذلك العمل �سيكون خارج نطاق االتفاقية .وتع ِّرف املادة  2من اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
"اجلماعة الإجرامية املنظمة" ب�أنها جماعة ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ،وتعمل
ب�صورة مت�ضافرة "من �أجل احل�صول ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى".
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 -137وميك��ن �أن ترتتب عل��ى ت�صنيف الهجوم العنيف باعتباره جرمية منظم��ة �أو �إرهابا عواقب �أخرى يف
التجمع بغر�ض الإع��داد لأعمال �إرهابية،
بع���ض النظم القانوني��ة .ويناق�ش الباب �ألف من الف�ص��ل الثالثّ ،
الأجه��زة والإجراءات الق�ضائية املعتم��دة يف فرن�سا لإتاحة قمع الإرهاب قمعا فع��اال .و�إذا مل يدرك املدعي
الع��ام املحلي احتمال ارتباط �إحدى الق�ضايا بالإره��اب �أو مل يقم بالإبالغ عن ذلك االحتمال ،فيمكن �أن
ال تتحق��ق املزايا التي توفره��ا املجموعة املركزية من ق�ضاة التحقيق واملدع�ين العامني املتخ�ص�صني املوجودة
يف باري���س وا�ستخدام حمكمة من الق�ض��اة دون هيئة حم َّلفني .ويجيز د�ستور �إيرلندا ا�ستخدام حماكم جنائية
خا�ص��ة ملحاكم��ة مرتكبي اجلرائم الت��ي تكون فيها املحاكم العادي��ة غري كافية ل�ضمان �إقام��ة العدالة بفعالية
واحلف��اظ على ال�سالم والنظام العام�ين .وتخ ّول للمحاكم اجلنائية اخلا�صة امل�ؤلفة م��ن ثالثة ق�ضاة دون هيئة
حم َّلف�ين �سلط��ة النظر يف اجلرائم التي تدرجها احلكومة يف قائمة مبوجب امل��ادة  36من قانون اجلرائم املرتكبة
�ض��د الدولة لعام  .1939وميكن �أن تنظر تلك املحاكم يف اجلرائم غري املدرجة يف القائمة ،على �أ�سا�س �شهادة
�صادرة من النائب العام بعدم كفاية املحاكم العادية ل�ضمان �إقامة العدالة بفعالية.
 -138وت�ش�ير درا�سة م��ن خبري �إيطايل �إىل �أن اجلماع��ات الإرهابية كثريا ما تعمد م��ن �أجل متويل نف�سها
�إىل ارتكاب جرائ��م ترتكبها عادة جماعات اجلرمية املنظمة ،مثل االختطاف لطلب الفدية ،وال�سلب ،واالجتار
باملخ��درات ،وغري ذلك من اجلرائم .وت�ستخدم جماع��ات اجلرمية املنظمة ،من جانبها ،وبقدر متزايد� ،أ�ساليب
الإره��اب النمطية ،مثل الهجمات بال�سي��ارات امللغومة التي تت�سبب يف �إزه��اق الأرواح ع�شوائيا ،وعمليات
القتل التي تهدف �إىل ترويع ال�سكان وممثلي احلكومة .و�أ�شارت عدة م�ساهمات كولومبية �إىل الهجمات التي
وجهه��ا تاجر املخدرات بابلو ا�سكوبار �إىل ال�شرطة الوطنية وال�سلطات ال�سيا�سية والق�ضائية الكولومبية ،والتي
راح �ضحيته��ا الآالف من ال�ضحاي��ا ،ومن بينهم مر�شحون للرئا�سة .ومن الأمثل��ة القريبة العهد تفجري �سيارة
ملغوم��ة يف �س��راي العدل يف كايل بكولومبيا ،نظمت��ه القوات امل�سلحة الثورية الكولومبي��ة ،حيث قتل �أربعة
مدنيني عابرين و�أ�صيب � 26شخ�صا بجروح.
 -139وق��د ُوثق هذا اال�ستخ��دام للإرهاب من جانب جماعات اجلرمية املنظم��ة توثيقا جيدا يف الأحكام
الق�ضائي��ة التي فر�ض��ت العقوبات على مرتكبي االعت��داءات املبا�شرة من جانب مافي��ا �صقلية على الدولة
الإيطالي��ة .و ُتثب��ت الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف املحاكمات على ه��ذه اجلرائم �أن العنف �ضد املدنيني ُنفذ
لغر���ض �إرهاب��ي حمدد ،هو �إم��ا �إرغام احلكومة على القي��ام بعمل ما و�إما االمتناع ع��ن القيام بعمل ما .ويف
�إيطالي��ا يف �أوائل الت�سعينات كان ذلك الغر�ض هو �إجب��ار احلكومة الإيطالية على الرتاجع عن قمعها للجرمية
املنظم��ة .والأح��داث مبينة بالتف�صيل الدقي��ق يف الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف عدد م��ن الق�ضايا املنطوية
عل��ى قتل املدعيني العامني جيوفاين فالك��وين( )30وباولو بور�سيللينو )31(،وحمل��ة التفجريات �ضد الكنائ�س
التاريخي��ة واملتاحف الفنية يف جميع �أنحاء �إيطاليا )32(.فف��ي الثمانينات �أدت جهود ق�ضاة التحقيق جيوفاين
فالك��وين وباولو بور�سيللينو وغريهما �إىل حماكمة �ضخمة على عمليات قتل وجرائم �أخرى ارتكبتها عائالت
مافي��ا �صقلي��ة على مدى �سنوات عديدة .ومن بني ما يقرب من  500مدع��ى عليه� ،أدين  .360ويف البداية،
�أُبط��ل العديد من الأحكام ب�سبب قوة نف��وذ قا�ضي ا�ستئناف تبينّ يف �إجراءات الحقة �أنه كان خا�ضعا لنفوذ
غ�ير م�شروع .وعند نقطة حا�سمة ،جنح فالكوين وغريه يف �إحالة دعاوى اال�ستئناف يف هذه املحاكمة الكربى
�إىل دائرة ا�ستئناف �أخرى� ،أيدت العديد من �أحكام الإدانة.
( )30ق�ضية جمهورية �إيطاليا �ضد بيرتو �أغليريي و�آخرين ،حمكمة كالتاني�سيتا الإقليمية ،احلكم ال�صادر يف  24حزيران/يونيه .1998
( )31ق�ضي��ة جمهوري��ة �إيطاليا �ضد ماريانو �أغاتي و�آخرين ،حمكم��ة كالتاني�سيتا الإقليمية ،احلكم ال�ص��ادر يف  9كانون الأول /دي�سمرب
1999؛ ق�ضية جمهورية �إيطاليا �ضد �سالفاتوري ريينا و�آخرين ،حمكمة كالتاني�سيتا الإقليمية ،احلكم ال�صادر يف � 13شباط/فرباير .1999
( )32ق�ضية جمهورية �إيطاليا �ضد ليولوكا باغاريلال و�آخرين ،حمكمة كالتاني�سيتا الإقليمية ،احلكم ال�صادر يف  21متوز/يوليه .1999
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 -140و�شه��د �أع�ض��اء املافيا الذين تعاون��وا يف وقت الحق مع ال�سلط��ات ب�أن قادة املافي��ا ر�أوا كلهم �أنهم
تعر�ضوا للخيانة عندما ف�شل حلفا�ؤهم ال�سيا�سيون يف التالعب بعملية اال�ستئناف الق�ضائي .ووجه �سالفاتوري
ريين��ا� ،أهم ر�ؤ�ساء املافيا ،هجوما �أوليا على الدولة بهدف معاقب��ة احللفاء غري املخل�صني ومتهيد ال�سبيل لإقامة
حتالف��ات جدي��دة ت�ستند �إىل احرتام �سطوة املافيا .وكان �أول عمل قام به هو قتل امل�س�ؤول الذي كان ُيعترب يف
�صقلي��ة لفرتة طويلة املمثل ال�سيا�سي الرئي�سي للمافيا ،والذي اع ُترب م�س���ؤوال م�س�ؤولية �شخ�صية عن الف�شل
يف ت�أم�ين �إبطال �أحكام الإدان��ة .وكان �سالفاتوري ليما عمدة �سابقا ملدينة بالريم��و ،وع�ضوا �سابقا يف الربملان
الإيط��ايل ،ووزيرا يف احلكومة ،وكان يف ع��ام  1992ع�ضوا يف الربملان الأوروبي و�أق��وى �شخ�صية �سيا�سية يف
�صقلي��ة .وقد قُتل ب�إطالق الر�صا���ص عليه بالقرب من بالريمو يف �آذار/مار���س  .1992وكانت اخلطوة التالية
ه��ي الق�ضاء على الأع��داء اخلطرين يف جهاز العدالة اجلنائية الذين كانوا رموزا للدولة .ففي �أيار/مايو 1992
كان الدكت��ور فالكوين عائدا من عمله كرئي�س لل�شعب��ة اجلنائية يف وزارة العدل يف روما �إىل منزله يف بالريمو،
حي��ث كانت زوجته تعمل قا�ضية .وعلى الطريق ال�سري��ع من املطار �إىل املدينة ،و�ضعت متفجرات يف جمرور
و�أدى انفجارها �إىل مقتل فالكوين وزوجته وثالثة من مرافقيه .وفى متوز/يوليه  1992قُتل الدكتور بور�سيللينو،
زمي��ل فالكوين لفرتة طويلة و�أحد املر�شحني لقيادة هيئة جديدة ملكافحة املافيا� ،إىل جانب خم�سة من حرا�سه
ال�شخ�صي�ين ،يف انفج��ار �سيارة مفخخة خارج �شقة والدته .وعالوة على الق�ض��اء على �أعداء املافيا املقتدرين
الذي��ن ال ميكن �إف�سادهم ،كان هناك غر���ض �آخر من جرائم القتل هذه ،كما �أو�ضح زعيم املافيا ريينا لزمالئه،
ه��و من��ع انتخاب مر�شح لرئا�سة اجلمهورية كان ريينا يرى �أنه مل يتخذ �إجراءات للم�ساعدة على نق�ض �أحكام
الإدان��ة يف املحاكمة الك�برى .و ُنظر �أي�ضا يف قتل وزير العدل ،و�شُ ن هج��وم بالقنابل على �شخ�صية تلفزيونية
�شهرية كانت قد �أدلت بتعليقات �ضد املافيا.
 -141ومل يك��ن زعماء املافي��ا يتوقعون ردود فعل اجلمه��ور وردود الفعل ال�سيا�سي��ة والر�سمية على هذه
الهجمات .فقد ُكثفت جهود �أجهزة �إنفاذ القوانني لإلقاء القب�ض على الهاربني ،واع ُتقل ريينا نف�سه يف كانون
الثاين/يناي��ر  .2003وكان م��ن بني الأ�ساليب ذات النف��ع اخلا�ص ممار�سة املراقب��ة الإلكرتونية .وكان ذلك
م�شابه��ا لتجربة الواليات املتحدة ،التي مل حتقق �سوى جناح هام�ش��ي وح�سب يف مكافحة اجلرمية املنظمة �إىل
�أن ا�س ُتخدم��ت املراقبة الإلكرتونية ا�ستخداما وا�سع النطاق ومت قبول املعلومات الناجتة عن عمليات التن�صت
ك�أدلة يف ال�سبعينات والثمانينات .كذلك �أخ�ضع الت�شريع الإيطايل قادة و�أع�ضاء املنظمة الإجرامية امل�سجونني
لنظ��ام �سجني �شديد جعل من امل�ستحيل عليه��م �أن يوجهوا الأن�شطة الإجرامية �أو �أن يتمتعوا ب�أ�سلوب حياة
مري��ح كما كان يح��دث يف املا�ضي .وانخف�ضت الإي��رادات الإجرامية ب�سبب اهتمام �أجه��زة �إنفاذ القوانني.
و�سع زعماء املافي��ا املتبقون الهجوم عل��ى الدولة لي�شمل رموز التاري��خ الإيطايل والثقافة
ويف غم��رة الي�أ���سّ ،
الإيطالي��ة .ومت��ت يف ليلة واحدة تفج�يرات يف معر�ض �أوفيزي يف فلورن�سا ،ومتح��ف للفن احلديث يف مدينة
ميالن��و ،وكني�ستني تاريخيتني يف روما ،وجنم عن ذلك موت ودمار .و�شملت الأعمال الإرهابية الأخرى التي
نظ��ر فيها قادة التنظيم ،وفق��ا ل�شهاداتهم بعد �إلقاء القب�ض عليهم ،قتل حرا�س �سجون يف جميع �أنحاء �إيطاليا،
وتدم�ير خدمات القوى الكهربائية والإذاعات والع ّبارات ،وتفجري برج بيزا ،ون�شر حماقن ملوثة على ال�شاطئ
يف منتج��ع رمييني ،و�سرقة �أعمال فنية �شهرية .وجرت حماولتان للهجوم بالقنابل على متعاون هام مع العدالة
وحماول��ة للهجوم بالقنابل على حافلتني لل�شرطة الع�سكرية كانتا قادمتني لتوفري الأمن يف مباراة لكرة القدم،
لكن تلك املحاوالت ف�شلت.
 -142وردا عل��ى عنف املافيا ،ا�ستفادت قوى حف��ظ النظام ونظام العدالة اجلنائية الإيطايل ا�ستفادة كاملة
و�سنت قوانني جديدة تن�ص على زي��ادة ا�ستخدام تقنيات
م��ن �صالحياته��ا القائمة داخل حدود ال�شرعي��ةُ ،
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التحقي��ق اخلا�صة .ووفر الربملان ،بدع��م من الر�أي العام ،املوارد الالزمة للتحقي��ق واملقا�ضاة وحماية ال�شهود
وامل�س�ؤولني .ومت بنجاح تنفيذ ت�شريعات لتحفيز ال�شركاء يف اجلرائم على التعاون مع �سلطات العدالة اجلنائية.
و�أ�صب��ح متاحا خف���ض الأحكام ،وبرنامج حلماية ال�شهود ،وت�ضاعف عدد ال�شه��ود من داخل �أُ�سر املجرمني.
وت��رد يف الف�صل ال�ساد�س ،الباب جيم� ،إجراءات املحاكمة العادلة والفعال��ة� ،إ�شارة �إىل العناية الدقيقة التي
�أواله��ا الق�ضاة الإيطاليون �إىل �ض��رورة التثبت والتقييم الدقيق ل�شهادة ه�ؤالء ال�شهود ب�ش�أن العمل الداخلي
لقي��ادة املافياِّ .
وتو�ض��ح الأحكام ال�صادرة يف هذه احل��االت كيف كر�ست �سلطات التحقي��ق والنيابة العامة
جه��ودا هائلة من �أج��ل التحقق من �أدق التفا�صيل ال��واردة يف البيانات التي �أدىل بها ه���ؤالء ال�شهود ،بغية
احلكم على م��دى م�صداقيتها .وت�شكل هذه البيانات �سجال تاريخيا درامي��ا ومف�صال تف�صيال فريدا للكيفية
التي تت�سنى بها هزمية الأ�ساليب الإرهابية التي ت�ستخدمها اجلرمية املنظمة لرتويع املجتمع و�إرغام حكومته.
 -143و�أ�ش�ير يف الف�صل الرابع ،الباب باء ،الإرهاب واالجتار باملخ��درات� ،إىل عمليات قطع الر�ؤو�س و�إىل
الهجمات الأخرى التي قام بها جتار املخدرات املك�سيكيون بهدف �إجبار احلكومة على تغيري �سيا�ستها الرامية
�إىل مكافحة املخدرات .وقد �شملت حملة الرتويع هذه �أي�ضا �إيقاع الإ�صابات بني النا�س من �أجل خلق الرعب.
فف��ي � 15أيلول�/سبتمرب  2008انفجرت يف موريال يف ميت�ش��واكان قنبلتان يدويتان ان�شطاريتان و�سط ح�شود
خالل احتفال عام .ولقي ثمانية �أ�شخا�ص م�صرعهم وجرح  .106وا�س ُتفيد يف التحقيق الفوري من الأ�شرطة
التي التقطتها كامريات املراقبة امل�صرفية القريبة للتعرف على �أع�ضاء ع�صابة املخدرات امل�سماة زيتا�س .ويوجد
الآن ثالثة �أ�شخا�ص رهن االحتجاز وال يزال التحري والبحث عن املتهمني الهاربني جاريني.

دال -ا�ستخدام اجلرائم الب�سيطة للقب�ض
على عتاة املجرمني
 -144تهيئ اجلرائم الفرعية التي يرتكبها الإرهابيون ،وال �سيما جرائم الأ�سلحة واالحتيال ،فر�صا للتحقيق
واملالحق��ة الق�ضائية من �أج��ل القيام بطريقة قانونية بتعطيل الأ�شخا�ص الذين كان ميكن �أن ي�صبحوا خطرين
لوال ذلك �أو ك�سب تعاونهم ،وتت ُّبع احلركات الإرهابية و�أن�شطتها.
 -145وق��د و�صفت درا�سة اخلبري الكين��ي املالحقات الق�ضائية بتهمتي القت��ل والت�آمر للقتل فيما يتعلق
بعملي��ة ت�شري��ن الثاين/نوفمرب  2002املميتة التي مت فيه��ا تفجري �سيارة ملغومة يف فن��دق باراداي�س والقيام
مبحاول��ة فا�شلة لإ�سقاط طائرة مغادرة من مطار ممب�سة حتمل عل��ى متنها �سياحا عائدين �إىل �إ�سرائيل .وقد برئ
جمي��ع املتهم�ين من هذه التهم .غ�ير �أن حماكمة �أحد املتهمني ،وهو عمر �سعي��د عمر ،جنحت وح�صل على
حك��م بثماين �سنوات �سجنا الرتكاب��ه جرمية تتعلق بالأ�سلحة .ويبني احلكم ال�صادر من حمكمة رئي�س ق�ضاة
نريوب��ي يف الق�ضية اجلنائية  1274ل�سنة  2005تقدمي الأدل��ة التف�صيلية بعناية من جانب االدعاء لإثبات �أن
املتهم قدم بطاقة هوية مزورة حتمل �صورته من �أجل ا�ستئجار �شقة ُعرث فيها على الأ�سلحة .وقد ا�ست�أجر ال�شقة
املدع��ى علي��ه وم�ساعدان له ،قتل �أحدهم نف�سه و�ضابط �شرطة بقنبل��ة يدوية يف اليوم الذي اعتقل فيه .وبعد
ثمانية �أيام من القب�ض على املتهم تعرفت ال�شرطة على ال�شقة وقامت بتفتي�شها .وكانت يف ال�شقة �أريكة لوحظ
املته��م ورفيق��اه يح�ضرونها �إىل املبنى .وكانت خمب�أة داخل الإطار اخل�شب��ي للأريكة �ستة �أ�سلحة �أوتوماتيكية
مع خزائن طلقات وخراطي�ش وخم�سة �صواريخ م�ضادة للدبابات .كما مت العثور يف ال�شقة على من�شار ومطرقة

رابعا -العالقة بني الإرهاب وغريه من �أ�شكال اجلرمية

وكما�شة ،وقنبلة يدوية يف جراب م�ؤونة ،ومواد تدريبية ور�سوم تخطيطية ب�ش�أن ا�ستخدام �أ�سلحة خمتلفةُ .وعرث
�أي�ضا على �آلة تغليف برقائق البال�ستيك ومواد منا�سبة ل�صنع بطاقات الهوية.
 -146ويف �أوغن��دا ،وحتى قب��ل اعتماد قانون الإرهاب لع��ام  ،2002اعترب قان��ون العقوبات لعام 1984
�أن�شطة معينة �أعما ًال �إرهابية .وتن�ص املادة  )4( 28من ذلك القانون على ما يلي:
			" ...دون م�سا���س باحلق يف تق��دمي �أدلة نفيُ ،يعترب �ضالعا يف �أعم��ال الإرهاب �أي �شخ�ص ي�ستورد
�أويبي��ع �أو ي��وزع �أو ي�صنع �أو يحوز �أي �سالح ناري �أو متفجرات �أو ذخرية دون رخ�صة �سارية املفعول
�أو عذر معقول".
وي�شمل تعريف الإرهاب يف مادة فرعية �أخرى من املادة  28وجود نية حمددة لرتويج �أو حتقيق غايات �سيا�سية
تقرر �أنه يف �ضوء العبارة
بطريق��ة غري م�شروعة .بيد �أنه يف عدد من الق�ضايا املعرو�ضة عل��ى املحاكم الأوغندية َّ
الواردة يف املادة  )4( 28ب�أن حائز الأ�سلحة النارية ب�صفة غري م�شروعة "يعترب �ضالعا يف �أعمال الإرهاب" ،ال
()33
يلزم وجود �أي دليل �آخر على النية الإرهابية.
 -147ويف اململك��ة املتح��دة ،اعرتف يون�س ت�س��ويل ورفيقاه ُمغ��ال والداعور يف متوز/يولي��ه  2007ب�أنهم
مذنب��ون بتهمة ا�ستخدام االنرتنت للتحري�ض على الإره��اب .وكان �أ�سلوبهم هو ا�ستخدام معلومات بطاقات
هوي��ة وبطاقات ائتمان م�سروقة لدف��ع ثمن مواقع على �شبكة الويب العاملية وخدم��ات �إنرتنت ا�ستعملوها يف
توزي��ع �صور لعمليات قطع ر�ؤو�س وتعليمات ل�صنع القنابل .والأ�شكال الأخرى من اجلرائم ال�صغرى املوجهة
�إىل توف�ير الأموال الالزم��ة للعي�ش وللأغرا�ض الإرهابية ميكن �أن ت�شمل ال�سرق��ة وبيع املخدرات واالحتيال
للح�ص��ول على �إعانات عامة .ويتوقف الربط ب�ين هذه اجلرائم ال�صغرية ن�سبيا وو�ضعي��ة مرتكبيها ك�إرهابيني
حمتمل�ين على فعالية امل�صادر اال�ستخبارية و�إدارة قواعد البيانات .ف�إذا �أمكن �إثبات �ضلوع ال�شخ�ص امل�شتبه
يف �أنه �إرهابي يف جرائم �صغرى فقد يت�سنى تعطيل �إرهابي ميكن �أن ي�صبح خطريا ،عن طريق حماكمته بتهمة
ارت��كاب جرمية ال تت�ص��ل بالإرهاب ات�صاال مبا�شرا� ،أو قد تت�سنى �إقامة تع��اون مفيد من جانب ذلك امل�شتبه
في��ه .ويتناول الباب التايل ،ب�ش�أن االنته��اكات املتعلقة بالهويات املزورة وبالهج��رة ،امل�سار الإجرامي لأحمد
ر�س��ام .وكم��ا يت�ضح من ذلك ال�سرد ،كانت هناك انتهاكات متع��ددة كان ي�صح �أن ُيحاكم عليها� ،أو �أن ي�ؤ ّمن
ّ
عن طريقها تعاونه ،قبل �إلقاء القب�ض عليه يف نهاية املطاف يف طريقه من كندا قا�صدا تفجري مطار لو�س �أجنلي�س
الدويل يف كانون الأول/دي�سمرب .1999
 -148وو�صف��ت �إفادة خبري جهاز احلر�س املايل (غوارديا دي فينانزا) الإيطايل عملية "غيبل" التي نفذها
ذل��ك اجله��از .فقد تب�ين �أن �شركات �صغ�يرة حت�صلت من خالل عملي��ات االحتيال امل��ايل وتزوير بطاقات
الهوي��ة وم��ن ت�أجري ال�سي��ارات وبيعها يف �شمال �أفريقيا عل��ى خم�سمائة �ألف يورو لدع��م جماعات العنف.
و�شملت املالحقات الق�ضائية الناجمة عن عملية "توريغ" التي قام بها اجلهاز �شركات نقلت ثالثمائة �ألف
ي��ورو ع��ن طريق بلدان متع��ددة ،و�صلت �أخ�يرا �إىل �أع�ضاء يف اجلماع��ة ال�سلفية للدع��وة والقتال واجلماعة
الإ�سالمي��ة امل�سلح��ة .وت��رد يف الف�صل الثالث ،الباب جي��م ،الإرهاب واجلرمية املنظم��ة ،حاالت �أخرى من
االختط��اف من �أجل طلب الفدية ومن ال�سرقة لتمويل منظمات ت�ستخدم و�سائل �إرهابية .وقد تناول التقرير
العا�ش��ر للجنة املراقبة امل�ستقلة يف �إيرلندا ال�شمالية تورط اجلي�ش اجلمهوري الإيرلندي امل�ؤقت يف �سرقة 26.5
مليون جنيه �إ�سرتليني من �أحد امل�صارف .و�أ�شار التقرير نف�سه �إىل �أن �أع�ضاء املنظمات �شبه الع�سكرية يجلبون
( )33ت��رد ه��ذه الق�ضايا يف من�شور �صادر من برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب ،التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،بعنوان
).Compendium of Terrorism Cases in Uganda (2007
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جلماع��ات اجلرمية املنظمة �شب��كات قائمة م�ؤلفة من جماعات ذات دراية بالعم��ل يف اخلفاء ،كما يجلبون لها
اخل�برات واال�ستعداد للج��وء �إىل التهديدات و�أعمال العنف �ضد املدنيني .كم��ا �أن الهياكل املنظمة القائمة
يف اجلماع��ات �شب��ه الع�سكرية تتيح لها �أن تتطور من منظمات �إرهابية �إىل م�ؤ�س�سات �إجرامية مربحة ،جتمع يف
�أن�شطتها بني توفري التمويل الالزم لها وحتقيق املكا�سب ال�شخ�صية.
 -149و�أف��اد اخلبري الإيرلن��دي الفريق العامل �أي�ضا ب�ش�أن خطر عمليات حف��ظ الأمن غري امل�شروعة التي
تقوم بها جماعات عنيفة ت�سعى �إىل فر�ض �أهداف �سيا�سية على املجتمع .وت�ستطيع هذه اجلماعات ،من خالل
مهاجم��ة ال�ش��رور االجتماعية ،مثل االجتار باملخدرات ،ا�ستمالة م�شاع��ر املجتمع ،يف حني تدعم قدرتها على
الرتوي��ع من خالل ا�ستخدام العنف �ض��د املتجرين باملخدرات على م�ستوى ال�ش��وارع .وميكن �أن ُت�ستخدم
ه��ذه القدرة على الرتويع ،وقد ا�ستخدم��ت ،البتزاز الأموال لأغرا�ض اال�ستخ��دام ال�شخ�صي واال�ستخدام
التنظيم��ي على حد �سواء .وباملثل ،تجُ مع يف اجلاليات املهاجرة بع�ض الأموال طوعيا من �أجل متويل جماعات
انف�صالي��ة .وتت�أتى م�ساهمات �أخرى نتيجة ل�شهرة جماعات معينة ب�أنها على ا�ستعداد ال�ستخدام العنف �ضد
املانحني املحتملني غري الراغبني .وعندما يحدث ذلك ،يلزم يف كثري من الأحيان ا�ستخدام �أ�ساليب التحري
اخلا�صة لكي تت�سنى املالحقة الق�ضائية ،لأن �ضحايا االبتزاز كثريا ما يرتددون يف التقدم طوعا.
 -150و�س ّلم اخلبري اجلزائري ب�أن بع�ض املنظمات الإرهابية ت�ضلع يف �أن�شطة اجلرمية املنظمة ،كما كان الأمر
يف بل��ده فيم��ا يتعلق بحالة تهريب يف جن��وب ال�صحراء الكربى .بيد �أن جتربته كان��ت �أن الأعمال الإرهابية
ترتب��ط يف �أحيان �أك�ثر باجلرائم ال�صغرى .وقد ُوج��د �أن كل واحدة تقريبا من الهجم��ات الإرهابية العديدة
تعر�ض لها بلده يف ال�سنوات الع�شر الأخرية ا�شتملت على اقتناء الهواتف املحمولة عن طريق ال�سرقة،
الت��ي ّ
واحل�صول على ال�سيارات عن طريق ال�سرقة �أو غريها من الو�سائل غري امل�شروعة ،والتمويل الذاتي عن طريق
الأعم��ال غ�ير ال�شرعية .وال يدل كل عمل من �أعمال العنف اجلنائية املتفرقة ،يف حد ذاته ،على وجود �صلة
بني الأفعال املرتكبة والإرهاب .ولكن حتى اجلرائم ال�صغرى ينبغي �أن تكون مدعاة للقلق �إذا كانت مرتبطة
ب�أ�شخا���ص ذوي �صالت مبنظمات �إرهابية �أو �أعمال �إرهابية .فيمكن �أن ي�ؤدي اعتقال ع�ضو يف جماعة �إرهابية
وحماكمت��ه بتهمة ارت��كاب جرائم �ضد املمتلكات ،يف وق��ت تكون فيه تلك اجلماع��ة عاكفة على التخطيط
والإع��داد لهجوم عنيف� ،إىل منع وقوع العنف ،حت��ى و�إن ّ
تعذر يف نهاية املطاف �إثبات اجلرمية الأكرث خطورة
املتمثلة يف التح�ضري لعمل �إرهابي.
 -151ويرى اخلبري الإ�سباين �أن التحقيق يف ما ترتكبه اخلاليا الإرهابية من جرائم ت�سبق الهجمات و ُتعني
عليه��ا �ض��روري ل�ضمان زيادة فعالية ودقة ت�ص��دي النظام اجلنائي لهذه اجلماع��ات .فاخلاليا املحلية املرتبطة
بالإره��اب ال��دويل تنخرط يف كثري من الأحيان يف جرائم �صغرى لتمويل نف�سه��ا ،مثل اجلرائم املرتكبة �ضد
املمتلكات ،وتزوير بطاق��ات االئتمان وغريها من الوثائق ،واالجتار باملخدرات ،وغ�سل الأموال .وقد ُطبق هذا
النهج الإنفاذي يف مكافحة الأن�شطة الإرهابية حلركة �إيتا .واع ُتقل يف فرن�سا يف �أيلول�/سبتمرب  2008ع�ضوان
يف �إيت��ا ،كان��ا قد التقيا لرتتيب الدخ��ول �إىل �إ�سبانيا الرتكاب هجمات وكانت لديهم��ا �أ�سلحة ووثائق مزورة
و�سي��ارات م�سروقة .و�سيحاكما على ه��ذه اجلرائم يف �إ�سبانيا� ،إىل جانب جرمي��ة الع�ضوية يف منظمة �إيتا ،لأن
النظ��ام الق�ضائي الفرن�سي تخلى عن التعامل مع الق�ضية ل�صال��ح العدالة الإ�سبانية .وثبت يف �شتى حاالت
الإره��اب الدويل �أن اخلاليا مت�� ّول نف�سها عن طريق اجلرائم ال�صغرى .وثب��ت �أن هجمات � 11آذار/مار�س يف
مدري��د ُمولت عن طري��ق االجتار باحل�شي�ش ،الذي قُوي�ض��ت به املتفجرات والذي وفّر الأم��وال لدعم البنية
التحتية للجماعة .ويف "العملية اخل�ضراء" التي نفذتها �إ�سبانيا وفرن�سا يف �أوائل عام  ،2006تبني �أن خلية
�سلفي��ة مولت �أن�شطتها من ال�سرقات يف املناطق ال�سكني��ة .والقاعدة العامة يف جميع احلاالت هي ا�ستخدام
وثائق مزورة.

رابعا -العالقة بني الإرهاب وغريه من �أ�شكال اجلرمية

هاء -االنتهاكات املتعلقة بالهويات املزورة وبالهجرة
 -152يعتمد الإرهابيون على الوثائق املزورة لإخفاء هويتهم احلقيقية ولل�سفر ،وكثريا ما يتجرون بها .وتدل
ه��ذه الثغرات على احلاجة �إىل �إجراءات �أك�ثر فعالية للتحقق من الهويات بغية احلد من ال�سهولة التي ميكن
بها لأي �إرهابي �أن ي�سافر ويدخل �إىل �أحد البلدان ويتح�صل على اللجوء على �أ�سا�س وثائق مزورة.
 -153وتتجلى �أهمية االنتهاكات املتعلقة بجوازات ال�سفر والت�أ�شريات والهجرة يف تاريخ اعتقال وحماكمة
�أع�ضاء اجلي�ش الأحمر الياباين على مدى عدة عقود .وت�صف درا�سة الع�ضو الياباين يف فريق اخلرباء العامل
التاريخ العنيف للجي�ش الأحمر الياباين ،وهو جماعة متطرفة انخرطت يف انتفا�ضات م�سلحة �ضد احلكومات
القائم��ة بهدف �إ�شعال ثورة عاملية .وت�شمل جرائمها الرئي�سية ما يلي� :إطالق النار يف عام  1972يف مطار تل
�أبي��ب ،الذي قتل فيه � 24شخ�صا وخ ّلف �أ�ضعاف ذلك العدد من اجلرحى؛ واختطاف طائرة اخلطوط اجلوية
الياباني��ة املغادرة من باري���س �إىل طوكيو ،الذي �أ�سفر عن تدمري الطائرة يف ليبي��ا؛ وا�ستيالء ثالثة من �أع�ضاء
اجلي���ش الأحمر الياباين عل��ى ال�سفارة الفرن�سية يف الهاي يف عام  ،1974ال��ذي �أدى �إىل �إطالق النار على
اثن�ين من �ضباط ال�شرطة واحتجاز رهائن للح�صول على فدية؛ و�أخذ الرهائن يف ال�سفارة ال�سويدية وقن�صلية
الوالي��ات املتحدة يف كواال المبور ،ماليزيا ،يف عام  ،1975ال��ذي �أدى �إىل �إطالق �سراح خم�سة �سجناء من
اجلي���ش الأحمر الياباين؛ واختطاف طائرة �أخرى للخطوط اجلوي��ة اليابانية يف عام  1977وحتويل اجتاهها �إىل
دكا ،بنغالدي���ش ،ال��ذي �أدى �إىل �إطالق �سراح �ستة من �أع�ضاء اجلي���ش الأحمر الياباين كانوا حمتجزين يف
الياب��ان ودفع فدية قدرها �ستة ماليني دوالر من الواليات املتحدة؛ وتفجري �سيارة مفخخة يف ملهى ليلي ي�ؤمه
ع�سكري��و الواليات املتحدة يف نابويل� ،إيطاليا ،الذي �أدى �إىل مقتل خم�سة �أ�شخا�صُ ،وعرث يف مكان احلادث
عل��ى ب�صم��ة ع�ضو يف اجلي�ش الأحمر الياب��اين .ونتيجة لتبادل الرهائن الذين احتج��زوا يف عمليات اقتحام
ملن�ش���آت دبلوما�سية واال�ستيالء عليها يف الهاي وكواال المب��ور واختطاف طائرة �إىل دكا ،متكن �أكرث من اثني
ع�ش��ر ع�ضواً من �أع�ضاء اجلي�ش الأحمر الياباين الهاربني من �أن يعي�شوا يف �أواخر ال�سبعينات �إما يف اخلفاء �أو
يف مالذات �آمنة يف بقاع خمتلفة من العامل.
 -154وم��ن املفيد التطرق �إىل �أهمية ج��وازات ال�سفر والت�أ�شريات وغريها م��ن الوثائق املزورة يف القب�ض
عل��ى ه�ؤالء الهاربني و�إدانتهم .فق��د اجتهدت �أجهزة اال�ستخبارات التابعة لل�شرط��ة اليابانية يف البحث عن
مرتكب��ي هذه الأعمال الإرهابية على مدى عقود يف ع��دة القارات ،و�أدى ذلك �إىل �إعادتهم كلهم تقريبا �إىل
الياب��ان للمحاكم��ة ،و�إن كان �أحد امل�شاركني يف الهجوم الذي وق��ع يف تل �أبيب ،وهو كوزو �أوكاموتو ،قد ُمنح
ح��ق اللجوء ال�سيا�سي يف بلد يف ال�شرق الأو�سط يف عام  .1999وعندما قب�ض على يو�شياكي يامادا يف مطار
�أوريل يف باري�س ،حليازته جواز �سفر مزوراُ ،عرث معه على خطة التمويل الذاتي للمنظمة يف ال�سبعينات ،القائمة
عل��ى احتجـاز الرهـائن للح�ص��ول على فـدية .وقبـ�ض على يوكيكو �إيكيت��ا يف رومانيا يف عام  ،1995وعلى
كازوي يو�شيمورا يف بريو يف عام  1996بتهم تتعلق بجواز �سفر مزور ،و ُرحل �إىل اليابان ملحاكمته .و�أدينت يف
عام  2006فو�ساكو �شيغينوبو م� ِّؤ�س�سة اجلي�ش الأحمر الياباين بتهمة احتجاز الرهائن يف ال�سفارة الفرن�سية يف
اله��اي لع��ام  1974وانتهاك �أحكام قانون جوازات ال�سفر .و�أدين خم�سة من �أع�ضاء اجلي�ش الأحمر الياباين
يف لبن��ان بتهمة تزوير ج��وازات ال�سفر والت�أ�ش�يراتُ ،وطرد �أربعة الحقا �إىل الياب��ان حيث جرت حماكمتهم
عل��ى الهجمات الإرهابية التي وقعت يف ال�سبعينات وانته��اكات قانون جوازات ال�سفر يف ال�سنوات الفا�صلة
(هارو واكو وما�ساو ادات�شي ال�ستـخدام ا�سـم م�سـتعار للدخول �إىل ت�شيكو�سلوفاكيا يف عام 1989؛ وماريكو
ياماموت��و وكازو توه�يرا ال�ستخدام جواز �سفر مزور للدخول �إىل �إكوادور يف ع��ام  .1994وكان توهريا يحاكم
يف ع��ام  1975بتهم��ة تزوير وثائق ،عندما �أفرج عنه يف عملية تبادل رهائن) .و�أدين يو كيكومورا يف الواليات
املتحدة يف عام  1988بجرائم تتعلق باملتفجرات وبالهجرة ،بعد �أن دخل البلد بهوية مزورة .وعندما �أعيد �إىل
اليابان يف عام ُ 2007وجهت له تهمة تزوير وثائق ر�سمية و�أدين.

57

58

خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

 -155وتوفر الأمثلة املتعلقة باجلي�ش الأحمر الياباين عينة مركزة من عمليات �إ�ساءة ا�ستعمال وثائق ال�سفر
التي ميار�سها بانتظام الأ�شخا�ص ال�ضالعون يف ارتكاب اجلرائم الإرهابية �أو ينوون ارتكابها .ويرد و�صف خللفية
ر�سام يف تقرير اللجنة الوطنية املعني��ة بالإرهاب والهجمات على الواليات املتحدة ،الف�صل  ،6درا�سة
�أحم��د ّ
ر�سام قد حاول عبور احل��دود بني كندا والواليات املتحدة يف
حال��ة ع��ن رحالت الإرهابيني ( .)2004وكان ّ
كانون الأول/دي�سمرب  1999حامال يف �سيارته قنبلة يعتزم ا�ستخدامها ملهاجمة مطار لو�س �أجنلي�س.
ر�سام ورفاقه منطا �إرهابيا م�ألوفا ،فا�ستخدموا يف �سفره��م جوازات �سفر مزورة وارتكبوا �أعمال
			"اتب��ع ّ
ر�س��ام ،كان ذلك يتعلق بال�سفر اجل��وي من فرن�سا �إىل
احتي��ال متعلقة بقوان�ين الهجرة .ويف حالة ّ
مونرتي��ال با�ستخ��دام جواز �سف��ر فرن�سي عليه �ص��ورة م�ستبدلة وا�سم م�ستع��ار .ويف اال�ستجواب،
ر�سام ب�أن جواز ال�سفر كان مزورا ،وطلب اللجوء ال�سيا�سي .و�أُطلق �سراحه �إىل حني عر�ضه
اع�ترف ّ
ُ
عل��ى قا���ض لال�ستماع �إىل دعواه لكنه مل يح�ض��ر .وقوبل طلبه اللجوء ال�سيا�س��ي بالرف�ض .و�ألقي
وحدد له موعد �آخر جلل�سة ا�ستماع .ومرة �أخرى
القب�ض عليه مرة �أخرى ،و�أُطلق �سراحه مرة �أخرىُ ،
مل يظه��ر .و�أُلقي القب�ض عليه �أربع مرات من �أجل ال�سرقة ،التي كانت عادة من ال�سياح ،ولكن مل
رح��ل .وكان يعيل نف�سه �أي�ضا عن طريق بيع الوثائ��ق امل�سروقة ل�صديق يعمل و�سيطا
ُي�سج��ن ومل ُي ّ
ل�شراء الوثائق من �أجل �إرهابيني �إ�سالميني".
 -156واعت�بر الأن�صار الثالثة للجماعة املناوئة للقذايف املذكورة يف الف�صل الثاين ،الباب جيم ،م�س�ؤولني
جنائي��اً عن توجيه الأعم��ال الإرهابية وتنظيمها ،ومل يقت�صر ذلك على توفري الأم��وال لتلك اجلماعة الليبية
العنيف��ة فح�س��ب بل �شمل �أي�ضا تزويدها بجوازات �سفر مزورة .وكان اثنان من املدعى عليهم قد �أدينوا �سابقا
بتهم��ة تزوير ج��وازات ال�سفر ،وكان �أحده��م مزور وثائق يدير م��ا و�صفه خبري اململكة املتح��دة ب�أنه "م�صنع
جوازات �سفر" يف منزله .ولدى �إ�صدار الأحكام بحقهم �أ�شار القا�ضي �إىل �أن الثالثة ُمنحوا حق اللجوء
يف اململك��ة املتح��دة ،و�أُو�صى برتحيلهم بعد ق�ضاء مدد �أحكام �سجنهم .وقد ظهر ا�ستخدام الوثائق املزورة يف
كل ق�ضي��ة تقريبا من الق�ضاي��ا القانونية التي تناولها البحث لإعداد ه��ذه اخلال�صة .وكان ال�شخ�ص مو�ضوع
الر�سالة املوجهة من جلنة مناه�ضة التعذيب يف ق�ضية َعجيزة �ضد ال�سويد ،املذكورة يف الف�صل ال�سابع ،الباب
ب��اء ،ال�ضمانات الدبلوما�سي��ة ،الذي قاوم الطرد على �أ�سا�س �أنه يخ�شى تعذي��ب �إذا عاد �إىل وطنه ،قد و�صل
�إىل ال�سوي��د با�ستخ��دام هوية �سعودية مزيفة .ويبني قرار املحكمة الد�ستوري��ة بجنوب �أفريقيا يف ق�ضية حممد
�ض��د رئي���س جمهورية جنوب �أفريقيا ( ،)CCT 17/01 2002كيف مت التع��رف على خلفان حممد عندما تبني
مقدم طلب جلوء غادر دار ال�سالم بعد ي��وم واحد من حادث تفجري �سفارة.
م��ن مراجع��ة لطلبات اللجوء �أن ِّ
وبع��د فرتة طلب هذا ال�شخ���ص اللجوء "م�ستخدما ا�سم��ه امل�ستعار ولأ�سب��اب زائفة—و ُمنح و�ضعية مقيم
م�ؤقت��ة معززة" .ويف ق�ضية رمزي �ضد هولن��دا ،املعرو�ضة حاليا على املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،يقاوم
مق��دم الطلب الرتحيل ا�ستن��ادا �إىل ت�أكيده وجود خطر التعذيب �إذا عاد �إىل وطن��ه .وي�شري البيان ال�صحفي
ال�ص��ادر عن املحكمة �إىل ال�شخ�ص مو�ضوع الق�ضية باعتب��اره معروفا لدى ال�سلطات الهولندية بذلك اال�سم
وع�ش��ر هويات �أخرى .وكان ال�شخ���ص مو�ضوع قرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية �سعدي �ضد
�إيطاليا )34(،الذي مفاده �أن الرتحيل �سيكون غري منا�سب ب�سبب خطر التعر�ض للتعذيب ،ي�ست�أنف �إدانة بتهمة
تزوير عدد كبري من الوثائق ،مثل جوازات ال�سفر ورخ�ص القيادة و ت�صاريح الإقامة.
 -157ويف قرار املحكمة يف ق�ضية َتنتو�ش يف جنوب �أفريقيا ،الواردة يف الف�صل ال�سابع ،الباب دال ،ال�ضمانات
الدبلوما�سيةُ ،و�صف ال�شخ�ص مو�ضوع الق�ضية ب�أنه عا�ش يف بي�شاور بباك�ستان من عام � 1988إىل عام ،2001
( )34رقم � ،6/37201صدر احلكم فيها يف � 28شباط/فرباير .2008
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وكان يعم��ل خ�لال تلك الفرتة على نحو غري قانوين متاما من خالل احل�صول من مز ِّيفني على متديدات مزورة
للت�أ�ش�يرة .وكان يح�ص��ل عند انتهاء ت�أ�شريت��ه على ت�أ�شرية مزيفة .ويف نهاية املطاف غ��ادر باك�ستان ،و�سافر �إىل
ماليزي��ا ،وح�صل يف ماليزيا على ج��واز �سفر جنوب �أفريقي مزور .و�أُلقي القب���ض عليه يف جاكرتا خالل زيارة
وقدم �إىل ال�سلطات الإندوني�سية معلومات كاذبة ،ومت ترحيله بعد ذلك �إىل جنوب �أفريقيا ،حيث منحته
هناكَّ ،
املحكم��ة و�ضعية الج��ئ .وتتعلق درا�سة اخلبري الإندوني�سي بق�ضية َعينول ،وه��و �أحد زعماء الكيان الإرهابي
اجلماع��ة الإ�سالمية املرتبط بتنظيم القاع��دة .وت�صف درا�سة اخلبري الإندوني�سي ال�شخ�ص مو�ضوع الق�ضية ب�أن
ا�سمه عينول بحري ،وب�أنه معروف �أي�ضاً بالأ�سماء التالية :يو�سروم حممودي� ،أبو دجانة� ،أبو مو�سى� ،سوبريين،
باك غورو ،ديدى ،حم�سون بن متلي متامي ،مما يدل على ا�ستخدام هويات مزيفة متعددة من جانب �إرهابي لديه
تاريخ يف ال�سفر الدويل .واع ُتقل يف بوغوتا يف عام  2001ثالثة مواطنني ايرلنديني مرتبطني باجلي�ش اجلمهوري
الإيرلن��دي حليازتهم جوازات �سفر مزورة .ووجهت �إليهم تهم��ة ارتكاب جرائم تتعلق بجوازات ال�سفر وتهمة
توف�ير التدري��ب لأن�شطة غري م�شروعة يف �شكل تعليم��ات عن ا�ستخدام املتفج��رات لأع�ضاء منظمة القوات
امل�سلح��ة الثورية الكولومبية .ومل ت�سف��ر املحاكمة عن �إدانة املتهمني و�صدور �أح��كام بال�سجن �إال على التهم
املتعلق��ة بانتهاك �أح��كام قانون جوازات ال�سفر .ويف النهاية �أدانت الثالث��ة حمكمة �أعلى بتهمة التدريب على
املتفجرات ،ولكن بحلول ذلك الوقت كان قد �أُفرج عنهم �أثناء مرحلة اال�ستئناف وفروا من كولومبيا.
 -158وتناول��ت ق�ضي��ة �صالح الدي��ن �إردمي �ض��د �أملانيا ل��دى املحكمة الأوروبي��ة حلق��وق الإن�سان ،رقم
 ،)2001( 97/38321ر�ص��د االت�صاالت وط��ول مدة احلب�س ،ولكن املحكمة �ش��ددت ب�صفة عر�ضية على
انت�شار الوثائق املزورة .و�أ�شارت الن�شرة ال�صحفية ال�صادرة من املحكمة �إىل �أن املتهم كان قد ُمنح و�ضعية الجئ،
وكان يعي�ش يف فرن�سا .وعند حماولته الدخول �إىل �أملانيا �أُلقي القب�ض عليه بتهمة الن�شاط الإرهابي وا�ستخدام
وثائ��ق مزورة .و�أ�ش��ارت املحكمة �إىل �أن الدعوى مقامة على �شخ�ص ي�سمى �ص�لاح الدين �إردمي ولكن ا�سمه
احلقيقي مل يكن �إردمي .بل هو يف الواقع دوران كالكان ،وهو من م�ؤ�س�سي حزب العمال الكرد�ستاين .واع ُتقل
يف الربازي��ل ،حيث كان ي�ستخدم ا�سم��ا م�ستعارا� ،سيزار باتي�ستي ،املتهم بارت��كاب جرائم �إرهابية يف �إيطاليا،
بع��د �أن نق�ضت حمكمة فرن�سي��ة يف عام  2004جلوءه الذي امتد لعدة عقود يف �إط��ار نظرية ميرتان (املذكورة
يف الف�ص��ل الرابع ،الباب جيم ،فرتات التقادم الطويلة) .وكان حممد عبا�س ،ال�شخ�ص الذي ه َّرب �إىل داخل
�إيطالي��ا الأ�سلحة الت��ي ا�س ُتخدمت يف خطف ال�سفينة ال�سياحية �أكيل��ي الورو يف عام  ،1985قد اع ُتقل قبل
وق��وع الهجوم الفعلي حامال جوازات �سفر مزورة .وكان رمزي يو�سف ،الذي �أُدين يف الواليات املتحدة ب�ش�أن
م�ؤام��رة يبد�أ تنفيذها يف مانيال لتفجري  12طائرة �أمريكي��ة ،قد دخل �إىل الفلبني بجواز �سفر مزور ،لكنه ف ّر قبل
القب���ض علي��ه عندما �أدت املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف �صنع القناب��ل �إىل ن�شوب حريق يف �شقته .وكان قد
�سب��ق له �أن دخ��ل الواليات املتحدة وطلب اللج��وء ال�سيا�سي حتت ا�سم م�ستعار عندم��ا اع ُتقل لدخوله غري
امل�ش��روع .و�أُطلق �سراحه يف انتظار املزيد من الإجراءات ،وارتكب التفجري الأول ملركز التجارة العاملي يف عام
 .1993وحقَّ��ق ر�شيد رم�ضة ،ال�شخ�ص مو�ضوع دعوى الت�سليم التي امتدت ع�شر �سنوات واملبينة يف الف�صل
الرابع ،الباب جيم ،فرتات التقادم الطويلة ،جزءا من هذا الت�أخري ب�سبب تقدميه طلب جلوء با�سم م�ستعار.
 -159ويف الف�ص��ل الراب��ع ،الباب دال ،ا�ستخدام اجلرائم الب�سيطة للقب���ض على عتاة املجرمني� ،أ�شري �إىل
تربئ��ة �أح��د امل�شتبه فيهم يف الهجوم على فندق يرت��اده ال�سياح الإ�سرائيليون يف ممب�س��ة بكينيا .ويف حماكمة
منف�صلة لذلك ال�شخ�ص نف�سه ،وهو عمر ال�سعيدي عمر وكنيته �أحمد حممد� ،أثبتت الأدلة �أن خلية القاعدة
املكون��ة من ثالثة �أ�شخا�ص يف تلك احلالة كانت بحوزتها �آلة تغليف بالبال�ستيك ومواد �أخرى ل�صنع بطاقات
الهوي��ة ،و�أن عمر ا�ستخدم �إحدى بطاقات الهوية امل��زورة ال�ستئجار ال�شقة التي ُعرث فيها على �أ�سلحتهم ،و�أنه
كان��ت لديه بطاقتا هوية مزورتان �أخريان ووثيقة هويته احلقيقية .و�أتاحت تلك الأدلة �إدانته ومعاقبته بال�سجن
ملدة ثماين �سنوات.
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 -160و�سردت درا�سة قدمها مدع عام �إيطايل �إىل االجتماع الأول لفريق اخلرباء العامل �أمثلة عديدة على
و�صن��ع الوثائق املزورة ،من �أجل الدخ��ول واحل�صول على ت�صاريح العم��ل و�سرقة الهوية واالحتيال
التزوي��ر ُ
واحل�صول على رخ�ص قيادة ال�سيارات .ووردت فيها املالحظة العامة التالية:
			"كم��ا ثبت يف جمرى التحقيقات وتع ّزز من خ�لال احل�صول على الأدلة امل�ستمدة من التحقيقات
يف اخلارج (يف بلدان �أوروبية وغري �أوروبية) ف�إن احل�صول على وثائق من الوا�ضح �أنها مزورة وتداولها
ه��و �أمر �أ�سا�سي لي�س فقط للأن�شط��ة الإرهابية العادية بل �أي�ضا للأن�شط��ة الإرهابية الأكرث حتديدا.
ويتي��ح احل�صول على وثائق مزورة تزويرا بارع��ا لقادة الإرهابيني ،الذين عادة ما يحتاجون �إىل البقاء
عل��ى ات�صال باخلاليا املتناثرة ،وملنف��ذي الأعمال الإرهابية فعليا ،ال�سفر يف جميع �أنحاء العامل بحد
�أدن��ى من اخلطر .وعالوة على ذل��ك ال ينبغي ا�ستبعاد فر�ضية وجود �أ�شخا�ص من خارج املنظمات
الإرهابي��ة الدولي��ة يقومون مب�ساعدته��ا وت�شجيعها .والواق��ع �أن هذا هو احل��ال بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذي��ن مت حتديدهم بالفعل �أثناء التحقيق��ات والذين ال ينتمون �إىل منظمات �إرهابية ولكنهم خرباء
"مهني��ون" يف تزوير بطاق��ات الهوية يعملون على �أ�سا�س دائم يف خدمة �أع�ضاء تنظيم القاعدة،
وم��ن الوا�ضح �أن ه���ؤالء اخلارجيون يدركون جيدا �أنه��م يتعاونون مع الإرهابي�ين ويزودونهم ،عند
الدفع ،بوثائق مزورة".
وتفي��د بنف���س امل�ضمون الإ�شارات ال��واردة يف الدرا�سة التي �أعدها جهاز �شرطة اجلرائ��م املالية (غوارديا دي
فينانزا) الإيطالـي ،التي ت�صف اال�ستخدام الوا�سع النطاق لوثائق الهوية املزورة واالجتار بها ،الذي ثبت نتيجة
لعملية "غيبل" وعملية "توريغ" اللتني قام بهما اجلهاز.
 -161و�أ�ش��ار خبري الواليات املتح��دة �إىل ما هو معروف من �أن �أكرث م��ن  20 000جواز �سفر ُ�سرقت من
ث�لاث دول فق��ط يف ال�سنوات الأخرية .و�أ�شار �أي�ضا �إىل ق�ضية ف�ضل حمم��د ،املعروف �أي�ضا بهويات متعددة
�أخ��رى .وكان حممد �شخ�صية بارزة يف تفجريات ال�سفارة الأمريكية يف نريوبي بكينيا ،وله تاريخ يف ا�ستخدام
جوازات ال�سفر املزورة ،وهو الآن هارب دويل .وقد اعرتفت الإنرتبول بخطورة هذه امل�شكلة العاملية امل�ستمرة،
وتق��وم بالت�ص��دي لها بوا�سط��ة قاعدة بيان��ات الإنرتبول اخلا�صة بوثائ��ق ال�سفر امل�سروقة واملفق��ودة (،)SLTD
وب�إن�شائها نظامني للو�صول �إىل قاعدة البيانات املذكورة ي�سميان �شبكة قواعد البيانات املتكاملة الثابتة (فايند)
و�شبكة قواعد البيانات املتكاملة النقالة (مايند) .ويف حزيران/يونيه  2009كانت قاعدة البيانات حتتوي على
معلوم��ات ع��ن �أكرث من  18مليون وثيقة ،منها �أكرث من  10مالي�ين جواز �سفر ،من حوايل  150بلدا .وميكن
�أن ُيرب��ط ا�ستخدامها �أي�ضا ب�إج��راء املزيد من عمليات التفتي�ش يف مالي�ين �إ�ضافية من ال�سجالت يف قواعد
بيانات الإنرتبول الأخرى من خالل �شبكة ات�صاالت الإنرتبول الآمنة .كما طورت الإنرتبول خدمات �سهلة
اال�ستخ��دام للغاية عل��ى �شبكة الويب العاملية لتمك�ين ال�سلطات الوطنية من الو�ص��ول �إىل قاعدة البيانات
هذه .وميكن تنفيذ هذه اخلدمات على امل�ستوى الوطني ،با�ستخدام �شبكة 'فايند' �أو �شبكة 'مايند' التابعتني
للإنرتب��ول .وتتي��ح هذه اخلدم��ات لأي �ضابط مترير جواز ال�سفر ع�بر ما�سح �ضوئي �أو �إدخ��ال رقم التعريف
اخلا���ص باجلواز يدويا .وميرر اال�ستع�لام تلقائيا �إىل �أي قاعدة بيانات وطني��ة و�إىل قاعدة البيانات املوجودة يف
الأمان��ة العامة للإنرتبول �إذا كان االت�صال قائما .ف�إذا مل يكن االت�صال قائماُ ،تر�سل الأمانة العامة للإنرتبول
املحدثة يف جهاز
حمدثة يف كل مرة تتغري فيها قاعدة البيانات املركزية ،و ُتن�سخ هذه البيانات ّ
با�ستمرار بيانات َّ
خا�ص ب�شبكة 'مايند' داخل البلد بحيث ميكن للنظام الوطني توجيه اال�ستف�سارات �إىل ذلك اجلهاز .وعالوة
عل��ى ذلك فعندما ُتفح�ص وثائق ال�سفر با�ستخدام �شبكة 'فاين��د' �أو �شبكة 'مايند' ،ميكن �أي�ضا التحقق من
وثائ��ق ال�سفر مبقارنتها بوثائ��ق ال�سفر املرتبطة بخدمات وثيقة ال�سفر اال�سمي��ة ( )NOMTD0التابعة للإنرتبول
على �شبكة الويب العاملية.
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 -162وو�ص��ف اخلب�ير اجلزائري �أي�ضا ق�ضية يو�س��ف ِم ّلة .فقد �أدى التعاون ال��ذي قدمه املكتب املركزي
الوطن��ي اجلزائ��ري للإنرتبول �إىل املكتب املرك��زي الوطني الإيط��ايل للإنرتبول �إىل التع��رف على الهاربني
وت�سليمهم .وكان ملة مو�ضوع اتهامات جزائرية بالع�ضوية يف جماعة �إرهابية م�سلحة ،تربر الإرهاب والتخريب،
وحكم عليه بع�شرين �سنة �سجنا .وتبني درا�سات احلالة املقدمة من الإنرتبول �أهمية وثائق
وكان قد �أدين غيابيا ُ
الهوي��ة ور�صد التحركات غري امل�شروعة يف التحقيقات املتعلقة بالإره��اب .وتناولت �إحدى احلاالت التقارير
اخلا�صة باعتقال �أع�ضاء يف حركة انف�صالية عنيفة .وكان عدد من اع ُتقلوا حمددا بالفعل يف ملفات الإنرتبول،
ومت توفري �أ�سمائهم وجن�سياتهم ال�صحيحة ،وبد�أ تبادل للمعلومات اال�ستخبارية بني البلدين .وكانت حالة ثانية
تتعل��ق بالإب�لاغ عن اعتقاالت تت�صل مبنظمة انف�صالية عنيفة �أخ��رى .و�أدت املعلومات املقدمة عن تفا�صيل
الرح�لات اجلوي��ة للم�شتبه بهم �إىل �إجراء مزي��د من التحقيقات ،التي �أ�سفرت ع��ن حتديد هوية العاملني يف
املط��ارات الذي��ن �سهلوا الهجرة غ�ير ال�شرعية .ويف حالة ثالث��ة ك�شف حتقيق �أجرته ال�سلط��ات الوطنية عن
وجود خلية �إرهابية �ضالعة يف ما يلي� :إنتاج جوازات �سفر ورخ�ص قيادة وت�صاريح �إقامة مزورة؛ وتنظيم نقل/
دخول الأ�شخا�ص غري امل�شروع؛ وارتكاب هجمات انتحارية �إرهابية؛ و�إنتاج مواد للدعاية؛ و�إنتاج مواد �سمعية
وب�صرية لتدريب الإرهابيني؛ و�إر�سال وا�ستالم �أموال لدعم هذه العملية من خالل منظمات حتويل الأموال.
وبع��د لقاء مع �أخ�صائي م��ن الإنرتبول� ،أر�سل البلد تعميمات وت�أكد �إجراء اعتقاالت يف بلدان �أخرى .وتبني
�أن عددا من الأفراد املعنيني كانوا مو�ضوع �إخطارات خا�صة م�شرتكة بني الإنرتبول والأمم املتحدة.
 -163وو�ص��ف خب�ير الإنرتبول ه��ذه الإخطارات اخلا�ص��ة ،التي هي �ش��كل من �أ�ش��كال الإخطارات
ا�ستح��دث يف كان��ون الأول/دي�سمرب  .2005وتلفت ه��ذا الإخطارات انتباه ال�سلط��ات الوطنية �إىل الأفراد
امل�ستهدف�ين بجزاءات الأمم املتحدة �ضد تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وم��ا يرتبط بهما من �أفراد وكيانات.
والإخط��ارات التي ت�صدرها الإنرتبول ذات �أهمية يف �سياقات �أخرى مت�صلة بالإرهاب .والإخطارات احلمراء
ذات �أهمي��ة خا�صة باعتبارها طريقة الإخطار امل�ستخدمة يف ال�سعي �إىل اعتقال املطلوبني اعتقاال م�ؤقتا بهدف
ت�سليمه��م .و�إخطارات الإنرتبول الربتقالي��ة� ،أو الإخطارات الأمنية ،تت�سم ب�أهمية خا�صة عند حدوث هروب
حت�ص��ل املغرب فورا على �إ�ص��دار �إخطار برتقايل من الإنرتب��ول بعد هروب ت�سعة
جماع��ي للإرهابي�ين .وقد ّ
متطرفني �أدينوا يف تفجريات الدار البي�ضاء التي �أ�سفرت عن مقتل � 45شخ�صا يف عام  ،2003وبذلك �أ�صبح
البح��ث عن الهاربني عامليا .و�أ�صدرت الإنرتبول �إخط��ارات برتقالية �أخرى من تلقاء نف�سها بعد حاالت فرار
جماع��ي ،ب�سبب اخلطر على املجتمعات الأخرى وعلى موظفي �إنف��اذ القوانني الذين قد يواجهون الهاربني.
وو�صفت درا�سة من الإنرتبول الو�ضع يف عام  2006عندما هرب �أع�ضاء من تنظيم القاعدة من ال�سجن يف بلد
تقدم ح�سب الطلب .ونتيجة لذلك مل
ع�ضو .ومت االت�صال بال�سلطات الوطنية على الفور ولكن املعلومات مل ّ
تتمكن الإنرتبول من تنبيه بلدانها الأع�ضاء يف هذه احلالة .ويف �أعقاب هذا احلادث ،اعتمدت اجلمعية العامة
للإنرتبول قرارها رقم  ،08-AG-2006الذي حث الدول الأع�ضاء على ما يلي:
			" -1املب��ادرة على الف��ور �إىل �إخطار باقي البلدان الأع�ضاء ،عرب �أمانة الإنرتبول العامة ،عند فرار
�إرهابي�ين �أو غريهم من املجرمني الأظن��اء �أو املدانني الذين قد ي�شكلون خطرا على �شرطة ومواطني
�أي بلد يفر �إليه امل�سجونون الهاربون؛
			 -2القيام على الفور ،متى ما وقع مثل هذا احلدث ،ب�إ�صدار تعميم �إىل باقي البلدان الأع�ضاء،
عرب �أمانة الإنرتبول العامة ،وتزويد الأمانة العامة باملعلومات التي قد حتتاج �إليها لإ�صدار تنبيه �أمني
عامل��ي (�إخطار برتقايل) والإخطارات املنا�سبة الأخرى لتمكني �أجهزة �إنفاذ القانون يف �أنحاء العامل
من اكت�شاف ال�سجناء الفارين وحتديد �أماكنهم والقب�ض عليهم".
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خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

