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"قد يعمد الإرهابيون اإىل ا�شتغلل جوانب ال�شعف والظلم لإثارة م�شاعر التطرف على ال�شعيد 
املحلي، ولكن من املمكن اأن يرتابطوا �شريعاً مع غريهم على ال�شعيد الدويل. ومكافحة الإرهاب 

تتطلب منا باملثل اأن نتبادل اخلربات واملمار�شات الف�شلى على ال�شعيد العاملي."

"واأمام الأمم املتحدة دور حيوي ت�شاهم به يف جميع املجالت ذات ال�شلة—بدءا من تعزيز �شيادة 
القانون واأنظمة العدالة اجلنائية الفعالة اإىل �شمان اأن تتوفر للبلدان الو�شائل اللزمة ملكافحة متويل 

الإرهاب؛ ومن تعزيز القدرة على منع وقوع املواد النووية اأو البيولوجية اأو الكيميائية اأو الإ�شعاعية 

يف يد الإرهابيني اإىل النهو�ض بقدرة البلدان على توفري امل�شاعدة والدعم لل�شحايا واأ�شرهم."

بان كي-مون

الأمني العام للأمم املتحدة

)ُتظهر �شورة الغلف اآثار عملية تفجري مبنى الأمم املتحدة

يف اجلزائر العا�شمة يف 11 كانون الأول/دي�شمرب 2007(
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ت�ضدير

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 روؤ�ش��اء النيابات العامة وكبار م�شوؤويل اأجهزة الّدعاء العام—لتبادل اخلربات واملمار�شات احل�شنة 

يعطي  عن كيفية معاجلة ق�شايا الإرهاب. وكانت ثمرة هذا اللقاء و�شع دليل "خل�شة ق�شايا الإرهاب" لكي 

�شون عن كيفية  لوا�شع��ي ال�شيا�ش��ات وموظفي العدالة اجلنائية اأف��كاراً عمليًة وروؤًى يطرحها خ��رباء متخ�شّ

ل هذه اخلل�ش��ة الأدوات الأخرى التي  التعام��ل مع ميدان جديد ن�شبياً م��ن ميادين الفقه القانوين. وتكمِّ

ي�شتخدمها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لتوفري الإر�شاد حول كيفية معاجلة اأعمال الإرهاب 

يف اإطار قانوين، مثل الأدّلة الت�شريعية.

وتغط��ي الق�شايا الواردة يف هذه اخلل�شة جوانب هامة للنظام القان��وين الدويل ملكافحة الإرهاب. وهي توّفر 

حتليًل مقارناً للأطر الت�شريعية الوطنية مللحقة حالت الإرهاب ق�شائيا وحتّدد امل�شائل واملخاطر القانونية التي 

ُتواَجه يف التحقيق يف اجلرائم ذات ال�شلة والف�شل فيها. وعلوة على ذلك، حتّدد اخلل�شة املمار�شات املتعلقة 

�شة. كما اأنها تعالج الرواب��ط القائمة بني الإرهاب والأ�شكال  ي وامللحق��ة الق�شائية املتخ�شّ
ّ
باأ�شالي��ب التحر

الأخرى من اجلرمية )مثل اجلرمي��ة املنظمة والجتار باملخدرات والأ�شخا�ض والأ�شلحة( اإىل جانب كيفية اإعاقة 

متويل الإرهاب.

نا م��ن اإخراجه اإىل النور بف�شل الدعم ال�شخ��ي من البلدان املانحة،  ونح��ن ناأم��ل من هذا الدليل، الذي متكَّ

ومنها بالأخ�ض اأملانيا واإيطاليا وكولومبيا، اأن يعّزز النظام القانوين ملكافحة الإرهاب.

اأنطونيو ماريا كو�شتا
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وزير الداخلية والعدل

جمهورية كولومبيا

 الب�شرية كافة.
ُّ

د ال�شلم والأمن يف العامل، ومن ثم فهو ميثِّل م�شكلًة مت�ض اإن الإرهاب خطر يهدِّ

والإره��اب ه��و اللجوء ب�شكل منهج��ي اإىل اإثارة الفزع، وهو و�شيلة لبّث القل��ق يف النفو�ض تقوم على اأعمال 

رة يرتكبها فرد اأو جماعة من الأ�شخا�ض انطلقاً من دوافع عقائدية اأو �شيا�شية اأو اإجرامية، وحُتدث 
ّ
عنف متكر

م عليها اأ�شباح املوت وم�شاعر المتعا�ض والكراهية، وتخلِّف وراءها م�شهدا من  حال��ة من الرعب والقلق تخيِّ

ل. الدمار والفقر واليتم والرتمُّ

ول ب��ّد للدول م��ن م�شافرة جهودها عل��ى كل من ال�شعيد املحل��ي والوطني والثنائ��ي والإقليمي والثنائي 

الإقليم��ي والدويل ملعاجلة �شّتى مظاهر الإرهاب؛ ولهذا الغر�ض كان��ت الدعوة اإىل توثيق التعاون الدويل يف 

�شات وم�شتدام. اإطار من الت�شارك يف امل�شوؤولية وتقا�شم امل�شوؤوليات وبال�شتعانة بنهج �شامل متعّدد التخ�شّ

لق��د اأ�شبح الجت��ار باملخدرات وغريه من اجلرائم ع��رب الوطنية امل�شدر الرئي�شي لتموي��ل الإرهاب، مما يخدم 

م�شال��ح اجلماع��ات امل�شّلح��ة غري امل�شروع��ة التي تع��وق اإمكاني��ة الإدارة واحلكم وتعرت�ض �شبي��ل التنمية 

القت�شادي��ة والجتماعية وت�شع��ف املوؤ�ش�شات الدميقراطية وتزيد من حّدة العن��ف وتنتهك حقوق الإن�شان 

وتدّمر البيئة الطبيعية.

وجتربة كولومبيا املوؤملة ك�شحية لأن�شطة اجلماعات الإرهابية، وارتباط تلك اجلماعات الوا�شح باإنتاج املخدرات 

غ��ري امل�شروع��ة والجتار بها م��ن الأمور املعلومة جيدا. وللت�ش��ّدي لهذه الأن�شطة، كان علين��ا اأن نبني هيكًل 

ي والتحقيق واإنفاذ القوانني وج��زاءات ب�شاأن الإرهابيني. ولكن هذه 
ّ
موؤ�ش�شي��اً يت�شّمن اأن�شط��ًة للمنع والتحر

التجرب��ة املوؤملة، التي دفع الكثري من جنود و�شباط اجلي�ض وال�شرط��ة حياتهم ثمناً لها، زادتنا �شلبًة اأي�شاً يف 

الوقت ذاته.