 -164وهـ��ذه اجلهود الت��ي تبذلها الإنرتبول ذات �أهمي��ة كبرية لاللتزام الواجب عل��ى الدول ،مبقت�ضى
الفقرة ( 2ز) من قرار جمل�س الأمن  ،1373ب�أن تقوم مبا يلي:
		 	" ...من��ع حت��ركات الإرهابيني �أو اجلماع��ات الإرهابية عن طريق فر�ض �ضواب��ط فعالة على احلدود
وعلى �إ�صدار �أوراق �إثبات الهوية ووثائق ال�سفر وباتخاذ تدابري ملنع تزوير وتزييف �أوراق �إثبات الهوية
ووثائق ال�سفر �أو انتحال �شخ�صية حامليها".
وتدعو الفقرة ( 3و) من قرار جمل�س الأمن ذاته الدول �إىل القيام مبا يلي:
			"اتخاذ التدابري املنا�سبة طبقا للأحكام ذات ال�صلة من القوانني الوطنية والدولية ،مبا يف ذلك املعايري
الدولي��ة حلق��وق الإن�سان ،قبل منح مرك��ز الالجئ ،بغية �ضمان عدم قي��ام طالبي اللجوء بتخطيط
�أعمال �إرهابية �أو تي�سريها �أو اال�شرتاك يف ارتكابها".
 -165ويت�ض��ح من احلاالت التي وردت يف هذه اخلال�صة لأ�شخا���ص ي�ستخدمون هويات مزيفة ،والكثري
غريها من احلاالت مما ال يت�سع املجال لذكره� ،أن التحقق من الهوية ،ال�ضروري ملنع تنقل الإرهابيني ،مل يكن
يتم على نحو فعال يف املا�ضي .ف�أي ا�ستبعاد ذي مغزى للإرهابيني من الدخول يتطلب معرفة الهوية واخللفية
احلقيقيتني ملقدم الطلب .وهذا �صحيح حتى يف معاجلة طلب احل�صول على اللجوء ا�ستنادا �إىل ادعاء اخلوف
م��ن التعذي��ب �أو من املعاملة التمييزية .وقد �أفاد تقرير ال�سويد ال��دوري اخلام�س �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب،
امل�ؤرخ  23كانون الأول/دي�سمرب  ،2005ب�أن �أكرث من  90يف املائة من طالبي اللجوء يف ال�سويد ال يقدمون �أي
�ش��كل من �أ�شكال جوازات ال�سفر �أو بطاقات الهوية �أو الوثائق الأخرى التي ميكن �أن تثبت هويتهم �أو حتى
التي ميكن �أن تبينِّ �أنهم من مواطني البلد الذي ّيدعون �أنهم يواجهون اال�ضطهاد فيه.
 -166وال�سيا�س��ة الت��ي تو�ص��ي بها مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ال�سامي��ة ل�ش�ؤون الالجئني ه��ي �أن ال ت�سعى
ال�سلط��ات الت��ي تعالج حالة طالب اللجوء �إىل احل�صول على املعلوم��ات الأ�سا�سية من البلد الذي ُي ّدعى �أن
احتمال �سوء املعاملة يوجد فيه .ويف حني �أن احتمال وقوع انتقام من العائلة والأ�صدقاء هو دافع وا�ضح ملثل
ه��ذه القاعدة املقرتح��ة فثمة نتيجة وا�ضحة بنف�س الق��در ترتتب عليها وهي �أنه ميكن تق��دمي ادعاءات كاذبة
دون خ��وف كب�ير من التناق�ض ،لأن �أك�ثر امل�صادر تي�سرا للح�صول على الأدل��ة لدح�ض هذه االدعاءات ال
ميك��ن الو�ص��ول �إليه .ولذا ف�إن م�س�ؤويل الهجرة وامل�س�ؤولني الذين يعاجل��ون طلبات الالجئني يواجهون حاليا
م�أزق��ا يف التحق��ق من الهوية احلقيقي��ة لالجئني ،بالنظر �إىل ع��دم وجود وثائق �صحيح��ة .و ُي�سمح يف بع�ض
البلدان با�ستثناءات ،بعد موافقة متخذ قرارات رفيع امل�ستوى ،من ال�سيا�سة العامة املو�صى بها بعدم االت�صال
بال�سلط��ات ذات الدراية .ويتزايد ا�ستخدام التحليل اللغ��وي واختبارات املعرفة للتحقق من الهوية احلقيقية
لطالبي اللجوء� .إال �أن من �ش�أن قواعد البيانات اخلا�صة بالتعرف على الهوية عن طريق اال�ستدالل الأحيائي
وال�ضواب��ط القائمة على ذلك اال�ستدالل �أن تتيح حتديد الهوية بقدر من الدقة واملوثوقية �أكرب كثريا .ويناق�ش
يف الف�صل الثامن ،االبتكارات واالقرتاحات ،اقرتاح من الإنرتبول يت�صل بالإبالغ عن حاالت �إلقاء القب�ض
عل��ى امل�شتبه يف �أنهم �إرهابيون ،وميكن لهذا االقرتاح �أن ي�ساعد على التخفيف بقدر حمدود من هذه املع�ضلة
املتعلقة بالهوية.
أوجالن ،زعيم حزب
 -167وال تت�ص��ل كل انته��اكات قوانني الهج��رة بالوثائق املزورة .فدخول عب��د اهلل � َ
العم��ال الكرد�ست��اين ،احلركة االنف�صالية العنيفة� ،إىل كينيا قد مت دون احل�ص��ول على ت�صريح هجرة ،ب�سبب
تدخل موظفي �إحدى ال�سفارات الأجنبية ،كما هو مبني يف الف�صل ال�سابع ،الباب جيم ،حاالت اال�ستدراج
ّ

رابعا -العالقة بني الإرهاب وغريه من �أ�شكال اجلرمية

والط��رد .و�أدين نزار هنداوي يف عام  1986ب�إعطائ��ه �صديقته احلامل قنبلة موقوتة لتحملها ،دون علمها ،على
طائ��رة ل�شرك��ة العال مقلعة من لندن .وكان لديه جواز �سفر ر�سمي �أ�صيل من بلد �أجنبي ولكن با�سم مزيف،
وادعى �أنه ح�صل على جواز ال�سفر واملال واملتفجرات والتعليمات من ممثلي تلك احلكومة.
 -168وت�ص��ف درا�سة خبري الواليات املتحدة كيف ح��اول ريت�شارد ريد يف كانون الأول/دي�سمرب 2001
�إ�شعال متفجرات خمب�أة يف حذائه على طائرة �أمرييكان �إيرالينز متجهة من باري�س �إىل ميامي .وكان قد حاول
ال�صعود �إىل طائرة يف اليوم ال�سابق لكن �أفراد الأمن � ّأخروه لأنه و�صل دون �أي �أمتعة ودفع قيمة تذكرته نقدا
وقدم جواز �سفر �صادرا حديثا .وعلى الرغم من �أن جواز ال�سفر ال�صادر حديثا يف حد ذاته
وكان �أ�شعث املظهر ّ
�أثار ال�شكوك ف�إن ذلك اجلواز �أخفى حقيقة �أن ريد كان قد �سافر على نطاق وا�سع عرب �أوروبا وال�شرق الأو�سط
وجن��وب غرب �آ�سيا يف الأ�شهر ال�ستة املا�ضية بج��واز �سفره ال�سابق .وكان ريد قد �سافر جوا �إىل �أم�سرتدام يف
�أوائ��ل متوز/يوليه  2001حيث ح�صل على جواز �سف��ر جديد من القن�صلية الربيطانية ،ثم توجه �إىل �إ�سرائيل
وم�ص��ر وتركي��ا وباك�ستان .ويف كانون الأول/دي�سمرب طار ريد من باك�ستان �إىل بلجيكا ،وح�صل من القن�صلية
الربيطانية على جواز �سفر بريطاين جديد �آخر ،وبذلك �أخفى �أ�سفاره املريبة ال�سابقة .وا�ستخدم �ساجد بادات،
رفي��ق ريد ،ه��ذا الأ�سلوب نف�سه املتمثل يف االدع��اء زورا بفقدان جواز �سفر بريط��اين �أو �سرقته يف بروك�سل
لت�أمني جواز �سفر جديد من �أجل �إخفاء رحالت مريبة .و�أُدين بادات يف اململكة املتحدة بعد �أن ُعرث يف منزله
على متفجرات ومكونات قنابل مطابقة لتلك التي ُوجدت يف حذاء ريد.
 -169و ُيقرتح يف الف�صل الثامن ،االبت��كارات واالقرتاحات ،اتخاذ خطوات ملتابعة طلبات احل�صول على
ج��وازات �سفر بديل��ة ،وزيادة ا�ستخدام قاع��دة بيانات الإنرتب��ول اخلا�صة بوثائق ال�سف��ر امل�سروقة واملفقودة.
فامل�ش��اكل املرتبطة بتزوير الهوية وانتهاك قوانني الهج��رة ال ميكن �أن تزداد �إال �سوءا ،واحلاجة �إىل �ضوابط �أدق
للهوي��ات ال ميكن �أن تزداد �إال �إحلاحا ،م��ع تزايد العوملة واالجتاه نحو تخفيف �ضواب��ط الت�أ�شريات وجوازات
ال�سف��ر يف �إطار التجمع��ات الإقليمية .ويرى اخلرباء �أن من ال�ضروري �أي�ض��ا فر�ض �أحكام واقعية كفيلة بردع
تزوي��ر الهوية .و�أ�شارت درا�س��ة اخلبري امل�صري �إىل �أنه يف حني �أن تزوير وثائق ال�سف��ر �أو ا�ستخدام وثائق �سفر
مزورة كان يعترب يف املا�ضي جنحة يعاقب عليها �إما بالغرامة �أو بال�سجن� ،صار هذا التزوير �أو اال�ستخدام يعترب
يف عام  1992جناية يعاقب عليها بال�سجن.
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خام�سا -الإطار القانوين للمالحقات الق�ضائية للإرهاب
�ألف -املحاكم ذات الوالية املتخ�ص�صة
�	-170أ ّدت قدرة الإرهابيني واجلماعات الإجرامية الأخرى على التدخل يف العملية الق�ضائية وا�ستعدادهم
لذل��ك �إىل ا�ستخدام حماكم ذات والي��ة متخ�ص�صة للنظر يف جرائم الإرهاب وغريه��ا من اجلرائم ال�شديدة
املخاط��ر .ومزي��ة هذه املحاكم املتخ�ص�ص��ة واملركزية هي �أنها ت�سهل الرتتيب��ات الأمنية وتكوين جمموعة من
املهني�ين املمار�سني املتخ�ص�ص�ين ذوي اخلربة .وثمة مبد�أ برز ب�ش�أن املحاك��م املتخ�ص�صة وهو �أنها ال يجوز �أن
ت�شمل �ضباط اجلي�ش اخلا�ضعني لإ�شراف تنفيذي مبا�شر ،لأن مظهر اال�ستقالل الق�ضائي والنـزاهة الق�ضائية
�سيك��ون غائب��ا .و ُت�ستخدم �أي�ضا يف ق�ضاي��ا الإرهاب يف بع�ض البل��دان �إجراءات خا�ص��ة تتعلق بطول فرتة
االحتجاز وظروفه و�إمكانية املحاكمة �أمام هيئة حم َّلفني.
 -171واحتجاز جماعة حرب الع�صابات �إم 19-بع�ض امل�س�ؤولني الق�ضائيني الكولومبيني يف ق�صر العدل
يف بوغوت��ا يف عام  1985وقتلهم مث��ال ُيذكر مبدى ه�شا�شة الأجهزة الق�ضائية ونظ��ام العدالة اجلنائية يف �أي
دول��ة �أمام العنف الإرهابي .ولفرتة من الزمن يف الت�سعين��ات اعتمدت كولومبيا �إجراءات ت�سمح للمدعني
العامني والق�ضاة بالتوقيع على الوثائق الر�سمية برمز ،بغية حمايتهم من االنتقام .وبعد حت�سن الو�ضع الأمني
يف الب�لاد انته��ت م��دة �سريان هذا احلكم ومل يجدد .بي��د �أن الأحداث التي وقع��ت يف كايل يف � 1أيلول/
�سبتم�بر � 2008أثبتت مرة �أخرى تركيز جماعات العنف على الأهمية الرمزية للنظام الق�ضائي الكولومبي.
فف��ي ذلك التاريخ ُفجرت �سي��ارة ملغومة �أمام ق�صر العدل .ولقي �أربعة مدنيني �أبرياء م�صرعهم ،و�أ�صيب 26
�شخ�ص��ا .ويف غ�ض��ون �أيام متكن فريق من وح��دات ال�شرطة الوطنية ،بالتن�سيق م��ع املدعي العام للمحكمة
املتخ�ص�ص��ة ،م��ن �إلقاء القب�ض على من ُيعتقد �أنهم امل�س�ؤولون .وكان من ب�ين من �ألقي القب�ض عليهم �أفراد
متهمون ب�إيقاف عربة املخيمات  -املحتوية على املتفجرات  -عند ق�صر العدل ،وال�شخ�ص الذي �صنع العبوة
عدت ملنع �أي مالحقة ،وم�شرتي ال�سيارة امللغومة ،و�أخ ل�صانع القنبلة �ساعده يف
النا�سفة ،و�سائق �سيارة �أجرة �أُ ّ
العمل ،وم�ست�أجر املكان الذي خُ زنت فيه مواد ت�صنيع القنبلة والذي مت فيه �صنعها.
 -172وذك��رت درا�س��ة خبري ب�يرو �أن املحكم��ة الد�ستورية يف ذلك البل��د دعت الهيئ��ة الت�شريعية ،يف
ق��رار �صدر يف ع��ام � ،2002إىل اعتم��اد قوانني تن�ص على �إع��ادة املحاكمة يف الق�ضايا الت��ي مت الف�صل فيها
يف حماكم��ات ع�سكرية �سرية تفتق��ر �إىل اال�ستقالل وال�شفافية وامل�ساءلة لأنها ج��رت �أمام ق�ضاة ال ُيك�شف
ع��ن هويته��م .و�أُجريت عندئذ حماكمات جديدة ،توف��رت فيها ال�ضمانات الد�ستوري��ة املتمثلة يف ال�شفافية
وا�ستق�لال الق�ضاء ،لأبيمايل غو�سمان وقي��ادة جماعة الدرب امل�ضيء ،يف حماك��م مدنية عامة وبا�ستخدام
�إجراءات جنائية عادية .و�أدت هذه املحاكمات �إىل �إدانات يف عام  ،2006وتوقيع �أحكام امتدت من ال�سجن
امل�ؤبد لغو�سمان �إىل � 24سنة �سجنا .و�أ�شار خبري بريو �إىل �أن حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان ق�ضت
ب�أن��ه يف هذه الظ��روف ال ت�شل �إعادة املحاكمة يف ظل �ضمانات �إجرائية انته��اكا لل�ضمانات الواجبة التطبيق
التي متنع املحاكمة الثانية على جرمية �سبق �أن �أدين بها ال�شخ�ص �أو ُب ّرئ منها بحكم نهائي.
65

66

خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

 -173ويف حزيران/يوني��ه ُ 1999ع ّدل الد�ستور الرتكي ال�ستبعاد ال�ضباط الع�سكريني من حماكم الأمن
أوجالن �ضد تركيا (الطلب ،99/46221
الوطني .وتناول قرار املحكم��ة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية � َ
احلك��م ال�ص��ادر يف � 12أيار/مايو  ،)2005حماكمة �شارك قا�ض ع�سك��ري يف �إجراءاتها قبل تعديل الد�ستور
الرتك��ي وا�ستعي���ض عنه بقا�ض مدين �شارك فع�لا يف �إ�صدار احلكم .وقررت املحكم��ة �أن الهيئة التي ت�ضم
قا�ضي��ا خا�ضعا ل�سلط��ة الرتب الع�سكري��ة الأعلى منه واالن�ضــب��اط الع�سـكري ال ميك��ن اعـتبارها متمتعة
باال�ستق�لال عن ال�سلطة التنفيذية الالزم ل�ضمان فــك��رة املحاكمة العــادلة .وا�ستند هذا القرار �إىل �أحكام
االتفاقي��ة الأوروبية حلقوق الإن�ســان ،وهي �صك ال ي�سري �إال على ال�صعيد الإقليمي .غري �أنه جتدر مالحظة
أوجالن كانت
�أن امل��ادة ذات ال�صلة م��ن االتفاقية الأوروبيــة والتي ا�س ُتند �إليها لإثبات عــ��دم �صحة �إدانة � َ
امل��ادة  .1-6و�صيغ��ة هذه املادة تكاد �أن تك��ون مطابقة ل�صيغة املادة  ،14املتعلق��ة باملحاكمة العادلة وال�سلطة
الق�ضائية امل�ستقلة ،من العهد الدويل اخلا�ص باحلــقوق املدنية وال�سيا�سية .ومبا �أن  163دولة قبلت االلتزامات
املن�صو���ص عليه��ا يف العهد الدويل ف�إن حيثيات املحكمة الأوروبيــة حلق��وق الإن�سان ب�ش�أن الق�ضاء امل�ستقل
أوجالن ب�إفـادة من الإنرتبول تبني
ته��م جميع البلدان الأط��راف يف هذا العهد .وتتعزز �أهمية احلكم اخلا�ص ب� َ
كي��ف منت �إىل علم الإنرتب��ول �سل�سلة من الأحكام ال�صادرة من حمكمة �إقليميــ��ة قررت فـيها املحكمة �أن
جم��رد وج��ود قا�ض ع�سكري يف حمكـمة ي�ؤثـر �سلبا على حياد املحكم��ة .ونتيجة لذلك �أخطرت الإنتـربول
البل��د ال��ذي تخ�صه تلك احلاالت ب�أنها ال ميكـن �أن تتعاون مع �أي طل��ب ي�ستند �إىل قرار من حمكمة ي�شارك
فيه��ا �أحد الع�سكريني .ويف معظ��م النظم يعتبـر الآن وجود الع�سكريني خروج��ا غري مقبول عن اال�ستقالل
املطل��وب لل�سلط��ة الق�ضائي��ة .وورد يف درا�سة اخلبيـ��ر الإيرلندي �أنه يف حني ميكن يف ظل �سي��ادة القانون �أن
ت�شم��ل املحاكم اجلنائية اخلا�صة الإيرلندية �ضباطا من قوات الدفاع ال تقل رتبتهم عن قائد ()Commandant
فـ���إن جمـي��ع �أع�ضاء املحكمة منـذ ع��ام  1986كانـوا �أع�ضاء عاملني يف ال�سلـط��ة الق�ضائية .وحــتى �سلطة
تعي�ين الق�ضاة املتقـاعدين مل تعد متار�س ،وذلك لتجنب �أي �شاغل ب�ش�أن احتمـال امل�سا�س بالأمن الوظيفي
للق�ضاة وا�ستقاللهم.
 -174ويف باك�سـت��ان� ،أن�ش���أ قـان��ون مكافحـة الإرهـاب لعـ��ام  1997حماكم خا�ص��ة لق�ضـايا الإرهاب،
ت�ست�أنف �أحكامها �أمام حماكم ا�ستئناف خا�صة .ويف ق�ضية هيهرام علي و�آخرون �ضد احتاد باك�ستان (� 15أيار/
مايو  )1998قررت املحكمة العليا �أن املحاكم العليا يف النظام الق�ضائي العادي هي وحدها التي ميكن �أن تنظر
يف دع��اوى اال�ستئن��اف املقدمة من املحاكم اخلا�صة ملكافحة الإرهابي�ين .ور�أت املحكمة �أن هذا �أمر �ضروري
م��ن �أجل احلفاظ على اال�ستق�لال الد�ستوري للنظام الق�ضائي .ويف ق�ضية لياقت ح�سني �ضد احتاد باك�ستان
(� 17شباط/فرباير  ،)1999قررت املحكمة العليا �أن املحاكم الع�سكرية التي �أن�شئت ملحاكمة املدنيني مبوجب
قان��ون القوات امل�سلحة الباك�ستانية (التي تعمل على م�ساعدة ال�سلطة املدنية) غري د�ستورية ودون �أثر قانوين.
و�صدر توجيه ب�أن حتال جميع الق�ضايا �إىل املحاكم املخت�صة مبكافحة �أن�شطة الإرهابيني.
 -175ويف فرنـ�س��ا ،كانـ��ت حمكمـ��ة �أمـن الدول��ة ،التي �أن�شئت يف ع��ام  1960للتعامل م��ع الإرهاب
والهجم��ات على �أمن الدولـ��ة ،حمـكمة ا�سـتثنائية فيما يتعـلق بتكوينها والإج��راءات التي تعمل بها .وقد
�ألغي��ت يف ع��ام  1981و ُنقلت الق�ضاي��ا منها �إىل املحاك��م ذات االخت�صا�ص الق�ضائي الع��ادي .غري �أنه بدا
لل�سلط��ات �أن م��ن ال�ضروري �أن ت�سمح بتعديالت معينة ملراعاة اخل�صائ���ص املميزة للإرهاب ،يف حني حتافظ
ب�صرام��ة على مبد�أ امل�ساواة يف املعامل��ة لق�ضايا الإرهاب يف �إطار القانون الع��ادي .ولذلك جرى الن�ص على
مركزية الإجراءات والتحقيق و�إ�صدار الأحكام يف حمكمة باري�س ،يف �إطار اخت�صا�ص متزامن مع اخت�صا�ص
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املحاك��م الأخرى ذات االخت�صا�ص املكاين .وحتكم توجيه��ات عامة �أو خا�صة �إحالة ملفات الق�ضايا املت�صلة
بالإره��اب �إىل حمكم��ة باري�س املتخ�ص�صة لك��ي تكون لديها ر�ؤي��ة �شاملة جلميع الق�ضايا الت��ي ت�ستحق �أن
وتوجد �آلي��ات لت�سوية حاالت تنازع
ُينظ��ر فيه��ا معا .وتتفادى ه��ذه املركزية معاجلة الق�ضايا معاجل��ة متفرقةَ ،
االخت�صا�ص��ات .وتكفل هذه املركزية وجود معرفة عميق��ة بالبيئة التي يعمل فيها الإرهابيون والو�سائل التي
ي�ستخدمونها .وي�ؤدي ذلك �إىل ت�سهيل التعاون الفعال على ال�صعيدين الوطني والدويل كليهما بني الأجهزة
امل�س�ؤولة عن مكافحة الإرهاب ،مبا يف ذلك التعاون مع املقر الرئي�سي لدائرة اال�ستخبارات الداخلية.
 -176وم��ن �أجل جتنب خطر ترهي��ب املواطنني الذين ي�شارك��ون يف املحاكمات كمح َّلف�ين ،ين�ص �أي�ضا
القانون ال�صادر يف عام  1986على �أن ت�ؤلف هيئة املح َّلفني اجلنائية يف ق�ضايا الإرهاب من ق�ضاة متخ�ص�صني.
وق��د اعرتف املجل�س الد�ستوري الفرن�س��ي بد�ستورية القانون ال�صادر يف � 3أيلول�/سبتمرب ُ .1986وعزز ذلك
القان��ون يف ال�سنوات الأخرية باعتماد �أحكام �إ�ضافية .ومنذ عام  2007ت�شمل املركزية �أي�ضا نتائج الإدانة يف
الإجراءات املتعلقة بتداب�ير تقييد احلرية ،وبوجه �أعم ب�ش�أن تطبيق العقوبات .وخبري الرابطة الدولية لأع�ضاء
النياب��ات العام��ة ،وهو ع�ضو يف ال�سلطة الق�ضائي��ة الفرن�سية ،بينّ فائدة مركزية التحقي��ق واملحاكمة يف ق�ضايا
الإره��اب يف حمكمة باري�س منذ ع��ام  .1986وتتطلب هذه املركزية �أن يدرك الق�ض��اء املحلي �أهمية معاجلة
ق�ضاي��ا الإره��اب يف املكان املنا�سب ،كما تتطلب وجود و�سيلة لت�سوية ح��االت تنازع االخت�صا�ص على وجه
ال�سرع��ة .ومن الأمثلة على ذلك �أن��ه �إذا وقعت �سل�سلة من عمليات ال�سطو امل�سل��ح على البنوك فيمكن �أن
تعت�بر من �أعمال �إحدى جماعات اجلرمية املنظمة ،يف حني تكون يف احلقيقة و�سيلة لتمويل الإرهاب وينبغي
�أن تتوىل التحقيق فيها ال�سلطات املخت�صة بالأعمال الإرهابية.
 -177و�أن�ش���أت �إ�سبانيا املحكمة الوطني��ة املتخ�ص�صة يف عام  .1977وللق�ض��اة واملدعني العامني يف هذه
املحكم��ة اخت�صا�ص وطن��ي واخت�صا�ص ح�صري بجرائم الإرهاب .ووفقا للم��ادة  520من قانون املحاكمات
اجلنائية ف�إن مدة االحتجاز العادية لدى ال�شرطة ،وهي ثالثة �أيام ،ميكن �أن تزاد بيومني �آخرين ب�إذن من قا�ض.
املحتجز من االت�صال بالع��امل اخلارجي خالل هذه الفرتة �إذا �أذن قا���ض بذلك .بيد �أن هذا
وميك��ن حرم��ان َ
الإج��راء ال يلغ��ي احلق يف �أن ي�ساعده حمام ،ولكن يجب �أن تقوم بتعي�ين املحامي ال�سلطات العامة .وميكن
تطبي��ق احلرمان من االت�ص��ال بالعامل اخلارجي عل��ى �أي حتقيق جنائي ب�ش�أن ارتكاب جرمي��ة ،والغر�ض منه
ه��و جتنب هروب املتهمني الآخرين ،وكذل��ك احليلولة دون �إخفاء الأدلة �أو �إتالفه��ا .وبا�ستثناء هذه التدابري
املع ّين��ةُ ،تطبق نف���س القوانني الإجرائية ومعايري الإثبات التي تطبق يف �أي��ة ق�ضية جنائية عادية .ويرى اخلبري
الإ�سباين �أن املحاكم ذات الوالية املتخ�ص�صة ،مثل املحكمة الوطنية الإ�سبانية ،تعزز القدرة على التعامل مع
الإره��اب وغ�يره من الظواهر الإجرامية ،لأنها تتيح للق�ضاة واملدع�ين العامني �أن ي�صبحوا خرباء يف املو�ضوع
ال��ذي يتخ�ص�صون فيه .وتتيح مركزية التحقيق واملحاكمات وجتميعه��ا يف جهاز واحد توفري املزيد من الأمن
للم�س�ؤول�ين الق�ضائيني وزيادة الكفاءة يف العمليات .و�أن�ش�أت كولومبيا �أي�ضا جمموعة من املدعني العامني يف
مكتب املدعي العام ت�سمى الوحدة الوطنية ملكافحة الإرهاب ،وهي متخ�ص�صة يف التحقيقات ب�ش�أن الإرهاب
واجلرائ��م ذات ال�صلة به .وتوجد يف جميع �أنحاء الإقلي��م الوطني حماكم متخ�ص�صة يقت�صر اخت�صا�صها على
اجلرائم اخلطرية ،مبا فيها الإرهاب ،للحكم يف هذه اجلرائم .وكان قا�ض يف حمكمة متخ�ص�صة هو الذي �أ�صدر
الق��رار يف ق�ضي��ة النوغال املذك��ورة يف الف�صل الثاين ،الباب جي��م ،امل�س�ؤولية اجلنائية ع��ن توجيه الأعمال
الإرهابية وتنظيمها.
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 -178وا�س ُتخدمت املحاكم اخلا�صة يف بلدان �أخرى من وقت �إىل �آخر للتعامل مع الإرهاب .وكانت توجد
يف اجلزائ��ر حمكمة لأمن الدولة ،لكنها �ألغيت يف ع��ام  .1989ويف �أوائل الت�سعينات �أدت عمليات االبتزاز
وحلت تلك املحاكم يف عام  ،1995وتعالج
الإرهابي الأوىل �إىل �إن�شاء حماكم جنائية خا�صة يف مناطق معينةُ .
جرائ��م التخري��ب والإره��اب الآن املحاكم اجلنائية العادي��ة .وتتم حماكمة ق�ضايا الإره��اب الآن يف املحاكم
املدنية �أمام قا�ض رئي�س وقا�ضيني م�ساعدين وحم َّلفني اثنني .ويوجد يف حماكم معينة �أي�ضا ق�ضاة متخ�ص�صون
يف الإره��اب واجلرمية املنظمة يتعاملون مع احلاالت التي ت�ستدع��ي تو�سيع نطاق االخت�صا�ص الإقليمي .ويف
كولومبي��ا �أن�شئت مبوجب د�ستور عام  1991خم�س حماكم �إقليمية للتعامل مع االجتار باملخدرات والإرهاب.
ومن��ذ ع��ام  1999خُ ول للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة املتخ�ص�ص�ين االخت�صا�ص بالنظر يف ق�ضايا املخدرات
وغ�س��ل االموال والإره��اب واالجتار غري امل�ش��روع بالأ�سلح��ة الع�سكرية .وحتى يف تلك احل��االت ال ُتقبل
املعلومات اال�ستخبارية �إال وفقا لقواعد الإثبات ،ويجب الك�شف عنها والتحقق منها على نحو كامل.
 -179وكما هو مو�ضح يف درا�سة اخلبري الإيرلندي�ُ ،سلم يف �إيرلندا منذ فرتة طويلة بخطر ترهيب املح َّلفني
يف جمتمع منق�سم ،و�أدى ذلك �إىل �إن�شاء املحاكم اجلنائية اخلا�صة .وتخول املادة  1-3-38من د�ستور �إيرلندا
لعام  1937للمحاكم اجلنائية اخلا�صة �صالحية املحاكمة على اجلرائم:
			" ...حيثم��ا يتب�ين � ...أن املحاك��م العادية غري كافي��ة ل�ضمان �إقامة للعدال��ة بفعالية واحلفاظ على
ال�سالم والنظام العامني".
وتت�أل��ف ه��ذه املحاكم من ثالثة ق�ض��اة يعملون دون وجود هيئ��ة املح َّلفني العادية .وعند �ص��دور �إعالن من
احلكوم��ة ب�ضرورة اللج��وء �إىل املحاكم اخلا�صةُ ،ت�ستخدم تلك املحاكم للنظ��ر يف اجلرائم املرتكبة �ضد الدولة
واالنته��اكات املتعلقة بالأ�سلحة النارية واملواد املتفجرة .وتتاح حمكم��ة جنائية خا�صة �أي�ضا يف احلاالت التي
ي�شه��د فيها مدي��ر النيابات العامة ب�أن هناك حاجة للمعاجلة من ِقبل حمكم��ة خا�صة دون هيئة حم َّلفني .وقد
ا�س ُتخدمت هذه املحاكم لي�س فقط للق�ضايا ذات ال�صلة بالإرهاب بل �أي�ضا لق�ضايا مثل ق�ضية ال�شعب (مدير
النياب��ات العامة) �ض��د غيليغان (غري مبلغ عنها ،املحكم��ة اجلنائية اخلا�ص��ة� 15 ،آذار/مار�س  ،)2001التي
�أدي��ن فيها املدع��ى عليه بجرائم املخدرات ولكن ب��رئ من جرمية قتل ال�صحفية فريوني��كا غريان .ويف ق�ضية
ال�شع��ب (مدير النياب��ات العامة) �ضد كيلي [ُ ، 3 I.R. 115 ،]2006حكم ب���أن حمكمة جنائية خا�صة كانت
على �صواب يف النظر يف ق�ضية تتعلق بالع�ضوية يف منظمة اجلي�ش اجلمهوري الإيرلندي باعتبارها منظمة غري
م�شروع��ة .وخالفا للحكم الذي ت�صدره هيئة حم َّلفني ،والذي ال ي�صاحبه �أي بيان للأ�سباب ،يجب �أن يكون
ر�أي املحكمة اجلنائية اخلا�صة م�صحوبا بتف�سري لقرارات املحكمة وباحلجج .وي�س ّهل هذا احلكم املكتوب �إعادة
النظر يف الق�ضية لدى اال�ستئناف ،وت�صحيح �أي �إجراء خاطئ.
 -180وق��ررت املحكمة العليا الإيرلندية يف ق�ضية جوزي��ف كافانا �ضد �إيرلندا [ IR 321 ]1996د�ستورية
�إج��راءات �إن�ش��اء املحاك��م اجلنائية اخلا�صة ،التي �أكد فيه��ا املدعى عليه �أن املحاك��م اجلنائية اخلا�صة مل تعد
�ضروري��ة .وقُ��دم طلب �إىل اللجن��ة املعنية بحق��وق الإن�سان يف �إطار العه��د الدويل اخلا���ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،و�أفادت اللجنة بر�أيها ب�أن كافانا ُحرم من حقه يف امل�ساواة �أمام القانون .و�سعى كافانا �إىل �إنفاذ ر�أي
اللجن��ة يف املحاك��م الإيرلندية ،ولكن يف عام  2002قررت املحكم��ة العليا �أن ر�أيها ال ميكن �إنفاذه �أو �أن يعلو
عل��ى الت�شريع��ات املحلية �أو على الإدانة .وعاد ال�سيد كافانا �إىل جلنة حقوق الإن�سان �شاكيا من هذا الإجراء.
ويف  25ت�شري��ن الأول�/أكتوب��ر  2002قررت اللجنة �أن دعوى ال�سيد كافان��ا غري مقبولة .وكانت حجتها هي
تقدم �شيئ��ا جديدا با�ستثناء عدم ح�صول��ه على انت�صاف فيما يتعلق بانته��اك تعتقد اللجنة
�أن الدع��وى مل ِّ
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�أن��ه ار ُتكب .ويبدو ه��ذا الر�أي متفقا مع �صيغة املادة  4-5من الربوتوك��ول االختياري للعهد الدويل اخلا�ص
باحلق��وق املدنية وال�سيا�سية .ويخول هذا الربوتوكول للجنة �صالحي��ة "�إر�سال الر�أي الذي انتهت �إليه" �إىل
الدول��ة الط��رف املعنية و�إىل الفرد املعني .ولهذا الر�أي وزن معنوي ولك��ن لي�ست له �أي و�ضعية قابلة للإنفاذ
مبوجب القانون الدويل.
ويبت ،دون هيئة حم َّلفني،
 -181ويف �إيرلندا ال�شمالية� ،أو�صت جلنة عينتها احلكومة ب�أن ينظر قا�ض منفرد ّ
يف ق�ضاي��ا معين��ة مرتبط��ة بحالة الطوارئ .ويف ع��ام  1973ن�ص ت�شريع على جدول باجلرائ��م التي يكون من
املنا�س��ب �أن ينظر فيها قا�ض منفرد ،ب�شرط �أنه يجوز للمدعي العام �أن يحذف من اجلدول �أي جرمية ال عالقة
لها بحالة الطوارئ ،وي�ؤدي ذلك احلذف �إىل املحاكمة بوجود هيئة حم َّلفني .وا�شترُ ط على القا�ضي الذي ينظر
وجددت هذه الأحكام يف قانون
يف الق�ضي��ة دون هيئة حم َّلفني �أن يقدم حكما م�سببا لدعم �أي قرار بالإدانةُ .
الإرهاب لعام  ،2000ولكن ُتركت لينتهي �سريانها يف عام  2007عندما دخل قانون العدل والأمن (�إيرلندا
ال�شمالية) لعام  2007حيز النفاذ .و�أُعطي مدير النيابات العامة ل�ش�ؤون �إيرلندا ال�شمالية يف قانون عام 2007
�صالحي��ة الأمر ب�أن �أي جرم توجه به تهمة ينبغ��ي �أن ينظر فيه قا�ض دون هيئة حم َّلفني �إذا�( :أ) ا�شتبه [مدير
النيابات العامة] يف توافر واحد من �أربعة �شروط ،و(ب) اقتنع ب�أنه قد يختل ميزان العدل �إذا �أجريت املحاكمة
بهيئة حم َّلفني ب�سبب ا�ستيفاء ذلك ال�شرط .وال�شروط الأربعة هي:
		 (� )1أن يك��ون املته��م ع�ضوا يف منظمة حمظورة� ،أو �شريك ل�شخ�ص له هذه ال�صفة� ،أو كان ع�ضوا يف
منظمة حمظورة؛
		 (� )2أن تكون �أي جرمية من اجلرائم التي ُوجهت التهمة بها قد ار ُتكبت بالنيابة عن منظمة حمظورة،
�أو كانت منظمة حمظورة متورطة يف �أي جرم ُوجهت به التهمة �أو �ساعدت على تنفيذه؛
		 (� )3أن تك��ون قد ُبذلت حماول��ة للإ�ضرار بالتحقي��ق �أو املالحقة وجرت املحاول��ة ل�صالح منظمة
حمظورة �أو كانت منظمة حمظورة متورطة يف املحاولة بطريقة �أخرى �أو �ساعدت عليها؛
		 (� )4أن تك��ون جرمية ما قد ار ُتكبت� ،أياً ما كان املدى الذي و�ص��ل �إليه تنفيذها( ،ب�صفة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة) نتيجة لعداء ديني �أو �سيا�سي من جانب �شخ�ص واحد �أو جمموعة من الأ�شخا�ص
جتاه �شخ�ص �آخر �أو جمموعة من الأ�شخا�ص �أو فيما يتعلق بذلك العداء �أو ردا عليه.
التجـمع بغـر�ض الإع��داد لأعمـ��ال �إرهـابية ،و�صـف
 -182وي��رد يف الف�ص��ل الثـال��ث ،البـاب �أل��ف،
ّ
للمـادت�ين �(129أ) و 129من قانون العقوبات الأملاين .وجت ِّرم املادة �(129أ) ت�شكيل منظمة �إرهابية .و ُيحاكم
مرتك��ب هذه اجلرمية يف املرحل��ة الأوىل يف املحكمة الإقليمية العليا ،بينما تخت���ص حمكمة العدل االحتادية
باال�ستئن��اف .ويقرر رئي���س املدعني العامني االحتادي م��ا �إن كان مكتبه �أم مكتب املدع��ي العام يف �إحدى
الوالي��ات �سيعالج الق�ضية .وتتعلق اجلرمية التي تن�ص عليها املادة  129من القانون بت�شكيل منظمة الرتكاب
جرمي��ة جنائي��ة عادية ال تنطوي على غر�ض �إرهابي .ويعالج هذه اجلرمي��ة املدعي العام للوالية وتكون حمكمة
الدرج��ة الأوىل حمكم��ة �إقليمية �أو حمكمة مقاطع��ة ،رهنا مبدى خطورة الق�ضية والعقوب��ة الواجبة التطبيق.
وتخت���ص املحكم��ة الإقليمية العليا باال�ستئناف فيما يتعلق بامل��ادة  .129واعتمدت رو�سيا يف كانون الأول/
دي�سم�بر  2008تعديالت لقانونها اجلنائ��ي االحتادي وقانون الإجراءات اجلنائي��ة .ويحاكَم الآن على جرائم
الإره��اب و�أخذ الرهائن وغريها م��ن اجلرائم اخلطرية املرتكبة �ضد �أمن الدولة �أم��ام حمكمة م�ؤلفة من ثالثة
ق�ضاة حمرتفني .وكانت تلك اجلرائم تخ�ضع �سابقا للمحاكمة ،يف مناطق رو�سيا التي اعتمدت نظام املحاكمة
�أمام هيئة حم َّلفني ،ومن بينها مو�سكو� ،أمام حمكمة ت�ضم اثني ع�شر حملفا.
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 -183ومن الو�سائل الأكرث �إثارة للجدل التي ميكن اتخاذها للتعامل مع التحقيقات واملالحقات الق�ضائية
اخلا�ص��ة بالإرهاب ولتجنب الرتهيب ا�ستخدام املحاك��م الع�سكرية� ،أو املحاكم اخلا�صة التي تعمل دون هيئة
حم َّلف�ين عادية� ،أو �إطالة فرتة االحتج��از لدى ال�شرطة� ،أو العزل عن العامل اخلارجي� ،أو املحاكم املتخ�ص�صة.
و�أو�ض��ح خبري جمهورية الفلبني كيف �ساعد جمرد نق��ل موقع �إجراءات املحكمة نقال ماديا ،يف ظل الظروف
اجلغرافي��ة لذلك البلد ،على حماية العملية الق�ضائية من تعطيلها بوا�سطة الرتويع �أو العنف .ففي عام 2004
ُنقلت �إىل دائرة مانيال املحاكمة يف ق�ضية ال�شعب �ضد قذافى جنجالنى ،وهو قائد يف جماعة �أبو �سياف متهم
بالقي��ام ،طلب��ا للفدية ،باختطاف �أمريكي كان ي��زور �أهل زوجته ،ب�سبب نفوذ جماع��ة �أبو �سياف واجلماعات
االنف�صالي��ة يف منطق��ة مينداناو .وباملثلُ ،نقلت �إىل دائرة مانيال املحاكم��ة التي جرت عام  2004لأع�ضاء يف
جماع��ة �أبو �سياف اتهموا باختطاف �أكرث من  20رهينة من منتجع �سيبادان املاليزي واحتجازهم يف �سولو فى
منطق��ة مينداناو .ففي العا�صمة الوطنية كان توفري احلماية املادية للم�شاركني ولنـزاهة املحاكمات �أ�سهل .ويف
عام  2007اح ُتجز �أع�ضاء جماعة �أبو �سياف امل�س�ؤولون عن عمليات االختطاف التي وقعت يف عام  2001يف
منتجع دو�س باملا�س يف جزيرة باالوان لتقدميهم �إىل املحاكمة التي عقدت يف مبنى يف دائرة مانيال .وقد جتلت
حكمة احتجاز املدعى عليهم يف من�ش�أة بالقرب من العا�صمة ،ولي�س يف مرفق �أقل �أمنا يف �إحدى املقاطعات،
عندم��ا ا�ستوىل �أربعة من املتهمني املحتجزين على ذمة الق�ضية عل��ى �أ�سلحة من احلرا�س .وب�سبب وجود قوة
ع�سكري��ة كب�يرة يف املن�ش�أة الكبرية �أُحبطت حماولتهم الهروب ،ورمبا مل تكن تلك القوة لتتوفر على الفور يف
من�ش�أة ريفية.

باء -عالقة جمع املعلومات اال�ستخبارية
بالتحقيقات اجلنائية
 -184و�ص��ف عدة خرباء التكامل بني الأن�شطة اال�ستخبارية ونظام العدال��ة اجلنائية ب�أنه م�شكلة �أ�سا�سية
يف التعام��ل مع الإرهاب .وي�سبب تق�سيم جمع املعلومات اال�ستخبارية اخلا�صة مبكافحة الإرهاب على �أ�س�س
جغرافية وعلى �أ�س�س وظيفية بني الوزارات ،والرغبة يف حماية امل�صادر والأ�ساليب احل�سا�سة جلمع املعلومات،
وال�شواغ��ل املتعلق��ة بحماية احلريات املدني��ة� ،صعوبات مت�أ�صل��ة يف التن�سيق بني التحقيق��ات واملالحقات
الق�ضائية مع حماية احلقوق املعرتف بها قانوناً يف الوقت نف�سه.
 -185وم��ن الأمن��اط املعت��ادة يف البل��دان ذات امل�ؤ�س�س��ات الأمني��ة الكب�يرة تق�سيم جم��ع املعلومات
اال�ستخباري��ة لأغرا���ض مكافح��ة الإرهاب على �أ�س���س جغرافي��ة �أو وظيفية �أو تقنية .فجم��ع اال�ستخبارات
اخلارجي��ة يف رو�سيا هو من م�س�ؤولية دائرة اال�ستخبارات اخلارجي��ة ( ،)Sluzba Vneshney Razvedkiالتي هي
�إدارة اال�ستخب��ارات الرئي�سية للق��وات امل�سلح��ة ( ،)Glavnoye Razvedovatel'noye Upravlenieيف حني �أن
جم��ع املعلوم��ات اال�ســتخبارية و�إنفـاذ القـوانني فيما يخ�ص الأمن الداخلي هم��ا من م�س�ؤولية دائرة الأمن
االحتادي��ة ( .)Federalnaya Sluzhba Bezopasnostiوالبنيات النظ�يرة يف حكومة الواليات املتحدة هي وكالة
اال�ستخب��ارات املركزي��ة ووكالة ا�ستخب��ارات الدفاع ووكالة الأم��ن القومي (املعنية بالو�سائ��ل التقنية جلمع
املعلومات فقط) فيما يتعل��ق باال�ستخبارات الأجنبية ،ومكتب التحقيقات االحتادي لكل من اال�ستخبارات
الأمنية وجمع الأدلة لأغرا�ض املالحقة الق�ضائية على ال�صعيد الداخلي.
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 -186وي�س ِّل��م تقرير اللجنة الوطنية املعني��ة بالهجمات الإرهابية على الواليات املتح��دة ،يف ملخ�صه ،مبزايا
�إدراك طبيعة احلادثة بعد وقوعها ،لكنه يخل�ص �إىل اال�ستنتاجات التالية ب�ش�أن هجمات �أيلول�/سبتمرب :2001
			"وم��ع ذلك ،كانت هناك مواطن �ضعف حمددة يف امل�ؤام��رة وفر�ص لتعطيلها .و�شملت الإخفاقات
الت�شغيلي��ة—�أي الفر�ص التي مل ت�ستفد منه��ا املنظمات والنظم يف ذلك احلني �أو مل تتمكن من
اال�ستفادة منها—ما يلي
			 •    ع��دم �إدراج ،احلازم��ي واملح�ضار اللذي��ن �شاركا يف عملي��ة االختطاف فيما بع��د ،يف قائمة
الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للمراقبة ،وعدم تعقبهما بعد �أن �سافرا �إىل بانكوك ،وعدم �إبالغ مكتب
التحقيق��ات االحتادي عن ت�أ�شرية دخول الوالي��ات املتحدة املمنوحة لواحد ممن �شاركوا فيما
بعد يف عملية االختطاف �أو ب�سفر رفيقه �إىل الواليات املتحدة؛
			 •    عـ��دم الإبـالغ باملعـلوم��ات التـي تربـط بني املح�ض��ار والأفراد امل�شرتك�ين يف الهجوم على
ال�سفينة كول؛
			 •    عدم الربط ب�ين اعتقال زكريا مو�سوي ،الذي ُو�صف ب�أنه مهتم بالتدريب على الطريان لغر�ض
ا�ستخدام طائرة يف عمل �إرهابي ،بارتفاع م�ؤ�شرات احتمال وقوع الهجوم؛
			 •    عدم اكت�شاف البيانات املزورة املدرجة يف طلبات احل�صول على الت�أ�شريات؛
			 •    ع��دم تو�سيع نطاق قوائم املمنوعني م��ن ال�سفر بالطائرات لت�شمل �أ�سماء �أ�شخا�ص مدرجني يف
قوائم مراقبة الإرهابيني؛
حددهم النظ��ام املعان حا�سوبيا للف��رز امل�سبق للركاب
			 •    ع��دم تفتي�ش ركاب الطائ��رات الذين َّ
()CAPPS؛
			 •    ع��دم تقوية �أبواب قمرة القيادة يف الطائرات �أو اتخاذ تدابري �أخرى لال�ستعداد الحتمال وجود
خاطفي طائرات انتحاريني".
 -187وتو�ض��ح القائمة �أعاله الإخفاق��ات يف االت�صال والتنفيذ من جان��ب وكاالت متعددة ،منها وكالة
اال�ستخبارات املركزية ومكتب التحقيقات االحتادي و�أفراد الأمن يف املطارات والطائرات .و�سيكون من باب
التكه��ن افرتا�ض �أن��ه لو كان هناك نظام مرتب ومن�سق على نحو خمتلف ل��كان قد حال دون وقوع هجمات
�أيلول�/سبتم�بر  .2001وما بدا وا�ضحا فع�لا للجنة امل�سماة جلنة احلادي ع�شر من �أيلول�/سبتمرب هو �أن دمج
قدرات جميع الأطراف ذات ال�صلة امل�شاركة يف عملية مكافحة الإرهاب كان هو �أرجح نهج يحتمل �أن يحقق
النتائ��ج املثل��ى .ومتثلت �إحدى العقبات التي حت��ول دون التوا�صل الفعال عل��ى ال�صعيد الداخلي يف وجود
قي��د مفرو�ض ذاتيا عل��ى ال�سيا�سات داخل وزارة الع��دل يف الواليات املتحدة ،وقد �أُزي��ل ذلك القيد بقرار
املحكم��ة يف عام  ،2002يف الق�ضي��ة ( In re Sealed Case, 310 F. 3 717دائرة مراجعة الأحكام يف املحكمة
املعني��ة مبراقبة اال�ستخبارات اخلارجية بالوالي��ات املتحدة .)2002 ،و ُت�صدر املحكم��ة املركزية املعنية مبراقبة
اال�ستخبارات اخلارجية ،الكائنة يف وا�شنطن العا�صمة ،الإذن بجمع اال�ستخبارات الداخلية عن طريق املراقبة
الإلكرتوني��ة وغريها م��ن عمليات التفتي�ش ال�سرية امل�ستخدمة �ضد عمالء ال��دول الأجنبية والإرهابيني� .أما
جمع الأدلة ال�ستخدامها يف املالحقات اجلنائية فت�أذن به املحاكم االحتادية املحلية العادية ،املوجودة يف جميع
�أنح��اء الواليات املتحدة ،مبوجب قان��ون خمتلف .وقبل عام  ،2001كانت ال�سيا�س��ة الداخلية لوزارة العدل
حت��د من التوا�صل بني �ضباط اال�ستخبارات واملحققني اجلنائي�ين واملدعني العامني لكي ال ُت�ستخدم �أدوات
املخابرات لأغرا�ض التحقيق اجلنائي .وكان الغر�ض من هذا القيد هو احليلولة دون �إ�ساءة ا�ستخدام ما ينطبق
عل��ى العمليات اال�ستخباري��ة من معايري �إثبات �أدنى وقواعد ت�شغيلية �أك�ثر ت�ساهال لتفادي �ضرورة االمتثال
للمعاي�ير الأعلى امل�شرتطة جلمع الأدلة .وكان��ت الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة ت�سم��ح با�ستخدام تقنيات
rd
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�سري��ة معينة جلمع املعلومات داخل الوالي��ات املتحدة وفقا للمعايري الأكرث ت�ساه�لا اخلا�صة بالأمن الوطني
عندم��ا يكون "الغر�ض" من ا�ستخدامه��ا هو جمع املعلومات اال�ستخباري��ة .ومت تغيري القانون يف ت�شرين
الأول�/أكتوبر  2001لل�سم��اح با�ستخدام هذه التقنيات عندما يكون "�أحد الأغرا�ض" هو جمع املعلومات
اال�ستخباري��ة .و�أزال ذل��ك التغي�ير الدالل��ة ال�ضمنية الت��ي مفادها �أن��ه ال ميكن طلب احل�ص��ول على �إذن
جم��ع املعلومات اال�ستخبارية �إال لأغرا�ض ا�ستخباري��ة ،ولي�س لغر�ض جمع املواد التي ميكن �أن تكون مفيدة
كمعلومات ا�ستخبارية وك�أدلة على حد �سواء.
 -188ومع ذلك ،حكم قا�ض من حمكمة املراقبة ب�أن ت�ستمر مراعاة "اخلط الفا�صل" ال�سابق بني التحقيق
اجلنائ��ي وجم��ع املعلومات اال�ستخباري��ة .وا�ست�أنف��ت احلكومة هذا احلك��م .و�أعربت دائ��رة اال�ستئناف يف
حمكم��ة مراقب��ة اال�ستخبارات اخلارجية عن �شكوكها يف �أن الد�ست��ور كان ي�شرتط يف �أي وقت م�ضى وجود
"خط فا�صل" بني �ضباط اال�ستخبارات اخلارجية و�ضباط التحقيقات اجلنائية التابعني ملكتب التحقيقات
االحتادي (الذي يقوم بوظيفة كل من وكالة الأمن الداخلي وال�شرطة الق�ضائية �أو �شرطة التحقيقات للحكومة
الوطنية للواليات ملتحدة) .ور�أت املحكمة �أن تغيري القانون يف عام � 2001أو�ضح �أن الإدارة التعاونية للعمليات
اال�ستخباري��ة ،مع مراعاة �أهداف جم��ع املعلومات اال�ستخبارية و�أغرا�ض احل�ص��ول على الأدلة اجلنائية على
ال�سواء ،م�شروعة وال ينبغي تقييدها.
 -189ون�ش�أ خالف بني حمكمة باري�س ،ب�صفتها املحكمة االبتدائية ،وحمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،ب�ش�أن
اال�ستفادة من نتائج الأن�شطة اال�ستخبارية لأغرا�ض احل�صول على �أدلة يف الدعاوى اجلنائية .ففي كانون الأول/
التجمع الإرهابي .يف
دي�سمرب � 2008أدانت حمكمة باري�س خم�سة من املعتقلني ال�سابقني يف غوانتانامو بجرمية ّ
�أيار/مايو  2009تو�صلت حمكمة اال�ستئناف �إىل نتيجة عك�سية و�أفرجت عنهمُ .وطعن يف احلكم �أمام حمكمة
النق���ض ،و�سيل��زم انتظار نتيجة هذا الطعن قبل ا�ستخال�ص ا�ستنتاجات نهائي��ة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة الهامة .وقد
اعت�برت حمكمة اال�ستئناف يف هذه احلالة بالذات ،على العك���س من حمكمة باري�س� ،أن نتائج اال�ستجواب
الذي �أجراه �ضباط جهاز املخابرات الفرن�سي يف غوانتانامو غري مقبولة كدليل �ضد املدعى عليهم.
 -190وب�صف��ة �أعم ،يت�سم النظام املعمول به يف فرن�سا مبيزة ال�سماح بقبول احلقائق ذات ال�صلة الناجتة عن
ن�شاط��ات اال�ستخبارات ،ب�شروط معين��ة ،يف الإجراءات اجلنائية والق�ضائية .ومن ث��م ففي حني �أن القا�ضي
ه��و الذي ي�أذن بالتن�صت عل��ى املكاملات الهاتفية جلمع الأدلة ف�إن احلكومة ه��ي التي تتحمل امل�س�ؤولية عن
الت�صري��ح بهذا التن�صت للأغرا���ض اال�ستخبارية ،على الرغم من �أن �أي ت�سجي�لات ناجتة ال ميكن �أن ُتقدم
مبا�ش��رة ك�أدل��ة يف املحاكمة .بي��د �أن العنا�صر التي يتم جمعه��ا عن طريق العملي��ات اال�ستخبارية ميكن �أن
ُت ّلخ�ص وتدرج يف ملف التحقيق الق�ضائي دون حتديد م�صادرها �أو �أ�ساليب جمعها .وتقع على عاتق القا�ضي
املحرتف مهمة �أن يقرر اعتبار املعلومات اال�ستخبارية �أدلة مقبولة �أم غري مقبولة .ومع ذلك ف�إن هذه املعلومات
ال ميك��ن �أن تك��ون كافي��ة يف حد ذاتها لتربي��ر توجيه التهمة ،ويج��ب �أن ُتدعم بعنا�صر �أخ��رى .ويتجلى يف
ال�صالحي��ة املخولة لقا�ضي املحاكمة �أو قا�ضي اال�ستئناف لال�ستفادة املحدودة من ناجت الأن�شطة اال�ستخبارية
يف �سياق الإجراءات الق�ضائية تكامل مثايل بني امل�س�ؤولني عن اال�ستخبارات ومن يت�صرفون يف �إطار ال�شرطة
الق�ضائية .و�سيكون القرار الذي �سي�صدر من حمكمة النق�ض يف الق�ضية املذكورة �أعاله مفيدا لتو�ضيح درجة
االنف�صال التي يجب �أن ُتراعى بني البحث عن املعلومات اال�ستخبارية وجمع الأدلة الق�ضائية.
 -191ويحقَّ��ق التن�سي��ق يف بلدان �أخ��رى بو�سائل مثل املرك��ز املتكامل لال�ستخب��ارات والتحقيقات يف
كولومبي��ا ( .)Centro Integrado de Inteligencia e Investigaciónوكما هو مو�ضح يف درا�سة اخلبري الكولومبي
ف���إن نظام اال�ستخبارات جيم 13-الذي ُطبق على عمل �إرهابي مثل ق�ضية النوغال هو ا�سرتاتيجية للتحقيق
والعمليات ت�ستند �إىل �ستة عنا�صر رئي�سية هي التالية:
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ا�ضطالع م�س�ؤول رفيع امل�ستوى يف ال�شرطة الوطنية بالقيادة و�إ�صدار الأوامر فيما يتعلق باجلهود
التي تبذلها ا�ستخبارات ال�شرطة وا�ستخبارات ال�شرطة الق�ضائية؛
جمع الأدلة من ال�سكان املدنيني ،وتفعيل امل�صادر الب�شرية والتقنية ،عالوة على اتخاذ �إجراءات
عاجلة مثل عمليات البحث والتفتي�ش يف م�سرح الأحداث؛
التحق��ق م��ن املعلومات الت��ي تجُ مع ،بتقدي��ر م��دى موثوقيتها و�صدقه��ا وفائدته��ا يف العملية
التنفيذية؛
�إج��راء عملي��ة حتليل ،يليه��ا حتديد طريق��ة العمل للتعرف عل��ى الأطراف امل�س�ؤول��ة والعنا�صر
امل�ستخدم��ة يف الأعم��ال الإرهابية ال�سابق��ة ،ولتكوين فر�ضيات ب�ش�أن دواف��ع ومرتكبي العمل
الإرهابي؛
يبا�ش��ر الق�ضاء عمله مع الت��زام ال�شفافية القانونية التامة يف الأن�شط��ة التنفيذية ،وتتوىل ال�شرطة
جمع املعلومات وحتديد الأ�شخا�ص والأماكن؛
وتوحد هذه املرحلة
اخلط��ط التنفيذية ه��ي املرحلة الأخرية من نظام اال�ستخبارات جي��مِّ .13-
النتائ��ج الت�شغيلية ،بع��د �أن يكون قد مت التحدي��د الكامل ملرتكبي اجلرائ��م الإرهابية الفعليني
والفكريني ،والدع��م القانوين الالزم لإجناز عمليات االعتق��ال واالحتجاز والتفتي�ش .وتتطلب
ه��ذه املرحلة و�ضع خطة هجومية ترمي �إىل متزيق اجلماع��ات الإرهابية وحتديد �سمات امل�س�ؤولية
عن التخطيط للعمل الإرهابي وتنفيذه.

 -192وق��د ذكرت درا�سة اخلبري الكيني ع��دم كفاية التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات .فف��ي بلد مثل كينيا ،حيث
ال�شرط��ة م�ستقلة قانونيا عن �إ�شراف النيابة العامة ،ميك��ن �أن تختار ال�شرطة عدم ا�ست�شارة �أحد املدعني العامني
�إىل �أن ت��رى �أن �أعمال التحقيق قد اكتمل��ت .وميكن �أن يوجد هذا الو�ضع يف بلد يكون فيه املحققون واملدعون
العام��ون منف�صل�ين تنظيميا ،وحيث ال يكون على ال�شرطة واجب توجيه �إخط��ار باجلرمية �إىل مدع عام �أو قا�ض
لب��دء التحقيق ،وحيث ال يتمتع املدعون العامون ب�أي �سلط��ة ق�ضائية لتوجيه التحقيقات� .إال �أنه عندما يتحقق
التع��اون الطوعي فيمكن �أن يكون فعا ًال على غرار فعالية هياكل القانون املدين النمطية التي ميكن فيها �أن ي�أمر
قا�ضي التحقيق �أو املدعي العام ال�شرطة باتخاذ خطوات حتقيقية معينة .وقد ذكرت درا�سة خبري اململكة املتحدة
ب�ش���أن ق�ضية ريجينا �ضد عمر اخليام التعاون بني ال�شرطة واملدع�ين العامني باعتباره عامال م�ساهما يف النجاح.
و ُذك��ر ب�ش�أن تلك العملية �أن ال�شرطة �سلمت فيها بفائ��دة م�شورة النيابة العامة و�سعت طوعا �إىل احل�صول عليها
�أثناء التحقيق ،يف حني �سلم املدعون العامون بدورهم كم�ست�شارين ال يحاولون �إمالء الأن�شطة التنفيذية.
 -193وجتل��ى اال�ستخدام الفعال للمعلومات اال�ستخباري��ة يف ق�ضية ال�شعب (مدير النيابات العامة) �ضد
ماي��كل كيل��ي [ .3 I.R. 115 ]2006فقد �سمح قانـ��ون باعتبـار ر�أي رئيـ�س قوة ال�شرط��ة الوطنية الإيرلندية
( )An Garda Siochanaدلي�لا عل��ى ع�ضوية �شخ�ص يف منظمة حمظورة ،وهذه الع�ضوية جرمية جنائية .وهوجم
ه��ذا القانون يف �سي��اق حماكمة كيلي لأن رئي�س ال�شرطة كان قد ُ�سمح ل��ه باال�ستفادة من امتياز يحول دون
الك�شف عن امل�صادر التي اعتمد عليها .و�أيدت املحكمة العليا يف �إيرلندا مقبولية الدليل وقررت عدم وجود
�أي �إجح��اف ناجت من ذلك ،ب�سب��ب وجود �أدلة �أخرى وفرية غري الر�أي الذي �شه��د به رئي�س ال�شرطة .وكان
م��ن بني الأ�سباب التي دفعت املحكمة لل�سماح بالدليل القائم على الر�أي اخل�شية من االنتقام ،الذي جعل
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الأدل��ة املبا�شرة غري متاحة ،والو�ضع التنظيمي لل�شاهد ،الذي يكفل �أن يكون ر�أيه قائما على امل�س�ؤولية .وزاد
م��ن اطمئن��ان املحكمة املمار�سة التي يتبعها مدير النيابات العامة واملتمثلة يف عدم ا�ستهالل دعوى بناء على
�أدل��ة ت�ستند �إىل الر�أي وح��ده ،واملمار�سة التي تتبعها املحكمة اجلنائية اخلا�ص��ة واملتمثلة يف عدم الإدانة بناء
على هذا الأ�سا�س وحده.
 -194وتقب��ل �إ�سبانيا وبريو والواليات املتحدة �شهادة اخلرباء الت��ي يقدمها ذوو اخلربة من �ضباط ال�شرطة
واال�ستخبارات يف املحاكمة لإثبات عنا�صر مثل تنظيم وتاريخ وم�صطلحات اجلماعات املتهمة بالقيام ب�أن�شطة
�إرهابي��ة .وذكر اخلبري الإ�سباين على وجه التحديد �أن��ه يف املحاكمة املتعلقة بهجمات � 11آذار/مار�س 2004
يف مدريد� ،أدىل ب�شهادتهم خرباء من اال�ستخبارات التابعة لل�شرطة لكي يو�ضحوا بنية خلية �إرهابية و�أ�سلوب
عمله��ا ووظيفتها .وال ُتعترب ه��ذه املعلومات يف �أي من البلدان املذكورة كافية للإدان��ة ،لأنها ال ُت�ستخدم �إال
للتثبت من الأدلة �أو ب�صفة معلومات خلفية .وتعتمد اململكة املتحدة ،للأغرا�ض ذاتها ،على اخلرباء الأكادمييني
�أو غريهم من اخلرباء غري احلكوميني الذين در�سوا حركات و�إيديولوجيات ومناطق معينة .وكما �أو�ضح خبري
اململك��ة املتحدة ،يلزم اتباع هذا النه��ج لأن قواعد املحاكم ت�سمح باال�ستجواب ب�ش�أن امل�صادر التي ُت�سهم يف
�شهادة اخلبري القائمة على الر�أي .ف�إذا ا�س ُتخدم خرباء حكوميون ك�شهود خرباء ،ميكن �أن تكون بع�ض امل�صادر
والأ�سالي��ب الت��ي مت احل�صول على املعلومات عن طريقه��ا ح�سا�سة� ،أو من من�ش�أ �أجنب��ي .ويف حني �أن هذه
امل�ص��ادر والأ�ساليب احل�سا�سة تكون حممية ع��ادة مبوجب �أحكام ال�سرية ف�إنه �سيتعني� ،إذا كانت قد �ساهمت
يف �شه��ادة اخلبري� ،أن ُيك�شف عنها لدى اال�ستجواب �أو يف �إجراءات ك�شف النقاب عن الوثائق وامل�ستندات
قب��ل املحاكم��ة .ونتيجة لذلك اع ُتمد البديل املتمثل يف ا�ستخ��دام الأكادمييني ،الذين ال يعتمدون �إال على
املعلومات امل�ستمدة من امل�صادر املفتوحة التي ي�سهل الك�شف عنها.
 -195وكم��ا ذكر �سابقا ف�إنه ميكن يف النظام الفرن�س��ي �إدراج املعلومات اال�ستخبارية التي تقدمها ال�شرطة
يف مل��ف التحقيق دون بيان م�صدرها النهائي .ويف نظم قانونية �أخرى ،ميكن �أن ت�سهم املعلومات اال�ستخبارية
يف عملي��ة التحـقي��ق دون �أن ت�صب��ح �أدل��ة مبا�شرة .وميك��ن حتقيق ذلك با�ستخ��دام املعلوم��ات الناجتة من
اال�ستخب��ارات ك�سب��ب �سـري للح�صول على �أم��ر ق�ضائي بتفتي�ش �شخ�ص �أو م��كان �أو ال�ستخدام �أ�ساليب
التحقي��ق اخلا�صة .وميكن �أن تنتج من هذا البحث �أو تلك التقني��ات �أدلة مقبولة .ويف هنغاريا ،ين�ص القانون
الراب��ع والثالثون لعام  1994ب�ش�أن حتقيقات ال�شرطة يف الأعمال الإرهابية على �أن املعلومات التي تجُ مع �سرا
وهويات الأ�شخا�ص املعنيني والتفا�صيل التقنية اخلا�صة بجمع املعلومات يجب �أن تكون من �أ�سرار الدولة �إىل
�أن ت�ستخدم ك�أدلة( )35وي�سمح العديد من البلدان ب�إ�صدار �أوامر ق�ضائية جلمع الأدلة بطريقة اقتحامية بناء على
املعلوم��ات التي تتلقاها ال�شرطة من م�صادر تبق��ى �سرية .وقد ت�شرتط قوانني بلد معني �أو قواعده الق�ضائية �أن
ُي ِ
ق�سم املحقق �أو ي� ِّؤكد ،رهنا بعقوبات جنائية� ،أنه يعرف �أن امل�صدر غري املبينّ ميتلك الو�سائل الالزمة ملالحظة
املعلومات املدىل بها �أو للح�صول عليها ،و�أنه يوجد �سبب لالعتقاد ب�أن امل�صدر ُيبلغ املعلومات بدقة ،مثل وجود
مراقبة ت�ؤكد الأحداث التي �أفاد بها امل�صدر .وقد ُي�شرتط �أي�ضا على املدعي العام يف بع�ض الأحيان �أن يتحقق
م��ن �أن ا�ستخدام �أحد �أ�ساليب التحري اخلا�صة �ضروري لأن �أ�ساليب التحري الأخرى جرت حماولتها دون
()36
جناح �أو لأنه يبدو على وجه معقول �أنها لي�س من املرجح �أن تنجح.
 -196و�سيتوقف ا�ستمرار توافر املعلومات اال�ستخبارية املحلية والأجنبية من �أجل تطوير املالحقات اجلنائية
على مدى حماية هذه املعلومات من جانب النظام القانوين .وتخول للمحاكم يف بع�ض النظم �صالحية قانونية
( )35انظر �أي�ضا قانون جمهورية مولدوفا ،رقم  -45ثالث ع�شر ،امل�ؤرخ  4ني�سان�/أبريل .1994
( )36املادة  ،2518الباب  ،18من املدونة القانونية للواليات املتحدة.
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�صريحة ملعاملة املعلومات باعتبارها �سرية �إذا كان من �ش�أن �إف�شائها �أن يهدد الأمن الوطني �أو م�صالح احلكومة
الأجنبي��ة التي قدمتها .ويجوز للمحكم��ة �أي�ضا �أن تلخ�ص املعلومات� ،أو �أن تعتم��د على �أجزاء خمتارة منها
فقط� ،أو �أن ت�سمح لالدعاء بقبول احلقائق املتنازع عليها بدال من الك�شف عن املعلومات احل�سا�سة� ،أو �أن جتمع
بني هذين النهجني .وقد ن�ش�أت هذه امل�شكلة يف املحاكمة الأملانية ملنري املت�صدق ،املنت�سب خللية هامبورغ التي
نف��ذت هجمات �أيلول�/سبتمرب  .2001فقد طال��ب املدعى عليه بتقدمي �سجني حتتجزه الواليات املتحدة وهو
من �أع�ضاء القاعدة لي�شهد يف �صاحله .ورف�ضت �سلطات الواليات املتحدة �إر�سال هذا ال�سجني ،وهو رمزي بن
ال�شيب��ة ،للإدالء ب�شهادته يف �أملانيا .ويف نهاية املطاف ُحل��ت امل�شكلة عن طريق تقدمي ملخ�صات ال�ستجواب
ب��ن ال�شيب��ة و�آخرين .ووفرت هذه امللخ�صات الدليل الذي طلبه املت�صدق ،وهو �أن بن ال�شيبة �أنكر �أي معرفة
بت��ورط املت�صدق يف امل�ؤامرة مع �صديقه حممد عطا .ومع ذلك فقد �أدين املت�صدق بالت�سبب يف م�صرع ركاب
الطائ��رات ،نتيجة لوجود �أدلة �أخرى على �أنه كان يعلم �أن عملية اختطاف طائرات كانت معتزمة ،على الرغم
من �أنه رمبا كان ال يعلم بوجود نية جلعل الطائرة ت�صطدم مببان م�أهولة.
 -197ولدى كل من كندا والواليات املتحدة ت�شريعات توفر للمحاكم �آليات لت�سوية �أوجه التنازع املحتملة
ب�ين حق املتهم يف احل�صول على دفاع فعال واحلاجة �إىل حماية امل�ص��ادر والأ�ساليب اال�ستخبارية احل�سا�سة.
وتن�ص املادة  6-38من قانون الإثبات الكندي لعام  ،1985ب�صيغته املعدلة يف عام  ،2001على ما يلي:
		(� )2إذا خل�ص القا�ضي �إىل �أن الك�شف عن املعلومات من �ش�أنه �أن يلحق ال�ضرر بالعالقات الدولية
�أو الدف��اع الوطن��ي �أو الأمن الوطني ولك��ن خل�ص �إىل �أن امل�صلحة العام��ة يف الك�شف عن املعلومات
تفوق يف �أهميتها امل�صلحة العامة يف عدم الك�شف عنها ،ميكن للقا�ضي ،بعد النظر يف امل�صلحة العامة يف
الك�شف عن املعلومات ويف �شكل و�شروط الك�شف عنها التي يرجح �أكرب ترجيح �أن حتد من �أي �إ�ضرار
بالعالق��ات الدولية �أو الدفاع الوطني �أو الأمن الوطني ينجم عن الك�شف عنها� ،أن ي�أذن ب�أمر منه ،رهنا
ب���أي �شروط يراها منا�سبة ،بالك�شف عن كل املعلومات �أو عن جزء منها �أو ملخ�ص لها� ،أو عن اعرتاف
خطي باحلقائق املت�صلة باملعلومات.
 -198وي�سمى الت�شريع ذو ال�صلة يف الواليات املتحدة قانون �إجراءات املعلومات ال�سرية ( ،)1980التذييل
الثالث للباب  18من املدونة القانونية للواليات املتحدة ،املواد  .16-1وي�ضع هذا الت�شريع �إجراءات للبت قبل
املحاكمة يف �إمكانية الك�شف عن املعلومات ال�سرية ومدى مقبوليتها وفائدتها يف املحاكمات اجلنائية .و ُت ّعرف
املعلوم��ات ال�سرية ب�أنها "�أي معلومات �أو مواد حددتها حكومة الواليات املتحدة ،عمال ب�أمر تنفيذي �أو قانون
�أو الئح��ة ،ب�أنها تلزم حمايتها من الك�شف غري امل�أذون به لدواعي الأمن الوطني" .ووفقا للأمرين التنفيذيني
املنطبق�ين  12 958و ،13 292ي�شم��ل ذلك املواد التي من �ش�أنها �أن تك�شف ع��ن �أن�شطة اال�ستخبارات �أو
م�صادرها �أو �أ�ساليبها ،واملعلومات عن العالقات الع�سكرية �أو الأجنبية ،واملعلومات التي تقدمها �إىل الواليات
املتحدة حكومات �أجنبية تتوقع احلفاظ على �سريتها .ويتيح قانون �إجراءات املعلومات ال�سرية البت الق�ضائي
بن��اء على طلب م��ن طرف واحد ،قبل املحاكم��ة ،يف ماهية املعلومات ال�سرية الت��ي �س ُيك�شف عنها ،و ُيعطي
للحكوم��ة االختيار النهائي ب�ش���أن ما �إن كانت املحاكمة ت�ستحق الإف�شاء ال��ذي قررت املحكمة �أنه �ضروري
�أم ينبغ��ي �صرف النظر عنه .و ُي�ستخدم قانون �إجراءات املعلوم��ات ال�سرية يف ق�ضايا الإرهاب للح�صول على
قرار ق�ضائي ب�ش�أن ما �إن كان يجب �إطالع الدفاع على معلومات �سرية؛ ولإتاحة البت قبل املحاكمة يف ما �إن
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كان��ت املعلوم��ات ال�سرية مقبولة يف املحاكمة؛ وللح�صول على �إذن م��ن املحكمة لال�ستعا�ضة عن املعلومات
ال�سرية مبلخ�صات غري �سرية؛ وملنع الدفاع من �أن يطلب علنا احل�صول على معلومات �سرية قررت املحكمة �أنه
ينبغ��ي حمايتها من اطالع ال�شهود عليها .وميكن �أن تحُ مى مبوجب هذا الت�شريع املعلومات ال�سرية الواردة من
الوالي��ات الق�ضائي��ة الأخرى ومن امل�صادر الدولية .وهناك حكم هام ميك��ن �أن يعطي اجلهات الأجنبية التي
تق��دم املعلومات اال�ستخبارية الثقة ب�أن معلوماتها �ستكون حممي��ة ،وهو �أن القرار النهائي ب�ش�أن الك�شف عن
املعلوم��ات مرتوك حلكومة الواليات املتحدة .ويجوز للقا�ضي �أن يرف���ض املحاكمة ولكن ال يجوز له �أن ُيرغم
االدعاء على تقدمي املعلومات التي يحميها قانون �إجراءات املعلومات ال�سرية.
 -199وخالف��ا لإ�سباني��ا ،التي يجوز فيها لرج��ال الأمن �أن ي�ستخدموا عن��د الإدالء ب�شهادتهم رقم الهوية
احلكوم��يُ ،يطلب عادة يف الواليات املتحدة حتى من العمالء ال�سريني �أن ي�ستخدموا عند الإدالء ب�شهادتهم
�أ�سماءه��م احلقيقي��ة واملعلومات الأ�سا�سية الفعلي��ة عنهم .واال�ستثناء الوحيد من ه��ذه املمار�سة هو يف العادة
ال�سم��اح لل�شهود ال�شركاء يف اجلرمية املدرج�ين يف برنامج لأمن ال�شهود (الذين يجب �أن يك�شفوا يف املحاكمة
عن هويتهم الأ�صلية احلقيقية والفوائد التي ح�صلوا عليها من �أجل الإدالء بال�شهادة) ب�إخفاء اال�سم والعنوان
والعم��ل ال��ذي مت حتويلهم �إليه .والأ�سا�س املنطق��ي لذلك هو �أن ال�شفافية �شبه الكامل��ة �ضرورية ال�ستجواب
ال�شاه��د ا�ستجوابا فع��اال ،ولكن حدا �أدنى من ال�سرية �ض��روري ملنع االنتقام .وقد ُو�سع نط��اق هذه املمار�سة
لت�شمل ال�شهود الر�سميني يف ق�ضايا �إرهاب معينة .ففي ق�ضية الواليات املتحدة �ضد باديليا�ُ ،سمح ل�ضابط بوكالة
()37
املخابرات املركزية ب�أن يديل ب�شهادته ،م�ستخدما ا�سما م�ستعارا ،ب�ش�أن م�صدر وثائق ُ�ضبطت يف �أفغان�ستان.
()38
وكان��ت �إدان��ة ما ي�سمى م�ؤ�س�سة الأر�ض املقد�سة يف ق�ضية الواليات املتح��دة �ضد �شكري �أبو بكر و�آخرين
و�سم��ح ل�ضابط يف املخابرات الإ�سرائيلية
تتعل��ق بادعاء ب���أن منظمة خريية كبرية قدمت دعما ماديا للإرهابُ .
ب��الإدالء ب�شهادته ،مع �إغفال هويت��ه ،فيما يتعلق بتتبع الأموال .وكان �إخفاء الهوي��ة احلقيقية لل�شهود يف هذه
الق�ضايا خروجا طفيفا ن�سبيا عن القاعدة العادية املتمثلة يف الإف�شاء الكامل .فقد ُك�شف عن الو�ضعية الر�سمية
والواجب��ات الر�سمية لل�شاهد ،وكان بو�سع الدفاع �أن ي�ستك�شف عند اال�ستجواب �إمكانية وجود حتيز �أو نق�ص
يف املعرف��ة و�أن يعر���ض ذلك على هيئة املح َّلفني حت��ى دون معرفة اال�سم احلقيق��ي لل�شاهد .ويدل ا�ستخدام
�أ�سالي��ب مبتكرة عل��ى �أن �إدراك احلاجة �إىل �إيجاد حلول مبتكرة مل�شاكل الأم��ن الوطني والتعاون الدويل يف
جمال اال�ستخبارات ال يقت�صر على الفرعني التنفيذي والت�شريعي للحكومة بل ي�شمل املحاكم �أي�ضا.

جيم -فرتات التقادم الطويلة
 -200االلت��زام الطويل املدى بالتحقي��ق واملالحقة يف ق�ضايا الإرهاب ،وتبع��ا لذلك طول الفرتات التي
تت�سن��ى فيها املالحقة� ،ضروريان ب�سبب ح��راك الإرهابيني وجناحهم يف ا�ستخ��دام وثائق هوية مزورة .وحتى
قبل جمزرة ال�سياح يف الأق�صر يف عام � ،1997ألغى القانون رقم  97ل�سنة  1992يف م�صر التقادم فيما يتعلق
بجرائم الإرهاب ،ب�سبب الت�أثري املدمر لتلك اجلرائم على ال�شعب وعلى �شعور املجتمع بالأمان واال�ستقرار.
()37

Case 04-60001-CR, United States v. Adham Amin Hassoun, José Padilla and others, Southern District of Florida,
filed 17 November 2005
()38

.

-

Case 304 Cr, United States v. Holy Land Foundation for Relief and Development, Shukri Abu Baker and others,
Northern District of Texas, filed 26 July 2004

.

خام�سا -الإطار القانوين للمالحقات الق�ضائية للإرهاب

 -201ويو�ضح عدد من الق�ضايا فائدة القوانني التي تلغي التقادم فيما يخ�ص جرائم خطرية معينة� ،أو تقرر
م�ض��ي فرتة زمني��ة طويلة قبل �أن ي�ؤدي التقادم �إىل ا�ستحالة تقدمي الإرهابي�ين �إىل العدالة� ،أو متدد �أو تعلق �أو
جت��دد تلك الفرتة عندم��ا يفر املتهم �أو املدان من البلد .وقد ت�سنت املالحق��ة ب�ش�أن معظم جرائم القتل التي
ارتكبته��ا جماعة  17ت�شري��ن الثاين/نوفمرب الثورية يف اليونان بعد �أن �أ�صيب �أح��د �أع�ضائها يف انفجار قنبلة
يف ع��ام  2002و َك�شَ ف عن تاريخ جرائم القتل التي ارتكبتها املنظمة ،ولكن القوانني التي ُتعلق الإجراءات
�أو متدده��ا ه��ي وحدها التي كان م��ن �ش�أنها �أن تتيح املالحق��ة الق�ضائية ب�ش�أن االغتي��االت التي حدثت يف
منت�ص��ف ال�سبعينات وجتاوزت فرتة التقادم التي يحددها القان��ون .وميكن �أي�ضا �أن تتيح الإدانة الغيابية التي
توف��ر ال�ضمانات الإجرائي��ة الالزمة اعتقال املدعى علي��ه وحب�سه الحقا .وقد �أدانت حمكم��ة �إيطالية خالد
ح�س�ين يف ع��ام  1987بتهمة الإعداد لال�ستيالء على ال�سفينة ال�سياحي��ة �أكيلي الورو ،الذي قُتل فيه �أحد
الركاب .وكان خالد ح�سني هاربا من العدالة �إىل �أن �ألقي القب�ض عليه يف اليونان يف عام  1991بتهمة االجتار
غ�ير امل�شروع بالأ�سلحة .ويف عام  1996مت ت�سليم��ه �إىل �إيطاليا ،حيث تويف يف عام � 2009أثناء ق�ضائه حكما
بال�سج��ن امل�ؤب��د .وحوكم �إيليت�ش رامريي�س �سانت�شي�س ،املعروف �أي�ضا با�س��م الإرهابي كارلو�س ،يف فرن�سا يف
عام  1997عن جرائم قتل ارتكبت يف عام  ،1975وذلك �أي�ضا بعد �أن �أدين غيابيا ثم �أعيدت حماكمته بعد
�أن �أعيد من ال�سودان.
 -202و�أدين��ت فو�ساكو �شيغينوبو امل�س�ؤولة الإدارية يف اجلي�ش الأحم��ر الياباين يف عام  2000لدورها يف
توجي��ه �أخذ الرهائن واحتجازهم ب�صفة غري م�شروعة وجرمية ال�ش��روع يف القتل خالل عملية اال�ستيالء على
وحكم عليها بال�سجن ملدة � 20سنة على
ال�سف��ارة الفرن�سي��ة يف الهاي يف عام  .1974و�أدينت يف عام ُ 2006
الرغم من �أن فرتة التقادم للجرمية التي ارتكبتها يف عام  1974كانت  15عاما يف وقت ارتكاب اجلرمية .و�أيدت
حمكمة اال�ستئناف الإدانة ،وهي الآن معرو�ضة على املحكمة العليا .وقد ت�سنت املالحقة ،كما �أو�ضح اخلبري
الياب��اين ،لأنه �أُثبت �أنها كانت خارج اليابان بني عام��ي  1974و ،1997ويع ّلق التقادم عندما يكون الهارب
خ��ارج الرتاب الوطني )39(.ونتيجة لذلك وا�صلت ال�سلطات اليابانية جهودها لإلقاء القب�ض على الأ�شخا�ص
الذين اختطفوا طائرة يابانية �إىل كوريا ال�شمالية وكانوا هاربني هناك منذ �آذار/مار�س  .1970ومت ترحيل ع�ضو
اجلي���ش الأحم��ر الياباين كازوي يو�شيمورا من بريو �إىل اليابان يف ع��ام  1996لكي يحاكم على نف�س عملية
احتجاز الرهائن يف ال�سفارة الفرن�سية يف الهاي بهولندا التي جرت يف عام  .1974ومت ترحيل يوكيكو �إيكيتا
من رومانيا و�أدينت يف اليابان يف عام  2002بارتكاب انتهاكات تتعلق بال�شروع يف القتل وباملتفجرات .وكانت
حماكمتها قد توقفت يف عام  1977عندما �أُطلق �سراحها مقابل الرهائن الذين اح ُتجزوا على منت رحلة جوية
م��ن الياب��ان �إىل بنغالدي�ش .ولدى �إعادة املحاكمة حكم عليها بال�سجن مل��دة � 20سنة .وحوكم �أربعة �آخرون
م��ن �أع�ضاء اجلي�ش الأحم��ر الياباين يف اليابان على القيام ب�أعمال �إرهابية وبانتهاكات تتعلق بجوازات ال�سفر
ارتكبت يف ال�سبعينات بعد طردهم من لبنان يف عام  .2000ويف عام  2004زادت اليابان فرتة التقادم جلرائم
القتل من  15عاما �إىل  25عاما.
 -203و�س َّن��ت �إيطاليا ت�شريعا يف ع��ام  2007ين�ص على �أن اجلرائم التي يعاق��ب عليها بال�سجن امل�ؤبد ال
تنق�ض��ي بالتقادم .و�سلم القانون الفرن�س��ي ملكافحة الإرهاب لعام  1986ب�ض��رورة الن�ص على فرتات طويلة
( )39تن�ص الفقرة  1من املادة  255من قانون الإجراءات اجلنائية على ما يلي" :حيثما يكون اجلاين خارج اليابان �أو يخفي نف�سه بحيث
ي�ستحي��ل �أن تق��دم �إليه ن�سخة من �صحيفة االتهام �أو يقدم �إلي��ه �إ�شعار بالأمر امل�ستعجل ،ال حتت�سب �ضمن فرتة التقادم الفرتة التي يكون فيها
اجلاين خارج اليابان �أو يخفي فيها نف�سه".
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وم��دد ذلك القانون فرتة التقادم من � 20سنة �إىل  30عاما لأخطر
للبح��ث عن الإرهابيني الدوليني الهاربنيَّ ،
جرائ��م الإرهاب ،ومن � 10أعوام �إىل  20عاما للجرائم الأق��ل خطورة .وحتى طلب الت�سليم ال�ساري املفعول
ميكن �أن يدوم عقدا من الزمان ،مثل الطلب الفرن�سي املقــدم �إىل اململكة املتحـدة لإعادة ر�شيد رم�ضة .وكان
رم�ض��ة قـد قدم دعم��ا ماديا �إىل اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة يف تفجيــرات مرتو الأنفاق وال�سكك احلديـدية
يف باري���س و�أماك��ن �أخرى .وقُدم طلب ت�سليم املطلوبني يف ع��ام  ،1995ووافقـت عليـه اململـكة املتحـدة يف
عـام  ،2005وتلت ذلك �إدانات يف عامي  2006و.2007