ومل تق�شر كولومبيا نف�شها على مطالبة املجتمع الدويل باأن يفهم دورها يف مكافحة الإرهاب واأن يت�شامن معها 

ر اأي�ش��اً �شروباً من امل�شاعدة والتعاون التقنيني ملن هم بحاجة اإليها. وتنه�ض  ويدعمه��ا يف مكافحته. فنحن نوفِّ

ف بتقدميها، مثاًل على هذا التعاون.
َّ
"خل�شة ق�شايا الإرهاب"، التي نت�شر

ي 
ّ
اأعمال التحر ��ل "خل�ش��ة ق�شايا الإرهاب" م�شاهمًة هام��ًة �شوب منع الأعمال الإرهابي��ة وممار�شة  ومتثِّ

والتحقي��ق وامللحق��ة الق�شائية ب�شاأنها يف خمتلف اأرجاء العامل، وهي ته��دف اإىل تزويد امل�شوؤولني عن ر�شم 

قي ال�شرطة يف جميع الدول الأع�شاء  ال�شيا�شات العامة واملوظفني الق�شائيني يف ميدان العدالة اجلنائية وحمقِّ

طة يف اأن�شطة من هذا القبيل. مة لتقوي�ض املنظمات الإجرامية املتورِّ يف الأمم املتحدة باأدوات قيِّ

جريت يف هذا ال�شاأن، وتقدم ا�شرتاتيجيًة 
ُ
يات والتحقيقات التي اأ

ّ
ر دليًل عملياً قائماً على جتميع التحر وهي توفِّ

اأداًة  اإنها متّثل  الق�شائية، كما  ي والتحقيق والتقنيات 
ّ
التحر تقني��ات  ــًة من "املمار�شات احل�شنة" ب�شاأن  عام

مًة للمهنيني واخلرباء العاملني يف جمال منع ومكافحة الإرهاب. فريدًة ق�يِّ

واإنن��ي على ثقة من اأن هذا الدليل �شوف يكون اأداَة تدريٍب مفيدًة لكل امل�شوؤولني عن مكافحة هذا الن�شاط 

الإجرامي البغي�ض.

فابيو فالن�شيا كو�شيو
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وزير اخلارجية

جمهورية اإيطاليا

م��ا زال الإرهاب ميّث��ل واحدا من اأكرب التحديات العاملية ل�شتتباب ال�ش��لم وال�شتقرار والأمن على ال�شعيد 

ال��دويل. واإيطاليا، عندما وافقت على اأن ت�شت�شيف يف روم��ا يف 25 و26 حزيران/يونيه 2009 اجتماع اخلرباء 

لو�ش��ع ال�شيغة النهائية لهذا الدلي��ل العملي امل�شّمى خل�شة ق�شايا الإرهاب، كان��ت موافقتها نابعة من واقع 

اأدائها لدور دويل مزدوج: اأي بحكم اأنها البلد املن�شق جلهود مكافحة الإرهاب يف اإطار البعثات الدائمة للحتاد 

الأوروبي لدى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، واأنها البلد الذي يراأ�ض جمموعة الثمانية.

ر موقعا متقّدما ج��دا على جدول اأعمال جمموعة الثمانية. فبينما كان خرباء مكتب  واحل��ق اأن الإرهاب يت�شدَّ

الأمم املتح��دة املعن��ي باملخدرات واجلرمية جمتمع��ني يف روما، كنت اأنا وزملئي، يف هذي��ن اليومني، نناق�ض يف 

تري�شت��ا موا�شي��ع من بينها اأثر الإره��اب على املناطق التي تعاين من اأخطر امل�ش��اكل يف العامل. ووفقا ملا جرى 

علي��ه الُع��رف منذ عام 2002، اعتمد زعماء جمموعة الثمانية يف موؤمتر قم��ة لكيل يف متوز/يوليه 2009 اإعلنا 

��د يف جوهرها لّب هذه  �ش��ا ملكافح��ة الإرهاب؛ وجاءت ه��ذه الوثيقة ال�شيا�شي��ة الرفيعة امل�شتوى لتج�شِّ خم�شّ

اخلل�ش��ة، وه��و اأن مكافحة ذلك الوبال يجب اأن تنه�ض، اأول ما تنه�ض، على اأ�شا�ض قانوين �شلب لكي تكون 

له��ا م�شداقية وفعالية. فرّدن��ا على اأي نوع من اأنواع التهديدات الإرهابية التي تتحّدى �شيادة القانون ينبغي اأن 

يتمّث��ل يف تعزي��ز �شيادة القانون وتوطيدها هي نف�شها، مبا ي�شمل اح��رتام املجموعة الكاملة من ال�شمانات التي 

يجب اأن تطّبق عامليا يف اأي حماكمة اأو اإجراء يتخذ ل�شمان الحرتام التام حلقوق الإن�شان.

ح ب�شكل عملي هذه اخلل�شة الدولية املفيدة اجلامعة لق�شايا وطنية خمتلفة، ينبغي اأي�شا تلبية �شرط  وكما تو�شِّ

اآخ��ر لكت�شاب امل�شداقية والفعالية يف معركة الكفاح �ش��د الإرهاب. واأ�شري بهذا اإىل �شرورة اأن يبذل املجتمع 

ال��دويل جهودا تعاونية وثيقة ومتوا�شلة على اأي �شعيد يف جميع املحافل املخت�شة، بدءا من الأمم املتحدة، التي 

هي املنظمة الوحيدة املنا�شبة لتهيئة توافق عاملي يف الآراء حول اأهداف وو�شائل العمل على مكافحة الإرهاب. 

واإدراكا له��ذه احلقيقة، عّززت رئا�شة اإيطاليا 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�شور الجتماعات 

املحلي��ة لفري��ق العمل على مكافحة الإرهاب، وذل��ك بالتعاون مع املديرية التنفيذي��ة للجنة مكافحة الإرهاب 

التابعة ملجل�ض الأمن بالأمم املتحدة.

ويف اإط��ار موا�شل��ة العمل بهذا املب��داأ الوطيد، الذي يوؤّثر انته��اج �شيا�شات مد اجل�شور واتب��اع الُنهج ال�شاملة، 

عق��دت جمموعة الثمانية يف ني�شان/اأبريل 2009 موؤمترا مبتك��را يف روما حول املخاطر وعوامل عدم ال�شتقرار 

عرب الوطنية ح�شره ممثلون عن عدة بلدان من خارج تلك املجموعة اإىل جانب ممثلني عن منظمات دولية وجمامع 

ل اإليها هذا اللقاء املثمر، والت��ي دّللت عليها بوجه خا�ض  فكري��ة معنية. ومن ال�شتنتاجات الهامة الت��ي تو�شَّ

ها  بع���ض احل��الت الواردة يف اخلل�شة، اأن متويل الإره��اب غالبا ما يرتبط بدوائر اقت�شادية غ��ري م�شروعة ُت�َشريِّ

اجلرمي��ة املنظمة، وقد تتاأّثر هذه الدوائر بدورها تاأّث��را خطريا بالجتاهات القت�شادية الدولية وتفاعلتها القائمة اأو 

املمكنة مع م�شائل اأخرى ذات اأهمية عاملية.

واإنن��ي على ثقة من اأن هذه اخلل�ش��ة �شوف ت�شاعد هيئات اإنفاذ القوانني والّدع��اء العام و�شائر اجلهات الهامة 

من اأ�شحاب امل�شلحة يف �شتى اأرجاء العامل، فيما تنه�ض به من اأن�شطة للتدريب وكذلك يف عملها اليومي على 

ال�ش��واء. واأتوّقع كذلك اأنها �شوف ت�شاهم يف تعزيز النقا���ض ال�شيا�شي بني احلكومات واملوؤ�ش�شات، ول �شيما يف 

اإطار املفاو�شات واملبادرات الرامية اإىل حتقيق هدف المتثال العاملي، ل ل�شكوك مكافحة الإرهاب كلها فح�شب، 

بل اأي�شا لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التي ُوقِّعت يف بالريمو قبل ع�شر �شنوات.