�ساد�سا -م�سائل التحقيق والتقا�ضي
�ألف -العقبات النمطية التي تعرت�ض التحقيق
 -204تتجل��ى يف تاريخ ق�ضايا الإرهاب عقبات منطي��ة .فق�ضايا التفجري بطبيعتها جتعل عملية اجلمع املادي
للأدل��ة عملية �شاقة تنط��وي على التعامل مع الرف��ات الب�شرية وجمع وحتليل بقاي��ا املتفجرات والبحث عن
الو�سيل��ة الت��ي مت بها �إي�صالها وتفجريها .وتتطل��ب حتقيقات الإرهاب موارد كبرية ،وكث�يرا ما تتطلب قدرات
وا�سعة يف جمال الطب ال�شرعي ،وتعتمد على توافر �أدوات حتقيقية قادرة على اخرتاق اجلماعة الت�آمرية .وقد
اعترب اخلرباء مقبولية نتائج املراقبة الإلكرتونية وو�سائل حتفيز التعاون من جانب ال�شركاء يف اجلرمية ،مبا يف ذلك
وج��ود برنامج لأمن ال�شهود� ،أم��را �ضروريا ب�صفة خا�صة .ويتطلب �إيجاد و�سائ��ل فعالة للتعامل مع ا�ستخدام
الإرهابيني للإنرتنت �إدخال حت�سينات كبرية على البنية القانونية للتعاون الدويل.
 -205وميك��ن يف البداية �أن يبدو اجلهد املطل��وب للتحقيق يف الأعمال الإرهابية �ضخما �إىل حد يدعو �إىل
الي�أ���س .فقد تط ّلب التحقيق يف تفجري �إحدى رحالت احتاد النق��ل اجلوي ()Union des Transport Aeriens
يف ع��ام  1989على �سماء النيج��ر تفتي�ش منطقة �شا�سعة من ال�صحراء و�إر�س��ال  15طنا من املواد �إىل فرن�سا
لتحليلها .ويلزم م�ستوى عال من املهارات التقنية ملواكبة التطور الذي يتميز به الأ�شخا�ص الذين يتم تدريبهم
على ارتكاب الأعمال الإرهابية .وبينت درا�سة اخلبري الكولومبي ب�ش�أن تفجري نادي النوغال تفا�صيل مهارات
الط��ب ال�شرعي املطلوبة لتحليل تفج�يرات القنابل ،والتعرف على رفات �أكرث م��ن  30من ال�ضحايا واجلناة
املحتمل�ين ،والقدرة على �إعادة ترتيب معلومات االت�ص��االت وحتليلها .وو�صفت درا�سة اخلبري الرو�سي كيف
�أثبت��ت فحو�ص اال�ستدالل العلمي اجلنائي يف واقعة تفجري خط �أنابيب يف جمهورية تتار�ستان يف عام 2005
�أن �آث��ار املتفجرات التي ُوجدت عل��ى حقيبة ظهر وعلى مالب�س امل�شتبه فيه كان��ت مطابقة للآثار الناجتة من
االنفج��ار .ويف ق�ضي��ة �أخرى ،تعلم �أع�ض��اء جماعة عنيفة تدربت يف ال�شي�شان امله��ارات الالزمة ل�صنع جهاز
انفجاري مرجتل با�ستخدام �ساعة يد ميكن �شرا�ؤها من �أحد املتاجر العادية ،واقت�ضى ذلك �أن يتمكن املحققون
من التعرف على هذه الأجهزة عالوة على مهاراتهم ال�شُّ َرطية الأخرى.
 -206يف ق�ضي��ة ال�شعب (مدير النيابات العامة) �ضد كيل��ي� ،3 I.R. 115 ]2006[ ،أيدت املحكمة العليا
الإيرلندي��ة مقبولية الأدل��ة امل�ستندة �إىل الر�أي ب�ش�أن الع�ضوية يف املنظمات غ�ير امل�شروعة ،وذلك جزئيا لأن
"ال�شه��ود لن يتقدم��وا [للإدالء ب�شهادتهم] يف ظل اخلوف من االنتقام" .وذك��رت درا�سة اخلبري الكيني �أن
ال�شه��ود يب��دون �إحجاماً مماث� ً
لا ،و�أن �إحجامهم يتزايد من ج��راء عدم وجود برنامج حلماي��ة ال�شهود �أو �إعادة
توطينهم .وكانت هناك عقبات �أخرى تعرقل املالحقة الناجحة وهي عدم توافر خرباء متمر�سني على �أ�ساليب
اال�ست��دالل العلمي اجلنائ��ي ،وعدم وجود �إجراءات موح��دة م�سبقة ب�ش�أن �إدارة م�س��رح اجلرمية ،واالرتباك
ب�ش�أن تق�سيم امل�س�ؤوليات ،وعدم وجود �إجراءات موحدة للعمليات .و ُتربز تقارير جلنة التحقيق الدولية ب�ش�أن
التحقي��ق يف اغتي��ال رئي�س ال��وزراء اللبناين ال�سابق احلري��ري يف لبنان �أوجه ق�صور مماثلة مل��ا ذكرته كينيا يف
جم��ال اال�ست��دالل العلمي اجلنائي ويف جمال التنظيم .وعلى خالف ذلك ف���إن م�س�ألة التفجريات املتزامنة
لأربع��ة مكات��ب تابعة ملجموعة باناميك�س املالي��ة يف مك�سيكو �سيتي مت حلها عن طري��ق اال�ستدالل العلمي
اجلنائي الدقيق� ،إىل جانب التحقيق التقليدي يف املنطقة املجاورة والتنقيب يف قواعد البيانات للح�صول على
املعلومات اال�ستخبارية املتاحة للتعرف على امل�شتبه بهم.
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 -207و�أ�شارت درا�سة اخلبري الإ�سباين �إىل امل�شاكل املتعلقة بالتحديد الدقيق للمتفجرات التي ا�س ُتخدمت
يف هجم��ات مدري��د يف � 11آذار/مار���س  ،2004وبتحديد هوي��ة امل�شتبه فيهم .وا�شتمل��ت املحاكمة يف هذه
الق�ضية على النظر يف �إعالنات  29متهما ،وما يقرب من � 300شاهد ،وحوايل  100خبري يف �ش�ؤون املتفجرات
واحلم���ض النووي والب�صم��ات واملقذوفات والوثائق والرتجمة والطب ال�شرع��ي والطب النف�سي وغري ذلك
م��ن امل�سائل .ووفقا لإفادة اخلبري الإ�سباين� ،أدت �إجراءات املحاكم��ة ال�شفوية �إىل ت�صحيح انطباعات النا�س
اخلاطئ��ة والتدلي��ل على �أن حقوق املتهمني وال�ضحايا قد احترُ مت .ويرى اخلب�ير الإ�سباين �أن هذا االنت�صار
ل�سي��ادة القان��ون يف النظام الق�ضائي الإ�سب��اين هو �أكرب تعبري عن االحرتام ميك��ن �أن يقدم �إىل ال�ضحايا عن
طريق �إثبات الوقائع احلقيقية ومعاقبة املذنبني.
 -208وت�ص��ف امل��واد التي وفرها خب�ير �إيطايل العديد من احل��االت التي اعتمدت فيه��ا اجلرمية املنظمة
تكتي��كات �إرهابي��ة للت�أثري على �سيا�سات الدولة ،والتي �سبق بيانه��ا يف الف�صل الرابع ،الباب جيم ،الإرهاب
واجلرمية املنظمة .وي�سرد احلكم ال�صادر يف حماكمة �أغليريي �أ�سماء ال�شهود الذين �أدلوا ب�شهاداتهم ب�ش�أن انفجار
القنبل��ة ال��ذي �أودى بحياة مدير لل�ش�ؤون اجلنائية جيوفاين فالكوين و�آخرين .وكان من بني ال�شهود العلميني
اخل�براء املتوقع اال�ستعانة به��م يف جماالت الطب واملتفج��رات واحلم�ض النووي والب�صم��ات واالت�صاالت
وفح���ص م�س��رح اجلرمية ،وكذل��ك علماء نبات للإفادة بحال��ة �أوراق ال�شجر يف موق��ع الر�صد الذي مت تفجري
القنبل��ة منه كما �شملت الأدلة العلمية و�سجالت مركز لر�صد الزالزل �أمكن بوا�سطتها حتديد الوقت الدقيق
لالنفجار باال�ستفادة من موجة ال�صدمة الناجتة منه والتي ُ�سجلت على بعد  65كيلومرتا.
 -209ويت�ض��ح مقـدار املوارد الالزمة لإجراء حتقيقات فعالة يف الأعمال الإرهابية املتعلقة بالتفجريات من
ميزاني��ة ر�صدت يف الأمم املتح��دة لعام  2007للعاملني يف جلنة التحقيق الدولي��ة التي �أن�شئت للتحقـيق يف
تفجري رئي���س الـوزراء اللبناين ال�سابق رفـيق احلريري واجلرائم املرتبـط��ة بذلـك التفـجري .فتـلـك امليـزانية
توف��ر  188وظيفة دولي��ة و 51وظيفة وطنية ،ف�ضال عن املوارد التي خ�ص�صته��ا احلكومة اللبنانية للتحقيق يف
اغتي��ال احلري��ري .وما زال ه��ذا التحقيق م�ستمرا منذ �سن��وات ،وهذا لي�س �أمرا غري م�أل��وف ،لأن حتقيقات
الإرهاب تكون عادة بطيئة ب�سبب تدمري الأدلة وب�سبب �أ�ساليب التمويه الناجحة التي يتبعها الإرهابيون ذوو
اخل�برة .وعالوة على ذلك ،ميك��ن �أن ت�ؤدي الطبيعة التنظيمية للجرمية �إىل ب��طء جتميع الأدلة على العالقات
والأن�شطة ،بدال من االكت�شاف املفاجئ لأدلة حتدد هوية اجلاين.
 -210وتب�ّي�نّ درا�سة خلبري �إيطايل كيف ا�ستمرت عملية 'املهاجرون' يف �إيطاليا � 6سنوات .وكانت املرحلة
الأوىل تتعل��ق بقيام اجلماع��ة ال�سلفية للدعوة والقتال ب�إر�سال مقاتلني من �إيطاليا �إىل ال�شي�شان ،و�أ�سفرت عن
التجمع الإجرامي وارتكاب جرائم �سرقة وجرائم تتعلق بتزوير
�إدانة �سامي بن خمي�س ال�صيد و�آخرين بتهمة ّ
امل�ستندات وبامل�ساعدة على الهجرة غري امل�شروعة .و�أ�سفرت املرحلة الثانية عن املزيد من �أحكام الإدانة بتهمة
التجمع الإجرامي و�أن�شطة داعمة ذات �صلة بهجمات كان معتزما �أن تنفذ يف �أملانيا وفرن�سا .و�أ�سفرت املرحلة
ّ
بالتجم��ع الإجرامي وباملمتلكات امل�سروقة ،ونتجت عن عمليات
الثالث��ة �أي�ضا عن �أحكام الإدانة بتهم تتعلق ّ
البح��ث التي انطوت عليها الق�ضية كمية كبرية من الوثائق التي تطلبت �إجراء املزيد من التحليالت املتعلقة
بالتح��ري والإثب��ات .و�أدت كل مرحلة من مراحل هذا التحقيق املعقد �إىل التو�صل �إىل �أدلة مفيدة للتحقيق
وك�شف��ت عن �صالت بحاالت �أخرى ،مبا يو�ضح املوارد الهائلة املطلوبة لال�ضطالع ال�سليم بالتحقيقات ب�ش�أن
املنظمات والأن�شطة الإرهابية الدولية.
 -211ويثري ا�ستخدام الإرهابيني لو�سائل االت�ص��ال الإلكرتوين م�شاكل خا�صة بالتحقيق ،لأن الإنرتنت
ال تع��رف احلدود اجلغرافية وكذل��ك لأن الهيكل احلايل وطريقة الت�شغيل احلالي��ة لل�شبكة العاملية (الويب)

�ساد�سا -م�سائل التحقيق والتقا�ضي

ي�سهالن عدم الك�شف عن الهوية .والكثري من اجلرائم امل�ستقلة املت�صلة بالتحري�ض والتجنيد ومتجيد الإرهابيني
والأعم��ال الإرهابية ينطبق عل��ى االت�صال الإلكرتوين كما ينطبق على التفاع��ل ال�شخ�صي .غري �أن جتهيل
الهوي��ة ال��ذي ميكن �أن يحققه ب�سهولة حتى �أقل م�ستخدمي الإنرتن��ت براعة ميكن �أن ي�شكل عقبة للتحقيق
ي�صع��ب التغلب عليه��ا .وقد �شرح خبري الواليات املتحدة كيف ت�سبب املفاهي��م الد�ستورية حلرية التعبري يف
بل��ده م�ش��اكل التجرمي امل��زدوج التي ميكن �أن تعرقل التع��اون عندما يرد طلب التعاون م��ن بلد �آخر ي�شرتط
التن�صت� ،أو معلومات عن �أحد مواقع ال�شبكة العاملية (الويب)
�إجراءات ق�ضائية �إلزامية ،مثل امل�ساعدة على ُّ
وع��ن االت�صاالت املخزونة التي ال يتوفر بع�ضها �إال من م�ص��ادر يف الواليات املتحدة .وعالوة على ذلك ف�إن
ال�سرع��ة الت��ي ميكن �إجناز عمليات الإنرتنت به��ا تتطلب وجود �آليات تعاون دويل ق��ادرة على العمل ب�سرعة
ومرون��ة مل ي�سبق لهما مثيل .وتفر�ض كل هذه امل�شاكل احلاجة �إىل نظ��ام قانوين ي�ستجيب للم�سائل التقنية
والقانونية و�ضغوط ال�صناعة التي تنطوي عليها الهجمات الإرهابية على �أمن احلا�سوب ،وا�ستخدام الإرهابيني
للإنرتن��ت لالت�صال ،والتحول الذاتي �إىل التطرف عن طري��ق الدخول �إىل املواقع التي ت�صور العنف وت�شيد
ب��ه ،و�سهولة احل�صول على �إر�شادات تعليمية عن �صنع القنابل والأ�سلحة الأخرى .وما زالت مو�سوعة اجلهاد
املعروف��ة جي��دا متاحة لالطالع ،منذ عام  2003عل��ى الأقل ،على مواقع االنرتنت الت��ي ي�ستخدمها تنظيم
القاع��دة .وتت�أل��ف املو�سوعة من عدة �آالف م��ن ال�صفحات من الإر�شادات عن �صن��ع املتفجرات والقنابل،
وا�ستخ��دام الأ�سلح��ة النارية ،واالحتياطات الأمني��ة ،والإ�سعافات الأولية ،واال�ستط�لاع ،والت�سلل ،وقراءة
اخلرائط ،والتخريب .و�أ�شارت درا�سة م�صر �إىل �أن الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن هجوم بالقنابل وقع يف  7ني�سان/
�أبري��ل  2005يف �سوق يف منطقة الأزهر والتفجريات االنتحارية وعمليات �إطالق النار يف � 5أيار/مايو 2005
كانوا جميعا ينتمون �إىل اجلماعة ال�سلفية اجلهادية .وكانت لدى �أحد زعماء تلك اجلماعة وثيقة ُو�صفت ب�أنها
املو�سوع��ة اجلهادي��ة ،حتتوي على تعليمات عن كيفي��ة �صنع املتفجرات وعلى ملفات ع��ن الدوائر الكهربائية
و�أجه��زة التوقيت للعبوات نا�سفة ،وذاكرة حا�سوبية حتتوي على ملفات عن الدوائر الكهربائية ومعلومات عن
زرع الألغام واملتفجرات و�صنع ال�سموم.
 -212وفيما يتعلق مب�س�ألة التن�سيق ،و�صف عدة خرباء النظام الفرن�سي ،الذي يعمل حتت �إمرة ال�سلطات
القانوني��ة وبتوجيه من فريق متمر�س م�ؤلف م��ن ق�ضاة حتقيق ومدعني عامني وحتت توجيههم ،ب�أنه يوفر و�سيلة
فعال��ة وكف�ؤة ال�ستخدام جميع �أ�ساليب التحري الالزمة .و�ش��ددت درا�سة اململكة املتحدة على �أهمية الت�آزر
ال��ذي ينتج عندما ي�سعى املحققون طوع��ا �إىل احل�صول على م�شورة النيابة العامة لال�سرت�شاد بها يف التحقيق
وعندم��ا يقدم املدعون العامون امل�شورة القانونية دون �أن يحاولوا توجيه التحقيق .وتفيد درا�سة اخلبري الياباين
بنف�س امل�ضمون ،وهو �أن التحقيقات يف الأعمال الإرهابية عادة ما تكون معقدة للغاية و�أن جمع الأدلة وتطبيق
القوان�ين عملي��ة �شاقة .ولهذا ال�سبب فمن ال�شائع �أن تقوم ال�شرطة ،عل��ى الرغم من �أنها م�ستقلة من الناحية
القانونية ،ب�إبالغ النيابة العامة بالق�ضية يف املراحل الأوىل من التحقيق وبالت�شاور مع املدعي العام لدى تقييم
الأدلة وتف�سري القوانني.
 -213وعلى الرغم من التحريات والتحقيقات املكثفة التي ي�ضطلع بها ،ف�إن حماكمات املتهمني بالإرهاب
تت�سم بال�صعوبة ب�سبب طولها ،حتى و�إن مل يوجد �سبب �آخر ،فطولها ي�سبب م�شاكل تتعلق باحلاجة امل�ستمرة
�إىل اال�ستعان��ة باملوظف�ين وم�شاكل لوج�ستية .كم��ا �أن الكثري من الأدلة ذات ال�صلة رمب��ا يتعر�ض للدمار �أو
ق��د يغ��دو فح�سب غري متاح ،وقد حتدث �أخطاء يف التحقيق واملالحق��ة الق�ضائية .وقد انتهت املالحقة التي
ج��رت يف الأرجنتني لل�ص �سيارات و�أربعة من رج��ال ال�شرطة ،ا�ش ُتبه يف م�شاركتهم يف تفجري مركز للجالية
اليهودية يف بوين�س �آير�س ،بالرباءة يف عام  2004بعد ما يقرب من ثالث �سنوات من اال�ستماع �إىل �أقوال ما
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يقرب من  1300من ال�شهود واخلرباء .وا�ستمرت من  28ني�سان�/أبريل � 2003إىل � 16آذار/مار�س ،2005
املحاكمة التي �أجرتها كندا الثنني من ن�شطاء ال�سيخ اتهما بقتل � 329ضحية يف تفجري طائرة اخلطوط اجلوية
الهندي��ة ي��وم  23حزيران/يونيه  1985ثم انتهت بال�براءة .وحتى املالحقات الق�ضائي��ة الناجحة ميكن �أن
التحمل ب�سبب طولها وتعقدها .فق��د انطوت حماكمة عام  1988املتعلقة بتفجري طائرة رحلة
ت�صب��ح ع�سرية ّ
ب��ان �أمرييكان  103فوق لوكربي با�سكتلندا على تطبي��ق القانون اال�سكتلندي من جانب حمكمة منعقدة يف
هولن��دا ،وا�ستمرت من �أيار/مايو � 2000إىل  31كانون الثاين/يناير  ،2001ومل تكتمل �إجراءات اال�ستئناف
حت��ى عام  .2002وا�ستمرت املحاكمة على االغتياالت الت��ي ارتكبتها جماعة  17ت�شرين الثاين/نوفمرب يف
اليون��ان ع�شرة �أ�شهر يف عام  2003و�شملت نحو � 500شاهد وع�ش��رات املحامني .ونتجت عن �إعادة حماكمة
�أ�شخا�ص مرتبطني مب�ؤ�س�سة الأر�ض املقد�سة ،وهي منظمة جلمع الأموال يوجد مقرها يف والية تك�سا�س بالواليات
املتح��دة �أحكام �إدانة بتهمة متويل الإرهاب .غري �أن الأحكام جاءت يف �أعقاب حماكمة غري حا�سمة ا�ستمرت
�شهرين يف �أواخر عام  2007و�إعادة لها ا�ستمرت �شهرين يف �أواخر عام  ،2008وا�ستندت �إىل حتقيق ا�ستغرق
م��ا يقرب من  15عاما .و�أ�سف��رت الهجمات على القطارات التي حدثت يف مدريد يف � 11آذار/مار�س 2004
عن حماكمة � 18شخ�صا ،على الرغم من �أن �سبعة من املت�آمرين كانوا قد فجروا �أنف�سهم يف �شقة يف �إحدى املدن
القريبة وهرب �آخرون .و�أُلقي القب�ض على العديد من املفجرين الفعليني وحوكموا مع �شركاء �آخرين.
 -214وو�صف��ت �إفادة خبري اململكة املتحدة حماكمة عم��ر اخليام و�آخرين بتهمة الت�آمر لتفجري ملهى ليلي
يف لن��دن �أو يف م��كان �آخر .ورغم �أن التخطيط للهجوم كان مر�صودا خالل جزء كبري من مدته فقد ا�ستمرت
املحاكم��ة ملا يقرب من عام كامل .و�شملت اال�ستنتاجات العملية املذك��ورة يف �إفادة اململكة املتحدة احلاجة
�إىل وج��ود حم�ض��ر حريف م�ستمر للمحاكمة ميكن الرج��وع �إليه ال�ستذكار تفا�صيل الأدل��ة التي قُدمت قبل
�أ�شهر ،وا�ست�صواب عر�ض الأدلة �إلكرتونيا لزيادة و�ضوحها .وذكرت نف�س الإفادة �أي�ضا احلاجة �إىل وجود رقابة
ق�ضائي��ة حازمة على الإجراءات الطويلة ،وميك��ن �أن يدل ذلك على ا�ست�صواب وجود فريق من الق�ضاة ذوي
اخل�برة �أو امل�ؤهلني ت�أهيال خا�ص��ا ملعاجلة الق�ضايا الطويلة واملتميزة ب�صعوبة خا�ص��ة .ويف اململكة املتحدة تعقد
جل�س��ة �سماع حت�ضريية �إلزامية جلميع ق�ضايا الإرهاب .وتتيح هذه اجلل�سات اتخاذ قرار مبكر وتقدمي ا�ستئناف
فوري ب�ش�أن النقاط القانونية املتنازع عليها ،وت�سوية امل�سائل املتعلقة با�ستمرار احتجاز املدعى عليهم.
 -215وت��دل التجربة على �صعوبة �إثب��ات نطاق م�ؤامرة �إجرامية للمحكمة دون مراقبة �إلكرتونية� ،أو ت�س ُّلل
�ضاب��ط �شرطة �إىل داخل اجلماع��ة� ،أو تعاون ع�ضو يف اجلماعة ك�شاهد يديل ب�شهادت��ه ،والأمثل هو توافر كل
و�سائ��ل الإثب��ات هذه .ومن �أجل توفري و�سائل �أف�ضل للتحقي��ق يف الإرهاب اعتمدت اجلزائر يف عام 2006
قانونا ي�سمح باملراقبة بامليكروفونات والكامريات واعرتا�ض املرا�سالت .ويلزم �إذن ال�ستخدام هذه الو�سائل و�أن
تنفذ حتت ال�سيطرة املبا�شرة للمدعي العام .ويجيز القانون نف�سه �أ�سلوب الت�سلل لغر�ض التحقيق يف الإرهاب
�أو يف اجلرمي��ة املنظمة ،ويتوقَّع القانون �أن يرتكب العميل خمالفات حمددة ب�سيطة يف �سياق عمليات الت�سلل،
وي�سم��ح له بذلك .وتحُ مى �سرية هوية العميل بعناي��ة مبوجب القانون ،ولكن يجب �أن جتري عمليات الت�سلل
حت��ت �إ�شراف املدعي العام �أو قا�ضي التحقيق .وق��د ات�ضحت فائدة املراقبة التقنية لالت�صاالت بالتمكن من
احليلول��ة دون تنفي��ذ خمطط تفجري �سوق عيد امليالد يف �سرتا�سبورغ يف كان��ون الأول/دي�سمرب  ،2000ومن
جن��اح املحاكمة الت��ي ُو�صفت يف العر�ض الإي�ضاحي ال��ذي قدمه خبري اململكة املتح��دة لق�ضية ريجينا �ضد
اخلي��ام .وكما هو مذك��ور يف الف�صل الثالث ،الب��اب واو ،التحري�ض على ارتكاب جرائ��م الإرهاب واجلرائم
ذات ال�صل��ة ب��ه� ،أدين حممد حامد وعدد من رفاقه يف ع��ام  2008يف اململكة املتحدة بتهمة التحري�ض على
القتل ،وتوفري التدريب لغر�ض الإرهاب ،وح�ضور خميم لتدريب الإرهابيني .وكانت هذه التهم مدعومة بعدد
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والتن�صت بامليكروفونات و�شهادة عميل��ة �شرطة �سرية ت�سللت
م��ن و�سائ��ل الإثبات ،من بينها املراقبة املادي��ة ُّ
�إىل جماع��ة حامد .وت�شكل تقني��ات التحقيق اخلا�صة هذه جانبا �أ�سا�سيا م��ن اال�سرتاتيجية الوقائية ملكافحة
الإره��اب .ولن يتحقق �س��وى القليل بالن�ص على اجلرائم الوقائية احلديثة الت��ي تتيح املعاقبة على التح�ضري
للأعمال الإرهابية دون تخويل ال�سلطات احلكومية ال�صالحيات الالزمة للح�صول على املعلومات يف الوقت
املنا�سب واحل�صول على �أدلة مقبولة ب�ش�أن تلك التح�ضريات.
 -216وق��د �أثبت ال�شهود املتعاون��ون فائدتهم يف التغلب عل��ى بع�ض ال�صعوب��ات الكامنة يف حماكمات
الإره��اب .فق��د و�صف اخلبري الإ�سباين ق�ضي��ة يف بر�شلونة ا ُّتهم فيها �أحد ع�شر �شخ�ص��ا باالنتماء �إىل منظمة
�إرهابية وحيازة متفجرات لأغرا�ض �إرهابية ،وهم الآن حمتجزون بانتظار املحاكمة .وكان ق�صدهم �صنع �أجهزة
وقدم
متفج��رة ليتم تفجريها بني يومي  18و 20كانون الثاين/يناير  2008يف �شبكة النقل العام يف بر�شلونةَّ .
�شاهد عيان متعاون �إىل �أجهزة اال�ستخبارات معلومات تفيد ب�أن اجتماعا �س ُيعقد يف غ�ضون ال�ساعات االثنتني
وال�سبع�ين التالي��ة بغر�ض تنظيم عملي��ات التفجري .وا�ستلزمت ه��ذه املعلومات قيام احلر���س املدين بعملية
عاجلة .فاع ُتقل الأ�شخا�ص الذين جتمعوا الرتكاب اجلرمية ،ومن بينهم الزعيمان الروحيان للجماعة ،وخم�سة
�أ�شخا�ص متورطني يف م�س�ألة املتفجرات ،وثالثة �أ�شخا�ص كان معتزما �أن يفجروا �أنف�سهم .و ُنقل �شخ�ص �إ�ضايف
واحد للمحاكمة وفقا لأمر اعتقال �أوروبي.
 -217وكان��ت �إدانة ع�ضو حركة الطالبان يف ق�ضية الواليات املتح��دة �ضد حممد خان ،املبينة يف الف�صل
الراب��ع ،الباب باء ،الإره��اب واالجتار باملخدرات ،متوقفة على �شهادة �شاه��د متعاون تفاو�ض مع املدعى عليه
عل��ى �ش��راء خمدرات يف �أفغان�ستان .ويف ق�ضي��ة اخليام التي �ساهم بالإفادة عنها خب�ير اململكة املتحدة ،كان
باب��ار ،وهو مواطن �أمريك��ي من �أ�صل باك�ستاين ،ع�ضوا نافذا يف امل�ؤامرة .وعلى الرغم من عدم توجيه االتهام
�إلي��ه يف اململك��ة املتحدة� ،ألقي القب�ض عليه يف الواليات املتحدة بع��د عودته من باك�ستان ،واعرتف ب�أن�شطته
الإرهابية ،و�أقر ب�أنه مذنب يف تهم متعددة .و�أ�صبح �أي�ضا �شاهدا متعاونا ،بعد �أن نال وعدا ب�أنه �س ُيدرج يف برنامج
�أمن ال�شهود الأمريكي بعد ق�ضاء عقوبة �سجن .ومت ت�أييد ال�شهادة التي �أدىل بها يف اململكة املتحدة ت�أييدا تاما
نتيج��ة للتحقيق الدقيق والتح�ض�يرات الدقيقة للمحاكمة .ومثل هذا الت�أييد حا�سم الأهمية يف التغلب على
ال�شك الطبيعي يف �أن ال�شخ�ص الذي ي�شهد من �أجل احل�صول على حكم خمفف �سيفعل �أي �شيء ي�أمل �أن
يجعل �شهادته تبدو �أكرث قيمة لدى االدعاء العام .ويف املحاكمة على تفجري ال�سفارتني يف نريوبي ودار ال�سالم
يف ع��ام  ،1998قدم املعلومات اخللفية عن التخطيط ال�شريك يف اجلرمية جمال الف�ضل .وكان الف�ضل مرافقا
لأ�سام��ة بن الدن وغ�يره من املتهمني يف �أفغان�ستان وال�سودان �إىل �أن حدث خالف مايل .وبعد �أن حوكم �أقر
ب�أنه مذنب وروى حمادثات كثرية عن التخطيط للأعمال الإرهابية ،وبذلك حدد الأدوار ال�صحيحة للمتهمني
يف امل�ؤامرة املعقدة.
 -218وميك��ن �أن ي�صب��ح ال�شريك يف اجلرمية املتع��اون �شاهدا على الأفعال التي �ش��ارك فيها .وف�ضال عن
ذل��ك ،ورهنا بالقواعد الفنية ب�ش�أن الأدلة ال�سماعية يف بع�ض البل��دان ،ميكن �أن يقدم ال�شاهد �أدلة قيمة عن
الإرهابي�ين الآخري��ن وعن �أعمال العنف التي ناق�شها معه مرتكبوها .و�إذا �أمكن احل�صول على تعاون �شريك
يف اجلرمي��ة وه��و ما زال ع�ضواً مقب��و ًال يف اجلماعة املدبرة فيمكن �أن تتيح املعلوم��ات التي يقدمها اال�ضطالع
بعمليات تقنية وت�سريب عمالء �سريني وا�ستعمال اخلدع .وميكن �أن ت�ؤدي هذه التقنيات املبتكرة �إىل جناحات
باه��رة ،مث��ل �إنقاذ ال�سلطات الكولومبية عددا من الرهائن يف عام  2008بعد �سنوات من الأ�سر لدى جماعة
الق��وات امل�سلحة الثورية الكولومبية .وعندما ُت�ستخدم �شهادة ال�شريك يف اجلرمية باالقرتان مع املراقبة ال�سرية
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لالت�ص��االت ،تتعزز م�صداقية ال�شاهد بالت�سجيالت ال�صوتية للمدع��ى عليهم التي ت�ؤكد الق�صة التي يرويها
يف�سر ال�شاهد ّ
املطلع حمتويات الأدلة ،مثل الر�سائل احلا�سوبية والأقرا�ص
ال�شاه��د .وميكن يف ذلك احل�ين �أن ِّ
احلا�سوبية والوثائق واملحادثات املعرت�ضة ،التي كانت قبل ذلك ال تعني �شيئا ب�سبب ا�ستخدام الرموز فيها �أو
ملجرد عدم معرفة �سياقها.
 -219والق�ضاي��ا الفلبيني��ة �أمثل��ة لال�ستخدام الفع��ال من حيث التكلف��ة لربنامج حماي��ة ال�شهود .ففي
عمليات االختطاف التي وقعت يف �سيبادان ،كان بو�سع ال�شهود الأجانب �أن ي�شهدوا �ضد اخلاطفني املنتمني
�إىل جماع��ة �أب��و �سياف و�أن يعودوا ب�أمان �إىل ديارهم البعي��دة ،ولكن �أي مواطن فلبيني كان ال بد من �إدراجه
يف الربنام��ج للحف��اظ على �سالمته و�سالمة عائلته .ويف ق�ضية ال�شعب �ض��د قذافى جاجناالنى التي ا ُّتهم فيها
خاطف��ون منتمون �إىل جماعة �أبو �سياف� ،أدىل متعاون كان ع�ضوا يف جماعة �أبو �سياف ب�شهادته حتت احلرا�سة
الوقائي��ة يف �إط��ار برنامج حماية ال�شهود و�أمنه��م وامتيازاتهم التابع لوزارة الع��دل الفلبينية .ويجب �أن يكون
ملث��ل ه��ذا الربنامج �أ�سا�س قانوين لكي يتمكن من القيام على نحو فع��ال ب�إ�صدار وثائق جديدة الأ�شخا�ص،
و�إخفاء ما�ضيهم الإجرامي ،والتعامل مع ق�ضايا عادية مثل حقوق الزيارة بني الزوجني املطلقني ذوي الأطفال
والتاري��خ االئتماين لل�شخ�ص .وي�سمح القانون الهنغاري الرابع والثالثون لعام  1994ب�ش�أن حتقيقات ال�شرطة
واملالحقة على الأعمال الإرهابية ب�إ�صدار وثائق ر�سمية مزورة لتوفري تاريخ �شخ�صي للأ�شخا�ص املحميني.
 -220وحتت��وي �إف��ادة اخلبري امل�ص��ري ب�ش�أن القانون املنطب��ق يف بلده على �أحكام ت�شريعي��ة ميكن �أن حتفز
التع��اون .فيمك��ن �أن تكون التربئة من العقوبات يف جرائم الإرهاب �إلزامي��ة �أو اختيارية .فهي �إلزامية عندما
يتع��اون اجل��اين مع ال�سلطات قب��ل ارتكاب اجلرمية وقبل ب��دء التحقيق .وتكون التربئ��ة اختيارية عندما يتم
الإب�لاغ بع��د ارتكاب اجلرمي��ة وعندما ّ
ميكن اجلاين ال�سلط��ات ،خالل التحقيق ،من القب���ض على مرتكبي
اجلرمي��ة الآخرين �أو مرتكبي جرمية �أخرى مماثلة لها يف النوع واخلطورة .وت�شري الإح�صاءات املقدمة من النيابة
العام��ة يف اململك��ة املتحدة �إىل �أن احلوافز ،مثل الأمل يف حكم �أقل ،قد تكون دافعا للإقرار بالذنب يف ق�ضايا
الإره��اب .وقد كان معدل الإدان��ة يف املحاكمات املتعلقة بالإرهاب يف عامي  2007و 2008هو  88يف املائة.
و�أدين � 45شخ�صا بعد املحاكمة ،و�أقر بالذنب � 35شخ�صا.

باء -قوانني اال�ستجواب وتدابري احلماية
 -221ي�س ِّلم املحققون ذوو اخلربة ب�أنه ال توجد تقنيات تت�سم بنف�س ما تت�سم به الأداتان الأ�سا�سيتان لعمل
ال�شرط��ة ،وهم��ا ا�ستجواب ال�شه��ود وامل�شتبه بهم ،من �ض��رورة وفعالية يف مكافحة جمي��ع �أ�شكال الإجرام.
وي���ؤدي ا�ستجواب املحتجزين دورا حموريا يف التحقيقات واملالحقات الق�ضائية الفعالة يف مكافحة الإرهاب.
وتت�ض��ح �أهمية ه��ذا الأ�سلوب من االهتمام الت�شريع��ي الوا�سع النطاق الذي ينال��ه الإذن به و�شروطه ،ومن
امل�ساهم��ات املقدم��ة من �أع�ضاء فريق اخلرباء العامل .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الإرهابيني كثريا ما يعرتفون طوعا
بجرائمهم ،ولعل ذلك ب�سبب اعتقادهم ب�صواب �أعمالهم.
حد من قب��ول االعرتافات
 -222وتب�ِّي�نِّ درا�س��ة اخلبري الكيني كي��ف �أن قانون الإثب��ات ل�سنة ّ 2003
الت��ي �أُدىل به��ا ل�ضباط ال�شرطة خالل الفرتة التي كان يجري فيه��ا التحقيق يف تفجري ال�سفارة يف نريوبي.
مقيدة .ويف ق�ضية
ويك��ون االع�تراف مقبوال من الناحية النظرية �إذا مت يف حمكم��ة �أو يف ظل ظروف معينة َّ
اجلمهوري��ة �ضد عبود روغو و�آخرين وق�ضية اجلمهورية �ضد كوبوا حممد �سيف و�آخرين ُرئي عدم توافر هذه
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مف�صل .وكانت ق�ضية روغو تتعلق بهج��وم �أ�سفر عن مقتل � 15ضحية ،معظمهم
ال�ش��روط و ُرف�ض اعرتاف َّ
م��ن الكينيني ،يف فندق �إ�سرائيلي لق�ضاء العطالت .ويف ق�ضية �سيف ا ُتهم ثالثة �أ�شخا�ص ب�أربع تهم تتعلق
بالت�آم��ر لتفجري ال�سفارة الأمريكي��ة يف عام  ،1998وم�ؤامرة الحقة لتفجري ال�سف��ارة البديلة ،وتفجري فندق
باراداي���س ،وحماولة تدمري طائرة �إ�سرائيلية ب�صاروخ .واعرتف �أح��د املتهمني بدوره ،ولكن ُرئي �أن اعرتافه
غ�ير مقبول .ونتيجة لع��دم مقبولية االعرتاف� ،إىل جانب عدم القدرة على ا�ستخدام املعلومات الواردة من
م�ص��ادر �سرية �أو توفري �إعادة التوطني لل�شهود ،مل تتبق م�ص��ادر للأدلة تكفي للإدانة .وبرئت �ساحة جميع
املتهمني يف املحاكمتني كلتيهما.
 -223وو�صل��ت �إىل نتيجة خمتلفة حماكمة حممد �صادق عودة وحممد را�شد دا�ؤود العوهلي يف الواليات
املتح��دة ،املتهمني كالهم��ا بامل�شاركة يف تفج�يرات نريوبي بكينيا .فق��د �أدىل العوهلي باع�تراف كامل �إىل
امل�ستجوِبني املنتمني �إىل مكتب التحقيقات االحتادي ،و�أدىل �إليهم عودة باعرتافات تدينه ،وقُبلت جميعها يف
املحاكمة و�ساهمت يف �إدانتهما واحلكم عليهما بال�سجن امل�ؤبد .وتعلق ممار�سات الواليات املتحدة �أهمية كبرية
عل��ى اال�ستجواب ،ولكن ت�شرتط تقدمي حتذيرات قانوني��ة وا�ضحة �إىل املحتجزين قبل عمليات اال�ستجواب.
وعالوة على ذلكُ ،ي�شرتط عر�ض الأقوال على قا�ض دون ت�أخري ال �ضرورة له ،وهذا يعني �أن ُتعر�ض يف �أقرب
وق��ت ممكن عملي��ا ،وعادة يف غ�ضون � 24ساعة ،لكي يقوم قا�ض حمايد ب�إف��ادة ال�سجني بالتهمة املوجهة �إليه
وبحقوق��ه الواجبة التطبيق .وعلى الرغم من �إفادة امل�شتبه يف �ضلوعهم يف الإرهاب بحقهم يف التزام ال�صمت
ويف الت�ش��اور م��ع م�ست�شار قانوين ف�إنهم يعرتفون ب�سهولة ،بل وبفخر ،بدوره��م يف الهجمات القاتلة .وقد �أ�شار
ر�أي حمكمة اال�ستئناف التي �أعادت النظر يف �أحكام الإدانة يف ق�ضية تفجري ال�سفارة �إىل �أن ال�سيد العوهلي
طل��ب ،ك�ش��رط للتحدث �إىل �ضب��اط مكتب التحقيقات االحت��ادي يف كينيا ،وعداً ب���أن يحاكم يف الواليات
املتح��دة ،لأن ذل��ك البلد ه��و عدوه ولي�س كينيا )40(.ث��م �أ�صر على �أن ا�ستمارة التن��ازل عن حقه يف �أال يتم
ا�ستجواب��ه يج��ب ت�صحيحها لريد فيها ا�سمه احلقيقي ب��دال من اال�سم امل�ستعار ال��ذي كان ي�ستخدمه حتى
ذل��ك الوقت .كما �أدىل �أحد املتهمني يف املحاكمة ذاتها ،وه��و خلفان حممد ،عندما ا�ستجوبه �ضباط مكتب
التحقيقات االحتادي يف جنوب �أفريقيا ،باعرتاف كامل فيما يتعلق بدوره يف تفجري ال�سفارة يف دار ال�سالم.
 -224ولوحظت نتائج مماثلة يف حماكمة رمزي يو�سف و�شريكه يف التهمة عبد احلكيم مراد .فبعد طردهما
من باك�ستان ،اعرتف يو�سف طوعا ل�ضباط مكتب التحقيقات االحتادي على منت الطائرة املتجهة �إىل الواليات
املتح��دة .وو�ص��ف كيف نظم �أول حماولة لتدمري مركز التجارة العامل��ي يف عام  1993بتفجري �شاحنة ملغومة
يف م��ر�آب املرك��ز حتت الأر�ض .واعرتف مراد بدوره يف م�ؤامرة ماني�لا لتفجري  12طائرة ركاب تابعة للواليات
املتح��دة يف ع��ام  .1995وقب�ض على خاط��ف الطائرات ُيدعى فواز يون�س على م�تن يخت يف �أعايل البحار،
واعرتف �أثناء نقله �إىل حاملة الطائرات التي كانت بانتظاره لتحمله �إىل الواليات املتحدة ملحاكمته� .أما ريت�شارد
ري��د ،الذي حاول تدمري طائرة متجهة م��ن باري�س �إىل الواليات املتحدة ب�إ�شعال الفتيل امل�ؤدي �إىل متفجرات
بال�ستيكي��ة موج��ودة يف كعب حذاء التن�س ال��ذي كان يرتديه ،فقد اعرتف يف غ�ض��ون ثماين �ساعات من
حماولت��ه .و ُرف�ض ادعا�ؤه الالحق ب�أن اعرتافه مل يك��ن طوعيا ،و�أقر ب�أنه مذنب يف التهم املوجهة �إليه .وتو�ضح
ه��ذه الأمثلة �أن الأ�شخا�ص ذوي الدوافع القوية ميكن ،لأ�سباب خا�صة بهم� ،أن يكونوا حري�صني على الإقرار
مب�شاركتهم يف الأعمال الإرهابية� ،أو م�ستعدين للإقرار بها على الأقل .وعلى �سبيل املثال� ،أخرب ريد ال�ضباط
()40
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بع��د احتجازه ب�أن��ه مقتنع ب�أن مهمته يجب �أن تنته��ي باملوت �أو ال�سجن .وقد طلب ريد عن��د الإدالء ب�أقواله
ح��ذف الإ�شارات �إىل تدريبه وتورطه مع تنظي��م القاعدة من الئحة االتهام ،و ُرف�ض ذلك الطلب ،وعندئذ �أقر
ب�أنه مذنب ،قائال ما يلي:
			 "ال �أهتم� .أنا من �أتباع �أ�سامة بن الدن� .أنا عدو لبلدكم ،و�أنا ال �أهتم".
 -225ويبني الف�صل الرابع ،الباب جيم ،الإرهاب واجلرمية املنظمة ،كيف ميكن �أن ت�صبح تكتيكات اجلرمية
املنظم��ة غري قابلة للتمييز تقريبا ع��ن تكتيكات اجلماعات الإرهابية .ويحدث ذل��ك عندما ت�ستخدم اجلرمية
املنظم��ة العن��ف يف حماولة لإرغام الدول��ة على �شيء ،وهذا �أح��د التعريفات النمطية للني��ة الإرهابية .وقد
جنح��ت �إيطاليا يف مكافحة اجلماعات الأيديولوجي��ة التي كانت ت�ستخدم الأ�ساليب الإرهابية يف ال�سبعينات
والثمانين��ات ،ويف ا�ستخ��دام الأدوات التي ُطورت يف تلك ال�صراعات ملكافحة املافي��ا يف الت�سعينات .وثمة
در���س ميكن تعلمه من هذه التجربة وهو �أن قانون ال�صم��ت (الأومريتا) الأ�سطوري املتبع يف املافيا ،ظل فعاال
حت��ى واجهته الدولة بتدابري ناجعة ومت�سقة مع �ضمان��ات حقوق الإن�سان .فاحلوافز القانونية للتعاون ،وتدابري
�أم��ن ال�شهود ،واعتماد التقنيات احلديثة جلم��ع الأدلة ،مثل املراقبة االلكرتونية ،وت�شديد القوانني املو�ضوعية
وقوان�ين االحتجاز� ،أجربت �أع�ضاء املافيا على االختيار بني حي��اة حمفوفة باملخاطر وفرتات ال�سجن الطويلة،
�أو التعاون .وحتى عتاة القتلة ور�ؤ�ساء ع�شائر املافيا ،وال �سيما الذين يهددهم خ�صوم داخليون ،حتولوا يف هذا
الو�ض��ع �إىل �شهود للحكومة وك�شفوا عن �أ�سرار منظماتهم .ويتوقع بع�ض النا�س �أن يكون للإرهابيني �إح�سا�س
ق��وي باالن�ضباط و�أن يكونوا عل��ى غري ا�ستعداد للرد عل��ى اال�ستجواب ،ب�سبب تع�صبه��م الأيديولوجي �أو
الدين��ي .وق��د دلت اخلربة يف ق�ضايا الإرهاب املذكورة �أعاله عل��ى �أن العديد من الإرهابيني ي�شعرون بالفخر
باالع�تراف ب�أعمالهم الإرهابية� ،أو رمبا يتباهون به��ا ،دون �ضغوط غري م�شروعة .وعالوة على ذلك فقد �أ�صبح
ع��دد كبري منهم �شهودا متعاونني ،مثل العديد من �أع�ض��اء جماعات اجلرمية املنظمة الذين �أ�صبحوا متعاونني
م��ع العدالة .والحظ اخلبري اجلزائري �أن من ي�ست�سلمون وفقا لأحكام برنامج امل�صاحلة يف ذلك البلد كثريا ما
ُيب ِلغون عن زمالئهم ال�سابقني الذين قد ي�شكلون تهديدا لهم ولأ�سرهم �إذا مل يقب�ض عليهم.
 -226ويختل��ف كل نظام قان��وين من حيث قواع��ده املتعلقة با�ستج��واب املحتجزين وباحل��دود الزمنية
والإج��راءات التي حتمي املحتجز من �سوء املعامل��ة .وي�صف ممار�س ذو خربة بالنظام الفرن�سي كيف يتم عادة
القب���ض عل��ى امل�شتبه فيهم عندما يكون التحقي��ق قد قطع �شوطا كبريا ،ويكون يف كث�ير من الأحيان مقرتنا
ب�إج��راء تفتي�ش .احتجاز ال�شرطة للم�شتبه فيهم وا�ستجوابهم مبدئي��اً بالغ الأهمية .ويتيح اال�ستجواب �إجراء
حتقق �أويل من �أهمية الوثائق والأ�شياء الأخرى التي ُ�ضبطت ،مثل الأقرا�ص احلا�سوبية .وميكن القيام بذلك
دون �أن يج��د املحتجز فر�صة لتحذي��ر الآخرين �أو لتن�سيق تف�سري معهم .وعندما يك��ون ملف التحقيق مرتبا
ترتيب��ا جيدا وحمتويا على �أدلة �إثبات قوية ،ينـزع املقبو�ض عليه �إىل الكالم .و ُتلخ�ص هذه الأقوال يف حم�ضر
�شرطة ر�سمية له قيمة ا�ستداللية .وميكن للمحاكم الفرن�سية �أن ت�ستخل�ص يف ظروف معينة دالالت �سلبية من
عدم الإجابة .ويحدث ذلك حتى و�إن حاول امل�شتبه فيه الرتاجع الحقا عن هذا ال�صمت �أو تف�سريه.
 -227وتع�ترف بلدان �أخ��رى ب�أن احل��دود الأولية التي ُتفر�ض عل��ى �إمكانية توا�ص��ل املقبو�ض عليه مع
الآخري��ن ت�ساعد عل��ى حماية �سالمة التحقيق .فالإرهاب يكون عادة جرمي��ة جماعية .وكثريا ما يكون هناك
خط��ر �أن يقوم �أحد امل�شتبه فيهم بتحذي��ر امل�شتبه فيهم الآخرين ،مبا�شرة �أو عن طريق و�سطاء ،لكي يهربوا �أو
لكي يخفوا الأدلة �أو يدمروها� ،أو ملجرد تن�سيق تف�سريات كاذبة ل�سلوكهم .وعادة ما يكون لدى البلدان ذات

�ساد�سا -م�سائل التحقيق والتقا�ضي

اخلربة الكـبرية يف مواجهة املنظـمات الـتي ت�ستخدم الو�سائل الإرهابية ت�شريع مف�صل يبني حدود االحتجاز
امل�سم��وح به��ا ،وم�شـاركة ال�سلطة القـ�ضائية ،واحل��ق يف االت�صال مبحام وبالآخرين .وف�ترة االحتجاز الأويل
لدى ال�شرطة ال�ستجواب امل�شتبه فيهم يف فرن�سا ،كما �أو�ضحت �إفادات اخلرباء ،تبلغ � 24ساعة ،وكانت حتى
ع��ام  2005قابل��ة للتمديد الق�ضائي لت�صل �إىل � 96ساعة .وبعد تفج�يرات مدريد ولندن يف ذلك العامُ ،رفع
احلد الأق�صى امل�سموح به لفرتة ا�ستجواب ال�شرطة للمحتجزين من �أربعة �أيام �إىل �ستة �أيام .ويطبق هذا احلد
الأعل��ى يف حاالت الطوارئ ب�إذن �أحد الق�ض��اة املخت�صني بالنظر يف م�سائل الإفراج واالحتجاز �أو من قا�ضي
التحقي��ق بعد �أن ي�ستج��وِب ال�شخ�ص املحتجز .و ُي�سمح بعد ال�ساعات االثنت�ين وال�سبعني الأوىل باالت�صال
مبحام بح�ضور قا�ض.
 -228وت�سم��ح املادتان  509و 520من قان��ون الإجراءات اجلنائية يف �إ�سبانيا ب�إ�ص��دار �إذن ق�ضائي باحلب�س
مبع��زل ع��ن العامل اخلارجي يف �أي حتقي��ق يف جرمية جنائية .وال يدوم احلب�س مبعزل ع��ن العامل اخلارجي ،لأي
جرمي��ة� ،إال للوقت ال�ضروري �ضرورة ق�صوى التخاذ خطوات عاجلة لتجنب تهرب ال�شخ�ص من املالحقة �أو �أن
يلحق ال�ضرر بحقوق ال�ضحية �أو �أن يخفي الأدلة �أو يغريها �أو يدمرها �أو �أن يرتكب جرائم جديدة .وال يجوز �أن
ت��دوم فرتة احلب�س مبعزل ع��ن العامل اخلارجي هذه �أكرث من � 5أيام ،وميكن يف حاالت الإرهاب واجلرمية املنظمة
متديدها ق�ضائيا لفرتة �أخرى ال تتجاوز � 5أيام .ويف حاالت الإرهاب وحدها ميكن للقا�ضي �أو املحكمة �إ�صدار �أمر
ب�إع��ادة املته��م �إىل احلب�س مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة ال تتج��اوز � 3أيام عندما يكون ذلك م�ست�صوبا ل�صالح
�سري التحقيق .ومدة احلب�س مبعزل عن العامل اخلارجي املمكنة البالغة  13يوما هذه ت�شمل � 5أيام من االحتجاز
ل��دى ال�شرطة ،كانت ع�شرة �أيام �إىل �أن ق�ضت املحكمة الد�ستوري��ة الإ�سبانية ب�أن الفرتة الق�صوى امل�سموح بها
ل��دى ال�شـرطة ،ولي�س حتت �سيطرة الق�ض��اء ،هي خم�سة �أيام .وللتحرز من �إمكاني��ة �إ�ساءة اال�ستغالل ،تكفل
املادة � 520إجراء فح�ص طبي .ويف املغرب ،يجوز احتجاز امل�شتبه فيه مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة � 96ساعة،
ث��م احتجازه مع �إمكانية االت�ص��ال مبحام ملدة ت�صل �إىل  12يوما مبوافقة القا�ض��ي .وفرتة االحتجاز الأويل لدى
ال�شرطة يف اجلزائر هي � 48ساعة ،مع �إمكانية متديد تلك الفرتة خم�س مرات مبوافقة النيابة العامة.
 -229وق��د انتقدت جماعات حقوق الإن�سان طول فرتة االحتج��از امل�سموح بها مبوجب القانون الفرن�سي
والإ�سب��اين وقان��ون اململكة املتحدة .وت�ستند انتقاداتهم �إىل خماوف من �س��وء املعاملة ،و�إىل قرارات املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان ،مثل قرارها يف ق�ضية بروغان �ضد اململكة املتحدة ال�شهرية )41(،و�إىل املادة  3-9من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،التي تن�ص على ما يلي:
			"يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية� ،سريعا� ،إىل �أحد الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخول لهم قانونا
َّ
�أن يبا�شروا وظائف ق�ضائية ،ويكون من حقه �أن يحاكَم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه".
و�أ�ص��درت اللجنة املعنية بحقوق الإن�س��ان املن�ش�أة مبوجب العهد الدويل اخلا�ص باحلق��وق املدنية وال�سيا�سية
تعليقا عاما على هذه املادة ،ذكرت فيه �أن من ر�أيها �أن الت�أخري قبل العر�ض على قا�ض يجب �أال يتجاوز ب�ضعة
�أيام .وباملثل تن�ص املادة  3-5من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان على ما يلي:
يقدم فوراً
			"�أي �شخ���ص يلق��ى القب�ض عليه �أو يحتج��ز وفقا لأحكام الفقرة (1ج) من ه��ذه املادة َّ
�إىل قا���ض �أو موظ��ف �آخــر خم��ول له قانـوناً ممار�س��ة �سلطة ق�ضائية ،ويكون م��ن حـقه �أن يحـاكم
(.Brogan v. United Kingdom, No. A-145, decided 29 November 1988, 11 E. Ct. H.R. 117 (1989) )41
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خـالل فرتة معقولة �أو �أن يفرج عنه بانتظار املحاكمة .ويجـوز �أن يكـون الإفراج م�شروطاً ب�ضمانات
للح�ضور للمحاكمة".
 -230وتن��اول القرار ال�صادر يف ق�ضية بروغ��ان من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�س��ان م�س�ألة �أربعة �أفراد
اعتقل��وا دون �أن يعر�ض��وا على قا���ض لفرتات كان �أقلها � 4أيام و� 6ساعات و�أكربه��ا � 6أيام و� 16ساعة .ور�أت
املحكمة �أنه حتى �أق�صر فرتة احتجاز دون عر�ض على قا�ض هي يف حد ذاتها انتهاك لالتفاقية الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،وذكرت ما يلي:
حدد يف هذا احلكم ما �إن كان من �ش�أن �أي م��دة معينة ،مثل �أربعة �أيام ،من
			"ال يوج��د طلب ب���أن ُي َّ
االحتج��از لدى ال�شرط��ة �أو االحتجاز الإداري ،يف ق�ضية جنائية عادية� ،أن تكون ،ب�صفة عامة ،قابلة
للتوافق مع اجلزء الأول من الفقرة  3من املادة ".5
 -231وبالنظ��ر �إىل �أحكام العهد الدويل اخلا���ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سي��ة واالتفاقية الأوروبية حلقوق
الإن�س��ان والق��رارات املماثل��ة يف امل�ضمون للحكم ال�ص��ادر يف ق�ضية بروغان �ضد اململك��ة املتحدة ،يبدو من
املنطقي �أن ن�س�أل عما �إن كان الت�شريع الذي ي�سمح باحلب�س االحتياطي لفرتات قدرها �ستة �أيام �أو ثالثة ع�شر
يوم��ا �أو  28يوم��ا �أو �أكرث ينتهك تلقائيا �أي معيار من معايري القان��ون الدويل حلقوق الإن�سان .وجواب العديد
من الهيئات الت�شريعية الوطنية هو �أن تلك املعايري ال تنتهك �إذا توافرت �ضمانات منا�سبة للإ�شراف الق�ضائي
واحلماية من �إ�ساءة املعاملة .وكل من العهد الدويل واالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان وق�ضية بروغان يتناول
ف�ترة م��ا قبل العر�ض على قا�ض ،يف حني �أن القوانني مو�ضع النظ��ر تتناول فرتة احلب�س االحتياطي من �أجل
التحقي��ق قبل توجي��ه االتهام �إىل ال�شخ�ص �أو الإف��راج عنه .وخالل تلك الف�ترة االحتجازية ،تن�ص جميع
القوانني الوطنية املذكورة على عر�ض ال�شخ�ص املحتجز على موظف ق�ضائي يف غ�ضون ب�ضعة �أيام.
 -232ويق�ض��ي القانون الفرن�سي ب�أن ي�أذن قا���ض باالحتجاز بعد اليومني الأولني بعد �أن ي�ستمع �إىل �أقوال
املحتجز .وتقع على عاتق املدعي العام وقا�ضي التحقيق �أي�ضا م�س�ؤولية عن الت�أكد من �أن يكون للمحتجز حق
االت�صال بطبيب ومبحام بعد االثنتني و�سبعني �ساعة الأوىل من االعتقال ،على الرغم من �أنه ميكن �أن ُيفر�ض
على املحامي التعهد بعدم الك�شف عن لقائه باملحتجز .وتق�ضي املادتان  520و 520مكررا من قانون املحاكمة
اجلنائي��ة الإ�سب��اين بالإفراج ع��ن املحتجز �أو عر�ضه عل��ى القا�ضي يف غ�ضون � 72ساعة م��ن االعتقال .ويف
حاالت الع�صابات امل�سلحة �أو اجلماعات الإرهابية �أو املتمردين ميكن متديد االحتجاز للوقت الالزم لأغرا�ض
التحقي��ق ،بحد �أق�صى قدره � 48ساعة �أخرى� ،شريطة �أن يتم هذا الت�أخري بناء على طلب م َّربر من ال�شرطة يف
غ�ض��ون �أول � 48ساع��ة من االحتجاز و�أن ي�أذن به القا�ضي خالل الثماين والأربعني �ساعة التالية .وال ت�سمح
امل��ادة  527للمحتجز بتهم��ة الإرهاب املحبو�س مبعزل عن العامل اخلارجي ب�أمر م��ن قا�ض ب�أن يت�شاور �إال مع
حم��ام ينت��دب له ،ولي�س مع حمام من اختي��اره ،وال ت�سمح له باالت�صال مع �أ�شخا���ص �آخرين خالل الفرتة
الأوىل من االحتجاز .و�أثناء هذا االحتجاز يكون االت�صال مبحام خا�ضعا للرقابة ،ويكون ذلك املحامي منتدباً
ولي�س حماميا خا�صا يختاره املحتجز .وقد �س َّلم من�شور �صادر من منظمة غري حكومية هي منظمة ر�صد حقوق
الإن�س��ان (هيومان رايت�س ووت�ش) ،ب���أن احلظر املفرو�ض على املحامي اخلا�ص خالل فرتة االحتجاز الأ ّويل يف
�إ�سبانيا قد يكون م َّربرا بالتاريخ الطويل لأع�ضاء منظمة �إيتا يف ا�ستخدام املحامني املرتبطني باملنظمة للإخالل
بالتحقيق��ات .ويف املغرب ،ميكن احتجاز امل�شتبه فيه مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة � 96ساعة ،ثم يحتجز ،مع
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احلق يف االت�صال مبحام ،ملدة ت�صل �إىل  12يوما بعد موافقة القا�ضي .وفرتة االحتجاز الأويل لدى ال�شرطة من
جانب ال�شرطة يف اجلزائر هي � 48ساعة ،مع �إمكانية متديد تلك الفرتة خم�س مرات مبوافقة النيابة العامة.
 -233وي�سمح قانون الإره��اب يف اململكة املتحدة لعام  ،2000ب�صيغته املعدلة يف عام  ،2006باالحتجاز
ملدة �أق�صاها  28يوما .بيد �أنه لي�ست لل�شرطة �صالحية اعتقال �أي �شخ�ص �إال ملدة �أق�صاها � 48ساعة ،على �أن
يق��وم �ضاب��ط �أعلى ب�إعادة النظر يف االحتجاز كل � 12ساعة ،ويج��ب عليه �أن يجتمع باملحتجز و�أن يعد تقريرا
مكتوب��ا عن �أ�سباب ا�ستمرار االحتجاز .وبعد � 48ساعة ،ي�ستل��زم �أي طلب ال�ستمرار االحتجاز �إذنا من �أحد
ق�ض��اة املحكمة العلي��ا .ولكي يقرر القا�ضي �أ�س�س ا�ستم��رار االحتجاز ،يحتاج �إىل تف�س�ير ل�ضرورة ا�ستمرار
االحتج��از ،مب��ا يف ذل��ك ماهية التحقيقات الت��ي مل تنجز بعد ،وما ه��و املتوقع �أن ينجم ع��ن هذه التحريات
خ�لال ا�ستم��رار االحتجاز ،وماذا �سيكون مو�ض��وع املقابالت خالل الفرتة املم��ددة .وميكن �إذا وجد �سبب
وجي��ه �أن ُيرف�ض ال�سماح للمحتجز باالت�ص��ال مبحام يختاره ،ولكن ينبغي يف تلك الظروف تعيني حمام على
وجه ال�سرعة .وت�شري الدرا�سة الربيطانية �إىل �أنه منذ �أن ُمددت فرتة االحتجاز �إىل  28يوما يف عام  ،2006مل
ُي�ستخدم التمديد �إىل �أكرث من  14يوما �إال يف  3حاالت منذ انعقاد �آخر اجتماع لفريق اخلرباء العامل يف روما
يف حزيران/يونيه .2009
 -234وتو�ض��ح درا�سة اخلب�ير امل�صري �أن �صالحي��ات قا�ضي التحقيق خمولة للمدع�ين العامني .وبهذه
ال�صفة يجوز للمدعي العام �أن ي�أمر بحب�س املتهم حب�سا وقائيا ملدة  15يوما ،ميكن متديدها �إىل ما جمموعه 60
يوم��ا ،وت�ص��ل يف ظروف معينة �إىل �ستة �أ�شهر .وال�شروط امل�سبقة لهذا االحتجاز هي �أن يكون املدعي العام �أو
قا�ض��ي التحقيق قد وجد �أدل��ة جترميية ،و�أن ال ي�أمر باالحتجاز �إال بعد ا�ستج��واب امل�شتبه به ،ما عدا يف حالة
هروب��ه .وثم��ة حكم �آخر يف القانون امل�صري� ،أ�ضيف يف القانون رقم  145لعام  ،2006ي�ضمن حق املتهم من
خالل ا�شرتاط �أن تقوم �سلطة التحقيق بتعيني حمام ملرافقة املتهم يف جميع الإجراءات �إذا مل يكن له حماميه
اخلا�ص .وقد ن�شر النائب العام تعميما يف متوز/يوليه  2006ي�أمر النيابة با�ستدعاء حمام قبل ا�ستجواب املتهم
�أو مواجهته مبتهمني �أو �شهود �آخرين ،وبتعيني حمام �إذا مل يكن للمتهم حمام �أو تخلف حماميه عن احل�ضور.
وهن��اك ا�ستثناء ينطب��ق �إذا قُب�ض على ال�شخ�ص متلب�سا بفعلته �أو كان هن��اك خطر فقدان الأدلة ب�سبب عدم
اتخاذ �إجراء .بيد �أن دور املحامي حمدود ،مبعنى �أن �أي معلومات يرغب املحامي يف احل�صول عليها من موكله
لتدوينها يف املح�ضر تخ�ضع ملراقبة املدعي العام .و�إذا رف�ضت النيابة توجيه �س�ؤال ما فيجب ذكر ال�س�ؤال خطيا
يف املح�ضر وعدم توجيهه �إىل املتهم.
 -235وقا�ض��ي التحقيق هو يف فرن�سا ال�سلطة التي ت�أذن عادة با�ستخدام تقنيات حتقيق معينة ،والتي يجوز
له��ا �أن تقرر ،م��ع قا�ضي �إخالء ال�سبيل واالحتج��از ،متديد الفرتة العادية لالحتج��از ال�سابق لتوجيه االتهام
والبالغة � 48ساعة لت�صل �إىل �ستة �أيام يف ق�ضايا الإرهاب .ويف البلدان التي �صدقت على االتفاقية الأوروبية
حلق��وق الإن�س��ان يجب �أن ي�صادق قا�ض عل��ى متديد االحتجاز لدى ال�شرطة وفقا لقان��ون ال�سوابق الق�ضائية
للمحكم��ة الأوروبية حلقوق الإن�سان .ونتيجة لذل��ك فمهما كانت و�ضعية املدعي العام والعالقة التي تتباين
تباينا كبريا بني �شاغل هذا املن�صب وال�سلطة التنفيذية ف�إن م�س�ؤولية �إدارة الإجراءات تقع على عاتق املحكمة،
ومن امل�ست�صوب �أن يقوم قا�ض مبراجعة طول مدة االحتجاز ال�سابق لتوجيه االتهام.
 -236ويحت��وي العديد من القوانني الوطنية على �أحكام حتمي من التع�سف ويجب مبقت�ضاها �أن يتم فورا
بعد االحتجاز �إبالغ ال�شخ�ص بطبيعة اجلرم الذي ُيحتجز ب�سببه .ويظهر هذا ال�ضمان نف�سه يف املادة  2-9من
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،التي تن�ص على ما يلي:
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خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

		 	"يتوج��ب �إب�لاغ �أي �شخ�ص يتم توقيفه ب�أ�سب��اب هذا التوقيف لدى وقوعه ،كم��ا يتوجب �إبالغه
�سريعا ب�أي تهم توجه �إليه".
وتفي��د درا�س��ة اخلبري الرو�سي ب���أن املحكمة الأوروبي��ة حلقوق الإن�س��ان ف�سرت املادة  2-5م��ن االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان ،التي حتتوي على نف�س ال�ضمان الوارد يف العهد الدويل حلقوق الإن�سان ،يف ق�ضية
فوك�س وكامبيل وهارتلي �ضد اململكة املتحدة (الطلبات رقم 86/12244؛ 86/12245؛ ،)86/12383
الت��ي �ص��در احلكم فيه��ا يف� 30آب�/أغ�سط�س 1990؛ وق�ضي��ة موري �ضد اململكة املتح��دة( ،الطلب رقم
 ،)88/1431الت��ي �صدر احلكم فيها يف  28ت�شري��ن الأول�/أكتوبر  .1994ويف الق�ضيتني كلتيهما ق�ضت
اللجن��ة املعنية بحقوق الإن�س��ان بوجود انتهاك لاللت��زام ب�إبالغ الأ�شخا�ص املقبو�ض عليه��م فورا ب�أ�سباب
احتجازه��م ،وق��ررت �أن �إبالغ ال�شخ�ص ب�أن��ه حمتجز لكونه �إرهابيا هو �إبالغ غام���ض للغاية بحيث ال يلبي
هذا ال�شرط .ولدى �إعادة النظر يف قرارات اللجنة ،ق�ضت املحكمة ب�أن ا�ستجواب امل�شتبه فيهم ب�ش�أن وقائع
وظ��روف حمددة ،يف غ�ض��ون �ساعات قليلة من اعتقاله��م ،يتيح للم�شتبه فيهم �أن يفهم��وا و�ضعهم ،ويفي
بواجب الإبالغ الفوري ب�أ�سباب االحتجاز.
 -237وت�ضع االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب قيودا �أخرى على اال�ستجواب .فهي ت�شرتط على �أطرافها
البال��غ عددهم  145طرفا جترمي التعذيب ،واالمتناع عن ط��رد �أو ت�سليم �أي �شخ�ص �سيتعر�ض للتعذيب ،كما
حتظر قبول �أي دليل م�ستمد عن طريق التعذيب .وف�ضال عن ذلك ،تق�ضي االتفاقية مبا يلي:
			"ت�ضم��ن كل دول��ة �إدراج التعلي��م والإعالم فيما يتعل��ق بحظر التعذيب �إدراج��ا كامال يف برامج
تدري��ب املوظف�ين املكلفني ب�إنفاذ القوانني� ،س��واء �أكانوا من املدني�ين �أو الع�سكريني ،والعاملني يف
معر�ض لأي
ميدان الطب ،واملوظفني العموميني �أو غريهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز �أي فرد ّ
�شكل من �أ�شكال التوقيف �أو االعتقال �أو ال�سجن �أو با�ستجواب هذا الفرد �أو معاملته".
 -238وقد ُذكر قانون العدالة اجلنائية الإيرلندي لعام  2007يف الباب �ألف ،الذي يتناول العقبات النمطية
التي تعرت�ض التحقيق ،من هذا الف�صل .وي�سمح حكم من �أحكام هذا القانون للمحكمة ب�أن ت�ستخل�ص "ما
يب��دو منا�سبا من ا�ستنتاجات"من تخلف ال�شخ�ص ،قب��ل توجيه االتهام ،عن ذكر وقائع معينة� ،أو رف�ضه ذكر
تل��ك الوقائع ،عندما ت�ستجوبه ال�شرط��ة �أو عندما ُيتهم بجرم يجوز ب�سببه االحتجاز" .وال ُي�سمح با�ستخال�ص
ه��ذه اال�ستنتاج��ات �إال �إذا كان��ت الظروف تتطلب تف�س�يرا و�إذا روعيت بع�ض ال�ضمان��ات ،وذلك مثال �إذا
كان ال�شخ���ص املحتجز قد مت حتذيره من العواقب املمكنة لهذا الرف���ض و�أتيحت له فر�صة معقولة ال�ست�شارة
حمام .وهذا اال�ستدالل اجلائز هو قاعدة �إثباتية ينبغي متيــيزها عن اجلرمية اجلنــائية التي �أن�ش�أها قانون اجلرائم
املرتكبة �ضد الدولة لعام  1939وانطوت عليها ق�ضية هيني وماكغيني�س �ضد �إيرلندا واملدعي العام []1996
 .1 I.R. 580فامل��ادة  52م��ن قانون اجلرائم املرتكبة �ضد الدولة لع��ام  1939جت ِّرم التخلف عن تقدمي تفا�صيل
حت��ركات ال�شخ�ص خالل ف�ترة حمددة عندما تطلب ال�شرطة تلك التفا�صيل .وق��د �أيدت املحكمة العليا يف
�إيرلن��دا �صحة القانون من الناحي��ة الد�ستورية باعتباره تدخال متنا�سبا يف احلق يف التزام ال�صمت .ويف ق�ضية
هين��ي وماكغين���س ق�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ب�أن هذا الإجراء ت�سبب يف احلرمان من احلق يف
حماكمة عادلة الذي تكفله املادة  6من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.
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جيم� -إجراءات املحاكمة العادلة والفعالة
 -239ا�ستخ��دام املعلومات اال�ستخبارية لأغرا�ض الإثبات؛ و�إدالء ال�شركاء يف اجلرمية ب�شهادتهم مع توقّع
الت�ساه��ل يف الأحكام وتوفري احلماية والدعم املايل؛ و�شه��ادة ال�شهود مع �إبقاء هويتهم طي الكتمان؛ وفر�ض
القي��ود على مناق�شة ال�شهود؛ يجب �أن يك��ون كل ذلك م�صحوبا بتدابري ي�شرف عليها الق�ضاء ل�ضمان تكاف�ؤ
الفر�ص بني االدعاء والدفاع يف حماكمة عادلة.
 -240وت�ش�ير اجتهادات الفقه القانوين يف ع��دد من البلدان �إىل �أن التداب�ير الرامية �إىل �إعمال احلق يف
حماكمة عادلة ،ويف الوقت ذاته ال�سماح باملالحقة الفعالة ،ينبغي �أن ت�شمل ما يلي:
		 • �أن توج��د �أدل��ة تربر الإدان��ة م�ستقلة عن املعلوم��ات التي يبق��ي من�ش�ؤها وو�سيل��ة جمعها يف طي
الكتمان؛
		 • �أن ُتعترب �شهادة ال�شركاء يف اجلرمية مو�ضع �شك؛
		 • �أن ُتكف��ل امل�ساواة يف الفر�ص بني االدع��اء والدفاع عن طريق الك�شف الكايف عن املواد التي تفيد
يف فح�ص م�صداقية �شهود االدعاء.
 -241وقد بينّ الباب �ألف ،العقبات النمطية التي تعرت�ض التحقيق ،من هذا الف�صل ،املزايا اال�ستداللية
لل�شه��ادة الت��ي يديل بها �شاهد متعاون يد�س على جماعة �إجرامية ويعمل بتوجيه من احلكومة� ،أو التي يديل
به��ا �شري��ك يف اجلرمية .وينبغ��ي �أن ي�صحب ذلك اتخاذ االحتياط��ات الواجبة ،لأن ال�ش��ركاء يف اجلرمية قد
يعتربون �أن من م�صلحتهم الذاتية �إل�صاق تهمة ب�شخ�ص بالكذب �أو عدم احلر�ص على الدقة ،على �أمل جعل
�شهادتهم �أكرث قيمة لدى املدعي العام وزيادة احتمال �أن ت�ؤدي �إىل فر�ض عقوبة خمففة وتوفري احلماية والدعم
املايل .وقد ذكر اخلبري الإيرلندي حكم حمكمة اال�ستئناف اجلنائية يف ق�ضية ال�شعب (مدير النيابات العامة)
�ض��د بول وارد (غ�ير مبلغ عنها ،حمكمة اال�ستئن��اف اجلنائية� 22 ،آذار/مار���س  .)2002فقد ح�صل �شاهد
وقدم �أدلة تو ِّرط �آخرين يف جرمية القتل .و�أ�صدرت
مت��ورط يف مقتل ال�صحفية فريونيكا غريان على احل�صان��ة َّ
املحكمة االبتدائية حكماً بالإدانة ،مع اعرتافها ب�أن ال�شاهد كان �شخ�صا "ال تهمه �إال نف�سه و�شديد الطمع وال
يتورع عن ارتكاب جرمية خطرية" ومن �ش�أنه �أن "يكذب دون تردد" .و�سمحت حمكمة اال�ستئناف اجلنائية
با�ستئناف احلكم بالإدانة ،حيث ر�أت ما يلي:
			"ي�س ّلم القانون دائما ب�أن الأدلة التي يقدمها ال�شريك يف اجلرمية—مهما بدت م�صداقيته—يجب
�أن ت�ؤيد �صحتها م�صادر م�ستقلة ،ف�إن مل تتوفر ،فيجب حتذير هيئة املح َّلفني� ،أو تذكري املحكمة التي
تنظر يف الوقائع ،مبخاطر �إ�صدار الإدانة دون هذا التثبت".
 -242ويف ق�ضية ال�شعب (مدير النيابات العامة) �ضد غيليغان [ 1 I.R. 107 ]2006تناولت املحكمة العليا
يف �إيرلندا هجوما على �شهادة ال�شهود املدرجني يف برنامج حماية .وكان االدعاء هو �أن هذه الربامج تفتقر �إىل
ال�شفافية وال تخ�ضع للم�ساءلة ،و�أن �شهادة ال�شهود املحميني ينبغي ا�ستبعادها ب�سبب م�صاحلهم الذاتية .وكما
ذكر اخلبري الإيرلندي� ،ش َّبهت املحكمة �شهادة ال�شخ�ص املدرج يف برنامج حلماية ال�شهود ب�شهادة ال�شركاء يف
اجلرمية الآخرين ،التي ال توجد ب�ش�أنها قاعدة تق�ضي بالرف�ض التلقائي .واملعيار ال�سليم هو �أن القا�ضي �أو هيئة
املح َّلف�ين يجب �أن ي�ضعا يف اعتبارهم��ا بو�ضوح �أن الإدانة باال�ستناد �إىل الأدلة التي يقدمها مثل هذا ال�شاهد
�أمر خطر ما مل يوجد �سند مقنع ي�ؤيد تلك الأدلة .ف�إذا مت حتذير القا�ضي �أو هيئة املح َّلفني على النحو الواجب
واقتنعا بعدم وجود �شك يف �صحة الأدلة على الرغم من �أنها م�ستمدة من �شهادة �شريك يف اجلرمية ،جاز لهما
احلكم بالإدانة.
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 -243وي�ستوج��ب التح�ضري للمحاكمة بعناية احلر���ص دائما على م�ضاهاة الأدلة للت�أكد من �صحة �شهادة
ال�شري��ك يف اجلرمية وم�صداقيتها ب�سند م�ستق��ل .وقد و�صفت درا�سة خبري اململك��ة املتحدة الق�ضايا املعقدة
الت��ي انطوت عليها املحاكمة يف ق�ضية ريجينا �ضد عمر اخليام .ففي تلك املحاكمة� ،أكد املدعي العام يف بيانه
االفتتاح��ي �أن �شهادة ال�شاهد املتعاون بابار �ست�ؤ َّي��د مب�ستندات عديدة وب�أدلة �أخرى مل ُيطلع بابار على الكثري
منه��ا .وه��ذه الدرجة من ُبعد النظر يف التعامل مع ال�شهود ويف عر�ض الق�ضية يف املحاكمة �إىل �أق�صى حد من
احتمال رجحان ر�أي يوحي ب�أن ال�شاهد �صمم �شهادته بحيث تتوافق مع الأدلة الأخرى.
 -244و�سبق ذكر جلوء جماعات اجلرمية املنظمة �إىل الإرهاب يف �صراعها مع الدولة الإيطالية يف الت�سعينات.
وت��دل الأحكام ال�صادرة يف الق�ضايا ذات ال�صلة عل��ى �أن ال�سلطات الق�ضائية امل�س�ؤولة حر�صت على الت�أكد
م��ن �أن املتهمني يف هذه الق�ضاي��ا مل يت�ضرروا ظلما من �شهادة املتواطئني الذي��ن لديهم دوافع م�صلحة ذاتية
للتع��اون .فاحلك��م يف ق�ضية �أغليريي املتعلق بجرمي��ة قتل الدكتور جيوفاين فالك��وين والآخرين الذين قتلوا
مع��ه يب��د�أ بف�صل عن املبادئ العامة املطبق��ة يف تقييم "التائبني"� ،أو املتعاونني م��ع العدالة ،الع�شرين الذين
ُنظ��ر خ�لال املحاكمة يف ما قدموه من �أدلة .ومن العوامل القانوني��ة والنف�سية التي ُذكرت قدرة ال�شاهد على
مالحظ��ة الأحداث وتذكّ رها ،والتما�سك املنطق��ي لروايته وعفويتها وتفا�صيله��ا ،وات�ساقها و�إمكانية التحقق
منها ،وم�صالح ال�شهود ودوافعهم .ويتناول الف�صل التايل من احلكم خلفية ودوافع كل متعاون على حدة .ثم
ي�ستعر�ض احلكم الأدلة يف جمملها و ُيق ّيم م�صداقية �شهادة كل متعاون يف ال�سياق الذي تت�صل به.
 -245وم��ن �ش���أن كل نظام قانوين �أن تكون ل��ه قواعده اخلا�صة ب�ش�أن توقي��ت وتفا�صيل املعلومات التي
يج��ب الك�شف عنه��ا ل�ضمان حماكمة عادلة .وم��ن القواعد ال�شائعة �أن املعلومات الت��ي ميكن ا�ستخدامها
للطع��ن يف �أدل��ة الإثبات �أو للت�شكي��ك يف حجج ممثل الدولة يج��ب الك�شف عنها قب��ل وقت ٍ
كاف لكي
َّ
يتمك��ن الدفاع م��ن ا�ستخدامها بفعالية .وتبينِّ �إفادة خبري اململكة املتحدة ب�ش�أن حماكمة عمر اخليام �أنه لزم
ل��دى التح�ضري للمحاكمة مراجعة مواد التحقيق واال�ستخب��ارات ملعرفة املعلومات التي من �ش�أنها �أن تكون
مفي��دة للدف��اع .ويف تلك الق�ضية كان هناك ن��زاع حول �إف�شاء الأدلة التي قدمها باب��ار ال�شريك يف اجلرمية.
وو�صف��ت �إفادة خبري اململكة املتحدة �صعوبات الإعداد للمحاكمة ب�أنها ت�شمل "كميات كبرية من مواد غري
م�ستخدم��ة تل��زم قراءتها وتقييمها حت�سباً الحتم��ال الك�شف عنها �إذا كانت تق ِّو�ض حج��ج االدعاء العام �أو
ت�ساع��د الدفاع" .وكان ال�شاهد بابار قد �أب��رم اتفاقا يف الواليات املتحدة للتعاون مقابل وعد من االدعاء ب�أن
يو�ص��ي قا�ضي �إ�صدار الأحكام بالت�ساهل ،وبتق��دمي م�ساعدة مالية و�أمنية يف �إطار برنامج �أمن ال�شهود .وكان
الك�شف عن �أقوال ال�شاهد ال�سابقة ،وعن الوعود التي قدمت له ،وعن توقعاته ب�ش�أن الت�ساهل وتقدمي الدعم
امل��ايل ،كلها �أمور من �ش�أن حمامي الدفاع �أن ي�صر على �أنها �ضرورية للمحاكمة العادلة .ومت التو�صل �إىل حل
�سمح ملدع عام �أمريكي كان مطلعا على الوقائع وامل�سائل املطروحة ب�أن يي�سر الك�شف عنها للمدعي العام يف
اململكة املتحدة.
 -246وقد ُنق�ضت الإدانة الأولية التي �أ�صدرتها املحكمة الأملانية يف حق منري املت�صدق ،الذي كان مقربا
م��ن خلية هامبورج ال�ضالع��ة يف هجمات �أيلول�/سبتم�بر  ،2001لأن احلكومة الأمريكي��ة رف�ضت ال�سماح
لزعيم القاعدة الأ�سري رمزي بن ال�شيبة بالإدالء بال�شهادة ،وهو ما ادعى املتهم �أنه حرمه من �أدلة ل�صاحله .ويف
�إجراءات الحقة قُدم عدد من ملخ�صات اال�ستجواب �شمل �إنكار بن ال�شيبة �أن املت�صدق كان له �أي علم ب�أن
املدع��ى عليه كان يعلم مب�ؤامرة قيادة طائرات وجعلها ت�صطدم مبب��ان .و�أثبتت �أدلة م�ستقلة �أن املتهم كان يعلم

�ساد�سا -م�سائل التحقيق والتقا�ضي

مب�ؤامرة خطف الطائرات .ونتيجة لذلكُ ،حكم ب�أن املت�صدق م�س�ؤول عن م�صرع ركاب الطائرات ،ولكن لي�س
عن ال�ضحايا الذين قتلوا على الأر�ض يف � 11أيلول�/سبتمرب .2001
 -247ويف ق�ضي��ة ال�شعب (مدير النيابات العام��ة) �ضد ماكفيت (غري مبلغ عنه��ا ،حمكمة اال�ستئنافات
وموجه
اجلنائي��ة 9 ،كان��ون الأول/دي�سم�بر  )2005ا ُّتهم املدع��ى عليه ب�أنه ع�ض��و يف منظمة غ�ير م�شروعة ِّ
لأن�شطتها .وكانت من امل�سائل املطروحة م�صداقية ال�شاهد املتعاون ديفيد روبرت ،وهو �أمريكي كان قد ت�سلل
�إىل اجلي���ش اجلمهوري ايرلندي بتوجيه من مكت��ب التحقيقات االحتادي الأمريكي ودائرة الأمن الربيطانية.
وكان��ت يف حوزة مكتب التحقيقات االحتادي معلومات تنتق���ص من روبرت ومن ما�ضيه .وخل�صت حمكمة
اال�ستئن��اف اجلنائية الإيرلندية �إىل �أن قدرا كبريا م��ن املعلومات االنتقا�صية قُدم لكي ي�ستخدمه الدفاع "يف
الك��م الهائل من املواد التي ُك�شف عنها وال�شه��ادات ال�شفوية التي �أدىل بها ممثلون لوكاالت �أجنبية ،بحيث
ال يوجد خطر حقيقي ب�أن تكون املحاكمة غري عادلة حتما" .ووافقت حمكمة اال�ستئناف اجلنائية على طلب
ب���أن حتدد املحكمة العليا النق��اط القانونية يف الق�ضية ،بحي��ث �أتاحت عمليا ا�ستئنافا جدي��دا للدعوى �أمام
تل��ك املحكمة .وكان من بني حجج اال�ستئناف �أن دع��وى الدفاع قد قُو�ضت من خالل تخلف االدعاء عن
الك�ش��ف عن جميع املواد املتعلق��ة مب�صداقية ديفيد روبرت .وق�ضت املحكمة العلي��ا ب�أن امل�س�ألة املحورية هي
الب��ت يف م�صداقية �أحد ال�شهود مع وجود �أدلة م�ستندية ذات �صلة مب�صداقيته يف حوزة �أطراف خارج الوالية
الق�ضائي��ة .ويف مثل هذه احلالة يتم الوفاء بالتزامات االدع��اء فيما يتعلق بالإف�صاح عندما تقتنع املحكمة ب�أن
كل اجله��ود املعقولة ق��د ُبذلت بح�سن نية للح�صول عل��ى هذه امل�ستندات ،و�أن الأط��راف الأجنبية قدمت
م�ستوى عاليا من التعاون يف اال�ستجابة لهذه اجلهود.
 -248وميك��ن �أن تن�ش�أ من طبيعة اجلرمية �أي�ضا حاجة ملمار�سة عناية خا�صة من �أجل حتقيق حماكمة عادلة.
وق��د تناول الف�صل الثالث ،الباب هاء ،الإع��داد الفردي للأعمال الإرهابية ،جترمي الت�صرف الذي يتم بق�صد
ارت��كاب �أعم��ال �إرهابية .فحتى الأفعال التي تعترب بريئة يف غري هذه الأح��وال ،مثل �شراء خرائط �أو ت�صوير
مبن��ى �شه�ير ،ميكن �أن يعاقب عليها مبوجب ه��ذا القانون .وتتوقف ال�صفة الإجرامي��ة للفعل على النية التي
يت��م بها .ولذلك ينبغي �أن تويل املحكمة اهتماما خا�صا ملدى الإقناع الذي يت�سم به الدليل على هذا الركن
املعن��وي .ون��ادرا ما تت�سنى معرفة احلال��ة الذهنية لل�شخ�ص من حي��ث العلم �أو النية معرف��ة مبا�شرة �إال من
التن�صت
العبارات التي يديل بها ذلك ال�شخ�ص .ويف �أي حماكمة بتهمة التح�ضري لعمل �إرهابي عنيف ،يوفر ُّ
الإلك�تروين على ات�صاالت امل�شتبه به �أدل��ة مقنعة للغاية .ويوفر الت�سجيل ال�سري ملحادثات ال�شخ�ص املعني
�أح��د ال�سب��ل القليلة للربهان املبا�شر على نية ال�شخ�ص .وميكن �أن توفر �شه��ادة امل�شاركني يف امل�ؤامرة �أي�ضا ما
يثب��ت نية املدعى علي��ه .وتتطلب هذه ال�شهادة التي يديل بها ال�شركاء يف اجلرمي��ة التزاما دقيقا باالحتياطات
املذكورة �أعاله ب�ش�أن تقييم هذه ال�شهادة بقدر كبري من احلذر ،مع ما ي�صاحب ذلك من ك�شف عن املواد ذات
ال�صلة املحتملة بالدفاع.
 -249يف الوق��ت نف�سه ال ينبغي بخ�س قيمة القرائن كو�سيلة لإثب��ات الوقائع احلقيقية .ففي معظم النظم
القانونية ُيعترب �أن القرائن ال تقل �صالحية عن ال�شهادة املبا�شرة التي ُيديل بها مراقب .غري �أن القرائن تعتمد
عل��ى ا�ستخال���ص ا�ستنتاجات ت�ستند �إىل املنطق واخلربة من احلقائق املربهن عليها والتي ميكن �أن تقبل �أكرث
م��ن تف�سري واحد .والإرهابي الذي يحر�ص على ع��دم الإدالء باعرتافات �ضارة �إىل ال�شهود املحتملني �أو �إىل
ال�شرط��ة ميكن �أن ي�ضمن عدم وجود دليل مبا�شر على حالت��ه الذهنية .ومع ذلك ،تعرتف النظم القانونية يف
جمي��ع �أنحاء الع��امل ب�أن الربهان على ما يفعله املرء ،مثل العي�ش بهوية م��زورة واحل�صول على مكونات ميكن
ا�ستخدامه��ا يف �صن��ع قنبلة ،هو م�ؤ�شر موثوق به على نية ذلك ال�شخ�ص .وقد �أ�شار اخلبري الإ�سباين وغريه �إىل
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القيم��ة الإثباتية التي ال جدال فيه��ا للقرائن ،مثل ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لب��ث الر�سائل التي تدعو �إىل
العن��ف و�أ�شرطة الفيدي��و التي ت�صور عمليات الإعدام وقطع الر�ؤو�س وت�شي��د بالهجمات االنتحارية واحلرب
املقد�سة� ،أو حيازة كتيبات �أو �إر�شادات عن �صنع الأ�سلحة واملتفجرات� ،أو امل�شاركة يف مع�سكرات التدريب.
وي�ش��ار �أي�ضا ،يف الف�صل الثاين ،الباب جيم ،امل�س�ؤولية اجلنائية ع��ن توجيه الأعمال الإرهابية وتنظيمها� ،إىل
مناق�ش��ة الأدلة غري املبا�شرة� ،أو القرائن .وتقدم تلك املناق�شة مثاال للكيفية التي مت بها احلكم ب�أن قادة منظمة
�إيت��ا م�س�ؤول��ون عن الهجمات الإرهابية .و�شمل��ت القرائن التي جرى االعتماد عليه��ا الأدلة على ات�صالهم
مبنفذي الهجوم الفعليني يف �أوقات حا�سمة الأهمية ،والأدلة على �أن هذه الهجمات العنيفة مل تكن تنفذ �إال
ب�إذن من ه�ؤالء القادة.
 -250و�إذا مل يع�ترف املدع��ى عليه عند اال�ستجواب ومل يكن هناك �شه��ود �أو ت�سجيالت �سرية لإثبات
كلمات��ه ،يرتدد بع�ض الق�ضاة يف احلكم ب�أن املتهم ت�صرف بنية جنائية .ويف هذه احلالة ينبغي االعرتاف بقيمة
القرائ��ن بو�صفها و�سيل��ة لإثبات الوقائع احلقيقية .والواقع �أن قيمة القرائ��ن م�شدد عليها �صراحة يف عدد من
االتفاقي��ات العاملية ،مث��ل اتفاقية فيينا لعام  1988ب�ش���أن املخدرات ،واتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية
املنظم��ة عرب الوطنية لع��ام  ،2000واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد لع��ام  .2002و�صيغة املادة  28من
اتفاقية مكافحة الف�ساد مثال على ذلك:
			"ميكن اال�ست��دالل من املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية على توافر عن�ص��ر العلم �أو النية �أو الغر�ض
جمرم وفقا لهذه االتفاقية".
ب�صفته ركنا لفعل َّ
 -251وميك��ن �أن ت�سـتن��د �إمكـاني��ة ا�ستـخال�ص �أدلـ��ة الإثبـات هـ��ذه �إىل املمار�س��ات املتعـارف عليها
يف النـظ��ام القان��وين� ،أو قـد تكـ��ون من�صو�صا عليها �صراح��ة يف الت�شريع .وي�سمح قان��ون العـدالة اجلـنائية
الإيرلنـ��دي لعـام  2007للمحكمة ب�أن ت�ستخل�ص "ما يبدو منا�سبا من ا�ستنتاجات" من تخلف ال�شخ�ص،
قب��ل توجيه االتهام �إليه ،عن ذكر وقائع معينة� ،أو رف�ض��ه ذكر تلك الوقائع ،عندما ت�ستجوبه ال�شرطة �أو عندما
يوج��ه �إليه االتهام بج��رم يجوز ب�سببه االحتجاز ،عندم��ا ت�ستدعي الظروف تقدمي تف�س�ير لتلك الوقائع .وال
ُي�سم��ح با�ستخال�ص هذه اال�ستنتاج��ات �إال �إذا روعيت بع�ض ال�ضمانات ،مث��ل حتذير املحتجز من العواقب
املمكن��ة لهذا الرف�ض ،و�إتاحة فر�صة معقولة له ال�ست�شارة حمام .وقد ي�شعر الق�ضاة ب�أمان �أكرث يف ا�ستخال�ص
ا�ستنتاج��ات �أخرى من ه��ذا النوع مبنية على احل�س ال�سليم �إذا كانت قوان�ين البلد حتتوي على قاعدة عامة
لتف�سري الأدلة مثل القاعدة الواردة يف املادة  119من قانون الإثبات الكيني:
			 "افرتا�ض الوقائع
			يج��وز للمحكم��ة �أن تفرت�ض ح��دوث �أي واقعة ترى �أن من املرجح �أنها حدث��ت ،مع مراعاة امل�سار
الع��ادي للأحداث الطبيعية ،وال�سل��وك الب�شري ،والأعمال التجارية العام��ة واخلا�صة ،يف عالقتها
بوقائع الق�ضية املعينة".
 -252وت��رد يف �أ�سب��اب احلكم ال�صادر يف �12آذار /مار�س  2009يف ق�ضية امللكة �ضد حممد م�ؤمن خواجة،
رق��م  04-G3082يف حمكمة �أونتاريو العليا يف كندا ،مناق�شة مفيدة ب�ش�أن اال�ستنتاجات التي ميكن ا�ستخال�صها
والعوام��ل الت��ي ينبغي النظ��ر فيها لدى احلكم عل��ى املتهمني .فق��د ا�ستعر�ض القا�ضي ال��ذي �أ�صدر احلكم
الأغرا�ض القانونية لإ�صدار الأحكام مبوجب املادة  718من القانون اجلنائي الكندي ،التي تن�ص على ما يلي:

�ساد�سا -م�سائل التحقيق والتقا�ضي

			"الغر���ض الأ�سا�سي م��ن �إ�صدار الأحكام هو �أن ت�سهم� ،إىل جانب مبادرات منع اجلرمية ،يف احرتام
القان��ون واحلفاظ على جمتمع عادل و�سلمي و�آمن من خالل فر�ض جزاءات عادلة ترمي �إىل واحد
�أو �أكرث من الأهداف التالية:

			 (�أ)
			 (ب)
			 (ج)
			 (د)
			 (هـ)
			(و)

�إدانة الأعمال غري امل�شروعة؛
ردع اجلاين وغريه من الأ�شخا�ص عن ارتكاب اجلرائم؛
عزل املجرمني عن املجتمع ،حيثما يكون ذلك �ضروريا؛
امل�ساعدة على �إعادة ت�أهيل اجلناة؛
تقدمي تعوي�ضات عن الأ�ضرار التي حلقت بال�ضحايا �أو املجتمع املحلي؛
تعزيز ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى اجلناة ،واالعرتاف بال�ضرر الذي حلق بال�ضحايا واملجتمع".

 -253وطبقت املحكمة هذا التحليل يف �إ�صدار احلكم على حممد م�ؤمن خواجة ،وهو مواطن كندي كان
�شارعا يف �صنع  30جهاز تفجري للمدعى عليهم الذين حوكموا يف ق�ضية ريجينا �ضد اخليام يف اململكة املتحدة.
وعن��د �إ�صدار احلكم ،رف�ض هو ووالداه التعر�ض للم�سائل املتعلق��ة مب�س�ؤوليته عن ارتكاب اجلرائم التي �أُدين
بارتكابه��ا .وا�ستنتج��ت املحكمة من هذا الغياب للمعلومات عن قابليته لإع��ادة الت�أهيل عدم وجود عوامل
خمفِّف��ة للنظ��ر فيها غري �صغر �سنه ن�سبي��ا (كان يف منت�صف الع�شرينات يف وقت ارت��كاب اجلرمية) ،واهتمامه
بالتعليم ،و�سجله اجليد يف العمل .وا�ستعر�ضت املحكمة ال�صالحيات املنطبقة باملالحظات التالية:
			"يف �إ�صدار الأحكام يف ق�ضايا الإرهاب ،يجري الرتكيز ب�صفة خا�صة على عنا�صر ال�شجب ،والردع،
وحماي��ة النا�س بعزل اجلاين عنهم .وعالوة على ذلك فحيثما متار���س الأعمال الإرهابية من �أجل
ق�ضي��ة دينية �أو عقائدية ،ميكن �أن يعترب وازع ال��ردع ال�شخ�صي نف�سه �أقل �أهمية من حماية النا�س.
ويف ق�ضي��ة ر� .ضد مارت��ن ( ،1 Cr AppR (S) 477 at 480 )1999قال الل��ورد بينغهام �سي جي يف
ال�صفح��ة  480م��ا يلي' :لدى �إ�صدار احلكم يف �أخطر اجلرائ��م الإرهابية ،يكون هدف املحكمة هو
املعاقب��ة والردع والتعطي��ل ،ومن املرجح �أن ت�ؤدي �إع��ادة الت�أهيل دورا ثانوي��ا [�إن كانت ت�ؤدي �أي
دور]' .ويف ق�ضية لودي �ضد ريجينا ،NSWCCA 360 ،]2007[ ،قالت حمكمة اال�ستئناف اجلنائية
يف ني��و �ساوث ويلز �إنه 'ينبغي يف كثري من الأحيان �إعطاء �إع��ادة الت�أهيل والظروف ال�شخ�صية وزنا
قليال جدا يف حالة اجلاين املتهم بارتكاب جرمية �إرهابية .فاجلرمية الإرهابية جرمية �شنيعة ،و ُي َ
عطى وزن
�أكرب حلماية املجتمع ،والردع ال�شخ�صي والعام ،واجلزاء".
 -254وورد حتلي��ل مماث��ل ب�ش�أن احلك��م يف املن�شور 'خال�ص��ة لق�ضايا الإره��اب التي بت��ت فيها املحاكم
الإثيوبي��ة' (لع��ام  .)2007فق��د ورد يف حجج حمكمة املو�ض��وع �أن الهدف من العقاب ه��و يف املقام الأول
التعلي��م والت�أهيل .ومبا �أن املدعى عليه��م الذين قتلوا عدة �ضحايا بالقنابل يف فنادق وحافالت وقاموا مبحاولة
حتذر الآخري��ن و ُتن�صف من ت�ضرروا
الغتي��ال وزير يف احلكوم��ة ،فقد ُرئي �أن من ال�ض��روري فر�ض عقوبات ِّ
ت�ضررا مبا�شرا من الأعمال الإجرامية .و�أيدت املحكمة العليا الأثيوبية هذه العقوبات ال�صارمة من �أجل ردع
()42
الإرهابيني املحتملني.
( )42و�صف ق�ضية املدعي العام �ضد حممد حممود فرح و�آخرين ،الوارد يف املن�شور
) Ethiopian Courts (2007ال�صادر عن برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب ،التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
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�سابعا -التعـاون الدولـي
�ألف -االلتزام بالت�سليم �أو املقا�ضاة
 -255كان االلت��زام ال��ذي يق�ضي بت�سليم اله��ارب �أو �إحالته بغر�ض املحاكمة مبوج��ب القانون الداخلي
للبل��د الذي يوجد فيه ذلك ال�شخ���ص حكما رئي�سيا يف اتفاقية ع�صبة الأمم ب�ش�أن منع الإرهاب واملعاقبة عليه
لعام  .1937ومنذ عام  1970كانت هذه االتفاقية هي الآلية الأ�سا�سية للتعاون الدويل يف جميع االتفاقيات
والربوتوكوالت العاملية ذات ال�صلة بالإرهاب التي تن�شئ جرائم جنائية.
 -256ويحتوي العديد من املعاه��دات الثنائية ،وكل اتفاقية من االتفاقيات العاملية ذات ال�صلة بالإرهاب
جت��رم �أفعا ًال ،عل��ى مادة تت�ضمن االلتزام املذك��ور �أعاله .وترد �صيغة منطية يف امل��ادة  7من اتفاقية قمع
الت��ي ّ
اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات (.)1970
			"�إذا مل تقم الدولة املتعاقدة التي يوجد اجلاين امل�شتبه فيه يف �إقليمها بت�سليمه ،فتكون ملزمة بدون
ا�ستثناء �أيا كان و�سواء ارتكبت اجلرمية يف �إقليمها �أم ال ب�إحالة الق�ضية �إىل �سلطاتها املخت�صة لغر�ض
املحاكم��ة .وتقوم تلك ال�سلطات باتخاذ قرارها بنف�س الطريقة التي تتبع ب�ش�أن �أية جرمية عادية ذات
()43
طابع ج�سيم مبوجب قانون تلك الدولة".
 -257ويتجلى يف الق�ضية املتعلقة مبحمد علي حمادي تطبيق مبد�أ "الت�سليم �أو املحاكمة" والكيفية التي
ميك��ن �أن ي�ساع��د بها عل��ى ت�سوية احل��االت ال�سيا�سية احل�سا�س��ة .ففي عام  1985غ��ادرت �إحدى طائرات
تران���س وورلد ايرالينـز �أثين��ا متجهة �إىل روما .وخالل الرحلة �سيطر خاطف��ون م�سلحون على الطائرة وحولوا
م�ساره��ا �إىل بريوت .وعلى الأر�ض� ،أُطلق الر�صا�ص على ر�أ�س املواط��ن الأمريكي روبرت �ستيتهام و�أُلقي به
من الطائرة .ويف عام  1987اعتقل حمادي يف مطار فرانكفورت ب�أملانيا حامال متفجرات �سائلة .وكان قد ُوجه
�إلي��ه االته��ام بالفعل يف الواليات املتحدة ب�ش���أن اختطاف الطائرة ،وقُدم على الف��ور طلب بت�سليمه .وكانت
�أملاني��ا ملزمة ،وفق��ا لأحكام املعاهدة الثنائية لت�سلي��م املطلوبني املربمة بني �أملانيا والوالي��ات املتحدة ،واتفاقية
ع��ام  1970ب�ش���أن اال�ستيالء غري امل�ش��روع على الطائرات ،ب���أن ت�سلم حمادي �أو تق��دم الق�ضية للمحاكمة
( )43انظ��ر امل��ادة  7من اتفاقي��ة قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائ��رات ()1970؛ واملادة  7من اتفاقية قم��ع الأفعال غري امل�شروعة
املوجه��ة �ض��د �سالمة الطريان املدين ( )1971وبروتوك��ول املطارات امللحق بها لع��ام 1988؛ واملادة  7من اتفاقية من��ع اجلرائم املرتكبة �ضد
ّ
الأ�شخا���ص املتم ّتع�ين بحماية دولية ،مبن فيهم املوظفون الدبلوما�سيون ،واملعاقبة عليها ()1973؛ وامل��ادة  8من االتفاقية الدولية ملناه�ضة �أخذ
الرهائ��ن؛ وامل��ادة  10م��ن اتفاقية احلماية املادية للم��واد النووية ( )1979وتعديلها لع��ام 2005؛ واملادة  1-10من اتفاقي��ة قمع الأعمال غري
امل�شروع��ة املوجه��ة �ضد �سالم��ة املالحة البحري��ة ( ،)1988وبروتوكول املن�ش�آت الثابت��ة امللحق بها ،وبروتوكوال املالح��ة البحرية لعام 2005
امللحق�ين بهذين ال�صكني؛ واملادة  1-8م��ن االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ()1997؛ واملادة  1-10من االتفاقية الدولية
لقم��ع متوي��ل الإره��اب ()1999؛ وامل��ادة  1-11من االتفاقية الدولية لقم��ع �أعمال الإرهاب الن��ووي ( .)2005وال ترد امل��واد امل�سماة مواد
"الت�سليم �أو املحاكمة" �إال يف االتفاقيات املتعلقة بالإرهاب ،ولكن ال ترد يف بروتوكوالت تلك االتفاقيات .وال�سبب هو الو�ضعية القانونية
للربوتوكوالت .فال يجوز للدولة �أن تعتمد �أحد الربوتوكوالت ما مل تكن طرفا يف االتفاقية الأ�صلية ،لأن الربوتوكول هو جمرد مكمل لالتفاقية
الأ�صلي��ة .ولذل��ك ال حتتوي االتفاقات التكميلية على مادة منف�صلة ب�ش�أن الت��زام الت�سليم �أو املحاكمة ،لأن ذلك االلتزام موجود يف االتفاقية
يكملها الربوتوكول.
التي ّ
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بنف���س الطريق��ة التي يحاكم بها على جرمية داخلية خطرية .وح��دث يف لبنان يف وقت قريب من هذا الوقت
اختط��اف اثنني من املواطن�ين الأملان الغربيني ،و�أدين �أحد �أخوة حمادي الحق��ا يف �أملانيا بتهمة امل�شاركة يف
ذل��ك الفعل .ورف�ض��ت ال�سلطات الأملانية الطل��ب الأمريكي لت�سليم حممد حم��ادي ،واختارت �أن حتاكمه
عل��ى جرائم ا�ستيالء الطائرات و�أخذ الرهائن والقت��ل .و�أُفرج عن الرهينتني يف لبنان .و�أدين حممد حمادي
وحكم عليه بال�سجن امل�ؤبد .ويف حني �أعربت ال�سلطات الأمريكية عن تف�ضيلها للنظر يف الق�ضية يف الواليات
املتح��دة� ،أعلنت عن تفهمه��ا للموقف الأملاين ،وتعاونت مع النيابة العام��ة الأملانية بتقدمي ال�شهود الالزمني،
و�أثنت على ال�سلطات الأملانية يف معاجلتها للق�ضية.
 -258و�أثارت ليبيا �أمام حمكمة العدل الدولية م�س�ألة ت�ستدعي االهتمام تتعلق بقابلية التزام الت�سليم �أو
املحاكمة للإنفاذ فيما يخ�ص تفجري طائرة بان �أمريكان ايرالينـز ،الرحلة رقم  ،103فوق لوكربي يف ا�سكتلندا
يف عام  .1988فقد ُوجه االتهام يف ا�سكتلندا والواليات املتحدة ب�ش�أن هذا الهجوم �إىل مواطنني ليبيني اثنني
ُوطلب علنا ت�سليمهم من ليبيا .وعندما مل يتم الت�سليم ،ال ُتم�س يف جمل�س الأمن الدويل فر�ض عقوبات على
ليبي��ا .والتم�ست ليبيا من حمكمة الع��دل الدولية �أن تن�صفها ،م�ؤكدة �أن التزامه��ا مبوجب االتفاقية الدولية
لقم��ع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد الطريان امل��دين (عام  )1971هو الت�سليم �أو املحاكمة .ووفقا لهذا
االلتزام �أبلغت ليبيا حمكمة العدل الدولية ب�أنها �ألقت القب�ض على امل�شتبه فيهم وقدمت الق�ضية للمحاكمة،
وه��ي لذلك ممتثلة اللتزاماته��ا التعاهدية .ونتيجة لذلك طلبت ليبيا من املحكم��ة �أن تتخذ تدابري م�ؤقتة ملنع
اململك��ة املتحدة والواليات املتحدة من طلب فر�ض عقوبات على ليبيا �أو اتخاذ تدابري �أخرى �ضدها .و�أ�صدر
جمل�س الأمن عدة قرارات تفر�ض عقوبات ،ويف عام  1992رف�ضت حمكمة العدل الدولية فر�ض تدابري �أولية
متنع اململكة املتحدة والواليات املتحدة من اتخاذ �إجراءات �سلبية جتاه ليبيا .ويف عام  1998ب ّتت املحكمة يف
االعرتا�ض��ات الأولية على واليتها ،ور�أت �أن هناك نزاعا قائما مبوجب اتفاقية عام  1971و�أنها خمت�صة بالبت
فيه )44(.ومل ي�صدر قط �أي حكم ب�ش�أن مو�ضوع الق�ضية ،لأن الطرفني �سحباها يف عام .2003

باء -ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية
 -259تاريخي��اِّ ،
ي�شكل ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية من ت�سليم املطلوبني مع�ضلة يف ق�ضايا الإرهاب .ف�أعمال
الإره��اب ت��كاد �أن تكون دائما ذات طاب��ع �سيا�سي ،لأنها ُترتك��ب للتعبري عن املعار�ض��ة العقائدية والدينية
للحكومات ول�سيا�ساتها .وهناك اجتاه حاليا للحد من هذا اال�ستثناء واال�ستعا�ضة عنه ب�آليات �أكرث دقة ال متنح
�أعمال العنف الإرهابية ح�صانة ولكن حتمي فعال من املالحقة الق�ضائية التمييزية.
 -260وقد �أو�ضح خبري جمهورية �إيرلندا �أن بلده� ،ش�أنها �ش�أن بلدان القانون العام الأخرى ،كانت يف �أحد
الأوقات تعمل بال�سابقة الق�ضائية التي �أر�ستها الق�ضية املتعلقة بكا�ستيني1 Q.B. ,]1891[ ,In re Castioni ،
�( 149إنكل�ترا) .وق��د ا�ستخدم احلكم يف تلك الق�ضية ّ
حمكاً ثالث��ي الأركان لتحديد ما �إذا كان من املمكن
الـمتهم
اعتبار جرمية عادية جرمية �سيا�سية ،وهذه الأركان هي :هل يوجد مترد �أو ا�ضطراب �سيا�سي؛ وهل الفعل ُ
بارتكاب��ه ج��زء من ذلك اال�ضطراب �أم حدث بال�صدفة معه؛ وهل ارتك��ب بدافع عقائدي �أو �سيا�سي .وركَّ ز
()44

Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at
Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom, Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America (judgments
of 27 February 1998

)

.