فرانكو فراتيني
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1

اأول-     مقّدمة

يف القرارين 71/62 و172/62 لعام 2007، اعرتفت اجلمعية العامة بدور مكتب الأمم املتحدة املعني    -1

باملخدرات واجلرمية )املكتب( يف تعزيز اآليات التعاون الدويل يف امل�شائل اجلنائية املتعلقة بالإرهاب، مبا يف ذلك 

دور املكت��ب يف بناء الق��درات الوطنية. واأثنت اجلمعية العامة اأي�شا على املكت��ب لتي�شريه تنفيذ التفاقيات 

والربوتوك��ولت العاملية املت�شلة بالإرهاب. وا�شتمرارا لهذا العم��ل اأن�شاأ املكتب، بعد وقت وجيز من اعتماد 

ل هذا املن�شور  هذين القرارين، فريق خرباء عامل لإعداد هذا املن�شور امل�شمى خل�شة ق�شايا الإرهاب. ويكمِّ

اأدوات امل�شاعدة التقنية الأخرى املتاحة من خلل موقع املكتب على ال�شبكة )الويب( العاملية، الذي يتناول 

)1(

طائفة متنوعة من امل�شائل الت�شريعية وم�شائل التعاون الدويل.

والعدي��د من اأدوات امل�شاعدة التقنية التي اأعدها مكتب املخ��درات واجلرمية اأو منظمات دولية اأخرى    -2

يب��ني املعايري الدولية املنطبق��ة يف جمالت التجرمي والتعاون الدويل وقانون حق��وق الإن�شان. ثم تناق�ض تلك 

املن�ش��ورات كيف يجب تطبيق تلك املعايري يف �شياقات وقائ��ع افرتا�شية. اأما هذا املن�شور فيتبع نهجا خمتلفا. 

فمنهجيته هي درا�شة الأحداث احلقيقية والق�شايا القانونية وال�شكوك القانونية التي تتناول الإرهاب. وت�شتمد 

اخلل�شة الدرو���ض العملية من تلك التجارب، فيما يت�شل خ�شو�شا بالتوافق مع اللتزامات الدولية املتعلقة 

بحقوق الإن�شان. وقد حدد املواد املختارة خرباء يف الق�شاء والدعاء العام واإنفاذ القوانني يف جمال الإرهاب. 

وُعقدت اجتماعات فريق اخلرباء يف فيينا بالنم�شا يف �شباط/فرباير 2008؛ ويف ميديلني بكولومبيا يف ت�شرين 

الثاين/نوفم��رب 2008؛ ويف روما باإيطالي��ا يف حزيران/يونيه 2009. وقام بالبحث يف �شجلت امل�شادر العامة 

املفتوح��ة موظفو ف��رع منع الإرهاب مبكتب املخ��درات واجلرمية. وُنظمت مناق�شة م��واد اخلل�شة على اأ�شا�ض 

املوا�شيع املحورية.

وم��واد هذه اخلل�شة مرتبة، بعد الف�ش��ل الأول التمهيدي، يف �شبعة ف�ش��ول موا�شيعية هي: الف�شل    -3

مة من اأجل منع الأعمال 
َّ
الثاين، اجلرائم املتعلقة بالأعمال الإرهابية املرتكبة؛ والف�شل الثالث، الأفعال املجر

الإرهابية؛ والف�شل الرابع، العلقة بني الإرهاب وغريه من اأ�شكال اجلرمية؛ والف�شل اخلام�ض، الإطار القانوين 

للملحقات الق�شائية للإرهاب؛ والف�ش��ل ال�شاد�ض، م�شائل التحقيق والتقا�شي؛ والف�شل ال�شابع، التعاون 

ال��دويل، والف�شل الثامن، البتكارات والقرتاحات. وت��رد يف املرفق قائمة باأ�شماء اخلرباء امل�شاهمني يف هذا 

العم��ل. والف�شول من الث��اين اإىل ال�شابع مق�شمة اإىل اأبواب حتتوي على موا�شي��ع فرعية. وُت�شتهل املوا�شيع 

الفرعي��ة بتعلي��ق اأو در�ض عملي مق��رتح من اأجل التنفي��ذ وم�شتمد من الأمثلة الت��ي يتناولها ذلك الباب. 

وب�شب��ب القيود العملية والتطور امل�شتمر للأحداث، ل ميكن ذكر ق�شايا الإرهاب الرئي�شية كلها. وعلوة على 

ذل��ك، اجُتنبت امل�شائل املتعلقة بتطبيق القان��ون الإن�شاين يف املحاكم الدولية، من اأجل الرتكيز على تطبيق 

 الدليل الت�شريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب؛ ودليل اإدراج ال�شكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�شريعات وتنفيذها؛ 
)1(

واأح��كام ت�شريعية منوذجية ملكافحة الإرهاب؛ والقانون النموذجي ب�شاأن ت�شلي��م املطلوبني؛ وقاعدة البيانات الت�شريعية ب�شاأن مكافحة الإرهاب؛ 

واأداة كتاب��ة طلب��ات امل�شاعدة القانونية املتبادل��ة؛ والقانون النموذجي ب�شاأن امل�شاع��دة القانونية املتبادلة؛ ومنع الأفع��ال الإرهابية: ا�شرتاتيجية 

ي  للعدالة اجلنائية تطبق معايري حكم القانون يف تنفيذ �شكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب؛ ودليل تدابري العدالة اجلنائية يف الت�شدِّ

للإرهاب؛ واأ�شئلة يكرث طرحها عن جوانب القانون الدويل املت�شلة بالإرهاب؛ وجميع هذه املن�شورات متاحة على املوقع ال�شبكي للمكتب، وهو 

 .Terrorism Prevention/ Global Project on Strengthening the Legal Regime Against Terrorism حت��ت عن��وان ،www.unodc.org

ومعظم املن�شورات املذكورة اأعله متاح بعدة لغات.



ُخال�ضــة ق�ضـــايا الإرهـــاب2

ح الق�شايا املختارة وغريها من املواد كيف   ويوؤم��ل اأن تو�شِّ
)2(

الت�شريع��ات الوطنية يف املحاكم اجلنائية املحلية.

يج��ري التعامل مع الهجمات الإرهابية عل��ى املدنيني يف الواقع يف نظم العدالة اجلنائية الوطنية، وكيف ميكن 

حت�شني هذه النظم.

ومن املهم �شرح امل�شطلحات امل�شتخدمة يف هذا املن�شور من من�شورات الأمم املتحدة. فقد �شّمى جمل�ض    -4

الأم��ن نح��و 500 من الأفراد واجلماعات واملن�ش��اآت والكيانات وفقا للإجراءات الت��ي حددها قرارا جمل�ض 

ــن 1267 )1999( و1390 )2002( والق��رارات ذات ال�شلة. والأ�شا���ض الذي ي�شتند اإليه الإدراج يف  الأم

ه��ذه القائمة هو وجود ق��رار من جلنة اجلزاءات املفرو�شة عل��ى تنظيم القاعدة وحركة الطالب��ان باأن الفرد اأو 

الكي��ان املعني "�ش��ارك يف متويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها وت�شهيله��ا والتح�شري لها اأو يف ارتكابها اأو 

يف دع��م الأعم��ال الإرهابية". وتبعا لذلك، ُتعترب هذه الكيانات والأف��راد يف هذه اخلل�شة منظمات اإرهابية 

واأف��رادا اإرهابيني وي�شار اإليه��ا واإليهم بهذه الت�شمي��ة. وكل من الكيانات الت��ي وردت اأ�شماوؤها هي كيانات 

مرتبط��ة بحرك��ة الطالبان اأو تنظيم القاع��دة. ويتعني على الدول الأع�شاء اأن تفر�ض عل��ى الكيانات امل�شماة 

جتميد الأ�شول وقيود ال�شفر وحظر ال�شلح.