�سابعا -التعاون الدويل

هذا املحك على املعار�ضة للحكومة ولي�س على ت�أثري الأن�شطة على ال�سكان املدنيني .وكان بو�سع الأ�شخا�ص
الذي��ن كـان من الوا�ضح �أن �أفعالهم تهدف �إىل ترويع و�إرغ��ام ال�سكان من دعاة الوحدة يف �إيرلندا ال�شمالية
�أن يعتم��دوا على افـرتا���ض �أن جرائمهم ذات طابع �سيا�سي لكي ي�ستفيدوا م��ن ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية،
وبـذل��ك يفلتـون من الت�سـليم .ومت �إلغاء الو�ضعية القانونية ملرتكب اجلرمي��ة ال�سيا�سية التي يتمتع بهـا ه�ؤالء
اجلناة عندما اعتمدت �إيـرلندا االتفـاقية الأوروبيـة لقمع الإرهاب يف قانونها الداخلي يف عام  .1987وكانت
فرن�س��ا يف �أحد الأوقات تراعي ما ي�سمى مبد�أ ميرتان ،ال��ذي حال دون ت�سليم �أع�ضاء جماعات ثورية عنيفة
يف �إيطاليا انتقلوا �إىل فرن�سا ،ولكن يف عام � 2002أُمر ب�أن ُي�سلم �إىل �إيطاليا باولو بري�سيت�شيتي ،املدان بامل�شاركة
يف جرائ��م قت��ل وجرائم �أخرى ،و�أُمر يف عام  2008بت�سليم مارينا برتيلي��ا ،التي �أدينت يف الثمانينات بجرائم
قت��ل واختط��اف .و�أُلغي �أمر ت�سليمها يف وقت الحق ،وكان ال�سبب ال��ذي ُذكر هو ا�ستثناء �إن�ساين قائم على
اعت�لال �صحتها ،ولي�س ا�ستثناء �سيا�سيا .و�أُمر بت�سليم �سيزار باتي�ستي ،الذي �أدين يف عام  1979باغتياالت
و�سرق��ات� ،إىل �إيطالي��ا من فرن�سا ،لكنه هرب ووجد مالذا له يف الربازيل .و ُمنح باتي�ستي اللجوء ال�سيا�سي يف
عام  ،2009ولكن ذلك القرار ا�ست�ؤنف لدى املحكمة العليا يف الربازيل .ومل ُترتكب جرائم القتل الإرهابية
الت��ي وقعت يف عام  ،1996والتي ا ُّتهمت بارتكابها فهرية �إي��ردال يف تركيا ،ب�أحد الأ�سلحة التي ُحددت يف
االتفاقي��ة الأوروبي��ة لقمع الإرهاب باعتبارها جتع��ل ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية غري قاب��ل للتطبيق .وامتنعت
احلكوم��ة البلجيكية عن ت�سليمها ،وق��ررت حمكمة بلجيكية �أنها لي�س له��ا اخت�صا�ص مبحاكمتها عن جرائم
القت��ل املرتكبة يف تركيا .وهي الآن هاربة من العدالة ،بعد �أن فرت من بلجيكا يف عام  2006قبل �أن ت�سجن
تنفيذا حلكم ب�ش�أن جرائم �أ�سلحة ووثائق مزورة ارتكبتها يف بلجيكا.
 -261وو�صف اخلبري الياباين حماولة مواطن �صيني تفادي ت�سليمه عن طريق اال�ستناد �إىل ا�ستثناء اجلرائم
ال�سيا�سي��ة .فقد اختطف هذا ال�شخ�ص يف كانون الأول/دي�سمرب  1989طائرة تابعة للخطوط اجلوية ال�صينية
وعل��ى متنها  223راكبا ،بعـد �أن هـدد بن�سف الطائرة .وادعى اخلاطف �أن دافعه لإجبار الطائرة على الهبوط
يف مط��ار ياباين كان طلب اللج��وء ال�سيا�سي ب�سبب تورطه يف حادثة �ساحة تيانامنني يف حزيران/يونيه .1989
و�سلم
ولذل��ك طل��ب احلماية مبوجب ا�ستثن��اء اجلرائم ال�سيا�سية ال��وارد يف قانون ت�سليم املطلوب�ين الياباينُ .
ال�شخـ���ص املعـن��ي للحـكومة ال�صـينية يف �شباط/فرباير  1990بعد �أن �أ�ص��درت املحكمة العلـيا يف طوكيو
حكم��ا ب�أن عملية االختطاف مل تكن جرمي��ة �سيا�سية .وعللت املحكمة ذلك ب�أن اال�ستيالء غري امل�شـروع مل
تك��ن له �صلة مبا�ش��رة بغر�ض �سـيا�سي ،بل كان حمـاولة لتفادي املالحق��ة الق�ضـائية بتهمة الر�شوة .وعالوة
عل��ى ذلك ف���إن �أي �صلة �سيا�سية بحادثة �ساحة تيانامنني ال تعلو على الإي��ذاء الذي �أَخ�ضع له ركاب الطائرة
التجارية وطاقمها.
 -262وكان��ت يف املـا�ضي احلاالت التي مل تقم فيها الواليات املتح��دة بت�سليم الفارين املتهمني بالتورط
يف �أعم��ال العنف يف �إيرلن��دا ال�شمالية م�صدرا لتوتر دبلوما�سي .و�ساهمت درج��ة التـوتر يف �إعـادة النظر يف
وحدت تلك املراجعة من نطاق
عام 1985يف معاهدة ت�سليم املطلوبني املربمة بني الواليات املتحدة وبريطانياّ .
ا�ستثن��اء اجلرائم ال�سيا�سية ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بجرائم القت��ل وغريها من �أعمال العنف اخلطرية .وت�صف
درا�س��ة خبري الإنرتب��ول الع�ضو يف الفريق اخلرباء العامل كيف كانت تلك املنظمة يف البداية متتنع عن القيام
ب���أي ن�شاط يف جمال مكافحة الإره��اب .وكانت تلك ال�سيا�سة ت�ستند �إىل نظامها الأ�سا�سي الذي يحظر على
املنظم��ة "�أن تن�ش��ط �أو تتدخل يف �أي م�سائل �أو �ش�ؤون ذات طابع �سيا�سي �أو ع�سكري �أو ديني �أو عن�صري".
ويف ع��ام  1984خل�ص��ت اجلمعي��ة العامة للإنرتب��ول �إىل �أن النظام الأ�سا�سي ال يحظر عل��ى �سبيل البداهة
التعاون يف ق�ضايا الإرهاب الدويل .واتخذت اجلمعية قرارا ي�سمح للمنظمة ب�أن تن�شط يف هذا املجال .وتفح�ص
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الأمان��ة العام��ة للإنرتبول كل طلب للتعاون ال�شرطي الدويل على �أ�سا���س كل حالة على حدة .ومن املقبول
عموم��ا الآن يف ممار�سة الإنرتبول �أن ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية ال ينطبق على جرائم الإرهاب .ومنذ �أن ا ُّتخذ
ه��ذا القرار ،نفذت املنظمة العديد من مبادرات مكافحة الإرهاب ،وهي تعترب هذا املجال الآن �أحد جماالتها
ذات الأولوي��ة يف ميدان اجلرمية .وعلى �سبيل املث��ال� ،أٌن�شئت فرقة العمل املعنية بدمج املعلومات (فرقة عمل
فيوج��ن) يف عام  2002وتعقد �ستة اجتماعات �إقليمية كل �سنة .وت�ضم هذه االجتماعات الأع�ضاء العاملني
يف جمال مكافحة الإرهاب لتبادل املعلومات ودرا�سة االجتاهات والق�ضايا الراهنة يف املنطقة ومناق�شة درا�سات
احلاالت .ويف حزيران/يونيه  2009كان ي�شارك يف �أن�شطة فرقة العمل هذه  141بلدا.
 -263وتلغ��ي االتفاقات العاملية ذات ال�صلة بالإرهاب املتفاو�ض عليها منذ عام  )45(1997ا�ستثناء اجلرائم
ال�سيا�سي��ة فيما يتعلق باجلرائم املحددة يف هذه االتفاقات ،وت�شتم��ل على مادة ب�ش�أن عدم التمييز حتمي من
املعامل��ة التمييزية القائم��ة على جمموعة وا�سعة من االعتبارات غري امل�سموح به��ا ،ولي�س الن�شاط ال�سيا�سي
وح��دة .وقد ا�س ُتخدم��ت ال�صيغة النمطي��ة لهاتني املادتني لأول م��رة يف االتفاقية الدولي��ة لقمع الهجمات
الإرهابية بالقنابل (:)1997
			"امل��ادة  -11ال يجوز ،لأغرا�ض ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،اعتبار �أي جرمية من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  2جرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتكبت
بدواف��ع �سيا�سية .وبالتايل ،ال يجوز رف�ض طلب ب�ش�أن ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة
م�ؤ�س���س على مثل هذه اجلرمية ملجرد �أن��ه يتعلق بجرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صل��ة بجرمية �سيا�سية �أو
جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية.
			املادة  -12لي�س يف هذه االتفاقية ما يف�سر على �أنه يفر�ض التزاما بت�سليم املجرم �أو بتقدمي امل�ساعدة
القانوني��ة املتبادل��ة �إذا توفرت لدى الدولة الط��رف املطلوب منها الت�سليم �أ�سب��اب وجيهة تدعوها
�إىل االعتق��اد ب���أن طلب ت�سليم املجرمني الرتكابهم اجلرائم املذك��ورة يف املادة � ،2أو طلب امل�ساعدة
القانونية املتبادلة فيما يتعلق بهذه اجلرائم ،قد قدم بغية حماكمة �أو معاقبة �شخ�ص ما ب�سبب العن�صر
ال��ذي ينتم��ي �إليه �أو ب�سبب دين��ه �أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو ر�أيه ال�سيا�س��ي� ،أو ب�أن ا�ستجابتها
للطلب �سيكون فيها م�سا�س بو�ضع ال�شخ�ص املذكور لأي من هذه الأ�سباب".
 -264و ُرف�ض��ت �أي�ضا حماوالت لال�ستن��اد �إىل ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية كم�برر للجرائم املحلية .وهناك
مث��االن من ال�س��ودان مثريان لالهتمام .ففي �شباط/فرباير  1973احتج��زت منظمة �أيلول الأ�سود رهائن يف
�سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف اخلرطوم .وطالب املحتجزون بالإفراج عن �سرحان �سرحان ،الذي كان قد
�أدين يف عام  1969باغتيال ال�سيناتور الأمريكي روبرت كينيدي ،وعن �سجناء عديدين حمتجزين يف الأردن
تلب مطالب حمتجزي الرهائن قتلوا دبلوما�سيني �أمريكيني ودبلوما�سي بلجيكي.
و�إ�سرائيل و�أملانيا .وعندما مل ّ
ورف�ض��ت املحكمة العليا يف ال�سودان املزاع��م ب�أنه مبوجب القانون الإن�ساين الدويل ينبغي اعتبار تلك اجلرائم
( )45املادت��ان  14و 15من االتفاقية الدولية لقمع الهجم��ات الإرهابية بالقنابل ()1997؛ واملادتان  14و 15من االتفاقية الدولية لقمع
متوي��ل الإرهاب ()1999؛ واملادت��ان  15و 16من االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب الن��ووي ()2005؛ واملادتان �-11ألف و-11باء من
تعدي��ل اتفاقي��ة احلماية املادية للمواد النووي��ة ()2005؛ واملادتان  11مكررا و 11مك��ررا ثانيا من بروتوكول ع��ام  2005امللحق باتفاقية قمع
الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية.

�سابعا -التعاون الدويل

جرائ��م �سيا�سية ارتكبت بغر���ض دعم املقاومة الفل�سطينية .وق�ضت املحكمة ب���أن اتفاقيات جنيف ال تنطبق
عل��ى �أعم��ال العنف التي ترتكب يف ال�سودان �ض��د دبلوما�سيني من البلدان الت��ي يعي�ش ال�سودان معها يف
�س�لام .و�أُخذ الغر�ض ال�سيا�سي لأفعال املدعى عليهم بعني االعتبار يف حتديد مدة عقوبتهم ،ولكن مل يعترب
()46
مربرا من �ش�أنه �أن مينع املحاكمة.
 -265ومت التو�صل �إىل نتيجة م�شابهة يف قرار يتعلق بهجمات وقعت يف اخلرطوم يف عام  .1988فقد دخل
�إىل ال�س��ودان لغر�ض مهاجمة امل�صالح الغربية خم�سة فل�سطيني��ون ينتمون �إىل منظمة تطلق على نف�سها ا�سم
اخلاليا الثورية العربية .و ُوجهت نريان الأ�سلحة الر�شا�شة وامل�سد�سات والقنابل اليدوية �إىل 'نادي ال�سودان'،
ف���أدت �إىل �إ�صابة �أحد املواطنني ال�سودانيني .ويف غرفة الطعام يف فندق الأكروبول قتلت قنبلة موظفا بريطانيا
يف الأمم املتحدة وزوجته وطفلني ،وت�سببت يف وفاة ثالثة �آخرين �أجانب و�سودانيني وجرح �سبعة �ضحايا .وردا
عل��ى الدف��ع ب�أن هذه الأعمال كانت جرمية �سيا�سية ،ق�ضت املحكم��ة ال�سودانية ب�أن الطابع ال�سيا�سي املدعى
للجرمي��ة قد تكون له �أهمية فيما يتعل��ق ب�أغرا�ض ت�سليم املطلوبني �أو �إ�صدار الأحكام ،ولكن لي�س فيما يتعلق
()47
ب�إثبات تهمة ارتكاب جرمية جنائية حملية.

جيم -حاالت اال�ستدراج والطرد
	-266ال توجد قاعدة يف القانون الدويل حتظر ت�سليم �أي �شخ�ص مت ا�ستدراجه من وطنه عن طريق اخلداع.
وحتى عندما يكون ت�سليم املطلوبني ممكنا فكثريا ما ُيطرد املتهمون لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي �أو بالهجرة،
و�أحيانا دون �أي �إجراء ق�ضائي .وقد ال مينع هذا ال�ضرب من عمليات الرتحيل البلد الذي ُيطرد �إليه ال�شخ�ص
م��ن �أن ميار�س عليه الوالي��ة الق�ضائية اجلنائية تبعا لقانونه الداخلي .ويتبع كثري م��ن البلدان مبد�أ �أن املحاكم
ال تق��وم عادة با�ستق�صاء الكيفي��ة التي حتقق بها واليتها على ال�شخ�ص .غري �أن مثل هذه احلاالت يدقق فيها
تدقيقا �صارما �إذا كانت هناك �أي م�س�ألة تتعلق بالتعذيب �أو املعاملة التمييزية �أو توقيع عقوبة الإعدام.
 -267وق��د در�ست املحكمة الد�ستوري��ة االحتادية يف �أملانيا املراجع الدولية وق��ررت �أنه ال توجد قاعدة يف
القان��ون ال��دويل متنع الت�سليم عندما يك��ون الأ�شخا�ص قد ا�س ُتدرجوا من وطنهم ع��ن طريق احليلة .فقد قام
خمرب با�ستدراج م�س�ؤول يف �أحد البلدان التي ال ت�س ِّلم رعاياها و�سكرتريته �إىل �أملانيا .وبينما كانا هناك ،تلقت
�أملاني��ا طلبا لت�سليمهما ،اعرت�ض��ت عليه حكومة البلد الذي يحملون جن�سيت��ه .وطلب الهاربان من املحكمة
الد�ستوري��ة الأملاني��ة �أن تقرر �أن هناك قاعدة يف القانون الدويل حتظ��ر ت�سليم �أي �شخ�ص مت ا�ستدراجه بوا�سطة
اخلداع ليغادر بلده .وق�ضت املحكمة ب�أنه ال يوجد مثل هذه القاعدة ،و�أن غالبية املحاكم جتيز ت�سليم املطلوبني
يف احل��االت الت��ي يكون فيها ال�شخ�ص ق��د ا�س ُتدرج عن طريق اخلداع ملغادرة بل��ده .ومل تتخذ املحكمة �أي
()48
موقف ب�ش�أن احلاالت التي يكون فيها ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه قد اخ ُتطف بالقوة.
( )46و�ص��ف ق�ضي��ة رزق �سامل �أبو غ�س��ان و�آخرون ،ال��وارد يف املن�ش��ور
( )2007ال�صادر من برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب ،التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
()47
و�ص��ف ق�ضي��ة �شريف عزت عطوي و�آخ��رون ،ال��وارد يف املن�ش��ور Judicial Precedents in Combating Terrorism in Sudan
( )2007ال�صادر من برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب ،التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
( )48القرار ال�صادر يف  BverfG, 2BvR 1506/03بتاريخ .2003/11/5
Judicial Precedents in Combating Terrorism in Sudan

101

102

خُ ال�صــة ق�ضـــايا الإرهـــاب

 -268ويف مناق�شة انت�شار انتهاكات جواز ال�سفر والت�أ�شرية يف الف�صل الرابع ،الباب هاء ،االنتهاكات املتعلقة
بالهوي��ات امل��زورة وبالهجرةُ ،ذكرت حاالت عديدة لإعادة اع�ضاء يف اجلي���ش االحمر الياباين �إىل اليابان ،مبا
و�سلموا �إىل ال�سلطات
يف ذلك �إعادة �أربعة �أفراد ُطردوا من لبنان ،و�أُر�سلوا �إىل الأردن ،و ُرف�ض دخولهم هناكُ ،
اليابانية ،و ُنقلوا جوا �إىل ذلك البلد .ومل يعترب �أي حكم �إدانة من الأحكام ال�صادرة يف حق ه�ؤالء الأ�شخا�ص
غري �سليم ب�سبب واقعة طردهم بدال من ت�سليمهم.
 -269ومل تك��ن ق�ضي��ة الفاري�س مات�شني �ض��د الواليات املتح��دة ( )1992املعرو�ضة عل��ى املحكمة العليا
الأمريكي��ة تتعل��ق بالطرد من جانب حكوم��ة متعاونة .والواق��ع �أن الق�ضية كانت مو�ض��ع احتجاجات قوية من
احلكومة املك�سيكية .فقد قام مواطنون مك�سيكيون يت�صرفون نيابة عن ال�سلطات الأمريكية باختطاف طبيب من
املك�سيك .ومت ت�سليم الهارب �إىل الواليات املتحدة ملحاكمته بتهمة تورطه يف تعذيب �أحد موظفي وكالة مكافحة
املخ��درات يف الوالي��ات املتحدة .وا�ست�شه��دت املحكمة العليا ب�سوابق تدل على �أنه ي�ص��ح للمحاكم �أن متار�س
الوالي��ة الق�ضائية على �شخ���ص ُجلب ق�سراً �إىل دائرة االخت�صا�ص الق�ضائي ،فرف�ضت �أن ُت�سقط التهم �أو �أن ت�أمر
ب�إع��ادة املتهم �إىل وطن��ه املك�سيك .وعلى الرغم من االحتجاجات ال�سيا�سي��ة والدبلوما�سية ،ا�ستمرت املحاكمة
و�أدت يف النهاي��ة �إىل حكم بالرباءة )49(.وعل��ى الرغم من �أن القاعدة القانونية التي �أكدها ر�أي املحكمة مل تكن
متعلق��ة بالإرهاب فق��د اع ُتمد عليها يف حماكمات الحقة متعلقة بطرد متهم�ين بالإرهاب .فقد خل�ص القرار يف
ق�ضية الفاري�س مات�شني �إىل �أن وجود معاهدة لت�سليم املطلوبني ال يحول دون احل�صول على االخت�صا�ص الق�ضائي
ال�شخ�صي بو�سائل �أخرى ما مل حتظرها املعاهدة �صراحة .كما خل�ص �إىل �أن الو�سائل التي ُجلب بها ال�شخ�ص �إىل
املحكمة ال ت�ؤثر عادة يف واليتها الق�ضائية ما دامت ال تنطوي على التعذيب �أو غريه من الو�سائل الال�إن�سانية.
 -270وات�ساق��ا مع هذا ال��ر�أي� ،أدين خمتطف طائرة م�ص��ر للطريان علي رزاق يف الوالي��ات املتحدة بتهمة
القر�صنة اجلوية بعد طرده من نيجريياُ )50(.وطرد رمزي يو�سف من باك�ستان و�أدين يف نيويورك بتهمة امل�شاركة يف
�أول حماولة تفجري لتدمري مركز التجارة العاملي يف عام  1992بوا�سطة �شاحنة ملغومة يف مر�آب وقوف ال�سيارات
باملرك��ز .ومب��ا �أن طرده حدث بعد يوم م��ن اعتقاله ،كما هو مو�ضح يف ر�أي حمكم��ة اال�ستئناف ،فيمكن للمرء
�أن يفرت���ض �أن الأم��ر مل ينطو على �أي �إجراءات ت�سليم ق�ضائية مطول��ةُ )51(.وطرد اثنان من مفجري ال�سفارتني
يف نريوب��ي ودار ال�سالم ،حممد �صديق عودة وحممد العوهلي وخلفان حمم��د ،من كينيا (العوده والعوهلي)،
و ُر ِّح��ل �أحدهم من جنوب �أفريقيا (خلفان حممد) .وقد ا�ستعان��ت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،والهيئة
ال�سابق��ة لها يف فح�ص احلاالت ،وهي اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،باتخاذ تدابري م�ؤقتة يف بع�ض املنا�سبات
لت�أخ�ير حاالت الط��رد� .إال �أن املحكمة �أيدت عددا من حاالت الطرد املث�يرة للجدل ،مبا يف ذلك ق�ضية فريدا
�ضد �إيطاليا21 DR 20 ،)1980( ،؛ وق�ضية كالو�س �ألتمان (باربي) �ضد فرن�سا (83/10689 )1984؛ وق�ضية
�سانت�شي���س رامريي�س �ض��د فرن�س��ا ( .95 DR 86-B ،)1996وتناول ر�أي الدائرة الك�برى للمحكمة يف ق�ضية
أوجالن يف
أوج�لان �ضد تركيا ،رق��م  3( 99/46221كان��ون الأول/دي�سمرب  )2005القب�ض على عب��د اهلل � َ
� َ
أوجالن معروف جيدا بو�صفه زعي��م حزب العمال الكرد�ستاين .وكانت
كيني��ا و�إعادته �إىل تركيا للمحاكمة .و� َ
الإنرتب��ول قد �أ�ص��درت �إخطاراً �أحمر ب�ش�أن �أوجالن ا�ستنادا �إىل تهم ب�أنه ح َّر�ض على جرائم قتل متعددة وعلى
التمرد �ضد احلكومة الرتكية.
( )49نتيج��ة للخالف ح��ول االختطاف ،مت التفاو�ض الحقا على معاه��دة بني املك�سيك والواليات املتح��دة حتظر عمليات االختطاف
ع�بر احل��دود .ومل تدخل املعاهدة حيز النفاذ بعد .وعالوة على ذلك ،رف��ع الفاري�س مات�شني دعوى على احلكومة الأمريكية ومن نفذوا عملية
اختطاف��ه ،وح�ص��ل على حكم ل�صاحله يف حمكمة ابتدائية ،ولكن يف عام  2004و�صلت الق�ضية �إىل املحكمة العليا يف الواليات املتحدة ،التي
حكمت ب�أن القوانني املنطبقة ال ت�سمح برفع دعوى ب�شان القب�ض على �شخ�ص مت خارج الواليات املتحدة.
(.United States v. Rezaq, 134 F. 3 1121 (D.C. Cir. 1998), West Publishing Company )50
(.Youssef v. United States, 327 F. 3d 56 (2 Cir. 2003), West Publishing Company )51
rd

nd

�سابعا -التعاون الدويل

أوجالن من �سوريا يف عام  ،1998و�سعى دون جن��اح �إىل احل�صول على اللجوء ال�سيا�سي
 -271وق��د طرد � َ
يف ع��دة بل��دان .ويف نهاية املطاف دخل كينيا ،حيث قام �أفراد من �سفارة �أجنبية با�صطحابه عرب املطار �إىل مقر
أوجالن دخل كينيا دون �أن يعلن عن هويته �أو �أن مير عرب مراقبة
�إقام��ة ال�سف�ير .وا�شتكت كينيا الحقا من �أن � َ
أوجالن .وبعد لقاء مع وزير اخلارجية
ج��وازات ال�سف��ر ،وب�أن ال�سفري املعني نفى يف البداية �أن ال�شخ���ص كان � َ
أوج�لان �إىل املطار ،و�سلمته
أوجالن ب�أنه حر يف املغ��ادرة .و�أخذت ال�سلطات الكينية � َ
الكين��ي� ،أبل��غ ال�سفري � َ
�إىل ال�سلط��ات الرتكي��ة التي كانت يف االنتظ��ار والتي نقلته �إىل تركيا على الف��ور ملحاكمته .وقررت املحكمة
�أن االتهام��ات الرتكي��ة ي�سمح بها القانون ،ثم بحثت فيما �إن كان��ت الأعمال التي قام بها امل�س�ؤولون الأتراك
تنتهك ال�سيادة الكينية والقانون الدويل .وبعد �أن تبني للمحكمة �أنه كان هناك تعاون طوعي غري ر�سمي بني
ال�سلطات الرتكية وال�سلطات الكينية ،قررت �أن عمليتي �إلقاء القب�ض والنقل متتا وفقا لـ"�إجراء م�صرح به يف
القانون" لأغرا�ض املادة  1-5من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.
أوجالن ق�ضيتان ميك��ن ا�ستخال�ص درو�س مفيدة منهما بوجه
 -272وم��ن بني الق�ضاي��ا ال�سابقة على ق�ضية � َ
خا���ص وهما ق�ضية كالو�س �ألتمان (باربي) �ضد فرن�سا ،رقم  ،83/10689وق�ضية �إيليت�ش رامريي�س �سانت�شي�س
�ض��د فرن�سا ،رقم  .95/8780ذلك لأن ل��دى فرن�سا قانون ين�ص على ما يلي" :يك��ون ت�سليم املطلوبني الذي
حت�صل عليه احلكومة الفرن�سية الغيا وباطال يف غري احلاالت املن�صو�ص عليها يف هذا القانون )52(".وقد ا�ستعر�ضت
املفو�ضي��ة الأوروبية ،يف �سي��اق قرارها بعدم وجود �أي انتهاك لالتفاقية الأوروبي��ة حلقوق الإن�سان ،النتائج التي
تو�صل��ت �إليها املحاك��م الوطنية الفرن�سية التي بتت يف اعرتا�ضات املدعى عليه .و�شملت تلك النتائج قرارا ب�أن
عمليات النقل مل تنطو على ت�سليم املطلوبني ،و"�أنه يف غياب �أي �إجراء لت�سليم املطلوبني" يكون تنفيذ مذكرة
توقي��ف يف فرن�س��ا عل��ى �شخ�ص فر �إىل اخلارج "لي���س ب�أي حال م�شروط��ا بعودة الأخري طوعي��ا �إىل فرن�سا وال
با�ستخدام �إجراء ت�سليم مطلوبني" .وجاء يف ر�أي اللجنة يف ق�ضية �ألتمان (باربي) ما يلي:
			"ب�ش���أن م�س�ألة التدابري التي ُطبقت عل��ى مقدم الطلب قبل ت�سليم��ه �إىل ال�سلطات الفرن�سية� ،أي
�إلق��اء القب�ض عليه يف بوليفيا واحتجازه يف ذلك البلد وخ�لال الرحلة �إىل كاين ،ترى املفو�ضية �أن
ال�سلط��ات البوليفي��ة هي التي اتخذت هذه التدابري ،وهي وحدها الت��ي تتحمل امل�س�ؤولية عنها يف
القانون الدويل.
			بي��د �أنه ال يزال م��ن ال�ضروري درا�سة م�س�أل��ة انتهاك االتفاقية من جانب فرن�س��ا بعد ت�سليم مقدم
الطلب �إىل ال�سلطات الفرن�سية يف � 5شباط/فرباير .1983
			وح��ول هذه النقط��ة ،ترى اللجنة� ،أوال� ،أن االتفاقية ال تت�ضمن �أحكام��ا �سواء ب�ش�أن ال�شروط التي
ميك��ن مبوجبها �أن تت��م املوافقة على ت�سليم املطلوبني �أو ب�ش�أن الإج��راءات التي ينبغي تطبيقها قبل
املوافقة على ت�سليم املطلوبني .ويرتتب على ذلك �أنه ،حتى �إذا كان بالو�سع و�صف طرد مقدم الطلب
ب�أنه عملية ت�سليم مق َّنعة ف�إن هذا لن ي�شكل يف حد ذاته انتهاكا لالتفاقية".

()52

Loi du 10 Mars 1927. " L'extradition obtenue par le Gouvernement francais est nulle, si elle est intervenue en
"dehors des cas prevus par le presente loi

.
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 -273ويف ق�ضي��ة رامريي�س �سانت�شي���س �ضد فرن�سا� ،سلمت ال�سلطات ال�سوداني��ة الهارب ،املعروف با�سم
الإرهاب��ي كارلو�س� ،إىل ال�سلطات الفرن�سي��ة ،التي �أعادته �إىل فرن�سا .وعند و�صول املدعى عليه ط ّبق عليه �أمر
مع ّل��ق كان قد �صدر بالقب�ض عليه بتهمة تفجري �سيارة ملغوم��ة �أ�سفر عن مقتل �شخ�ص واحد و�إ�صابة �سبعني
�شخ�صا يف باري�س يف عام  .1982وكان قرار املفو�ضية كما يلي:
			"من حيث �إن مقدم الطلب ي�شتكي من �أن فرن�سا مل تتخذ �إجراءات ت�سليم املطلوبني ،ت�شري اللجنة
�إىل �أن االتفاقي��ة ال تت�ضم��ن ،ب�أية ح��ال� ،أحكاما �سواء ب�ش�أن الظروف التي جت��وز فيها املوافقة على
ت�سليم املطلوبني �أو الإجراءات الواجب اتباعها قبل �أن يجوز الت�سليم .ويرتتب على ذلك �أنه حتى
م��ع افرتا�ض �أن الظ��روف التي و�صل فيها مقدم الطلب �إىل فرن�سا ميك��ن و�صفها ب�أنها عملية ت�سليم
مق َّنعة ف�إن هذا ال ميكن �أن ي�شكل ،يف حد ذاته ،انتهاكا لالتفاقية".
ويالحظ ر�أي املفو�ضية �أن املحكمة الداخلية الفرن�سية �سبق �أن حكمت مبا يلي:
			"يف هذه احلالة ،ال ميكن ملقدم الطلب �أن يجادل ب�أنه كان هناك �أي انتهاك حلكم من �أحكام القانون
ال�صادر يف � 10آذار/مار�س  ،1927لأنه مل ُتتخذ يف حقه �أي �إجراءات ت�سليم ...
			

***

			وع�لاوة عل��ى ذلك ف�إن ال�سواب��ق الق�ضائية تظهر �أي�ض��ا �أن الظروف التي ُيلق��ى فيها القب�ض على
�شخ���ص ما ،ت َّتخذ يف حقه �إجراءات ب�صفة قانونية وي�صدر يف حقه �أمر قب�ض �سليم ،ومت فيها ت�سليمه
�إىل ال�سلط��ات القانونية الفرن�سي��ة ،لي�ست يف حد ذاتها كافية جلعل الإجراءات باطلة� ،شريطة �أن ال
تك��ون ال�سلطات الفرن�سية ق��د �ألغت �إجراءات البحث عن احلقيقة وال�سعي �إىل �إثباتها ،وال جعلت
من امل�ستحيل على الدفاع �أن ميار�س حقوقه �أمام �سلطات التحقيق واملحاكم التي تنظر الق�ضايا".
 -274ور�أت املحكم��ة الد�ستورية يف جنوب �أفريقيا �أن الإبعاد ينتهك القانون املحلي يف ق�ضية حممد �ضد
جن��وب �أفريقي��ا )53(.فقد تقدم تنـزاين بطلب للح�صول على ت�أ�شرية زي��ارة جلنوب �أفريقيا قبل يوم من تفجري
ال�سف��ارة الأمريكية يف دار ال�س�لام ،وو�صل �إىل جنوب �أفريقيا يف اليوم الت��ايل للتفجري ،حيث طلب اللجوء
حت��ت ا�سم م�ستعار .وتبني الحقا �أنه �أحد املتهمني بارتكاب التفج�ير ،و�أُبعد من جنوب �أفريقيا �إىل الواليات
املتحدة .وكان احلكم بالإعدام عقوبة ميكن فر�ضها على اجلرائم املن�سوبة �إليه .ور�أت املحكمة العليا يف جنوب
�أفريقيا �أن ذلك الإبعاد غري �سليم �إجرائيا ،و�أنه بالنظر �إىل �إمكان توقيع عقوبة الإعدام ف�إن تنازل حممد اخلا�ص
بالإبع��اد باط��ل .وكان املربر الذي ا�ستندت �إليه هو معار�ضة جنوب �أفريقيا لعقوبة الإعدام .و�صدر �أمر ب�إحالة
ر�أي حمكمة جنوب �أفريقيا �إىل قا�ضي املحكمة الأمريكية التي تقوم مبحاكمة ال�سيد حممد .ويف وقت �إ�صدار
احلكم� ،أُبلغت هيئة املح َّلفني بر�سالة حمكمة جنوب �أفريقيا .ومل تفر�ض هيئة املح َّلفني عقوبة الإعدام ،و�أدى
ذلك �إىل فر�ض عقـوبة ال�سـجن امل�ؤبد ب�سبب الأرواح التي �أُزهقت نتيجة التفجري.
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دال -ال�ضمانات الدبلوما�سية
�	-275أ�صبح من امل�ستبعد على نحو متزايد ،يف حاالت ت�سليم املطلوبني والإبعاد والالجئني� ،أن يت�سنى عن
طري��ق ال�ضمانات الدبلوما�سية ب�ش�أن املعاملة العادلة ،دون وجود �آليات فعالة للتحقق ،التغلب على ادعاءات
التعر�ض خلطر التعذيب �أو اال�ضطهاد ال�سيا�سي.
 -276ويف ق�ضية حممد املذكورة �أعاله� ،أ�شارت املحكمة الد�ستورية بجنوب �أفريقيا �إىل افرتا�ضها �أنه لو كان
قُدم طلب لت�سليم حممد الهارب لكانت قد متت املوافقة عليه .وكان �أ�سا�س ال�سماح بالت�سليم �سيكون تعهداً
دبلوما�سي��اً من الواليات املتحدة ب�أن ت�سليمه لن ي���ؤدي �إىل توقيع عقوبة الإعدام عليه .ومثل هذه التعهدات
هي وعود من ال�سلطات التنفيذية يف الدولة يتم نقلها عرب القنوات الدبلوما�سية وتفيد ب�أن تدابري حماية معينة
�سترُ اع��ى �أو �أن ممار�س��ات معينة �س ُتجتنب .وقد �أ�صبحت ال�ضمانات ب�أن عقوبة الإعدام لن تفر�ض� ،أو �أنها �إذا
فر�ضت لن تنفذ� ،شائعة يف عمليات ت�سليم املطلوبني بني الدول التي حتظر عقوبة الإعدام وبلدان معينة تفر�ض
ه��ذه العقوبة .وميك��ن �أي�ضا �إ�صدار تعهدات دبلوما�سي��ة تفيد ب�أن الت�سليم لن ي���ؤدي �إىل تعذيب �أو حماكمة
متييزي��ة �أو معامل��ة غري عادلة ،ولكن هذه التعهدات تثري جد ًال �أ�شد مما يثريه غريها .وهناك عدد من االتفاقات
الثنائي��ة واملتعددة الأطراف التي ت�سمح برف�ض التعاون الدويل عندم��ا يكون هناك خطر التعر�ض للتعذيب،
ومن بينها اتفاقية مناه�ضة التعذيب لعام  1984واالتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني لعام  .1951وعالوة على
ذل��ك ،يحظر العديد من ال�صكوك التعاون �أو ي�سم��ح برف�ضه �إذا كان هناك �سبب للخ�شية من الت�ضرر ب�سبب
الر�أي ال�سيا�سي �أو العرق �أو الدين �أو غري ذلك من الأ�سباب التمييزية� ،أو ملجرد الإجحاف يف املحاكمة التي
ُيطلب التعاون الدويل من �أجلها.
 -277وق��د ت�ضمنت اتفاقيات الأمم املتحدة ذات ال�صلة بالإرهاب التي مت التفاو�ض عليها منذ عام 1997
مادة منطية ت�سمح برف�ض طلبات ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة املتبادلة ،ترد بال�صيغة التالية:
يف�سر على �أنه يفر�ض التزاما بت�سليم املجرمني �أو بتقدمي امل�ساعدة القانونية
			"لي�س يف هذه االتفاقية ما ّ
املتبادلة �إذا توف��رت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم �أ�سباب وجيهة تدعوها �إىل االعتقاد
ب���أن طلب ت�سليم املجرمني الرتكابهم اجلرائ��م املذكورة يف (االتفاقية) �أو طل��ب امل�ساعدة القانونية
املتبادل��ة فيما يتعلق بهذه اجلرائم ،قد قدم بغية حماكمة� ،أو معاقبة� ،شخ�ص ما ب�سبب العرق الذي
ينتمي �إليه �أو ب�سبب دينه �أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو ر�أيه ال�سيا�سي� ،أو ب�أن ا�ستجابتها للطلب من
()54
�ش�أنها �أن مت�س بو�ضع ال�شخ�ص املذكور لأي من هذه الأ�سباب".
 -278وحتظ��ر ال�صيغة الواردة يف االتفاقي��ة اخلا�صة بو�ضع الالجئني لعام  1951الطرد �إىل �أي مكان تكون
في��ه حي��اة طالب اللجوء �أو حريته مه��ددة ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائ��ه �إىل فئة اجتماعية معينة
�أو ر�أي��ه ال�سيا�س��ي .وال ي�شري ذلك ال�صك �إىل �أي معيار لتحديد م��ا ي�شكل تهديدا .واملعيار الوارد يف اتفاقية
مناه�ض��ة التعذيب ويف ال�صكوك العاملية ذات ال�صلة بالإرهاب ،التي اعتمدت الحقا ،يرد بعبارة "�إذا توفرت
( )54توج��د �صيغ��ة مطابق��ة فعلياً يف االتفاقية الدولية لقم��ع الهجمات الإرهابي��ة بالقنابل لعام  ،1997واالتفاقي��ة الدولية لقمع متويل
الإرهاب لعام  ،1999واالتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي لعام  ،2005وتعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية لعام ،2005
وبروتوكول عام  2005التفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية.
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�أ�سب��اب وجيهة تدعوها لالعتقاد" .ويتطلب التنب�ؤ بالكيفية التي �س ُيطبق بها ذلك املعيار يف املمار�سة العملية
درا�س��ة عدد م��ن العوامل ،من بينها م�ص��ادر الإثبات التي تنظ��ر فيها املحاكم ،وطريق��ة التعامل مع م�سائل
امل�صداقية ،والعناية التي توليها الأو�ساط املعنية بحقوق الإن�سان للم�س�ألة.
 -279ومبوجب املادة  22من اتفاقية مناه�ضة التعذيب ،ميكن �أن توافق �أي دولة بر�ضاها على �أنه يجوز للجنة
مناه�ضة التعذيب املن�ش�أة مبوجب ذلك ال�صك �أن تنظر يف البالغات التي يقدمها �أي �شخ�ص َّيدعي حدوث
انتهاك لالتفاقية من جانب تلك الدولة .وللجنة �صالحية تقدمي وجهات نظرها �إىل الدولة الطرف و�إىل الفرد.
يف ق�ضي��ة َعجيزة �ض��د ال�سويد ،بالرقم  ،2003/233التي �صدر احلكم فيه��ا يف � 20أيار/مايو  ،2005قررت
اللجن��ة وجود خطر التعر���ض للتعذيب يف البلـد التي ُطرد �إليها ذلك ال�شخ�ص ،م�ست�شهدة بتقاريرها اخلا�صة
ال�سابق��ة .ثم ذكرت �أن خرقا لالتفاقية حدث لأن "احل�صول على ال�ضمانات الدبلوما�سية الذي ،عالوة على
ذلك ،مل يو ِّفر �أي �آلية لإنفاذه ،مل تكن كافية للحماية من هذا اخلطر الوا�ضح" .وذكر التقرير الدوري اخلام�س
املقدم �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب ،وامل�ؤرخ كانون الأول/دي�سمرب � ،2005إ�صالحا ت�شريعيا دخل حيز
لل�سويد ّ
النف��اذ يف ع��ام  .2006فقانون الأجانب اجلديد ين�ص على �أنه �إذا خل�صت هيئة دولية ذات اخت�صا�ص بالنظر
يف ال�شكاوى الفردية �إىل �أنه ال ينبغي رف�ض دخول الأجنبي �أو طرده �أو ترحيله ،يح�صل ال�شخ�ص تلقائيا على
ت�صري��ح بالإقامة .ويف احلاالت التي توجد فيها �أ�سباب غري عادية لعدم �إ�صدار هذا الت�صريح ،يبقى الأجنبي
يف ال�سويد بانتظار حدوث املزيد من التطورات.
 -280ويف ق�ضي��ة تنتو�ش �ضد جمل�س طعون الالجئني ،نق�ض��ت حمكمة عليا يف جنوب �أفريقيا قرارا بعدم
من��ح حق اللجوء )55(.وكان ال�شاكي قد دخل جنوب �أفريقيا بجواز �سفر مزيف ،وكان يعي�ش يف بلدان خمتلفة
مل��دة حوايل � 20سن��ة بهويات مزورة .وعند منحه حق اللجوء ،اعتمدت املحكم��ة على �شهادات ور�سائل من
منفي�ين ليبي�ين ،من بينهم ويل عهد الأ�سرة املالكة ال�سابقة ،وتقارير واردة من م�ؤ�س�سة الرقيب حلقوق الإن�سان
الليبي��ة ،ومنظم��ة الت�ضامن حلق��وق الإن�سان ،ومنظمة العفو الدولي��ة .و�أيدت هذه الوثائق ادع��اء تنتو�ش ب�أنه
يخ�ش��ى لأ�سباب وجيه��ة �أن يتعر�ض لال�ضطهاد .وا�ستندت املحكمة �أي�ض��ا �إىل �أنها وجدت تباينا يف التواريخ
يف م��واد التحقي��ق التي ُقدمت دعما لطلب ت�سليم ،كما ا�ستندت �إىل تقارير يف و�سائل الإعالم ب�ش�أن حماكمة
لأجان��ب يف ليبيا حظيت بتغطية �إعالمية وا�سعة .ويف ق�ضية �سعدي �ضد �إيطاليا ،برقم  ،6/37201التي �صدر
احلكم فيها يف � 28شباط/فرباير  ،2008ا�ستندت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،بقدر كبري ،يف قرارها ب�أن
ال�شاك��ي �سيتعر�ض خلطر التعذيب �إذا مت ترحيله� ،إىل تقارير من�شورة ،م�ست�شهدة بثالثة تقارير من منظمة العفو
الدولية وتقرير من منظمة ر�صد حقوق الإن�سان (هيومان رايت�س ووت�ش) وقرار �صادر من الربملان الأوروبي.
 -281وتذك��ر درا�س��ة اخلـبري الرو�سي قـ��رار املحـكمة الأوروبي��ة حلقوق الإن�سان يف ق�ضي��ة �إ�سماعيلوف
و�آخ��رون �ض��د رو�سيا ،الطل��ب  ،6/2947التي �صدر احلكم فيه��ا يف  24ني�سان�/أبري��ل  .2008وقد قررت
املحكمة ما يلي:
			" -127و�أخ�يرا� ،ستدر�س املحكمة حج��ة احلكومة التي مفادها �أن �ضمان��ات املعاملة �إن�سانية ...
وفرت لل�شاكني �ضمانة كافية ل�سالمتهم .وقد حذرت املحكمة يف حكمها ال�صادر يف ق�ضية �شاهال
م��ن االعتم��اد على ال�ضمان��ات الدبلوما�سية من التعذي��ب التي ت�صدر من دول��ة يكون التعذيب
متف�شي��ا �أو م�ستمرا فيها (انظر ق�ضية �شهال ،املذك��ورة �أعاله ،الفقرة  .)105ويف ق�ضية �سعدي �ضد
(.No. 13182/06, S. Africa High Court, 14 August 2007 (Transvaal Provincial Division) )55
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�إيطالي��ا الأخرية ،ر�أت املحكم��ة �أي�ضا �أن ال�ضمانات الدبلوما�سية لي�ست يف حد ذاتها كافية ل�ضمان
حماية وافية من خطر �إ�ساءة املعاملة ،حيثما تكون م�صادر موثوق بها قد �أفادت بلجوء ال�سلطات �إىل
ممار�س��ات من الوا�ضح �أنها تخالف مبادئ االتفاقية �أو بتغا�ضي ال�سلطات عن تلك املمار�سات (انظر
ق�ضي��ة �سعدي ،املذكورة �أعاله ،الفقرتني  147و .)148وبالنظر �إىل �أن ممار�سة التعذيب . . .تو�صف
م��ن قب��ل خرباء دوليني مرموق�ين ب�أنها ممار�سة منهجي��ة (انظر الفقرة �أعاله) ،ف���إن املحكمة لي�ست
مقتنعة ب�أن ال�ضمانات  ...توفر �ضمانا موثوقا من خطر �إ�ساءة املعاملة
			 -128وتبع��ا لذل��ك ف�إن �إعادة ال�شاكني ق�سريا �ست�ؤدي �إىل انته��اك للمادة  ،3لأنهم �سيواجهون
خطرا �شديدا من التعر�ض للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة هناك".
 -282وتلفت درا�سة اخلبري الرو�سي االنتباه �إىل ما جاء يف الر�أي املخالف جزئيا الذي مفاده ما يلي:
			"ِّ ...
ي�شكل ا�ستنتاج وجود انتهاك حمتمل للمادة  3من االتفاقية 'يف حال �إنفاذ �أوامر الت�سليم على
ال�شاكني' فهما متطرفا للحكم الذي �صدر م�ؤخرا يف ق�ضية �سعدي �ضد �إيطاليا( ،بالرقم ،6/37201
[الدائرة الكربى] ،احلكم ال�صادر يف � 28شباط/فرباير  )2008وال �سيما لال�ستنتاج التايل' :يتوقف
الوزن ال��ذي يعطى لل�ضمانات املقدمة من الدولة امل�ستقبلة ،يف كل حالة على حدة ،على الظروف
ال�سائ��دة يف الوقت ذي ال�صلة' (انظر ق�ضية �سع��دي ،املذكورة �أعاله ،الفقرة  .)148وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن��ه يف احلكم ال�صادر عن الدائرة الكربى يف ق�ضي��ة ماماتكولوف وع�سكروف �ضد تركيا ب�ش�أن
ت�سليم املطلوبني �إىل نف�س البلد—— ...خل�صت املحكمة �إىل ما يلي  ،مع �إيالء االعتبار ل�ضمان
مت احل�ص��ول عليه من احلكومة . . .قبل تاري��خ الت�سليم' :لي�س بو�سع املحكمة �أن ت�ستنتج ،يف �ضوء
املواد املعرو�ضة عليها� ،أنه كانت توجد �أ�سباب جوهرية يف التاريخ املذكور �آنفا لالعتقاد ب�أن ال�شاكني
يواجه��ون خطرا حقيقيا يتمث��ل يف املعاملة املحظ��ورة مبوجب املادة ( ،'3انظ��ر ق�ضية ماماتكولوف
وع�سكروف �ضد تركيا [الدائرة الكربى] ،بالرقمني  99/46827و ،99/46951التي مت البت فيها
يف � 4شباط/فرباير  ،2005الفقرة  ،77من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ".)1-2005
وو َرد يف ال��ر�أي املخال��ف �أن املحكمة و�سعت موقفها القانوين تو�سيعا جذري��ا يف ق�ضية �سعدي .ولي�س �أكيدا
م��ا �إن كان االختالف يف النتائج بني ق�ضية ماماتكولوف وع�سك��روف �ضد تركيا وق�ضية �إ�سماعيلوف قد ت�أثر
بالأح��داث الت��ي وقعت يف ال�سنوات الثالث الفا�صلة بني القرارين .وم��ا هو م�ؤكد هو �أنه يف ق�ضية ال�سعدي
وق�ضي��ة �إ�سماعيلوف قبلت الدائ��رة الكربى للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�س��ان تقارير �أجهزة الأمم املتحدة
واملنظم��ات غ�ير احلكومية املعنية بحق��وق الإن�سان �أو �أعطتها وزن��ا �إثباتيا كبريا ،وكانت غ�ير مائلة �إىل قبول
ال�ضمانات التي تناق�ضها تقارير تلك الهيئات.
 -283ويف ق�ضية �سوري�ش �ضد كندا ( ،)2002نق�ضت املحكمة العليا الكندية �أمر ترحيل �شخ�ص منت�سب
�إىل منظمة انف�صالية متار�س العنف ،وا�شرتطت عقد جل�سة ا�ستماع جديدة ،معتمدة على ما يلي:
			"التقاري��ر املتعلقة بحقوق الإن�سان  ...التي تفيد ب�أن ا�ستخ��دام التعذيب منت�شر على نطاق وا�سع،
وخ�صو�ص��ا �ضد من ي�شتبه يف ع�ضويته��م يف (احلركة االنف�صالية) .ففي تقرير م�ؤرخ يف عام ،2001
ذكرت منظمة العفو الدولية حوادث تعذيب متكررة على يد ال�شرطة واجلي�ش ،مبا يف ذلك تقرير ب�أن
خم�سة عمال اعتقلوا لال�شتباه يف تورطهم يف (احلركة) تعر�ضوا للتعذيب على �أيدي ال�شرطة .وتويف
�أحدهم نتيجة للتعذيب على ما يبدو".
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 -284ويف �آب�/أغ�سط���س � 2006أ�ص��درت �شعبة خدمات احلماية الدولية التابع��ة ملفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش���ؤون الالجئني مذكرة ب�ش�أن ال�ضمانات الدبلوما�سية واحلماي��ة الدولية لالجئني .و�أكدت املذكرة جمددا
النتائ��ج التي تو�صل �إليها مق�� ِّرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحماية حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�سية يف
�سي��اق مكافحة الإرهاب وكذلك مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان .وم�ضمون هذه النتائج هو �أنه
ال ينبغ��ي ال�سعي للح�صول على ال�ضمانات الدبلوما�سي��ة �أو االعتماد عليها عندما يكون هناك منط ثابت من
االنته��اكات اجل�سيم��ة �أو ال�صارخة �أو اجلماعية حلقوق الإن�سان� ،أو من املمار�س��ة املنهجية للتعذيب .و�أعرب
املق��رر اخلا�ص يف وق��ت الحق عن ر�أي مفاده �أن الآليات اخلا�صة مبرحلة ما بع��د الإعادة ال تفعل �شيئا يذكر
للتخفيف من خطر التعر�ض للتعذيب ،وقد �أثبتت عدم فعاليتها ،وينبغي �أال ُت�ستخدم .وذكر املفو�ض ال�سامي
حلق��وق الإن�س��ان �أن ال�ضمانات الوحيدة امل�سموح به��ا يتعني �أن ت�شمل �إ�شرافا بال��غ التدخل ومتطورا ،مثل
املراقبة بالفيديو على مدار ال�ساعة.
 -285وعندم��ا تعترب ال��دول �أن ال�ضمانات املقدم��ة كافية حلماية ال�شخ�ص الذي يج��ري نقله ،ت�ستمر يف
االعتم��اد عليه��ا يف احلاالت التي تعترب منا�سبة .وقد اعتمدت �أملانيا عل��ى ال�ضمانات يف ت�سليم متني قبالن،
قائ��د املنظمة التي تطلق على نف�سها ا�سم خالفة كولونيا� ،إىل تركيا يف عام  2004الرتكابه جرائم �ضد النظام
الد�ست��وري يف تركي��ا .وهذا اال�ستمرار يف االعتماد على ال�ضمانات يت�س��ق مع النهج الذي اتخذته املحكمة
العلي��ا يف طوكيو يف ت�سليم اخلاطف املذكور يف الف�صل ال�سابع ،الباب باء ،املتعلق با�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية،
�إىل ال�ص�ين .وق��د ا�ستظهر ال�شخ�ص مو�ضوع طلب الت�سليم ب�أن مبد�أ عدم الإع��ادة الق�سرية مينع ت�سليمه لأنه
ق��د يتعر�ض لعقوبة الإعدام �أو غريها م��ن �ضروب املعاملة الال�إن�سانية .ورف�ضت املحكمة العليا يف طوكيو هذا
االدعاء .وكما هو مو�ضح يف درا�سة اخلبري الياباين ،كان منطقها هو �أن اجلرم الذي هو متهم به ال ُيعاقب عليه
بالإعدام .وكانت احلكومة ال�صينية قد �أعطت ت�أكيدات ب�أنها �سرتاعي مبد�أ تخ�ص�ص الت�سليم .وينبغي مبوجب
العرف الدويل �أن يوثق بال�ضمان الر�سمي ال�صادر عن الدولة ما مل يوجد �أي �سبب خا�ص لالعتقاد مبا يخالف
تلك الثقة .وف�ضال عن ذلك ،تن�ص االتفاقية املتعلقة بو�ضع الالجئني �صراحة على �أنها ال تنطبق على اجلاين
عندم��ا تك��ون هناك �أ�سباب جدية لالعتقاد ب�أن��ه ارتكب جرمية خطرية خارج بلد اللج��وء قبل طلب اللجوء.
وكان��ت ق�ضي��ة الواليات املتحدة �ضد زكري��ا مو�سوي( )56هي حماكمة مواطن فرن�سي بتهم��ة الإعداد والت�آمر
لال�ش�تراك يف هج��وم من نوع مماثل للهجمات التي ارتكبت يف � 11أيلول�/سبتمرب  .2001وقد وافقت فرن�سا
و�أملانيا على تقدمي املعلومات والتعاون .غري �أن هذين البلدين تلقيا �ضمانات ب�أن املواد املقدمة لن ُت�ستخدم يف
املرحلة املتعلقة بعقوبة الإعدام من املحاكمة ،وعولتا عليها ،وذلك ب�سبب �سيا�ساتهما الوطنية التي ترف�ض هذا
ال�شكل من �أ�شكال العقاب.
�	-286إال �أن��ه ،بقدر متزايد ،يجب �أن تعرتف ال�سلطات ب�أن �سلط��ات البلد الآخر �أو املحاكم الإقليمية قد
حتتاج �إىل قدر كبري من الإقناع من �أجل التغلب على ادعاء وجود خطر التعر�ض للتعذيب �أو املعاملة التمييزية
�أو عدم وجود حماكمة عادلة .وللآراء التي �أعربت عنها الأجهزة املعنية بحقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة
�ض��د ا�ستخدام ال�ضمان��ات الدبلوما�سية وزن معنوي كبري ،وقد حظيت بقدر كب�ير من الإعالم .ودح�ض ما
تقدم��ه املنظمات غري احلكومية م��ن تقارير قائمة على الأدلة ال�سماعية عن وج��ود منط ثابت من االنتهاكات
الفادح��ة �أو ال�صارخ��ة �أو اجلماعي��ة حلقوق الإن�سان �أ�صع��ب كثريا من دح�ض ال�شه��ادات املحددة �أو غريها
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م��ن الأدلة على وجود خط��ر يتعر�ض له فرد بعينه .ويتيح االعتماد على مثل ه��ذه التقارير قدرا غري حمدود
تقريب��ا من حرية التقدير الق�ضائية .وما �أن ي�صبح �أحد البلدان مو�ضوع تقارير �سلبية من جانب �أو�ساط حقوق
الإن�سان يرجح �أن يواجه �صعوبات كبرية يف احل�صول على التعاون الدويل .وما االنتقاد املتزايد لالعتماد على
ال�ضمان��ات الدبلوما�سية �إال �سبب �آخر من بني �أ�سباب عدي��دة تدعو �إىل الق�ضاء على �سائر ال�ضروب املتبقية
من �صور املعاملة غري الالئقة �أو غري املن�ضبطة على يد املوظفني العموميني ،و�ضمان املعاملة الإن�سانية والعادلة
جلميع املتهمني واملدانني.
 -287وينبغ��ي �أن يدرك امل�س�ؤولون احلكوميون �أي�ض��ا �أن من اخلط�أ �أن ُيفرت�ض �أنه مبا �أن عبء الإثبات يقع
م��ن الناحية النظرية عل��ى ال�شخ�ص الذي َّيدعي اخل�شية من اال�ضطهاد ف�إن ع��دم م�صداقية ذلك ال�شخ�ص
ينبغ��ي �أن ت ِّربر رف�ض ادعائه .ففي ق�ضية تنتو�ش يف جنوب �أفريقيا �أ�شارت املحكمة العليا �إىل ما و�صفته تاريخ
مق��دم الطلب املمتد �إىل � 20سنة من الكذب والر�شوة واخل��داع ،وخ�صو�صا فيما يتعلق مب�سائل الهجرة .ومع
ذل��ك فقد قررت �أن جمل�س ا�ستئنافات الالجئني �أعطى وزن��ا مفرطا لهذه الأدلة ووزنا غري ٍ
كاف للأدلة التي
توحي بوجود خطر �أن يتعر�ض للمعاملة غري العادلة �إذا �أعيد �إىل وطنه.

هاء -اجلوانب الأخرى للتعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية
�	-288أفاد اخلرباء ب�أن مدى جناح التعاون الدويل يتفاوت كثريا .ففي مرحلة التحقيق ،تت�أثر �أوجه التفاوت
مب��ا للبلد الذي يرد منه طل��ب امل�ساعدة من قدرات و�إرادة �سيا�سية .ويف مرحلة الإثبات ،مل يعالج العديد من
البل��دان معاجلة كافية امل�سائل الإجرائية املتعلقة بجم��ع الأدلة وا�ستخدامها فيما بني النظم القانونية املختلفة.
ويل��زم اخليال واالت�صاالت واملرونة لتذليل العقبات الناجتة من ذلك التي تعرت�ض التعاون الدويل الفعال يف
جمال العدالة اجلنائية .وكثريا ما تكون ق�ضايا ت�سليم املطلوبني �صعبة �إذا مل توجد معاهدات الت�سليم املنا�سبة،
لأن العديد من البلدان يرتدد يف االعتماد على املبادئ العامة املتمثلة يف املجاملة واملعاملة باملثل.
 -289وق��د ك�شف��ت امل�ساهمات املقدمة من اخلرباء عن جمموعة متنوعة م��ن التجارب يف جمال التعاون
ال��دويل .وذكرت امل�ساهمات العديد من احل��االت املثمرة للتعاون بني ال�شرطة وامل�ساع��دة القانونية املتبادلة
وممار�سـ��ات ت�سـلي��م املطلوب�ين .وذكر ممثـ��ل الإنرتبول تواف��ر فرق الت�ص��دي للحادثات ،بن��اء على الطلب،
للم�ساعدة يف التحقيق يف �أي عمل �إرهابي ولتي�سري التعاون الدويل .وقد �أُوفد فريق �إىل باىل فى �أعقاب تفجري
ع��ام  ،2005و�ساعد على تبادل املعلومات مع �أجه��زة ال�شرطة يف الدول الأخرى .ويف حاالت �أخرى وفرت
ف��رق الت�صدي للحادثات اخلربة الفنية يف م�سائل مثل حتديد هوية �أ�صحاب اجلثث .وذكرت درا�سة كولومبية
التعاون مع باراغواي يف التحقيق فيما يت�صل باختطاف وقتل �سي�سيليا كوبا�س ،ابنة رئي�س باراغواي ال�سابق،
ومع �إ�سبانيا يف ق�ضية رمييديو�س غار�سيا �ألربت ،املتهم بتوفري التمويل للقوات امل�سلحة الثورية الكولومبية عن
طري��ق منظم��ة غري حكومية �إ�سبانية .و�أ�شار اخلبري اجلزائري �إىل ت�سليم عب��د الكرمي حماد من �إ�سبانيا ملواجهة
تهمتي ت�شكيل جماعة �إرهابية والقتل العمد مع �سبق الإ�صرار .و ُذكرت جتارب خميبة للآمال ا�ستجابت فيها
بل��دان متقدمة لطل��ب التعاون ببطء �شديد �أو مل ت�ستجب له على الإطالق .وق��د تكون قدرة البلدان الأقل
من��وا عل��ى التحقيق يف الهجمات واملنظمات الإرهابية حمدودة .ومع ذلك ف���إن تلك البلدان كثريا ما عملت
يف �ش��راكات فعالة مع حمققني من البلدان التي ي�ستهدفها الإرهابيون .وكان املواطنون الكينيون هم ال�ضحايا
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الرئي�سي�ين لتفجري ال�سفارة الأمريكية يف نريوبي ،حيث قتل املئات منهم وجرح الآالف .ولزمت موارد مادية
و�أخ��رى هائل��ة للتحقيق ال��دويل الوا�سع النطاق يف ق�ص��ف هدفني يف وقت واحد يف نريوب��ي بكينيا ويف دار
ال�س�لام بتنـزانيا يف ع��ام  .1998و�أو�ضحت درا�سة اخلبري الكيني حمدوديات و�أوج��ه ق�صور �إثباتية هامة يف
قوانني ذلك البلد وموارده .وبالنظر �إىل تلك ال�صعوبات ،يبدو �أن قرار كينيا بالتعاون املنفتح جدا مع املحققني
واملدع�ين العام�ين الأجانب كان غري �أناين وبعي��د النظر على ال�سواء .و�شمل ذل��ك التعاون ال�سماح خلرباء
اال�ستدالل العلمي اجلنائي الأمريكيني بجمع الأدلة يف موقع التفجري يف نريوبي و�إجراء املقابالت مع امل�شتبه
به��م يف التفجريات .وف�ضال عن ذلكُ ،نقل امل�شتب��ه فيهما حممد العوهلي وحممد �صديق عودة �إىل احلرا�سة
الأمريكي��ة .و�أك��دت املحاكمات العلنية التي جرت يف الواليات املتحدة جن��اح هذا النهج ،و�أدت �إىل �إدانات
و�إ�صدار �أحكام �سجن طويلة يف حق املدعى عليهم رمبا مل تكن ممكنة لو حوكما يف كينيا.
 -290ومت نق��ل متهم �آخ��ر يف الق�ضية نف�سها من جن��وب �أفريقيا بطريقة و�صفتها املحكم��ة الد�ستورية يف
جن��وب �أفريقي��ا الحقا ب�أنها غري �سليم��ة )57(.فقد ق�ضت حمكمة جن��وب �أفريقيا ب�أن اله��ارب من تفجري دار
ال�سالم ال ميكن �أن يعترب �أنه تنازل عن حقه يف عدم ترحيله �إىل الواليات املتحدة ،لأنه يواجه عقوبة الإعدام
هن��اك .و�أم��رت املحكمة ب�أن ير�سل حكمه��ا �إىل املحكمة الأمريكية التي تق��وم باملحاكمة .واتبعت املحكمة
الأمريكي��ة ال�سوابق املعتمدة وقررت �أن ع��دم م�شروعية الطرد ال جتردها من االخت�صا�ص ،ولكن �أبلغت هيئة
املح َّلف�ين بر�أي حمكمة جنوب �أفريقيا .وفر�ضت هيئة املح َّلفني عقوبة ال�سجن امل�ؤبد بدال من عقوبة الإعدام،
م�شرية �إىل �أن حماولة �إجراء ات�صاالت دولية بني النظم ت�ستحق العناء دائما.
 -291ت�سم��ح بع�ض الت�شريعات الوطني��ة ب�أ�شكال مبتكرة من التعاون الدويل .فامل��ادة  10من قانون منع
الإره��اب لعام  2002يف موري�شيو���س ي�سمح للوزير املخت�ص بتعيني �شخ�ص ب�أن��ه م�شتبه يف �أنه �إرهابي دويل
يخ�ض��ع لإجراءات ميكن �أن ت���ؤدي �إىل جتميد �أمواله ،وحرمانه من الدخ��ول �إىل موري�شيو�س ،وغري ذلك من
القي��ود .وم��ن بني �أ�سب��اب هذا التعيني �أن يكون ا�س��م ال�شخ�ص "  ...مدرجا باعتب��اره �شخ�صا متورطا يف
�أعم��ال �إرهابي��ة يف �أي ق��رار من ق��رارات جمل�س الأمن ال��دويل �أو يف �أي��ة وثيقة من وثائ��ق جمل�س االحتاد
الأوروب��ي" .وثمة �أ�سا���س �آخر هو �أن يكون ال�شخ���ص معتربا "من جانب املنظم��ات احلكومية �أو املنظمات
تعدل الت�شريعات املحلية
الأخرى التي يوافق عليها الوزير" متورطا يف �أعمال �إرهابية .ويف بلدان �أخرى ،مل ّ
لتلب��ي احتياجات التعاون الدويل .فقان��ون الواليات املتحدة ،على �سبيل املث��ال ،ي�سمح بعمليات التفتي�ش
الب��دين الق�س��ري للم�ساعدة على تلبية طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ،ولك��ن ال ي�سمح باملراقبة الإلكرتونية،
الت��ي تعت�بر �أي�ضا مبوجب القانون الد�ست��وري للواليات املتحدة عملية تفتي�ش ولك��ن حتكمها �أحكام قانونية
خمتلفة عن الأحكام املنطبقة على عمليات التفتي�ش البدين.
 -292وميكن �أن ي�ؤدي االكتفاء بتجميع و�إحالة الأدلة �أو �شهادات ال�شهود التي يتم جمعها وفقا للإجراءات
الروتيني��ة للدول��ة املطلوب منها التعاون �إىل جم��ع �أدلة ال تكون مقبولة مبوجب القان��ون الإجرائي يف الدولة
الطالب��ة .وقد ُذكرت يف م�ساهمت��ي اخلبري الإيرلندي وخبري اململكة املتح��دة الواردتني يف الباب ال�ساد�س-
جي��م� ،إج��راءات املحاكمة العادل��ة والفعالة ،احلاجة �إىل امل�ساع��دة من النظراء الأجان��ب لتلبية الإجراءات
الإثباتية الر�سمية وفقا لقانون الدولة الطالبة .وو�صف اخلبريان كالهما كيف قامت �سلطات يف بلد �آخر بتقدمي
امل��واد بطريقة �أقنعت املحاكم املحلية ب�أن حقوق الدفاع نال��ت حماية كافية .وو�صف الع�ضو الياباين يف فريق
( )57انظـر  ،Mohammed v. President of the Republic of South Africa and Six Othersاحلا�شية .53
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اخل�براء العامل التاريخ العنيف للجي���ش الأحمر الياباين و�أهمية امل�ساعدة يف جم��ع الأدلة يف مقا�ضاة �أحد
زعماء تلك املنظمة.
 -293فق��د واجه اجلي�ش الأحمر الياباين يف ال�سبعينات نق�صا يف التمويل ،ولذلك خطط خلطف مديرين
تنفيذيني ل�شركات يابانية يف �أوروبا للح�صول على فدية .وحاول يو�شياكي يامادا دخول فرن�سا وفقا للخطة ولكن
�ألقي القب�ض عليه يف متوز/يوليه  1974حليازته جواز �سفر مزوراُ .
و�ضبطت مع يامادا "وثائق التعليمات" ،التي
كتبتها زعيمة اجلي�ش الأحمر الياباين فو�ساكو �شيغينوبو ،للخطة .ويف �أيلول�/سبتمرب  1974ا�ستوىل ثالثة من
�أع�ض��اء اجلي�ش الأحمر الياباين على ال�سفارة الفرن�سية يف الهاي بهولندا ،ف�أ�صابوا �ضابطي �شرطة و�أخذو 11
رهين��ة .وطالبوا بالإفراج عن يامادا ،و�إع��ادة "وثائق التعليمات" ،ودفع فدية قدرها مليون دوالر من دوالرات
الواليات املتحدة ،و�إعطاءهم طائرة للهروب بها .وعندما ت�سلموا الطائرة ويامادا و 300 000دوالر فروا �إىل بلد
يف ال�ش��رق الأو�سط .ومل تكن ال�سيدة �شيغينوبو موجودة بنف�سها �أثناء اال�ستيالء على ال�سفارة الأمريكية يف
الهاي ،ومل تعد �إىل اليابان حتى عام  .1997وقد اعتقلت يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  2000وا ُّتهمت بارتكاب
جرائ��م �أخذ الرهائن واحتجازهم انتهاكا للقانون ،وال�شروع يف القتل .ويف �شباط/فرباير � 2006أدينت وحكم
عليه��ا بال�سجن مل��دة ع�شرين عاما .وعند اال�ستئن��اف �أيدت املحكمة �إدانتها ،وه��ي الآن قيد النظر من قبل
املحكمة العليا .ومن بني الق�ضايا القانونية قيد النظر التحديات التي تواجه مقبولية الوثائق ومواد الأدلة املادية
التي مت احل�صول عليها من خالل امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -294وقد قامت ال�سلطات الهولندية بالتحقيق وجمع الأدلة ،ب�سبب وقوع اجلرمية يف ذلك البلد .ومت جمع
الأدلة امل�ستندية ،مبا فيها الأقوال التي �أدىل بها الرهائن ،و�صور من م�سرح اجلرمية ،وال�شهادات الطبية اخلا�صة
بامل�صابني ،و�أتيحت لل�سلطات اليابانية من خالل �إجراءات امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ومع ذلك ،واجه قبول
ه��ذه امل�ستندات ك�أدلة عقب��ة متثّلت يف قاعدة عدم مقبولية الأخذ بالروايات املتواترة ،وهذا يعني �أن م�ضمون
امل�ستن��د ينبغي �أن يعر�ض على املحاكمة من خالل �شه��ادة ال�شخ�ص الذي يقدم امل�ستند ،و�أن يخ�ضع ذلك
ال�شخ�ص لال�ستجواب يف املحكمة يف اليابان .وهناك بع�ض اال�ستثناءات التي ت�سمح بها املادة  )3( 321من
قانون الإجراءات اجلنائية ،التي تن�ص على ما يلي:
			"فيما يتعلق بالإفادات اخلطية غري تلك املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني ،متى عجز ال�شخ�ص
ق��دم الإفادات عن �أن ي��ديل ب�شـهادته وقت التح�ضري للمحاكمة العلني��ة �أو وقت املحاكمة
ال��ذي ّ
العلني��ة ،ب�سبب وفاته �أو اختالل حالته العقلي��ة �أو اجل�سـدية �أو لأنه مفقود �أو مقـيم خـارج اليابان،
وتك��ون �أقـواله ال�سـابقة �ضـرورية لإثبـات اجلرم الـذي جتري املحاكمة ب�شـ�أنه؛ غـري �أن هذا ينطبق
يف احل��االت التي يكون ق��د مت فيــها الإدالء بالأقـ��وال يف ظـل ظـروف خا�صــ��ة ت�ضفي علــيها
م�صداقية خا�صة".
 -295وفيم��ا يتعل��ق بالأدل��ة امل�ستندية على حادث��ة الهاي ،قدمت ال�سلط��ات الهولندي��ة معلومات ب�أن
الأ�شخا�ص الذين �أدلوا بالبيانات �أو قدموا امل�ستندات لي�ست لديهم نية احل�ضور �إىل اليابان للإدالء ب�شهادتهم،
وا�ست��ويف ذلك املعيار الأول من امل��ادة املذكورة من املدونة .وكانت هذه امل�ستن��دات �ضرورية حقا للإثبات،
وبذل��ك ا�ستويف املعي��ار الثاين .وب�ش�أن املعيار الثال��ث ،كانت جميع امل�ستندات قد �أع��دت بطريقة تتفق مع
قان��ون الإجراءات اجلنائي��ة الهولندي وكذلك مع قانون الإجراءات اجلنائي��ة الياباين .ولو كانت امل�ستندات
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ق��د �أع��دت بطريقة تتنافى مع النظام القانوين الياباين ملا كان بالو�سع �أبدا ا�ستخدام هذه امل�ستندات ك�أدلة يف
اليابان .ومبا �أن امل�ستندات �سجلتها �سلطات التحقيق الهولندية �أو قدمها خرباء فقد اعرتفت املحكمة اليابانية
ب�أن امل�ستندات موثوقة بدقة ،وبذلك ا�ستويف املعيار الثالث.
 -296ومل تك��ن �شيغينوبو حا�ضرة عن��د اال�ستيالء على ال�سفارة الفرن�سية يف هولن��دا ،ونفت م�س�ؤوليتها
عن��ه .وب�سبب �إنكارها �أ�صبحت "وثائق التعليمات" ،التي َّقدمت فيها �شيغينوبو �إىل يامادا ا�سرتاتيجية لأخذ
الرهائن� ،أدلة حا�سمة الأهمية .وكانت جمموعة وثائق التعليمات التي قُدمت يف املحاكمة ن�سخة ،لذلك كان
�ضروريا �إثبات �أن الن�سخة مطابقة للأ�صل .وتطلب ذلك تقدمي �أدلة �إىل املحكمة ب�ش�أن ما يلي :من الذي �أعد
الن�سخ��ة؛ ومت��ى و�أين وملاذا وكيف و�صلت الن�سخة �إىل يدي املحقق الياب��اين؛ و�أدلة على �أنه مل يكن هناك
�أي احتم��ال ب�أن تكون حمتويات الوثيقة قد مت تغيريها .ومن �أج��ل توفري تلك املعلومات ،كان من ال�ضروري
التما�س م�ساعدة قانونية تكميلية من فرن�سا ،البلد الذي مت فيه �ضبط الوثيقة .و�أو�ضحت درا�سة اخلبري الياباين
كيف قدمت ال�سلطات الهولندية والفرن�سية م�ساعدات مف�صلة مل تقت�صر على جمرد جمع الأدلة بل �شملت
تنفي��ذ الإج��راءات التي حددتها الدولة الطالب��ة وتوفري املعلومات الالزمة من �أجل جع��ل الأدلة مقبولة يف
الياب��ان .وكان ال ب��د من تقدمي هذه امل�ساعدة من دون لب�س �أو �سوء فهم ،الأمر الذي تط ّلب م�شاورات وا�سعة
النطاق .وذكر عدة خرباء �أن خرباء االت�صال اخلا�صني بالعدالة اجلنائية املتمركزين يف البلدان الأجنبية ب�صفة
م�س�ؤويل ات�صال خا�صني بال�شرطة �أو النيابة العامة مفيدون جدا �سواء يف تعجيل تقدمي الطلبات ال�سليمة �أو يف
دعم الطلب ومتابعة تنفيذه.
 -297وق�ضي��ة مقهى كافيه دي باري�س يف جيبوتي مثال لال�ستخدام الناجح للجهود التحقيقية التي يقوم
به��ا بل��د �آخر يف حماكمة داخلي��ة .ففي عام � 1990ألقى �أربع��ة �أفراد قنابل يدوية عل��ى �شرفة املقهى ،الذي
ه��و من�ش�أة يرتادها املواطنون الفرن�سي��ون .وقُتل طفل عمره �ست �سنوات ،و�أ�صي��ب خم�سة �أ�شخا�ص �آخرون
بجروح خطرية .وا�س ُتهلت حتقيقات جنائية يف جيبوتي حيث وقعت اجلرمية ،و�أي�ضا يف باري�س بناء على جن�سية
ال�ضحاي��ا الفرن�سيني .ونفّ��ذت ال�سلطات الفرن�سية تفوي�ضات ق�ضائية يف �إثيوبي��ا وجيبوتي ،وقُدمت معلومات
�إىل قا�ض��ي التحقي��ق الفرن�سي من زميله يف جيبوتي .وقُب�ض على بع�ض املدعى عليهم يف جيبوتي ومت ت�سليم
�آخري��ن �إىل جيبوتي من �إثيوبيا .وا�ستفادت �إجراءات املحاكمة يف جيبوتي ا�ستفادة وا�سعة النطاق من الأدلة
الت��ي جمعتها ال�سلطات الفرن�سي��ة ،ف�ضال عن نتائج التحقيق الذي �أجرته �سلط��ات ال�شرطة املحلية .ونتيجة
()58
لذلكُ ،حكم على خم�سة من املدعى عليهم بال�سجن مددا ترتاوح بني �ست �سنوات وال�سجن امل�ؤبد.
 -298وميك��ن �أن يتم�سك املتهمون ب�أنهم يحتاجون ،من �أجل تقدمي دفاع فعال والوفاء مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
ب�ين االدع��اء والدف��اع� ،إىل �إمكانية احل�صول على امل�ساع��دة من احلكومات الأجنبية على ق��دم امل�ساواة مع
االدع��اء .ويرجح �أن ال تكون لأي طلب م�ستقل يقدم من الدفاع �إىل حكومة �أجنبية �أي �صفة قانونية مبوجب
قان��ون املعاه��دات �أو القانون الأجنبي .وينطوي �أي طلب يقدم من االدع��اء بالنيابة عن الدفاع على ت�ضارب
م�صالح كامن ،وميكن �أن يكون هدفا للهجوم يف وقت الحق على هذا الأ�سا�س .وحتى �إذا ُوجه طلب الدفاع
�إىل املحكم��ة �أو �أحي��ل �إليه��ا فيمكن �أن ال يكون هن��اك �أي �سبيل للإن�صاف �سوى �إر�س��ال تفوي�ض ق�ضائي
تقلي��دي من القا�ضي املحل��ي �إىل القا�ضي الأجنبي ،دون االعتماد على �أي معاه��دة .وقد ال توفر �إجراءات
()58

Judgment No. 03/01 of 9 April 2001, Prosecution v. Awaleh Assoweh, Aden Robleh Awaleh, Mohamed ali
Arreitheh, Modamed Hassan Farah and Abdi Bouh Aden, alias "Bouraneh", translated in the Report on Terrorism Cases
where Djiboutian Courts Passed Verdicts (2007), a publication of the Capacity Building Programme Against Terrorism of
the InterGvernmental Authority on Development
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�سابعا -التعاون الدويل

خطابات التفوي�ض �سهولة االت�صاالت التي توفرها �إجراءات معاهدة امل�ساعدة املتبادلة ،لكنها قد توفر �أف�ضل
حل توفيقي متاح.
 -299وذك��ر اخلب�ير الفلبيني �أن معاهدة امل�ساع��دة القانونية املتبادلة قد �أج��دت يف ت�أمني �إعادة مواطنني
�أمريكي�ين للمحاكمة يف ق�ضيتي ال�شعب �ضد �أبو �صالح الدين وق�ضية ال�شعب �ضد قذافى جاجناالنى .وقال
�إن الفر�ص��ة قد �أُتيحت ال�ستجواب �ضحايا االختطاف يف احلالت�ين كلتيهما ،ف�ضال عن ال�شهود املطلوبني يف
التحقي��ق وال�شهود من اخل�براء العلميني يف �إحدى الق�ضيتني .وذكرت درا�سة خبري اململكة املتحدة �أي�ضا �أنه
تكاد �أن توجد يف كل حتقيق ب�ش�أن الإرهاب خطابات التما�س وفقا لت�شريعات امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ويف
الق�ضية املتعلقة بتمويل جماعة ليبية عنيفة ،واملذكورة يف الف�صل الثالث ،الباب دال ،التمويل و�سائر �أ�شكال
الدع��م للإره��ابُ ،وجه �أكرث من  50خطاب التما�س �إىل �أكرث من  15بلدا .ومن �ش�أن وجود ت�شريعات حملية
منا�سب��ة بخ�صو�ص تق��دمي الأدلة الأجنبية ،ويف الو�ض��ع املثايل وجود �شبكة من ترتيب��ات امل�ساعدة املتبادلة،
ت�سهي��ل التعاون الدويل كثريا .وثمة عن�صر �آخر �ض��روري لت�أمني امل�ساعدات اخلارجية وهو �إقامة �شراكة فعالة
ب�ين �شرطة التحقيق �أو جهاز الأمن واملدعي العام ،الذي ه��و ال�سلطة املخت�صة بتقدمي الطلب مبوجب العديد
م��ن معاه��دات امل�ساعدة القانونية .و�سواء يف �إط��ار طلب امل�ساعدة املتبادلة �أو التفوي���ض الق�ضائي ،قد يتعني
عل��ى املدع��ي العام �أن ي�سافر مع �ضباط ال�شرط��ة جلمع الأدلة يف اخلارج من �أجل �ضم��ان مقبوليتها مبوجب
الت�شريعات وقواعد الإثبات ال�سارية.
 -300وتتوقف فعالية امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني على ال�سواء على وجود تعريفات متوافقة
للجرائم تفي مبتطلبات التجرمي املزدوج .ويتطلب هذا املبد�أ ،مع بع�ض اال�ستثناءات� ،أن يكون الت�صرف الذي
توج��ه التهمة ب�ش�أن��ه جرمية لي�س فقط يف الدولة التي تطلب امل�ساعدة �أو ت�سلي��م املطلوبني بل �أي�ضا يف الدولة
التي ُيطلب منها التعاون .و�إذا كانت الدولة التي يطلب منها التعاون ،ح�سبما �أ�شار اخلبري املغربي ،ال ت�شرتط
يف تعري��ف الأعم��ال الإرهابية �إثبات وجود ق�صد جنائي فح�سب بل �أي�ضا وجود دافع معني ف�إن البلدان التي
ال ت�شرتط هذا الركن قد تواجه �صعوبة يف احل�صول على التعاون .وذكر عدد من اخلرباء حاالت ُرف�ضت فيها
طلب��ات بالده��م اخلا�صة بت�سليم مطلوبني متهمني بارتكاب جرائم �إرهابي��ة ،ودفعهم ذلك �إىل ا�ستنتاج مفاده
�أن و�ض��ع تعريف قانوين عامل��ي للإرهاب بو�صفه جرمية جنائية من �ش�أنه �أن يقلل عدد حاالت رف�ض الت�سليم.
وتن�ش���أ �صعوب��ات ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني �أي�ضا فيم��ا يتعلق بنوع وكم الأدلة التي تطلبه��ا البلدان التي تجُ ري
حماكمة م�صغرة يف هذا ال�ش�أن ،مما يتطلب درجة عالية من الإقناع ،قبل نقل �أي �شخ�ص ملواجهة املحاكمة يف
الدولة التي تطلب الت�سليم.
 -301ومن امل�ست�صوب لدى النظر يف م�سائل التعاون الدويل حتليل جميع التعقيدات املحتملة واال�ستعداد
لأ�سو�أ ال�سيناريوهات .فقد يطالب �شخ�ص مطلوب لل�شهادة باحل�صول على احل�صانة من كل من الدولة متلقية
الطلب والدولة الطالبة فيما يتعلق ب�سلوكه الإجرامي اخلا�ص قبل �أن يوافق على الإدالء ب�شهاداته .ويلزم �أن
ت�ست�ش��ار �سلط��ات الهجرة يف �أي ق�ضية تنطوي على نقل �شاهد ،ال �سيما ال�شاهد الذي يكون حمبو�سا ب�سبب
�سلوكه الإجرامي .وقد يطلب ال�شاهد حق اللجوء يف الدولة الطالبة �أو يف دولة عبور .وقد يدعي �أن اعرتافاته
ال�سابق��ة باملعرفة اجلنائية انتزع��ت عن طريق التعذيب .ومثل هذا االدعاء ،حت��ى �إذا كان بال �أ�سا�س ،يرجح
�أن يت�سب��ب على �أ�ضعف الإميان يف ت�أخ�ير ت�أمني �إعادة ال�شاهد املحتجز و�إثارة �ضج��ة �إعالمية حول امل�س�ألة.
ويقت�ض��ي هذا االحتمال �أن ُينظر دائما يف �إجراءات ممكنة بديل��ة لنقل ال�شاهد نقال فعلياً .ومن هذه البدائل
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الإدالء بال�شه��ادة عرب دائرة تلفزيونية مغلق��ة� ،أو الإدالء بال�شهادة يف الدولة متلقية الطلب مع اتباع �إجراءات
مطابق��ة بقدر الإمكان للإجراءات املتبعة يف الدولة الطالبة� ،أو �أن توفر للمحكمة يف الدولة الطالبة ملخ�صات
�أو ن�سخ من �أقوال ال�شاهد �أو �شهادته التي �أدىل بها يف الدولة متلقية الطلب.
 -302وال ي�سمح بع�ض القوانني والد�ساتري الوطنية بت�سليم املطلوبني �إال على �أ�سا�س وجود عالقة تعاهدية.
وميكن يف كثري من الظروف �أن يوفر االن�ضمام �إىل اتفاقيات الأمم املتحدة وبروتوكوالتها ذات ال�صلة بالإرهاب
�أ�سا�س��ا تعاهديا لت�سليم املطلوبني املتهمني بالقيام ب�أعم��ال �إرهابية� .إال �أن هناك حاالت ال توجد فيها معاهدة
لت�سلي��م املطلوبني وال ين��درج الت�صرف حتت طائلة �أي م��ن �صكوك الأمم املتحدة .ويع�ترف القانون اجلنائي
ال��دويل ب�إمكانية ت�سلي��م املطلوبني على �أ�سا�س مبادئ املعاملة باملثل واملجاملة ،ولكن حتى عندما يكون ذلك
ممكنا يف ظل القانون الوطني ف�إن العديد من احلكومات يرتدد يف املوافقة على الت�سليم �إال �ضمن �إطار تعاهدي
يحدد �إجراءات متفق عليها وحماية �صريحة لل�شخ�ص املراد نقله.

ثامنا -حلول مبتكرة واقرتاحات
ق��دم عدد من اخلرباء مقرتحات لتح�سني جهود مكافحة الإرهاب .وتوفّر هذه املقرتحات ،باعتبارها
ّ -303
�سل�سل��ة من امل�ؤ�شرات التي حددها اخلرباء م��ن �أجل امل�ستقبل ،خامتة عملية لهذه اخلال�صة ت�ست�شرف امل�سار
املقب��ل .وكما �أكد اخلبري الرتك��ي ،لي�س الإرهاب وال و�سائل مكافحته م�س�ألة جديدة .فقد �أدى عمل �إرهابي
يف ع��ام � 1914إىل ن�ش��وب �ص��راع عاملي .وتو�صلت ع�صب��ة الأمم ،التي ت�أ�س�ست نتيجة لذل��ك ال�صراع� ،إىل
اتفاقي��ة عن طريق التفاو�ض ملنع الإرهاب واملعاقبة علي��ه يف عام  .1937وعلى الرغم من �أن ذلك ال�صك مل
يدخل حيز النفاذ قط ف�إن �أحكامه ا�ستبقت العديد من الآليات املوجودة يف االتفاقيات املعا�صرة ذات ال�صلة
بالإره��اب ،مثل تعريف الإرهاب ب�أنه الأعم��ال التي ُيق�صد منها خلق حالة من الرعب يف �أذهان �شريحة من
النا���س ،وااللتزام بالت�سلي��م �أو املحاكمة ،و�إدراج اجلرائم الإرهابية تلقائيا يف ع��داد اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم
يف اتفاقي��ات ت�سلي��م املطلوبني القائمة �أو املقبلة التي ُتربم بني الدول الأطراف .وق�ضت االتفاقية �أي�ضا بتجرمي
الت�آم��ر و�سائر �أ�ش��كال امل�شاركة يف جرائم الإره��اب �أو امل�س�ؤولية عنها والتحري�ض عليه��ا ،دون اعتبار لنجاح
تل��ك الأفعال .وهن��اك �سل�سلة من االتفاقي��ات والربوتوكوالت العاملية ذات ال�صل��ة بالإرهاب التي و�ضعت
من��ذ عام  1963ت�شرتط الآن على �أطرافها جترمي كل �ش��كل تقريبا ميكن ت�صوره من �أ�شكال العنف الإرهابي
ومتوي��ل الإره��اب .وال�شيء الذي ما زال��ت احلاجة تدعو �إليه ه��و املزيد من الإرادة ال�سيا�سي��ة للتعاون �ضد
الإرهابيني ،واالعرتاف ب�أنه يف حني �أن الإرهاب ،كظاهرة تاريخية ،رمبا يكون من امل�ستحيل الق�ضاء عليه ،ف�إنه
ميك��ن تهمي�شه ببذل اجلهود للتو�ص��ل �إىل حلول توفيقية �سلمية طويلة الأمد .وتقت�ضي تلك احللول التوفيقية
االع�تراف ب�أنه يف حني �أن الثقافة القانونية ل��كل بلد ت�شكل تعبريا �شرعيا وق ّيما عن تاريخ البلد و�سيادته ف�إن
تلك املجموعة املعينة من القوانني واملمار�سات ال ميكن �أن تكون الو�سيلة الوحيدة امل�سموح بها للوفاء باملعايري
املعرتف بها دوليا حلقوق الإن�سان.
 -304وق��د الحظ عدة خرباء �أن ما يعرت�ض التعاون الدويل من عقبات متعلقة بالتجرمي املزدوج وباجلرائم
ال�سيا�سي��ة �سوف يتقل�ص �إىل حد بعيد باعتماد تعاريف قانونية عاملية جلرائم الإرهاب ودعم الإرهاب �أو متويله
والتحري�ض عل��ى الإرهاب .ويوجد الآن يف االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ( )1999تعريف �شامل ملا
ي�شكل متويل الإرهاب .وي�سرد ذلك التعريف الأعمال الإرهابية التي يكون توفري الأموال �أو جمعها لها غري
قان��وين .وهذه الأفعال املذكورة ه��ي اجلرائم املن�صو�ص عليها يف اتفاقي��ات الأمم املتحدة وبروتوكوالتها ذات
ال�صل��ة بالإرهاب التي اع ُتمدت بني عام��ي  1970و ،1997و�أي هجوم على مدنيني يراد به الت�سبب يف وفاة
مدني�ين �أو �إحل��اق �إ�صابات بدنية خطرية بهم بهدف ترويع جمموع��ة �سكانية �أو �إرغام حكومة �أو منظمة دولية
عل��ى القيام ب���أي عمل �أو االمتناع عنه )59(.وبذل��ك توفر اتفاقية قمع متويل الإره��اب تعريفات قانونية دقيقة
( )59تب�ِّي�نِّ امل��ادة �( 1-2أ) و(ب) م��ن االتفاقية الدولية لقمع متوي��ل الإرهاب الت�صرف الذي ال يجوز لل�شخ���ص �أن يوفر له الأموال �أو
يجمعها عن علم ،وذلك ب�أنه القيام:
(�أ) بعمل ي�شكل جرمية يف نطاق �إحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف هذه املعاهدات؛
	�أو
(ب) ب���أي عم��ل �آخر يه��دف �إىل الت�سبب يف موت �شخ�ص مدين �أو �أي �شخ�ص �آخ��ر� ،أو �إ�صابته بجروح بدنية ج�سيمة ،عندما
يك��ون ه��ذا ال�شخ�ص غري م�ش�ترك يف �أعمال عدائية يف حالة ن�شوب نزاع م�سلح ،عندما يكون غر�ض ه��ذا العمل ،بحكم طبيعته �أو يف �سياقه،
موجها لرتويع ال�سكان� ،أو لإرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام ب�أي عمل �أو االمتناع عن القيام به.
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للأعمال الإرهابية ،وتن�ص �صراحة على �أنه ال يجوز للأطراف يف �أي اتفاق �أن تعترب هذه الأعمال ذات طابع
�سيا�س��ي .وهـ��ذا النموذج ال�شامل موجود منذ �أن مت التفاو�ض على االتفاقي��ة يف عام  .1999بيد �أنه لي�ست
كل البل��دان البالغ عددها  167بلدا التي هي دول �أطراف يف اتفاقية قمع متويل الإرهاب قد �أدرجت تعريف
تل��ك االتفاقية جلرمية متويل الإرهاب �إدراجا كام�لا يف قانونها الداخلي �أو اعتمدت تو�صيف اجلرائم املذكورة
يف املادة �( 1-2أ) و(ب) من االتفاقية كو�سيلة لتعريف الأعمال الإرهابية.
 -305وق��د ظلت جلنة خم�ص�صة من جلان اجلمعية العامة للأمم املتحدة تتفاو�ض منذ �سنوات ب�ش�أن اتفاقية
�شاملة توفر تعريفا عامليا جلرمية الإرهاب و�إدانة عاملية له .وحتى عام  2009مل يتحقق توافق �آراء ب�ش�أن م�شروع
�ص��ك .ولكن حتى �إذا حققت اللجنة جناحاً فوري��ا وتو�صلت �إىل �أن تعتمد اجلمعية العامة ن�صا نهائيا التفاقية
ف���إن الأم��ر �سي�ستغرق �سنوات ،يف املجرى الع��ادي للأحداث ،لتحقيق اعتماد االتفاقي��ة على نطاق وا�سع.
وعالوة على ذلك �ستمر �سنوات �إ�ضافية قبل �أن يت�سنى �صوغ تو�صيفات اجلرائم والإجراءات اجلنائية املحلية
الت��ي تنفِّذ تو�صيف اجلرمية �أو اجلرائم والإجراءات اجلديدة وموافق��ة الهيئات الت�شريعية عليها ودخولها حيز
النف��اذ .ولذلك يج��ب االعرتاف ب�أنه حتى �إبرام اتفاقية �شاملة تع ِّرف جرائم الإرهاب لن يعالج فورا العقبات
التي تعرت�ض التعاون الدويل.
 -306وم��ن ثم يجب �إي�لاء االهتمام للتدابري امل�ؤقتة الواقعية .من بني تل��ك التدابري تطبيق مبد�أ التجرمي
امل��زدوج بالطريق��ة التي تكون يف �صال��ح التعاون الدويل على �أف�ض��ل وجه .وعادة ال ي�سمح ه��ذا املبد�أ من
مب��ادئ القانون الدويل بالتعاون �إال عندما يكون الفعل معاقب��ا عليه يف كل من الدولة الطالبة والدولة متلقية
الطلب .بيد �أن من املهم �أن يطبق هذا املبد�أ بطريقة واقعية ت�ستند �إىل ما �إن كان ال�سلوك ي�شكل جرمية مبوجب
قوان�ين البلدي��ن كليهما .وينبغي �أن ال يوىل اعتبار ملا �إن كانت اجلرمي��ة تندرج يف نف�س الفئة �أو ت�سمى بنف�س
امل�صطل��ح يف الدولتني كلتيهم��ا )60(.واملرونة هامة ب�صفة خا�صة فيما يتعلق مبا يلي :تطبيق القوانني والنظريات
الوطني��ة املختلفة ب�ش�أن النية وامل�س�ؤولية اجلنائية (امل�س�ؤولية ب�صف��ة فاعل رئي�سي� ،أو �شريك� ،أو عقل مدبر� ،أو
حمر���ض)؛ وفيما يتعلق بارت��كاب جرائم الدعم (متويل الإرهاب ،والدعم امل��ادي ،وامل�ساعدة ،والتحري�ض)؛
وفيم��ا يتعلق باجلرائم امل�ستن��دة �إىل العالقات ذات الغر�ض غري امل�ش��روع (الع�ضوية يف منظمة غري م�شروعة،
والتجمع اجلنائي �أو الإرهابي ،والت�آمر) .فالأفعال التي ت�شكل جرمية يف البلد الطالب قد تو�صف و�صفا خمتلفا
ّ
متاما يف قوانني البلد متلقي الطلب ،ولكن ما دام ال�سلوك الذي ينطوي عليه الأمر معاقبا عليه يف البلد متلقي
الطل��ب فيجب �أن يكون التعاون الدويل ممكنا .ومن ال�ضروري �أن ال يكون هناك �إفالت من العقاب—�سواء
داخ��ل �أي نظام �أو بني النظم—ب�سبب وجود ثغرات يف تو�صيف��ات اجلرائم التي تفر�ض امل�س�ؤولية على من
ي�ضع��ون ت�ص��ورات الأعمال الإرهابية ويخططون له��ا وينظمونها ومن ينفذونها فعلي��ا .وينبغي �أي�ضا النظر يف
و�ض��ع ا�ستثناءات للتجرمي املزدوج عند ال يكون من �ش�أن التعاون الطوعي مع الطلب اخلارجي �أن يهدد القيم
الأ�سا�سية �أو امل�صالح ال�سيا�سية للبلد متلقي الطلب .فالتجرمي املزدوج هو ممار�سة قائمة على العرف ت�ستند �إىل
حماي��ة �سيا�سات العدالة اجلنائي��ة للبلد و�سيادته .ورمبا ال تكون قد تهي�أت لأي بل��د ما املنا�سبة �أو �أتيحت له
الفر�صة الت�شريعية لتجرمي نوع معني من �أنواع �إ�ساءة ا�ستخدام تكنولوجيا احلا�سوب� ،أو لو�ضع قانون مينع متويل
جرم ال�سل��وك املعني و�شهد جرمية �إرهابية .وال
الإره��اب ،عندم��ا يتلقى البلد طلبا ظاهر الوجاهة من بلد �آخر ّ
يوجد عائق يف القانون الدويل مينع البلد من تنقيح ت�شريعاته املحلية لكي يت�سنى له �أن يتنازل عن هذا ال�شرط
املتع��ارف عليه و�أن يقدم التع��اون عندما يرى وفقا لتقديره ال�سيادي �أن هذا التع��اون يخدم امل�صالح الأو�سع
للعدالة والأمن الدوليني.
( )60انظر املادة  2-43من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.