ويف الق��رار 1373 )2001( فر�ض جمل�ض الأمن التزامات اإ�شافية فيما يتعلق بنطاق اأو�شع ي�شمل كل    -5

م��ن يرتكب��ون اأعمال اإرهابية، ب�ش��رف النظر عما اإن كانوا مدرجني اأم غري مدرج��ني يف قائمة جلنة اجلزاءات 

املفرو�شة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان. ومطلوب من الدول الأع�شاء اأن تقوم، �شمن اإجراءات وقائية 

وقمعي��ة اأخ��رى، بتجرمي متويل الأعمال الإرهابي��ة، وعدم توفري امللذ الآمن ملن ميول��ون الأعمال الإرهابية اأو 

يدبرونه��ا اأو يي�شرونها اأو يرتكبونه��ا، وتقدمي جميع هوؤلء الأ�شخا�ض اإىل العدال��ة. ول يت�شمن القرار 1373 

تعريف��ا �شريح��ا ملاهية العمل الإرهابي. غري اأن املجل�ض �شدد، يف ديباجة القرار 1373 ويف الفقرة 3 منه، على 

اأهمي��ة اعتماد التفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلق��ة بالإرهاب وتنفيذها تنفيذا كامل. والفقرة 1 )ب( 

من القرار، التي تق�شي بتجرمي متويل الأعمال الإرهابية، توازي ال�شيغة املتعلقة بهذه اجلرمية يف املادة 2-1 من 

ف تلك املادة الأعمال التي يجب على الأطراف اأن حتظر تقدمي 
ّ
التفاقي��ة الدولي��ة لقمع متويل الإرهاب. وتعر

الأموال اأو جمعها لها، كما يلي:

   )اأ(       عم��ل ي�شكل جرمية تدخل يف نطاق اإح��دى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف 

 اأو
)3(

هذه املعاهدات؛

   )ب(    اأي عمل اآخر يهدف اإىل الت�شبب يف موت �شخ�ض مدين اأو اأي �شخ�ض اآخر، اأو اإ�شابته بجروح 

بدني��ة ج�شيمة، عندما يكون هذا ال�شخ�ض غ��ري م�شرتك يف اأعمال عدائية يف حالة ن�شوب نزاع م�شلح، 

عندما يكون غر�ض هذا العمل، بحكم طبيعته اأو يف �شياقه، موجها لرتويع ال�شكان اأو لإرغام حكومة اأو 

منظمة دولية على القيام باأي عمل اأو المتناع عن القيام به.

 هن��اك ا�شتثن��اء جزئي م��ن قاعدة عدم الإ�شارة اإىل املحاكم الدولي��ة، وهو الإ�شارة اإىل املحكمة اخلا�شة للبن��ان واإىل حتقيقها املتعلق 
)2(

باغتي��ال الرئي�ض اللبناين ال�شابق احلريري. ف�شتطبق ه��ذه املحكمة القانون اجلنائي اللبناين، ولي�ض القانون الإن�شاين الدويل، وهي م�شار اإليها 

ملجرد بيان ال�شعوبات امل�شادفة واملوارد اللزمة لتحقيق معّقد يف هجوم بالقنابل.

 املعاه��دات الواردة يف املرف��ق هي اتفاقية قمع ال�شتيلء غري امل�شروع على الطائرات )1970(؛ واتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة 
)3(

املوجه��ة �ش��د �شلمة الطريان امل��دين )1971(؛ واتفاقية منع اجلرائم املرتكب��ة �شد الأ�شخا�ض املتمتعني بحماية دولي��ة )1973(؛ والتفاقية 

الدولية ملناه�شة اأخذ الرهائن )1979(؛ واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية )1979(؛ والربوتوكول املتعلق بقمع اأعمال العنف غري امل�شروعة 

يف املط��ارات التي تخدم الطريان املدين الدويل )1988(؛ واتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد �شلمة امللحة البحرية )1988(؛ 

والربوتوكول املتعلق بقمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد �شلمة املن�شاآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري )1988(؛ والتفاقية الدولية 

لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )1997(.



3 اأول-     مقّدمة

يعني عمل حمظورا  اأنه  ينبغي فهمه على  املن�شور،  وعن��د ا�شتخدام م�شطلح "عمل اإرهابي" يف هذا    -6

مبوج��ب اأحد التفاق��ات املت�شلة حتدي��دا بالإرهاب اأو عمل من اأعم��ال العنف املبينة يف امل��ادة 1-2 )ب( 

م��ن التفاقية الدولية لقم��ع متويل الإرهاب. وهذه ال�شكوك م�شممة بحيث ل يت��اح ا�شتخدام بع�ض اآليات 

التع��اون الدويل التي تن�ض عليه��ا اإل اإذا كانت اجلرمية تنطوي على عن�شر م�شرتك بني الدول، مثل اأن تكون 

جن�شي��ة امل�شتب��ه فيه اأجنبية، ولكن ه��ذا ال�شرط القانوين لي�ض جزءا من تعري��ف جرائم الإرهاب املدرج يف 

ف يف �شكوك الأمم املتح��دة املت�شلة بالإرهاب، 
ّ
التفاقي��ة. وترك��ز هذه اخلل�شة عل��ى ال�شلوك الفعلي املع��ر

دون اعتب��ار للعن�ش��ر الدويل. ف�شواغل اخل��رباء والعديد من القراء املحتملني له��ذه اخلل�شة ل تقت�شر على 

الأعمال الإرهابية ذات العن�شر ال��دويل. وت�شمل القوانني وال�شواغل الوطنية الإرهاب الذي يهدد ال�شلمة 

العام��ة والأمن الوطني داخل بلد واحد. ويجب يف كثري من الأحيان اأن ت�شاغ تو�شيفات اجلرائم واإجراءات 

التعام��ل مع الأعمال الإرهابية بحي��ث تنطبق على الأعمال الإرهابية املحلي��ة اإىل جانب الأعمال الإرهابية 

الدولي��ة. وميكن ب�شهولة اأن ي�شبح الإرهاب املحلي ذا طابع دويل، رهنا بجن�شية اجلاين اأو ال�شحية، وميكن اأن 

يوج��د داخل الولية الق�شائية لأحد البلدان هارب م�شتبه يف ارتكاب��ه جرمية اإرهابية ارتكبت يف مكان اآخر. 

ونتيج��ة لذلك جتع��ل اخلل�شة تعريفها للأعمال الإرهابية حمدودا باأن��واع العنف التي تتناولها �شكوك الأمم 

املتحدة العاملية املت�شلة بالإرهاب. بيد اأنها ل تق�شر مناق�شتها لق�شايا الإرهاب اأو اآليات مكافحة الإرهاب على 

الأح��وال التي تنطوي على عنا�شر م�شرتكة بني الدول. وبدل من ذلك فاإن الإ�شارات هنا اإىل "الإرهابيني" 

 1 الفقرة  "ال�شلوع يف الإرهاب" تنطبق، ح�شب �شيغة  اأو "الأ�شخا���ض الذين يرتكبون اأعمال اإرهابية" اأو 

)ج( م��ن القرار 1373 )2001(، على الأ�شخا�ض الذين "يرتكب��ون اأعمال اإرهابية، اأو يحاولون ارتكابها، اأو 

ي�شاركون يف ارتكابها اأو ي�شهلون ارتكابها"، وعلى الكيانات التي تفعل ذلك، �شواء اأكانت هذه الأفعال ذات 

طابع حملي اأم دويل.

وي�ش��ار يف الن���ض اإىل عدد من اجلماع��ات التي متار�ض العنف وتتبن��ى ق�شايا �شيا�شي��ة اأو انف�شالية اأو    -7

اإيديولوجي��ة باأنه��ا ارتكبت اأعمال اإرهابية اأو باأنه��ا �شالعة يف الإرهاب. ول يرتك��ز اأي و�شف كهذا على اأن 

الكي��ان ي�شتخدم العن��ف يف حد ذاته اأو على الهدف ال��ذي ي�شعى اإليه الكيان، بل عل��ى ارتكابه اأو دعمه 

اأعمال العن��ف �شد املدنيني باأ�شاليب تندرج �شمن و�شف الأعمال الإرهابية يف التفاقيات والربوتوكولت 

 وعلوة على ذلك فاإن جم��رد اإدراج ق�شية اأو حال��ة وقائعية يف اخلل�شة 
)4(

العاملي��ة ذات ال�شل��ة بالإره��اب.

ل يعن��ي بال�ش��رورة اأنها تتعلق بالإرهاب. ويتناول الف�شل ال�شابع، الب��اب جيم، املتعلق بحالت ال�شتدراج 

والطرد، ق�شية كلو�ض باربي. وكان باربي جمرم حرب، ولي�ض اإرهابيا باملعنى امل�شتخدم يف اخلل�شة للكلمة. 

رجت ق�شيته لأن مبداأها القانوين يت�شل ب�شل�شلة من الق�شايا التي تتناول طرد الهاربني املطلوبني  ومع ذلك اأدُ

بتهم اأعمال الإرهاب.

 ي�ش��ري ع��دد من الدرا�شات التي �شاهم بها اخلرباء اإىل ال�شم اأو الو�شف ال��ذي ت�شتخدمه �شلطات ذلك البلد للدللة على جماعة 
)4(

معينة متار�ض العنف. ول يعني ا�شتخدم ذلك ال�شم يف هذا املن�شور اأن اأي هيئة من هيئات الأمم املتحدة ت�شنِّف بال�شرورة اجلماعة التي ت�شمى 

م اخلرباء بتوفري ترجمات للقوانني الوطنية، بع�شها غري ر�شمي وغري ذي حجية.
ّ
بذلك ال�شم باأنها ذات طابع اإرهابي. كما تكر
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األف-     جرائم العنف التي ل تتطلب نية اإرهابية حمددة

الأعمال الإرهابية العنيفة هي جرائم ترتكب �شد �شلمة املجتمع واأمنه. وتتيح القوانني اجلنائية العادية    -8

الت��ي حتظ��ر القتل والهجمات بالقنابل وغ��ري ذلك من اأ�شكال العنف معاقبة مرتكب��ي هذه الأفعال دون اأن 

ت�شرتط اإثبات اأي نية اإرهابية حمددة. وتتمثل حمدودية هذه اجلرائم يف اأنها ل ميكن اأن ُيلحق عليها اإل بعد 

ب اأو ال�شروع يف ارتكابه. وهي علوة على ذل��ك ترّكز على املرتكبني الفعليني  جن��اح هجوم ماأ�ش��اوي اأو خمرِّ

لل�شل��وك املحظ��ور. وقد يجعل ه��ذا الرتكيز من ال�شعب فر���ض م�شوؤولية جنائية عل��ى اأي �شخ�ض ل يكون 

حا�شرا ح�شورا فعليا لأعمال العنف اأو التهديد وم�شاركا فيها م�شاركة مبا�شرة.

واأيا كان الهدف الأيديولوجي اأو ال�شيا�شي للإرهابيني فهم ينجزون اأغرا�شهم املق�شودة بت�شبيب املوت    -9

اأو الإ�شاب��ات اخلط��رية اأو احتجاز الرهائن اأو اإحداث اأ�شرار كبرية يف املمتل��كات، اأو بالتهديد باأ�شرار مماثلة. 

وه��ذه الأمن��اط من ال�شلوك هي جرائم جنائية يف كل نظام قانوين، حتى واإن مل يكن للبلد قانون خا�ض ب�شاأن 

الإرهاب. وعلوة على ذلك، ميكن اإثبات عنا�شر جرائم القانون اجلنائي التقليدية هذه حتى عندما ي�شتحيل 

)5(

اإثبات ما ي�شمى عادة بالنية الإرهابية، التي تعني وجود غر�ض حمدد لرتويع ال�شكان اأو لإرغام حكومة.

وهن��اك العديد من الهجمات ال�شيئة ال�شمعة على املدنيني التي توحي بحكم طبيعتها اأو �شياقها بوجود   -10

غر�ض ترويع ال�شكان اأو اإرغام حكومة، اأمكن حماكمة مرتكبيها بنجاح دون حاجة اإىل ا�شتخدام قوانني مكافحة 

الإره��اب اأو اإىل اإثب��ات وجود نية اإرهابية حمددة. ومن الأمثلة على ذلك اأخذ الرهائن على يد جماعة متطرفة 

خ��لل ال�شتيلء على امل�شجد احلرام يف مكة يف ع��ام 1979؛ وتفجري منطقة اخلطوط اجلوية الرتكية يف مطار 

اأوريل يف ع��ام 1983 على يد جماعة اأرمنية؛ وتفج��ري متاجر ومكاتب حكومية واأماكن عامة اأخرى يف باري�ض 

يف �شن��ة 1980 من جانب اأع�ش��اء جماعة جزائرية؛ وهجوم جماعة اأوم �شيرنيكيو بالغاز ال�شام يف مرتو طوكيو 

يف ع��ام 1995؛ واختطاف ال�شي��اح لطلب الفدية عنهم يف منتجع دو�ض باملا�ض يف عام 2001، وتفجري العبارة 

�شوبر فريي 14 يف عام 2004، واحلادثتان الأخريتان وقعتا يف الفلبني وُن�شبتا كلتاهما اإىل جماعة اأبو �شياف.

ولي���ض من ال�شعب العث��ور على تو�شيف جرمية عادية م��ن �شاأنه اأن يوفر الأ�شا���ض القانوين للتحقيق   -11

واملحاكمة عند وقوع هجوم اإرهابي اأو ال�شروع فيه، دون حاجة بال�شرورة اإىل احل�شول على دليل مقبول للدوافع 

اأو الإيديولوجية التي انبثق منها الهجوم. كما اأن القوانني والت�شريعات اجلنائية الوطنية تكون من بينها قوانني 

ُيق�شد منها تنفيذ اتفاقيات الأمم املتحدة وبروتوكولتها ال�شتة ع�شر املت�شلة بالإرهاب. وقد اعُتمدت كل هذه 

التفاق��ات ردا على اأعم��ال اإرهابية، مثل اختطاف الطائرات اأو ال�شتيلء عل��ى الرهائن، اأو توقعا لها. وهذه 

 للط��لع عل��ى مثال لتوافر نية حمددة لرتكاب عمل اإرهاب��ي، انظر املادة 2-1 )ب( من التفاقي��ة الدولية لقمع متويل الإرهاب. 
)5(

وحتظ��ر تل��ك املادة تقدمي الأموال اأو جمعها بق�شد ا�شتخدامها، اأو مع العلم باأنها �شت�شتخدم، جزئيا اأو كليا لتنفيذ اأي عمل يهدف اإىل الت�شبب 

يف موت �شخ�ض مدين اأو اأي �شخ�ض اآخر، اأو اإ�شابته بجروح بدنية ج�شيمة، عندما يكون هذا ال�شخ�ض غري م�شرتك يف اأعمال عدائية يف حالة 

ن�شوب نزاع م�شلح، عندما يكون غر�ض هذا العمل، بحكم طبيعته اأو يف �شياقه، موجها لرتويع ال�شكان، اأو لإرغام حكومة اأو منظمة دولية على 

القيام باأي عمل اأو المتناع عن القيام به.
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الأ�ش��كال من العنف اأو التهدي��د تتجه بحكم طبيعتها اإىل ترويع ال�شكان اأو اإىل اإرغام حكومة على �شيء ما. 