ثامنا -حلول مبتكرة واقرتاحات

 -307وق��د �أو�ضح اخلبري الكيني �أن التدابري الإدارية ،مهما كانت ب�سيطة ،مثل �إن�شاء فريق متخ�ص�ص من
املحقق�ين يف جمال مكافحة الإره��اب� ،ضمانا لال�ستمرارية واخلربة ،من �ش�أنه��ا �أن ت�ساعد كثريا على حت�سني
نوعية املحاكمات املحلية .وحتى ترتيب ب�سيط يف جمال �إدارة �ش�ؤون العاملني ،مثل اال�ستعانة باملحققني الذين
يب�سط �سل�سلة احلرا�سة الالزمة
با�شروا �أعمال التحقيق والتحري يف الواقعة للم�ساعدة يف املحاكمة ،من �ش�أنه �أن ِّ
لقب��ول الأدلة و�أن يزيل العقبات التي ال �ضرورة لها .وتبينِّ درا�سة اخلبري اجلزائري كيف ميكن جعل تكتيك
الت�سلل �إىل اجلماعة الإرهابية �أكرث فعالية .فالت�شريع اجلزائري ي�سمح ل�ضابط ال�شرطة بارتكاب خمالفات معينة
ب�سيط��ة ن�سبيا لإجناز عملية ت�سلل ،ويوفر احلماية—يف كل مرحل��ة من مراحل الإجراءات—من الك�شف
عن الهوية احلقيقية للعميل .وميكن جعل تكتيك الت�سلل هذا �أكرث فعالية وكفاءة �إذا جرى متديد بع�ض تدابري
احلماي��ة القانونية املت�صلة بالأعمال التي تتم بتوجيه ر�سم��ي لكي ت�شمل تلك احلماية الأ�شخا�ص الآخرين،
غري �ضباط ال�شرطة ،الذين يت�صرفون حتت توجيه ر�سمي .و�أكرث ال�سيناريوهات واقعية هو ا�ستخدام متواطئ �أو
م�شارك يف اجلرمية عندما ترى �سلطة التحقيق �أن من املنا�سب ا�ستخدام مثل هذا ال�شخ�ص .ويت�ضح ما ينطوي
علي��ه هذا االق�تراح من ب�صرية وفائدة من و�صف الق�ضية الذي قدمه اخلب�ير الإ�سباين ب�ش�أن خطة الرتكاب
تفج�يرات يف و�سائل النقل العام��ة يف بر�شلونة يف كانون الثاين/يناير  .2008فقد وردت معلومات من �شاهد
متع��اون عن اجتماع ملخططي هجمات بالقناب��ل ،وذلك يف يوم االجتماع املزمع .ونتيجة لهذا التحذير الذي
جاء يف الوقت املنا�سب ،ا�ستطاعت قوات حفظ النظام �أن تعبئ نف�سها يف ذلك اليوم نف�سه و�أن تلقي القب�ض
على امل�شاركني يف امل�ؤامرة بتهمة الع�ضوية يف منظمة �إرهابية وحيازة متفجرات لأغرا�ض �إرهابية.
 -308ويرد �أي�ضا يف درا�سة الواليات املتحدة ب�ش�أن حم ِّول �أموال ،املذكورة يف الف�صل الثالث ،الباب جيم،
متويل الإرهاب ،و�صف ال�ستخدام مواطن عادي كمت�سلل .وتتمثل مزايا ا�ستخدام �أ�شخا�ص من نف�س بيئة من
يجري التحقيق ب�ش�أنهم يف قدرة �أولئك الأ�شخا�ص على حتقيق القبول والت�سلل املرجوين ب�سرعة �أكرب وبعمق
�أك�بر مما يت�سنى لع�ض��و يف قوة ال�شرطة �أو جهاز الأمن .ويجب �أن يز َّود �ضابط ال�شرطة �أو اال�ستخبارات بتاريخ
وهم��ي� ،أي بهوية وق�صة حياة وهميت�ين لإخفاء خلفيته احلقيقية والوقت ال��ذي ق�ضاه يف اخلدمة احلكومية،
ولإثب��ات ال�سب��ب يف رغبته يف االرتب��اط بالإرهابيني .وي���ؤدي التاريخ الوهمي املعي��ب �إىل وجود خطر على
العمي��ل ال�س��ري وف�شل عملية الت�سلل .وحتى مع وجود تاريخ وهمي معق��ول ،ال ميكن �أبدا ل�شخ�ص غريب
يق��دم �إىل اجلماع��ة الإرهابي��ة نف�س دالئل املوثوقية الت��ي يقدمها �شخ�ص مع��روف للجماعة منذ �سنوات
�أن ّ
�إم��ا �شخ�صيا �أو ع��ن طريق معارف م�ش َرتكني .ومن ثم فمن �ش�أن ا�ستخ��دام متعاونني من البيئة الإجرامية �أو
الإرهابي��ة �أن ي�س ّهل اخرتاق اجلماعات الإرهابية .وقد يت�سن��ى ر�صد مدى �صدق املتعاون با�ستخدام املراقبة
الإلكرتونية واملادية ،وبالتايل �ضمان نزاهة التحقيق والك�شف عن كامل نطاق ع�ضوية اجلماعة غري امل�شروعة.
يواجه كل من �أع�ضاء املنظمة بعملية ت�سلل ناجحة ،يتعني عليه �أن يجري تقييما ملدى تعر�ضه اخلا�ص
وعندما َ
للخط��ر و�أن يقرر ما �إن كان �سيجازف بالتعر�ض للمحاكم��ة وال�سجن الطويل الأمد �أم �سيتعاون ويثبت التهم
على الآخرين ،وي�ؤدي ذلك �إىل املزيد من زعزعة اجلماعة الإرهابية.
 -309و�ش��دد عدد م��ن اخلرباء على �ضرورة اع�تراف جميع البلدان ب�أن الإنرتن��ت ت�شكل هدفا حمتمال
لهجوم �إرهابي وكذلك و�سيلة لالحتيال من جانب الإرهابيني الأفراد .ويتمثل خطر حايل �أكرب يف ا�ستخدامها
ك�أداة لن�ش��ر التطرف والتجني��د والتدريب وجمع الأم��وال واالت�صاالت للإرهابيني واجلماع��ات الإرهابية.
وال�شبكة العاملية (الويب) ،كما �أ�شار خبري �إيطايل ،منا�سبة متاما ملا للبنية �شبه اخللوية التي يتميز بها العديد من
اجلماعات الإرهابية من احتياج��ات يف جمال االت�صاالت .وي�ستوجب هذا التهديد تدريب موظفني م�ؤهلني
لر�صد الأمناط ذات ال�صلة ،ولكن ي�ستوجب �أي�ضا ا�ستخدام الأدوات القانونية املنطبقة على جرائم اخلطر� ،أي
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جرائ��م التحري�ض والتح�ضري التي ال تتوقف على ارتكاب عم��ل �إرهابي عنيف .وثمة عقبة رئي�سية هي عدم
الك�شف عن الهوية لدى ا�ستخدام االت�صاالت على ال�شبكة العاملية ،وهي عقبة ال ميكن التغلب عليها �إال من
خ�لال تنمية اخلربات التحقيقية وتطوير �آليات التعاون الدويل املبا�شر ،مبا فيها ال�صكوك القانونية التي تتناول
حتديدا الو�صول �إىل االنرتنت وبيانات مواقع الويب .وقد اقرتح اخلبري الإيطايل اعتماد �إجراءات قانونية ميكن
ومقدم خدمة
وجمم��ع املحتوىِّ ،
مبوجبه��ا �إخطار الكيان امل�س�ؤول ع��ن �أي موقع على الويب (مز ِّود املحتوىِّ ،
اال�ست�ضاف��ة على الإنرتنت ،وامل�س�ؤول عن املوقع �أو امل�شرف عل��ى املوقع) ب�أن املوقع ُي�ستخدم للتحري�ض على
الإرهاب �أو الت�صاالت الإرهابيني �أو لغري ذلك من الأغرا�ض غري امل�شروعة .و�إذا مل تقم اجلهة امل�س�ؤولة ب�إزالة
املحتوى �أو تعديله ال�ستبعاد املادة الإجرامية ،فيمكن اعتبارها م�س�ؤولة جنائيا عن ن�شرها غري امل�شروع .وت�سمح
امل��ادة  1-320م��ن القانون اجلنائي الكندي للمحكم��ة ب�أن ُت�صدر ،ا�ستنادا �إىل وج��ود �أ�سباب معقولة ت�ؤكَّ د
مبوجب �أحكام تلك املادة� ،أمرا يتعلق بالدعاية التي حت ِّر�ض على الكراهية �أو البيانات التي جتعل الدعاية التي
حت ِّر���ض على الكراهية متاحة من خالل نظام حا�سوبي ،ويفر���ض الأمر على امل�س�ؤول عن النظام توفري ن�سخة
م��ن املواد ،والت�أكد م��ن �أن تلك املواد مل تعد خمزونة �أو متاحة من خالل النظ��ام ،وتوفري املعلومات الالزمة
لتحديد هوية ومكان ال�شخ�ص الذي عر�ض املواد .وتن�ص املادة على �إمكانية الطعن يف الأمر وتقدمي ا�ستئناف
ب�ش�أنه .و�سيكون مفيدا للغاية للدول الأخرى �أن تتمكن الواليات املتحدة من التو�صل �إىل حل ملا يرتتب على
ت�شريعاتها املتعلقة بحرية القول والتعبري من حمدودية قدرتها على تقدمي التعاون الق�ضائي فيما يتعلق بجرائم
التحري�ض الأجنبية.
 -310وقد �أخذت اخلطورة املثبتة عمليا للتهديد املتمثل يف الإرهاب واجلرمية العابرة للحدود تك�سر احلواجز
الوطني��ة التي تعرت�ض تبادل املعلومات اال�ستخبارية ومعلوم��ات ال�شرطة .فقد �أ�صدر جمل�س االحتاد الأوروبي
الق��رار الإطاري  2006/960JHAامل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سم�بر  2006الذي يحظر على �أي دولة ع�ضو يف
االحت��اد الأوروبي �أن تطلب �إج��راءا ق�ضائيا للك�شف عن معلومات جلهاز ال�شرطة التابع لدولة �أخرى يف االحتاد
الأوروب��ي �إذا كان ه��ذا الإجراء ال ُيطلب للك�شف عن املعلومات لل�سلط��ات املحلية .ويحدد القرار الأ�شكال
والإجراءات واجلداول الزمنية لتقدمي اال�ستخبارات واملعلومات .و ُيحظر على الدول رف�ض تقدمي املعلومات �إال
�إذا كان من �ش�أن �إف�شائها �أن ي�ضر مب�صالح الأمن الوطني اجلوهرية� ،أو �أن يعر�ض للخطر جناح حتقيق جنائي جا ٍر
�أو عملي��ة ا�ستخبارية جنائية جاري��ة �أو �سالمة الأفراد� ،أو �إذا كان من الوا�ضح �أنه غري متنا�سب �أو غري ذي �صلة
بالغر�ض الذي ُطلبت املعلومات من �أجله .وبطبيعة احلال ،ال بد من الوفاء باملعايري القانونية الوطنية والإقليمية
فيم��ا يتعلق باالتفاقات الر�سمية لتبادل اال�ستخبارات واملعلوم��ات .وقد �أبطلت حمكمة العدل الأوروبية �أول
اتف��اق بني االحتاد الأوروب��ي والواليات املتحدة ب�ش�أن توفري �سجالت م�سبق��ة ب�أ�سماء امل�سافرين على اخلطوط
اجلوي��ة ،لأنها كان��ت ت�ستند خط�أ على تنظي��م ال�سوق الداخلي��ة للجماعة الأوروبية ولي���س على االعتبارات
الأمنية .ثم وافق االحتاد على اتفاق ثان بقرار املجل�س  2007/551/CFSP/JHAامل�ؤرخ  23متوز/يوليه .2007
 -311وو�صفت درا�سة خبري الإنرتبول م�شروع "تقارير القب�ض على الإرهابيني" التي ت�صدرها الإنرتبول.
وكان ت�ص��ور هذا امل�شروع هو �أن يتخذ �شكل قائمة �سنوية ،م�صنف��ة ح�سب البلد واجلن�سية ،باملقبو�ض عليهم
لال�شتب��اه يف تورطهم يف �أن�شط��ة �إرهابيةُ ،تن�شر يف موقع الإنرتبول على �شبكة الويب العاملية لتقارير اعتقاالت
الإرهابي�ين .وحاليا ال ُيعت��زم يف �إطار م�شروع تقاري��ر القب�ض على الإرهابني التاب��ع للإنرتبول �أي �شيء غري
ه��ذا التجميع والن�شر .غري �أنه� ،إذا قامت كل البلدان بتقدمي ه��ذه البيانات بحر�ص وا�ستمرارية ومع البيانات
ال�شخ�صية ال�سليمة ،وهي بيانات حتديد الهوية مبا فيها بيانات اال�ستدالل الأحيائي ،فيمكن �أن تكون �إمكانية
تدوين هذه املعلومات يف قاعدة بيانات جارية تابعة للإنرتبول جديرة باال�ستك�شاف.

ثامنا -حلول مبتكرة واقرتاحات

 -312وتبعا لذل��ك ،ميكن النظر يف التعرف على الأ�ساليب القانوني��ة والربوتوكوالت التنفيذية التي من
�ش�أنه��ا التمكني من التحقق من معلومات مثل ال�سجالت اجلنائية ال�سابقة لطالبي اللجوء ،مع �ضمان حقوق
ه�ؤالء الأفراد و�أ�سرهم .ومن الناحية العملية� ،سينطوي ذلك على جتميع البيانات الأحيائية التعريفية الفريدة
وتخزينها يف قواعد البيانات ليتم التحقق منها ،وتقدمي الفئات املقابلة من البيانات الأحيائية التعريفية اخلا�صة
بالأ�شخا���ص الذين يراد �إثبات هويتهم �أو التحقق منها .وميكن �أن يكون توفري ال�ضمانات القانونية والتنفيذية
الالزمة مهمة �شاقة ،ولكن من الوا�ضح �أن من امل�ست�صوب �أن يكون هناك نوع ما من الت�صدي النت�شار الوثائق
املزورة وحاالت ادعاء هويات غري حقيقية.
 -313ويب�ين الف�صل الرابع ،الباب ه��اء ،االنتهاكات املتعلق��ة بالهويات املزورة وبالهج��رة ،الو�سيلة التي
ا�ستخدمها "مفجر احلذاء" ريت�شارد ريد و�شريكه �ساجد باداتان لإخفاء رحالتهما املريبة .فقد �أبلغا بب�ساطة
ع��ن فقدان جوازات �سفرهم من �أجل ت�أمني ج��وازات �سفر بديلة �صاحلة .ويوحي ا�ستخدام هذه الو�سيلة من
و�سائ��ل الإرهابيني ب�أن تقدمي طلبات متعددة ال�ستبدال جوازات ال�سفر ه��و �أمر جدير بالتتبع باعتباره م�ؤ�شرا
مثريا لالرتياب .فاحل�صول على جوازات ال�سفر البديلة ال يخفي الرحالت املريبة وح�سب بل هو م�صدر �أي�ضا
جلوازات ال�سفر احلقيقية التي ميكن �أن ي�ساء ا�ستخدامها �أو تغيريها .وعالوة على ذلك ،ينبغي زيادة ا�ستخدام
قاع��دة بيانات الإنرتبول لوثائق ال�سفر امل�سروقة واملفق��ودة .وقد ثبت �أن قاعدة البيانات هذه �أداة بالغة القيمة
�س��واء يف اال�ستخ��دام العملي �أو كو�سيلة لرفع م�ستوى الوعي ب�ضخامة م�شكلة الوثائق املزورة .و�شبكة قواعد
البيان��ات املتكاملة الثابت��ة (فايند) ،و�شبكة قواعد البيانات املتكاملة النقال��ة (مايند) التابعتان للإنرتبول من
الأمثلة اجلديرة باملالحظة للتطبيقات الفعالة لتكنولوجيا املعلومات التي ال ت�شكل �سوى القليل من التهديد
للحرية ال�شخ�صية �أو ال ت�شكل �أي تهديد لها.
 -314وتن��اول خبري الإنرتبول ظاهرة الإرهاب البيولوجي �أي�ضا .وعل��ى الرغم من �أن الأ�سلحة البيولوجية
ا�س ُتخدمت يف احلروب يف العقود الأخرية ومن جانب �أوم �شيرنيكيو يف الهجمات على مرتو الأنفاق يف طوكيو
ف���إن العامل غري م�ستعد� ،إىل حد بعيد ،للت�ص��دي للهجمات الإرهابية البيولوجية .والأ�سلحة البيولوجية �سهلة
اال�ستخ��دام ن�سبيا للإرهابيني .فم�سببات الأمرا�ض يكاد �أن يك��ون اكت�شافها غري ممكن ،وميكن �أن يجلبها فرد
�إىل البل��د بق��در معقول من ال�سهولة ،ويف بع�ض احلاالت (اجلمرة اخلبيث��ة على �سبيل املثال) ميكن ن�شرها بعد
ذلك بكميات كبرية .وعالوة على ذلك فنظم العدالة اجلنائية يعرقلها يف كثري من البلدان ق�صور الأطر القانونية
الت��ي ِّ
تنظ��م الك�شف عن الأ�سلحة البيولوجية وقمعها .ويف كثري من الأحيان ال ُينتهك �أي قانون �إىل �أن ُين�شَ ر
فعال املر�ض �أو العامل البيولوجي .ولذا ف�إن �ضباط �إنفاذ القوانني لي�سوا جمهزين جتهيزا جيدا لإجراء التحريات
الأولي��ة عن الك�شف يف �صنع هذه الأ�سلحة .ودون وجود قوانني جت�� ِّرم الأن�شطة التح�ضريية املتعلقة بالأ�سلحة
البيولوجي��ة ال يوج��د �أي �أ�سا�س للح�ص��ول على امل�ساعدة القانوني��ة �أو التعاون القانوين م��ن �أجل منع �إنتاج
تل��ك الأ�سلحة ونقلها .ولذلك توج��د حاجة ملحة �إىل �ضمان �أن تكون البلدان على ا�ستعداد كاف للهجمات
الإرهابي��ة البيولوجية وحممية منها وق��ادرة على الت�صدي لها .وقد و�ضعت الإنرتب��ول ون�شرت دليال مرجعيا
بالغ الأهمية بعنوان "دليل التخطيط اال�ستباقي والتحرك �إزاء �أحداث الإرهاب البيولوجي" لكي ي�ستخدمه
�ضب��اط ال�شرطة وغريهم من املهنيني يف جهود الوقاي��ة من الإرهاب البيولوجى والت�أهب ملواجهته .وا�ضطلعت
املنظمة �أي�ضا بالعديد من الأن�شطة املت�صلة بالإرهاب البيولوجي ،مثل عقد امل�ؤمترات وحلقات العمل التدريبية
والتماري��ن ،وتعكف على �إن�ش��اء قاعدة بيانات للحادث��ات البيولوجية .و�ستحتوي قاع��دة البيانات هذه على
معلوم��ات غري متاحة يف املجال العام ع��ن �أجهزة الك�شف ،والتحقيق يف موقع اجلرمي��ة ،والتحاليل املختربية،
والعوام��ل �أو ال�سموم البيولوجي��ة امل�سروقة �أو املفقودة ،ومعدات و�إج��راءات �إدارة م�سرح اجلرائم ذات ال�صلة
بالبيولوجيا .و�ستتاح البيانات من خالل نظام الإنرتبول العاملي الآمن الت�صاالت ال�شرطة .I-24/7
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 -315وقدم��ت الدرا�سة الكولومبية لفريق اخل�براء العامل �أحد ع�شر مقرتحا حمددا لتعزيز اال�سرتاتيجية
الدولية ملكافحة الإرهاب؛ وهي:
			   -1دم��ج اجلهود الت��ي ُبذلت من خالل اعتم��اد اال�سرتاتيجية العاملية ملكافح��ة الإرهاب التي
اعتمدته��ا اجلمعية العامة للأمم املتحدة( 61ملكافحة �أعمال الإرهاب بجميع �أ�شكاله ومظاهره
بغ�ض النظر عن دوافعها و�أيا كان مرتكبوها �أو مكان ارتكابها؛
			   -2احلفاظ على تركيز ا�سرتاتيجي م�شرتك؛
			   -3و�ضع خطة عمل حمددة ملواجهة الظروف املواتية النت�شار الإرهاب؛
			   -4تعزيز ودعم �أن�شطة مكافحة الإرهاب التي ت�ضطلع بها الأمم املتحدة؛
			 �  -5إدان��ة الإره��اب املرتكب على ال�صعي��د الدويل بجميع �أ�شكاله ومظاه��ره ،مبا يف ذلك �إدراج
املنظمات الكولومبية التي تنخرط يف املمار�سات الإرهابية يف قائمة املنظمات الإرهابية؛
			   -6التحفي��ز علـ��ى بنـ��اء التـحالفات ب�ين الأجهزة الأمني��ة يف كل بـلد بغر���ض حتديد ممرات
الإم��داد والعبور الدولية وتبادل املعلومات احل�سـا�سة التـ��ي من �ش�أنها �أن ت�ساعد على حتييد
تلك املمرات؛
			 �  -7إع��داد ن�ش��رات حتدد �أه��م زعماء الع�صاب��ات املطلوبني املع��روف �أنهم ي�ساف��رون �إىل بلدان
�أخرى؛
			   -8ب��ذل م�ساع عل��ى ال�صعيد الدويل لبيان عواقب �أن�شطة الإرهاب يف كولومبيا ،التي ت�ؤثر على
املجتمع الدويل من خالل متويل تلك الأن�شطة باالجتار باملخدرات؛
			 � -9إن�ش��اء ف�ض��اء ات�صاالت يف �أمري��كا الالتينية بغر���ض الو�صول املبا�ش��ر ويف الوقت املنا�سب
�إىل املـعلوم��ات املتـعلقة بالأن�شـط��ة الإرهـابية ،من �أجل احل�صـول عل��ى �صورة مو�ضـوعية
خل�صائ���ص وطبيعة منظـمات مثـ��ل القوات امل�سلحة الثوريـة الكولومبي��ة وجيـ�ش التحـرير
الوطني الكولومبي؛
			  -10درا�س��ة �إن�شاء بوابة على الإنرتن��ت تكون خم�ص�صة لتو�ضيح �آثار م�شكل��ة الإرهاب و�سمات
املنظم��ات ال�ضالع��ة يف ممار�سته .مع حتدي��ث املوقع مبعلومات عن �أن�شط��ة املنظمات الإرهابية
والإج��راءات التي يتخذه��ا املجتمع العاملي لتحيي��د تلك املنظمات .و�ستك��ون البوابة هي
ال�ساحة املنا�سبة لإظهار االلتزام ب�إطار تدابري مثل امل�ساعدة املتبادلة؛
			  -11وثمة جانب �آخر ينبغي النظر فيه وهو �إن�شاء مكتب لر�صد وتتبع املنظمات الإرهابية ،ميكن �أن
تقدم �إىل هيئات متعددة الأطراف وت�ساعد على ت�شكيل املعيار الذي يتم
ُي�صدر تقارير �سنوية َّ
مبوجبه �إدراج الكيانات يف قوائم املنظمات الإرهابية و�إبقا�ؤها يف تلك القوائم.

( )61قرار اجلمعية العامة  288/60امل�ؤرخ � 8أيلول� /سبتمرب .2006
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 -316وو�ص��ف اخلبري الإ�سباين كيف ركزت مكافحة الإرهاب ،من منظور قانوين ،على الهدف اجلوهري
املتمثل يف منع وتفادي االعتداءات الوح�شية والع�شوائية التي تقوم بها املنظمات الإرهابية ،ا�ستنادا �إىل �أربعة
م�سارات تنفيذية:
			   -1ي�ستند ت�صدي العدالة اجلنائية �إىل تطبيق تو�صيفات اجلرائم اجلنائية التي ال تتطلب ارتكاب
هجم��ات �إرهابي��ة فعلي��ة ،مثل جرائ��م امل�شاركة يف جماع��ة �إرهابية �أو التع��اون معها ،ومتويل
الإرهاب ،واملعاقبة على الأعمال التح�ضريية ،وال �سيما الت�آمر الرتكاب �أعمال �إرهابية.
			   -2ا�ستخ��دام القرائن و�أ�سالي��ب التحري اخلا�صة .فه��ذه الأدوات ،التي تثم��ر نتائج جيدة يف
التحقيق يف ظواهر �إجرامية مثل االجتار باملخدرات وغ�سل الأموال واجلرمية املنظمة ،تكت�سب
()62
�أهمية ا�ستثنائية بالنظر �إىل ال�صعوبات التي ت�سببها العمليات الوقائية من منظور الإثبات.
ِ
وامل�ساعدة التي تتمثل يف توفري الدعم واخلدمات اللوج�ستية
			 �  -3أ�صبح التحقيق يف الأفعال الأولية
والبنية التحتية لهذه اجلماعات والت�سرت عليها ،والتي ال ميكن ف�صلها عن الأهداف الإجرامية
لتلك اجلماعات (تزوير الوثائق وبطاقات االئتمان وغريها من و�سائل الدفع ،واجلرائم املرتكبة
�ض��د املمتلكات ،واالجت��ار باملخدرات ،وغ�س��ل الأموال ،ال��خ) ،عن�صرا �أ�سا�سي��ا يف �ضمان
الت�صدي الإنفاذي الإ�ضايف والتكميلي لأع�ضاء هذه اخلاليا واجلماعات.
			   -4تعزي��ز التعاون الدويل يف جمال اال�ستخب��ارات وعلى ال�صعيد الق�ضائي .ويف جمال التعاون،
مت �إن�ش��اء ف�ضاءات قانوني��ة يو�سع فيها نطاق التعاون الق�ضائي (عل��ى �سبيل املثال ،بني فرن�سا
و�إ�سباني��ا) بوا�سط��ة جمموعة متنوعة من الأدوات والآليات ،مث��ل ت�سليم املحتجزين ت�سليما
م�ؤقتا ،وتبادل املعلومات اال�ستخبارية التنفيذية ،و�إن�شاء فرق التحقيق امل�شرتكة.
 -317وتنف��ذ على ال�صعي��د الوطني يف البلدان التي لديه��ا قدر من اخلربة يف مواجه��ة الإرهاب �سيا�سة
اال�ستباق الوقائي للأن�شطة الإرهابية .وقد �أو�صى اخلرباء ب�أنه يجب اعتماد نف�س النهج على امل�ستوى الدويل.
وينتف��ع التع��اون الدويل كثريا من �شبكات االت�ص��االت اخلا�صة بالتحقيقات ،ومن بينه��ا الإنرتبول ،وتعيني
�ضباط ات�صال يف ال�سفارات ،وعقد اجتماعات الأفرقة املتخ�ص�صة .والتعاون على �صعيد �أجهزة االدعاء العام
�أقل تقدما من التعاون بني �أجهزة ال�شرطة ،ويفتقر �إىل ثقافة اال�ستباق وثقافة املركزية وثقافة العمل اجلماعي.
ولت��دارك هذا النق�ص ،يل��زم تزويد الق�ضاة واملدع�ين العامني املعنيني بالدعم وامل�ساع��دة لكي يتمكنوا من
التوا�ص��ل الفعال م��ع نظرائهم الأجانب .وهذا �أحد �أه��داف وحدة التعاون الق�ضائ��ي (يوروج�ست) التابعة
لالحتاد الأوروبي ،التي توفر بنية م�ؤ�س�سية دائمة للتعاون .والبنية امل�ؤ�س�سية �ضرورية كمكمل للتعاون امل�ستند
�إىل التعارف ال�شخ�صي ،لأن املهام امل�سندة �إىل العاملني تتغري با�ستمرار .وتت�ضح قيمة اليوروج�ست من ق�ضية
كان فيه��ا قا���ض من �أحد بلدان القانون القاري الأوروبي بحاجة ما�سة �إىل �شهادة �أديل بها ب�ش�أن م�س�ألة �أخرى
يف �أح��د بل��دان القانون العام ،وح�صل عليها �سريعا .ومن دون الثق��ة املتبادلة بني الق�ضاة الذين اعتادوا على
العم��ل مع��ا يف م�سائل الإرهاب فرمبا مل تكن تلك املهمة الب�سيطة �س ُتنج��ز دون �أ�شهر من الت�أخري .وكان من
( )62كانت هذه ال�ضرورة ال�ستخدام الأ�ساليب التحقيقية اخلا�صة مبكافحة اجلرائم الإرهابية نقطة �شدد عليها تكرارا جميع اخلرباء تقريبا
طوال االجتماعات الثالثة التي عقدها فريق اخلرباء العامل.
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ال�سم��ات الرئي�سية للنجاح داخل االحتاد الأوروبي ،التي كثريا ما ذكرها خرباء على دراية بالتعاون بني فرن�سا
و�إ�سبانيا ،فعالية مذكرة االعتقال الأوروبية يف �سرعة ت�سليم الهاربني �إىل املحكمة التي يواجهون االتهام فيها،
تدخل العمليات ال�سيا�سية �أو ما ت�سببه من ت�أخري.
من دون ّ
 -318وتناول عدد من العرو�ض املقدمة من �أع�ضاء فريق اخلرباء العامل �آليات تعزيز وتنظيم تبادل املعلومات
والتع��اون بني �أع�ضاء النيابات العامة .و�أ�شار خبري اليوروج�ست �إىل �أن الإرهاب الدويل ينطوي بطبيعته لي�س
فق��ط على م�شاكل التجرمي املزدوج بل �أي�ضا على تنازع االخت�صا���ص .وفيما يتعلق بهذه النـزاعاتُ ،ذكر �أن
و�ض��ع جمموعة متف��ق عليها من املبادئ التوجيهية ب�ش���أن عوامل مثل مكان اجلرمية ،وم��كان وجود امل�شتـبه
فيه��م ،وحيـازة الأدلـة ،وجن�سـية امل�شـتبه فيهم وال�ضحايا ،وعوام��ل �أخرى ،ميكن �أن ي�ساعد على حل كثري
م��ن النـزاعات .وتذك��ر درا�سة اليوروج�ست �إن�شاء اليوروج�س��ت يف �شباط/فرباير  2002لت�سهيل االت�صال
والتع��اون الق�ضائي�ين بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .ومبوجب ق��رار جمل�س �أوروبا 2009/426/JHA
امل���ؤرخ  16كان��ون الأول/دي�سمرب  2008ا ُّتخ��ذت خطوات لتعزي��ز الفعالية التنفيذي��ة لليوروج�ست .فتم
تن�سيق و�ضعية و�صالحيات الأع�ضاء الوطنيني املنتدبني �إىل مقر اليوروج�ست ،وكذلك و�ضعية و�صالحيات
املرا�سل�ين الوطنيني املعنيني مب�سائل الإره��اب وغريها من امل�سائل .ولي�ست للمنظمة حتى الآن �أي �صالحية
م�ستقل��ة للتحقي��ق يف اجلرائم املرتكبة يف حق امل�صال��ح املالية لالحتاد الأوروبي .ورمب��ا ين�شئ املجل�س ،عمال
ب�أح��كام املادة -69هاء من معاه��دة ل�شبونة ،متى ما �أ�صبح ذلك ال�صك نافذا ،نيابة عامة �أوروبية للتحقيق يف
اجلرائم املرتكبة يف حق تلك امل�صالح وحماكمة مرتكبيها .وقد �شاركت اليوروج�ست بالفعل يف �ضمان ح�سن
التن�سي��ق والتعاون يف ق�ضايا الإره��اب ،كلما طلبت ذلك دولة ع�ضو .وحتتفظ املنظمة ،لهذا الغر�ض ول�ضمان
تبادل املعلومات ،بنظام لإدارة الق�ضايا تد َرج فيه الإجراءات الق�ضائية املتبعة يف م�سائل الإرهاب التي ت�شارك
فيه��ا املنظمة ،مبا يف ذلك االتهام��ات و�أحكام الإدانة ،مع قائمة باملرا�سلني الوطني�ين يف امل�سائل ذات ال�صلة
بالإره��اب .ويف الفرتة  2008-2007ا�س ُتهل��ت  24ق�ضية تنفيذية ،تتعلق خم�س منها بتمويل الإرهاب ،من
بينه��ا ق�ضايا تخ�ص ال�سويد و�إيطاليا .والق�ضية ال�سويدية مبينة يف الف�صل الثالث ،الباب دال ،التمويل و�سائر
�أ�ش��كال الدعم للإره��اب .ويف الق�ضية الإيطالية متكن ممثلو اليوروج�ست واملدعي العام يف ميالنو من تن�سيق
تنفيذ  20مذكرة اعتقال �أوروبية بالتزامن يف فرن�سا والربتغال ورومانيا واململكة املتحدة و�إيطاليا ونقل املقبو�ض
من�سقة مل�ساكن املتهمني خالل
عليهم �إىل النيابة العامة الإيطالية .وعالوة على ذلكُ ،نظمت عمليات تفتي�ش َّ
نهاي��ة �أ�سبوع واحدة ،وه��ذا نهج كان �ضروريا �ضرورة مطلقة لتجنب اختف��اء الأدلة املحتملة .ويوجد الآن يف
مرحل��ة التحقيق يف حمكمة ميالنو جمي��ع املعتقلني والأدلة التي مت جمعها .كما �أ�ش��ار اخلبري الإ�سباين �إىل
تنفيذ اتفاق مربم يف كانون الثاين/يناير  2007من �أجل التعاون على مكافحة الإرهاب بني املدعني العامني
يف باري�س ويف الرباط واملحكمة الوطنية العليا يف �إ�سبانيا.
 -319والرابط��ة الدولي��ة لأع�ضاء النيابات العامة ه��ي رابطة مهنية ت�شكلت يف ع��ام  ،1995تتمتع مبركز
ا�ست�ش��اري لدى املجل�س االقت�ص��ادي واالجتماعي التابع للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة .وهي ت�ضم مدعني
عام�ين من  130بلدا يف �ست قارات .وقد �شدد اخلبري ال��ذي ميثل الرابطة على الأهمية الأ�سا�سية لأن حتقق
�سلط��ات االدعاء نف�س الدرجة ال�سائدة ب�ين �أجهزة ال�شرطة من تبادل املعلوم��ات والتفاعل اال�ستخباراتي.
وبنف���س القدر من الأهمي��ة �ضرورة وجود ا�سرتاتيجي��ة ا�ستباقية ِّ
تركز عن وعي على �أعم��ال التح�ضري التي
التجمع الإجرامي لإتاحة التدخل يف الوقت املنا�سب .و�أ�شارت
ت�سبق الهجمات الإرهابية ،وت�ستخدم جرمية ّ
الدرا�سة املقدمة من الرابطة �إىل التعرف ال�سريع على اجلماعة الإرهابية التي كانت ِّ
تنظم ملوجة من الهجمات
التجم��ع الإجرامي قيام ال�سلطات بتفكيك اجلماعة
يف باري���س وليون يف عام  .1995و�أتاح ا�ستخدام جرمية ّ

ثامنا -حلول مبتكرة واقرتاحات

قبل ارتكاب الهجمات .و�أ�صبحت امل�س�ألة الرئي�سية عندئذ هي �إدارة امللف الق�ضائي بحيث ال ُتخلق م�شاكل
ع��ن طريق تقدمي �شبكة مفرطة االت�ساع �إىل املحاكمة .وو�صف خبري الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابات العامة،
وه��و ع�ضو يف الق�ضاء الفرن�سي ،فائدة مركزية التحقي��ق واملحاكمة يف ق�ضايا الإرهاب يف حمكمة باري�س منذ
عام  .1986وتتطلب هذه املركزية وعيا من جانب ال�سلطات ب�أهمية معاجلة ق�ضايا الإرهاب يف املكان املنا�سب،
جنب��ا �إىل جن��ب مع وجود و�سيلة لت�سوية نزاعات االخت�صا�ص على وجه ال�سرعة .ومن الأمثلة يف هذا املجال
�أن �أي �سل�سل��ة م��ن عملي��ات ال�سطو امل�سلح على البنوك ق��د تعترب من �أعمال جماعة م��ن جماعات اجلرمية
املنظمة يف حني تكون يف احلقيقة و�سيلة لتمويل الإرهاب وينبغي �أن حتقق فيها ال�سلطات املخت�صة بالتحقيق
يف الأعمال الإرهابية.
 -320وثم��ة م�س�ألة �أخرى جرى الت�شديد عليه��ا يف الدرا�سة املقدمة من الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابات
العامة وهي �أهمية �إبرام الربوتوكوالت قبل وقوع حاالت الطوارئ ،بغية �ضمان الت�صدي املنظم والكفء لتك
احل��االت .وقد برهن اال�ستيالء يف ع��ام  1994على طائرة �إيربا�ص اجلزائرية وحتويل م�سارها �إىل مطار مر�سيليا
عل��ى احلاجة �إىل وجود اتفاقات تنفيذية بني ال�سلط��ات الإدارية والق�ضائية املختلفة التي ت�شارك يف الت�صدي
لعم��ل من �أعمال قر�صنة الطائرات .فمثال كان من ال�ض��روري ،فور حترير الرهائن ،تنظيم الإجراءات الالزمة
ل�سم��اع �أق��وال الع�شرات م��ن الركاب ك�شهود ،يف ح�ين كان اهتمامهم ال�شخ�صي من�صب��ا على ّمل �شملهم
م��ع �أ�سرهم يف �أق��رب وقت ممكن .وتبني درا�سة خبري من اململكة املتحدة كي��ف ميكن �أن يكون من املفيد يف
التحقيق��ات امل�شرتك��ة �إبرام مذكرة تفاهم مع الوكاالت النظرية يف الوالي��ة الق�ضائية الأجنبية املتعاونة .ومن
�ش���أن ه��ذا االتفاق �أن يتن��اول م�سائل مثل �أهداف التحقي��ق ،واال�سرتاتيجي��ة ،و�أدوار وم�س�ؤوليات كل من
الأط��راف ،وخطوط االت�صال ،و�إمكانية االط�لاع على املواد املوجودة يف نطاق والية كل طرف وا�ستعرا�ضها،
وت�صني��ف املواد .ومبثل هذا التفاهم امل�سبق ميكن جتنب ال�صعوبات التي ميكن �أن ت�صا َدف الحقا يف التحقيق
واملالحقة الق�ضائية يف الق�ضية.
 -321ويو�ض��ح تن�سيق عمليات االعتقال والتفتي�ش يف غ�ضون نهاية �أ�سب��وع واحدة ،املذكور يف الدرا�سة
املقدم��ة من اليوروج�ست ،مدى ال�سرعة التي ميكن �أن يتم بها تنظي��م العمل عند توافر االت�صاالت املنا�سبة
وروح التع��اون عل��ى ال�صعيد الإقليمي .ويرى خبري الرابطة الدولية لأع�ض��اء النيابات العامة �أنه �سيكون من
ال�ض��روري �أن يقام على ال�صعيد العاملي يف الوقت املنا�سب م�ستوى مماثل من التعاون الق�ضائي على مكافحة
الإره��اب .ولتحقيق هذا الهدف ،اقرتح خبري الرابطة ت�شكيل منظمة تعاون ق�ضائي عاملية مماثلة لليوروج�ست
(�إنرتج�س��ت) ت�ض��م املدعني العامني املتخ�ص�ص�ين ،لكي تكون منظمة للمدعني العام�ين مكملة للإنرتبول
ولليوروج�س��ت خارج �شبكة اليوروج�ست .و�ستك��ون للإنرتج�ست والية �إ�ضافية هي حت�سني القدرات املهنية
لأع�ضاء النيابة العامة .ولن يكون هناك �أي التزام باال�ستفادة من خدمات هذه املنظمة �إذا كانت هناك و�سائل
�ست�شجع
�أن�سب .غري �أنه ،كما يتوقع املرء وكما هو الأمر يف حالة اليوروج�ست ،ف�إن القدرة على التعاون املنتظم
ِّ
عل��ى تبادل االت�صاالت ب�ش�أن �أ�سباب التوقف والت� ُّأخر يف تنفي��ذ طلبات امل�ساعدة املتبادلة .و�ستكون اخلطوة
الأوىل نح��و �إن�شاء ه��ذه املنظمة هي �إن�شاء �أمانة لو�ضع �أ�شمل قائمة ممكن��ة بنقاط االت�صال .وكما هو الأمر يف
حال��ة يوروج�ست� ،سيكون و�ضع هذه القائم��ة م�صحوبا بتنظيم امللفات التي حتتوي على القواعد التي ينبغي
اتباعه��ا ب�ش�أن طلبات امل�ساعدة ،مبا يف ذل��ك عمليات التفتي�ش ،والتن�صت على املكامل��ات الهاتفية ،واملراقبة
بوا�سطة امليكروفونات ،وال�ضبط ،والت�سليم املراقب ،والت�سلل ال�سري .وبذلك �سيتم قبل �صياغة الطلب �إبالغ
كل قا���ض �أو م��دع عام معن��ي مبكافحة الإرهاب مباهية املعلوم��ات التي يطلبها بلد املق�ص��د .وميكن �أن تنظم
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الأمان��ة م�ؤمت��رات �إقليمية �أو عاملية جله��ات االت�صال .ويف حني �أن هذه الأهداف قد تب��دو طموحة ف�إنه ميكن
توقُّ��ع �أن يك��ون الدعم متاحا من جهات االت�ص��ال .و�ستكون الرابطة الدولية لأع�ض��اء النيابات العامة �أي�ضا
عل��ى ا�ستعداد بالقدر الذي ت�سمح به مواردها لإتاحة خربتها وللم�ساعدة على بناء القدرات .ويف �سياق هذه
املبادرة ،ميكن �أن يحفز ذلك الكيان تبادل املمار�سات اجليدة وحتديث هذه اخلال�صة.
 -322وميت��د اخت�صا�ص ممثلي يوروج�ست �إىل م�سائل الإج��رام َّ
املنظم اخلطري العابر للحدود .وميكن ،بروح
من�صات الإنرتج�ست والية
الفعالية من حيث التكلفة� ،أن ت�سند �إىل ق�ضاة االت�صال العاملني يف خدمة �إحدى ّ
ت�شم��ل اجلرمية املنظمة ،مع بقاء الإرهاب �أولويته��م .وميكن �إيجاد مكان خم�ص�ص لعقد اجتماعات التن�سيق،
�أم��ا عقد امل�ؤمترات بالفيدي��و وباالت�صال عن بعد فيمكن �أن يتطلب التعاون مع الإنرتبول من �أجل حتقيق �أمن
االت�ص��االت .وخالف��ا لليوروج�ست ،ال يتوخى يف البداي��ة وجود م�صرف للبيانات يحت��وي على املعلومات
ال�سري��ة .ورمبا ت�سم��ح ال�شراكة مع الإنرتبول يف نهاي��ة املطاف بجمع بيانات عن جمي��ع املالحقات الق�ضائية
جلماع��ات �إجرامية معين��ة .وقد �أثمر قيام االحتاد الأوروبي بتطوير التعاون ب�ين �أجهزة ال�شرطة يف الثمانينات
والتع��اون الق�ضائ��ي يف الت�سعينات نتائج �إيجابية ال ميكن �إنكارها .وه��ذا املثال للنجاح يف التقدم من التعاون
الثنائي �إىل التعاون الإقليمي يف جمال العدالة اجلنائية ميكن تكراره الآن ،داخل املناطق الأخرى وبينها على
ال�سواء ،على �أن يكون خا�ضعا دائما للمعايري امللزمة عامليا حلقوق الإن�سان.
 -323وذكرت درا�سة كولومبية �شبكة كامدن امل�شرتكة بني الوكاالت ال�سرتداد املوجودات كمثال لرابطة
طوعي��ة ب�ين ال�سلطات تتعامل مع م�شكل��ة معينة يف جمال العدالة اجلنائية ال تتطل��ب ح�شدا كبريا للموارد.
و ُو�صف��ت ال�شبكة ب�أنه��ا م�ؤلفة من فرق قانونية يتم تعيينها يف كل بلد م��ن البلدان املعنية .وحتقق هذه الفرق
تكام��ل �آليات التعاون يف جمال ا�سرتداد املوجودات ،وت�ضع �إجراءات التن�سيق و�أن�شطته يف بلدانها الأ�صلية.
ويجتمع املمثلون �سنويا لتن�سيق وتدعيم تعارفهم ال�شخ�صي وعالقات الثقة ولإجراء مناق�شات فنية ،مبا ي�ؤدي
�إىل �إيجاد �آلية فعالة ودينامية .وتالحظ الدرا�سة الكولومبية احلاجة �إىل نف�س هذا النوع من التعاون الدويل من
ِ
وت�ستخدم هذه البنيات
�أجل حتييد وتفكيك البنيات الدولية الداعمة للمنظمات التي تقوم ب�أعمال �إرهابية.
التعبريات الإيديولوجي��ة والأن�شطة ال�سيا�سية ل�صرف انتباه ال�سلطات الأجنبية عن الدعم اللوج�ستي الذي
تقدمه هذه البنيات لتخطيط الأعمال الإرهابية وتنفيذها .ومع ذلك ،ت�شدد ال�سلطات الكولومبية على احلاجة
�إىل االعرتاف ب�أن تلك البنيات ت�شكل جزءا من خطر الإرهاب العاملي.
 -324و�شملت املقرتحات الأخرى يف جمال املالحقة الق�ضائية التخطيط امل�سبق ،واعتماد قاعدة قانونية
ملعاجلة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي يتقدم بها الدفاع .والحظ اخلبري الإيرلندي �أن املدعى عليهم
الذي��ن جت��ري مالحقتهم بجرائم الإره��اب يجب �أن تتاح له��م الفر�صة لتقدمي دفاع فع��ال ،وقد يرغبون يف
تق��دمي �أدلة تتطلب تعاون حكومات �أجنبي��ة .و�إذا مل توجد �إجراءات لتقييم �ض��رورة هذه الأدلة �أو لإحالة
الطل��ب �إىل احلكومة الأجنبية فقد تقرر حمكمة اال�ستئن��اف �أن احلكومة القائمة باملحاكمة قد عرقلت احلق
يف حماكم��ة عادل��ة� ،أو �أن عدم اتخ��اذ �إجراء ما قد انتهك مب��د�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني االدع��اء والدفاع .ومن
الوا�ض��ح �أن املدعني العامني �سيقعون يف ت�ضارب م�صال��ح يف التعامل مع مثل هذا الطلب نيابة عن الدفاع.
وق��د تكتف��ي احلكومة الأجنبية بتجاهل الطل��ب املقدم من الدفاع ،لأنه لن يك��ون داخال يف نطاق معاهدة
امل�ساع��دة املتبادلة .ويبدو �أن �أف�ض��ل حل هو و�ضع امل�س�ؤولية عن تقدمي الطل��ب نيابة عن الدفاع على عاتق
املحكم��ة يف البلد الذي �ستج��رى فيه املحاكمة .ومن �ش�أن هذا النهج �أن يك��ون على �أكرب قدر من الفعالية
�إذا قررت��ه �صراحة قوانني الإجراءات اجلنائية �أو قواعدها .و�سيكون احتمال �أن تعرتف الدولة متلقية الطلب

ثامنا -حلول مبتكرة واقرتاحات

باملعايري والإجراءات القانونية املوحدة التي تعرب عن ال�سيا�سة الوطنية ،و�أن ت�ستجيب لها� ،أرجح من احتمال
�أن تع�ترف تلك الدول��ة مبمار�سة املحكمة حرية التقدير التي تتمتع بها على �أ�سا�س كل حالة على حدة و�أن
ت�ستجيب لتلك املمار�سة.
 -325ويقوم بع�ض البلدان بو�ضع تدابري يف جمال الأمن العام ،غري املالحقات اجلنائية ،من �أجل مكافحة
الإره��اب .وقد تناول احلك��م يف ق�ضية �أ .و�آخرون �ض��د اململكة املتحدة )63(،ال�صادر م��ن املحكمة الأوروبية
حلق��وق الإن�س��ان يف � 19شباط/فرباير  ،2009االحتج��از الوقائي للأجانب مبوجب �سلط��ة الدولة يف مراقبة
الهج��رة .وكان هذا االحتجاز قد مت ا�ستنادا �إىل �صالحي��ات خا�صة بالهجرة مور�ست عمال بتقييد للقانون يف
وبت ر�أي املحكمة يف عدد
حالة الطوارئ �أُعلن عنه مبوجب املادة  15من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سانّ .
م��ن امل�سائل الهام��ة .فقد ر�أت �أن تقييد القانون �صدر ب�صفة قانوني��ة ،لأن الأ�سا�س املنطقي الذي ا�ستند �إليه
كان الهجم��ات الإرهابية التي وقعت يف �أيلول�/سبتمرب  ،2001ال��ذي �أكدته الهجمات على نظام النقل يف
لن��دن يف متوز/يوليه  .2005و�شمل��ت الإجراءات القانونية للطعن يف االحتجاز بع�ض جوانب الإف�صاح العام
والإف�ص��اح املق ّيد عن �أ�سباب االعتقال .ويف حالة الإف�صاح املق ّيد ،مل ُتك�شف الأدلة �إال ملحام خا�ص انتدب
لتمثي��ل م�صال��ح املحتجز .ور�أت املحكمة �أن الإجراء نف�سه ال مينع الطع��ن الفعال يف االحتجاز عندما تكون
االدع��اءات ال��واردة يف املواد املف�صح عنها �إف�صاحا عاما ذات طبيعة حمددة .وفيما يتعلق بخم�سة حمتجزين،
كان��ت االدعاءات العلنية تتعلق ب�شراء معدات ات�صاالت �سلكي��ة وال�سلكية حمددة ،وحيازة وثائق حمددة،
وعق��د اجتماعات م��ع �أ�شخا�ص م�شتبه يف �أنهم �إرهابي��ون ،مذكورين ب�أ�سمائهم ،يف �أوق��ات و�أماكن حمددة.
وبالنظر �إىل �أن املحامي اخلا�ص للمحتجزين كان له حق االطالع على الأدلة املف�صح عنها �إف�صاحا مقيدا وكان
بو�سع��ه �أن ي�ستج��وب �شهود الدولة وتقدمي احلجج �إىل القا�ضي ،اعت�برت املحكمة �أن حقوق ه�ؤالء املعتقلني
اخلم�سة كانت حممية حماية كافية .بيد �أنه فيما يتعلق مبحتجزين معينني كانت االدعاءات العلنية ذات طابع
ع��ام .وكان��ت الأدلة املف�صح عنها �إف�صاحا عاما تتعلق بنقل مبال��غ كبرية من املال عن طريق ح�ساب م�صريف
�أو بجم��ع الأموال عن طريق االحتيال� .إال �أنه مل يكن هناك دليل علني يوفر �صلة بني الأموال التي ُجمعت
والإره��اب .وج��اء يف احلكم ال�ص��ادر من املحكمة �أن ه��ذا االفتقار �إىل التحديد مل يعاجل��ه �إتاحة اال�ستعانة
باملحامي اخلا�ص ،و�أنه منع الأ�شخا�ص املعنيني من الطعن الفعال يف االدعاءات املوجهة �إليهم.
 -326ولع��ل ال��ر�أي الذي �سبق �أن تو�صل��ت �إليه املحكمة الوطنية والقائل ب���أن تدبري االحتجاز الذي ال
ينطبق �إال على 'الإرهابيني الدوليني' الأجانب مييز دون مربر �ضد الرعايا الأجانب كان اجلانب الذي ترتبت
عليه �أو�سع النتائج يف القرار .وبعد القرار الوطني الذي اتخذه جمل�س اللوردات ب�أن احتجاز الرعايا الأجانب
وحده��م ينط��وي على التميي��ز ،مت اعتماد نظام "�أوامر مراقب��ة" .ومنذ عام  2005يج��وز �أن يتم ب�أمر ق�ضائي
�إخ�ضاع �أي �شخ�ص ُي�شتبه على نحو معقول يف تورطه يف الإرهاب ،بغ�ض النظر عن جن�سيته ،لقيود معينة على
حرية حركته و�أن�شطته.
 -327ومم��ا له �أهمي��ة خا�صة ملن ي�شارك��ون يف التحقيق واملالحق��ة يف اجلرائم اجلنائية عملي��ة التحول �إىل
التطرف التي جتعل الأ�شخا�ص يعربون اخلط الفا�صل بني الإميان مبعتقدات متطرفة وا�ستخدام تعبريات متطرفة
من ناحية وا�ستخدام العنف من ناحية �أخرى� ،إىل جانب الو�سائل القانونية ملنع هذا التطور .وكان �أحد العوامل
( )63الطلب .5/3455
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الت��ي ذكره��ا العديد من اخلرباء باعتبارها ت�ؤدي �إىل التحول �إىل التط��رف هو وجود ال�سجني و�سط �سجناء من
معتنق��ي الأفكار الإيديولوجية �أو الدينية املت�شددة .وميكن �أن ي�ؤدي العنف املفرط من جانب الدولة �إىل نتائج
عك�سي��ة ،من حيث �إنه ُيعت�بر املعادل املعنوي لأعمال العنف الإرهابية ومربرا له��ا .و ُذكر التهمي�ش واحلرمان
املادي و�إخفاق الآمال باعتبارها عوامل تف�ضي �إىل الإحباط .وهذا الإحباط ميكن �أن ي�ستغله زعماء املجتمعات
املحلي��ة املهيج��ون للم�شاعر الذين يح ِّر�ضون على العنف� ،أو ميكن �أن ي���ؤدي �إىل التحول الذاتي �إىل التطرف.
واع ُت�برت الدعاي��ة على الإنرتنت املحتوية عل��ى م�شاهد حية لأعمال العنف ،مبا يف ذل��ك قطع الر�ؤو�س� ،أداة
�شائعة بوجه خا�ص وخطرية للتحول الذاتي �إىل التطرف يلزم ر�صدها ومكافحتها بعناية.
 -328و�ساه��م اخلب�ير اجلزائري مبنظور من منطقة �شمال �أفريقيا .ويتعل��ق ذلك بحكم قانوين جديد يطلق
علي��ه ا�سم "امليثاق من �أجل ال�سلم وامل�صاحلة الوطنية" ،اعتمد يف عام  2005عن طريق ا�ستفتاء .ويتيح هذا
امليث��اق �إنهاء مالحق��ة الإرهابيني املتورطني يف �أعم��ال الإرهاب ،غري املذابح اجلماعي��ة والتفجريات ،الذين
يعلن��ون توبته��م وي�سم ِّلمون �أنف�سهم لل�سلط��ة الق�ضائية .وي�سعى امليثاق �إىل تعزي��ز الكفاح �ضد الإرهاب من
وحتمل امل�س�ؤولية م��ن ِقبل الدولة عن امل�شاكل
خ�لال التحفيز على التوبة ،وتعبئ��ة املواطنني �ضد الإرهابّ ،
االجتماعي��ة التي يعاين منه��ا الإرهابيون التائبون واملتعلقة بالأ�شخا���ص املفقودين ومعوليهم القانونيني .ومل
يك��ن ه��ذا االقـرتاح �سوى واح��د من التعبريات املختلفة ع��ن الر�أي ال�سائد بني اخلرباء ب���أن الإرهاب ،من
حي��ث �إنه ظاهـرة اجتماعـية ،ال ميكـن احلـد منه �إال با�سـتجابة �شـاملة وعـاملية .وقد اعتمدت اجلمعية العامة
يف قراره��ا  288/60ال�ص��ادر يف � 8أيلول�/سبتمرب  2006ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب.
وت�شمل الدعائم الأربع لهذه اال�سرتاتيجية التدابري الرامية �إىل معاجلة الظروف امل�ساعدة على انت�شار الإرهاب،
وتدابري منع الإرهاب ومكافحته ،والتدابري الرامية �إىل بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز
دور منظومة الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد ،والتدابري الرامية �إىل �ضمان احرتام حقوق الإن�سان للجميع و�سيادة
القان��ون بو�صف ذلك الركيزة الأ�سا�سية ملكافحة الإرهاب .و�أُرفقت به��ذا القرار خطة عمل تف�صيلية .وتقوم
بتنفي��ذ ه��ذه اخلطة حاليا فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب .وت�ضم تلك الهيئة ،التي ير�أ�سها
م�س���ؤول رفيع امل�ستوى يف الأمانة العامة للأمم املتحدة� ،أكرث من ع�شرين كيانا من كيانات الأمم املتحدة املعنية
بجميع جوان��ب ق�ضايا الإرهاب ،عالوة على املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) ،يف جهد يرمي �إىل
توفري النوع من اال�ستجابة ال�شاملة الذي يو�صى به اخلرباء.
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