ومع ذلك فمن غري املاألوف اأن ي�شرتط تو�شيف اأي جرمية وارد يف التفاقيات والربوتوكولت العاملية ملكافحة 

)6(

الإرهاب وجود نية اإرهابية حمددة.

وت��رد يف درا�ش��ة الع�شو الذي ميثل الولي��ات املتحدة يف فريق اخلرباء العام��ل الّتهم التي وجهت اإىل   -12

ريت�ش��ارد ري��د. ويلقب ريد ب�شاحب احلذاء املفخخ لأن��ه حاول تدمري طائرة �شركة اأم��ريكان اإيرلينز املتجهة 

م��ن باري�ض اإىل ميامي يف كانون الأول/دي�شم��رب 2001 باإ�شعال متفجرات خمفاة يف كعب حذائه الريا�شي. 

والولي��ات املتح��دة طرف يف اتفاقية مونرتي��ال، اأي اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروع��ة املوجهة �شد �شلمة 

م الأطراف حماولت وجرائم العنف �شد الأ�شخا�ض  الطريان املدين )1971(. وتق�شي تلك التفاقية باأن جترِّ

املرتكب��ة عل��ى منت طائرة يف رحل��ة م�شجلة على اأنها متجه��ة اإىل ذلك البلد، ف�شل ع��ن حماولة تدمري هذه 

الطائرات اأو اإحلاق اأ�شرار بها التي تهدد �شلمتها، وو�شع اأي جهاز خطري على هذه الطائرات. وكانت الوليات 

مت يف قانونها اجلنائي الداخلي الأفعال التي تق�شي اتفاقية مونرتيال بتجرميها. ول ت�شري تلك 
ّ
املتحدة قد جر

اجلرائم اإىل وجود نية اإرهابية لرتويع ال�شكان اأو اإرغام حكومة. وتبعا لذلك، كان من �شاأن معظم التهم الت�شع 

ال��واردة يف لئحة التهام �شد ري��د اأن تنطبق اأيا كان دافعه، حتى واإن ا�شتح��ال اإثبات ذلك الدافع. بيد اأن 

حظ��ر ارتكاب اأعمال العنف، مثل القتل وت�شبيب اجلروح والتفجري واحتجاز الرهائن، له قيود بحكم طبيعته 

ذين الفعليني  تتمثل يف اأنه ل ينطبق اإل على اجلرائم املرتكبة اأو التي �ُشرع يف ارتكابها، وقد ل يطال اإل املنفِّ

للعم��ل الإرهابي. وت�شتدعي هذه القيود اأن تت�شمن ا�شرتاتيجية العدال��ة اجلنائية ال�شاملة ملكافحة الإرهاب 

جترمي اأفعال اأخرى بغر�ض قمعها والوقاية منها.

باء-     الأعمال التي ت�ساعد على ارتكاب

 اجلرائم الإرهابية

تع��رتف النظم القانونية عموما باحلاجة اإىل قوانني جتيز معاقبة من ي�شاعدون املنفذين الفعليني للأعمال   -13

الإجرامية من خلل ت�شهيل ارتكاب اجلرمية اأو عن طريق تقدمي امل�شاعدة بعد وقوع اجلرمية مع العلم بوقوعها. 

وت�شمل هذه القوانني، بقدر متزايد، العقوبة على عدم الإف�شاح لل�شرطة عن العلم باجلرائم الإرهابية.

 التفاقي��ات والربوتوكولت العاملي��ة التالية ذات ال�شلة بالإرهاب تتعلق باجلرائم املنطوية عل��ى نية عامة ول تتطلب نية حمددة اأو 
)6(

غر�ش��ا حم��ددا لرتويع ال�شكان اأو لإرغام حكومة: التفاقية املتعلقة باجلرائم وبع���ض الأفعال الأخرى املرتكبة على منت الطائرات )1963(؛ 

اتفاقية قمع ال�شتيلء غري امل�شروع على الطائرات )1970(؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد �شلمة الطريان املدين )1971(؛ 

اتفاقي��ة من��ع اجلرائم املرتكبة �شد الأ�شخا�ض املتمتعني بحماية دولية واملعاقبة عليها )1973(؛ اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية )1979(، 

وتعديلها لعام 2005، با�شتثناء ما يتعلق بالتهديدات؛ الربوتوكول املتعلق بقمع اأعمال العنف غري امل�شروعة يف املطارات التي تخدم الطريان 

امل��دين ال��دويل )1988(؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد �شلمة امللحة البحرية )1988(، با�شتثناء ما يتعلق بالتهديدات؛ 

الربوتوك��ول املتعلق بقم��ع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد �شلم��ة املن�شاآت الثابتة املوجودة على اجلرف الق��اري )1988(، با�شتثناء ما 

يتعلق بالتهديدات؛ التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )1997(؛ التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )1999(، با�شتثناء 

م��ا يتعل��ق باجلرمية املذكورة يف املادة 2-1 )ب(؛ التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي )2005(، با�شتثناء ما يتعلق باجلرمية املذكورة 

يف املادة 2-1 )ب(.
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وال�شق العام من العديد من قوانني العقوبات يبني ال�شلوك الذي يجعل ال�شخ�ض م�شوؤول عن ارتكاب   -14

جرمي��ة. وتن�ض املادة 61 من قان��ون العقوبات الياباين على اأن اأي �شخ�ض يحف��ز �شخ�شا اآخر على ارتكاب 

جرمي��ة يعامل يف اإ�شدار احلكم باعتباره فاع��ل رئي�شيا للجرمية. وتن�ض املادة 21 من القانون اجلنائي الكندي 

على ما يلي:

")1(        يكون م�شاركا يف اجلرمية كل من    

            )اأ(     يرتكبها فعل؛ اأو

            )ب(   يفعل �شيئا اأويغفل فعله لغر�ض م�شاعدة اأي �شخ�ض على ارتكابها؛ اأو

            )ج(    يحر�ض اأي �شخ�ض على ارتكابها".

وتن�شئ نظم اأخرى فئة م�شتقلة هي ال�شريك يف اجلرمية اأو املتواطئ يف مرتكبها، ول �شيما املتواطئ مع مرتكبها 

بع��د وقوعها، وهي فئة ت�شتحق عقوبة اأقل كثريا من عقوب��ة الفاعل الرئي�شي الذي يوؤدي الفعل املحظور اأداء 

فعليا. وتن�ض املادة 27 من قانون العقوبات ال�شيني على ما يلي: 

     "املتواط��ئ هو من ي��وؤدي دورا ثانويا اأو تكميلي��ا يف جرمية م�شرتكة. ويح�ش��ل املتواطئ، مقارنة باجلاين 

الرئي�شي، على عقوبة اأقل اأو على عقوبة خمففة اأو ُيعفى من العقوبة".

ويف حماكم��ة ناجمة ع��ن هجمات اأيلول/�شبتمرب 2001، حاكمت ال�شلط��ات الأملانية منري املت�شدق،   -15

ال��ذي كان منت�شب��اً اإىل جماعة تابعة للقاعدة تطلق على نف�شها ا�شم خلي��ة هامبورغ كان يراأ�شها حممد عطا. 

وق��ررت املحكمة الإقليمية العليا يف هامب��ورغ اأن املت�شدق لي�ض م�شوؤول عن وفاة الأ�شخا�ض يف برجي مركز 

التجارة العاملي ومبنى البنتاغون. وكان اأ�شا�ض هذا القرار هو عدم وجود اأدلة كافية لإثبات اأنه كان يعرف اأن 

عط��ا ورفاقه يعتزمون ال�شطدام بطائرات مببان م�شكونة للت�شب��ب يف �شقوط اآلف القتلى، واإن كان يعلم باأنه 

كان يجري التخطيط لعمل اإرهابي. وهذا املبداأ نف�شه مبني يف ورقة قدمها كروفت ميكيل�شون، امل�شت�شار العام 

الأول يف دائرة النيابة العامة بكندا:

     "عادة يتطلب اإثبات اجلرائم اجلنائية مبوجب القانون الكندي اأن يثبت الدعاء مبا ل يدع جمال لل�شك 

املعقول اأن املتهم كان على علم بالطبيعة املحددة للجرمية. وبالتايل كان من املمكن ت�شور اأن الأ�شخا�ض 

الذي��ن �شاعدوا على ت�شهيل ارتكاب اأعم��ال اإرهابية ميكن اأن يتفادوا امل�شوؤولي��ة اجلنائية اإن كانوا غري 

)7(

مدركني للطبيعة املحددة للأفعال التي يجري ت�شهيلها".

وُطب��ق ه��ذا املبداأ يف ق�شية تفجري فندق باراداي�ض يف عام 2002 التي ذكرها اخلبري الكيني. وحكمت   -16

املحكم��ة يف ه��ذه الق�شية برباءة املتهمني على الرغم من قبولها ب��اأن املدعي العام اأثبت اأنهم كانوا على �شلة 

ري��ن النتحاري��ني يف تنظيم القاعدة، وبقوا على ات�شال باملفجري��ن يف الفرتة التي �شبقت هذا احلدث،  باملفجِّ

وت�شاط��روا معهم "نية م�شرتكة عام��ة لتنفيذ اأغرا�ض معينة غري م�شروعة حت��ى واإن كانت هذه الأغرا�ض قد 

 the Canadian National Experience Investigating and Prosecuting درا�شة موجودة لدى مكتب املخدرات واجلرمية، بعنوان 
)7(

.Acts of Terrorism (2008)
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ت�شم��ل القتل اأو ت��وؤدي اإليه". وكان من راأي املحكم��ة اأن م�شتوى عاليا من املعرفة املح��ددة ومن امل�شاركة 

الفعلية يلزم جلعل الأ�شخا�ض الذين مل ي�شاركوا يف التفجري م�شاركة مادية م�شوؤولني م�شوؤولية جنائية:

    "كان يل��زم لعتبار املتهمني واملفجرين النتحاري��ني مرتكبني للجرمية اأن يكونوا قد التقوا ورتبوا م�شبقا 

خط��ة تنفيذ الغر�ض غ��ري امل�شروع، اأي تفجري فندق باراداي�ض وقتل اخلم�ش��ة ع�شر �شخ�شا الذين لقوا 

)8(

حتفهم، واأن يكونوا موجودين يف م�شرح جرمية القتل".

وعل��ى الرغم من اأنه ق��د �شدر احلكم على املت�شدق باأنه لي�ض م�شوؤول ع��ن قتل الآلف على الأر�ض   -17

ب�شب��ب عدم معرفته معرفة حمددة بخط��ة 11 اأيلول/�شبتمرب 2001، فقد مت الت�شليم بالآثار العملية مل�شاركته 

يف خمط��ط القتل. وق��ررت املحكمة الأملانية اأن املتهم عم��ل كنوع من الأمني امل��ايل ملختطفي الطائرات يف 

اأيلول/�شبتم��رب 2001، فقد دفع فواتريهم واأر�شل اإليهم املال وقام بتي�شري ا�شتعداداتهم ب�شبل اأخرى. ومبا اأنه 

كان يعل��م اأن تلك ال�شتعدادات كانت بهدف ال�شتيلء غري امل�شروع على الطائرات فقد اعُترب م�شوؤول عن 

ت�شهيل وفاة املئات من الركاب على الطائرات املختطفة. ويف تفجري فندق هيلتون طابا ُقتل القائد الفل�شطيني 

للهجم��ات عل��ى مناطق املنتجعات يف خليج العقبة يف 7 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2004، التي اأودت بحياة 34 

�شخ�ش��ا واأ�شابت 159. غ��ري اأن اإفادة قدمها اخلرباء امل�شريون اأو�شح��ت اأن رفقاء حمليني ي�شاطرون املهاجم 

القتيل معتقداته ال�شلفية اجلهادية حوكموا لدورهم يف توفري متفجرات من خملفات العديد من املعارك ُتركت 

يف �شح��راء �شيناء، ودورهم يف �شنع الدوائر الكهربائية لتفجري تل��ك املتفجرات. وُحكم على ثلثة متعاونني 

بالإعدام وعلى واحد بال�شجن املوؤبد وعلى الآخرين باأحكام �شجن ملدة خم�ض �شنوات اإىل ع�شر �شنوات.

ويف ع��ام 2007 اأدانت حمكمة اإندوني�شية �شخ�ش��ا يعتربه عدد من احلكومات اأحد القواد الع�شكريني   -18

نته بهذه ال�شفة جلنة اجلزاءات املفرو�شة على تنظيم 
ّ
للجماع��ة ال�شلمية. وهذه املنظمة هي كي��ان اإرهابي عي

القاع��دة وحركة الطالبان، املن�شاأة عمل بقرار جمل�ض الأمن 1267 والقرارات اللحقة له. وا�شتندت اأحكام 

الإدانة اإىل اأن املدعو عني البحري قدم الدعم للإرهابيني الآخرين واإىل حيازته اأ�شلحة ومتفجرات ب�شفة غري 

م�شروع��ة. واأدت حماكمة عني البحري على اجلرائم التي ارتكبها فعليا اإىل انتفاء �شرورة اإثبات دوره القيادي 

اأو م�شوؤوليت��ه يف الت�شل�شل الهرمي للم�شوؤولية عن العمليات الع�شكري��ة للمروؤو�شني يف اجلماعة الإ�شلمية، 

وهو اإثبات رمبا كان �شيتطلب عملية ا�شتدللية معقدة.

وبع��د املحاول��ة الفا�شلة لتفجري �شبكة مرتو الأنفاق بلندن التي حدثت يف غ�شون اأ�شابيع من تفجريات   -19

5 متوز/يولي��ه 2005 الناجحة، ا�شُتخدمت قوانني اململكة املتحدة التي حتظر دعم الن�شاط الإرهابي. فبعد اأن 

ب��اءت حماولت 21 متوز/يوليه 2005 بالف�شل، قام ع��دد من الأ�شخا�ض بتزويد امل�شوؤولني عن هذه املحاولة 

بامللذات الآمنة وجوازات ال�شفر وامللب�ض واملاأكل، وتخلفوا عن اإبلغ ال�شرطة. وكان من بني اخلم�شة الذين 

اأدينوا اأخ لأحد حماويل التفجريات وخطيبته. ول تعفي اململكة املتحدة الأقارب من التزامات قوانينها التي 

حتظ��ر اإيواء ه��ارب اأو امل�شاعدة يف هروبه اأو اإخفاءه. كما تفر�ض امل��ادة 38-باء من قانون مكافحة الإرهاب يف 

اململك��ة املتحدة لعام 2000، ب�شيغته املعدلة، واجب��ا على كل من لديه معلومات يعتقد اأنها قد ت�شاعد فعليا 

على منع وقوع عمل من اأعمال الإرهاب اأو على تاأمني اعتقال اأو مقا�شاة �شخ�ض اآخر ب�شبب عمل من اأعمال 

 Republic v. Aboud Rogo Mohamed and others, Criminal Case No. 91 of 2003 in the راأي املحكم��ة ال��وارد يف الق�شية 
)8(

.High Court of Kenya at Nairobi
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الإره��اب ب��اأن يك�شف عن تلك املعلومات لرج��ل �شرطة يف اأقرب وقت ممكن عملي��ا. ولدى مملكة البحرين 

حكم مماثل يف القانون رقم 58 ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية. وتن�ض املادة 18 من 

ذل��ك القان��ون على احلب�ض اأو الغرامة لكل من علم بوقوع جرمية تنفيذا لغر�ض اإرهابي اأو مبوؤامرة اأو خمطط اأو 

اأفعال تهدف اإىل ارتكاب هذه اجلرائم ومل يبلغ ال�شلطات العامة عن ذلك. وتن�ض املادة 6 من قانون مكافحة 

الإرهاب يف بربادو�ض ل�شنة 2002 على واجب مماثل بالإبلغ عن العلم بتمويل الإرهاب.

جيم-      امل�سوؤولية اجلنائية عن توجيه 

الأعمال الإرهابية وتنظيمها

ن�شئت جرائم القانون اجلنائ��ي واإجراءاته التقليدية اأ�شا�شا للتعامل مع الأ�شخا�ض الذين يقومون فعليا 
ُ
اأ  -20

بعم��ل حمظور. وهي لي�شت فعالة بال�ش��رورة �شد البنيات التنظيمية التي تف�ش��ل التنفيذ الفعلي لعمليات 

التفجري اأو الغتيال اأو الختطاف عن عمليات الإعداد اللوج�شتي والتخطيط والدعم. ويتطلب قمع الإرهاب 

قمعا فعال فر�ض م�شوؤولية جنائية على من يخططون للأعمال الإرهابية وينظمونها ويوجهونها.

وتنط��وي جمي��ع الأح��داث الإرهابية الك��ربى، تقريبا، ويقيناً احل��ركات التي ت�شتخ��دم التكتيكات   -21

الإرهابية على مدى فرتة من الزمن، على ا�شتخدام جماعة ما موارد م�شرتكة وقيامها باأعمال م�شرتكة. ومثل 

ه��ذه اجلماعة هي بطبيعتها اأك��رث خطورة مما ميكن اأن يكون عليه فرد وحي��د. ويتطلب قمع هذه اجلماعة قمعا 

فعال فر�ض م�شوؤولية جنائية على من ينظمون اأعمال العنف الفعلية ويوجهونها ولكن ل يرتكبونها باأنف�شهم. 

وملكافح��ة الإرهاب، يجب الو�شول اإىل من وراء ال�شخ�ض ال��ذي يقوم فعليا بو�شع القنبلة اأو ال�شتيلء على 

بني  دين واملدرِّ ل��ني واملجنِّ �شني واملموِّ الطائ��رة. فيج��ب اأن ُتفر�ض امل�شوؤولي��ة اجلنائية اأي�شا على �شبك��ة املحرِّ

وموفري الدعم اللوج�شتي الذين يجعلون هذه الأفعال ممكنة من خلل جهودهم امل�شرتكة.

ومن الأمثلة على التلعب مبن ُيعتزم اأن ينفذوا العمل الإرهابي فعلياً حالة نزار هنداوي. فقد حكمت   -22

عليه حمكمة بريطانية يف عام 1986 بال�شجن ملدة 45 �شنة بتهمة التخطيط لن�شف طائرة تابعة ل�شركة العال. 

وكان ق��د اأعطى �شديقته، دون علمه��ا، وهي حامل بطفل منه، حقيبة حتتوي عل��ى قنبلة موقوتة كانت معدة 

للنفج��ار خلل الرحلة، بع��د اأن اأخربها باأنه �شيلحق بها على رحلة جوية لحق��ة. وكان الهنداوي نف�شه قد 

ُزود بجواز �شفر ر�شمي با�شم م�شتعار، وادعى اأنه ُزود بالقنبلة والتعليمات من ممثلني دبلوما�شيني لدولة اأجنبية 

يف لن��دن. ويف تفجري ن��ادي النوغال يف بوغوتا يف ع��ام 2003 كان من الوا�شح اأن الق��وات امل�شلحة الثورية 

الكولومبية زودت مدرب األعاب ريا�شية يبلغ من العمر 26 عاما بالأموال وبعمل جتاري متويهي وب�شيارة باهظة 

الثم��ن. واأتاحت �شمات النجاح ه��ذه للمدرب اأن ين�شم اإىل ع�شوية الن��ادي. واأتاحت له هذه الع�شوية اأن 

يرت��ب لقيام اأحد اأقاربه، با�شتخدام بطاقة هوية مزورة خا�شة بالنادي، بقيادة ال�شيارة املحتوية على املتفجرات 

اإىل داخل مبنى النادي. واأدى النفجار الذي حدث لحقا اإىل وفاة 36 �شخ�شا وجرح اأكرث من مئة اآخرين. 

)9(

وكان من بني القتلى مدرب الألعاب الريا�شية وقريبه، وما زالت التحريات جارية ب�شاأن هذه امللب�شة.

 لي�ض من غري املاألوف قيام منظمة اإرهابية بتقدمي معلومات خاطئة اإىل حامل جهاز تفجريي تفيد باأن الآلية التفجريية للجهاز �شتتيح 
)9(

له الوقت الكايف للنجاة، بينما تكون النتيجة هي التفجري الفوري. وميكن اأن تكون جماعة جهادية قد اأقنعت ح�شن با�شندي، وهو طالب يبلغ 

من العمر 18 �شنة، من خلل هذه اخلدعة، باأن يزرع القنبلة التي قتلته وثلثة �شحافيني يف �شوق خان اخلليلي يف منطقة الأزهر بالقاهرة يف 7 

ني�شان/اأبريل 2005، وفقا لتقرير �شحفي عن بيان من وزارة الداخلية امل�شرية.
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وق��د ُو�شعت نظريات ب�شاأن امل�شوؤولية القانونية من اأجل فر���ض م�شوؤولية جنائية على من ي�شاهمون يف   -23

الأعم��ال الإجرامية من خ��لل م�شوؤوليتهم القيادية اأو التنفيذية، حت��ى واإن مل ي�شاركوا فعليا يف احلدث اأو 

يقدموا م�شاعدة لحقة. ولي�شت لدى اليابان جرمية يف قوانينها ب�شاأن التاآمر، لكنها ا�شتحدثت مبداأ مماثل ملبداأ 

تن�ض  التي  العقوبات،  قان��ون  60 من  املادة  اإىل  التاآم��ر وهو م�شوؤولية "الفاع��ل الرئي�شي امل�شارك" ا�شتنادا 

عل��ى اأن��ه: "اإذا ارتكب �شخ�شان اأو اأكرث جرمية يف اإطار عمل م�شرتك يك��ون كل مرتكب لها فاعًل رئي�شياً". 

واأيدت املحكمة العليا اليابانية تطبيق مفهوم العمل امل�شرتك هذا عندما ل يوجد �شوى تفاهم �شمني. وكانت 

هن��اك يف ع��ام 1997 ق�شية تتعلق باإدانة اأحد زعماء بوريوكودان )جماع��ة اإجرامية منظمة(، الذي اأدين لأن 

حرا�شا �شخ�شيني عينتهم ع�شابة اأخرى حلمايته خلل زيارة كانت بحوزتهم اأ�شلحة. وعلى الرغم من اأن زعيم 

اجلماع��ة الإجرامي��ة املنظمة مل ياأمر بحيازة الأ�شلحة فقد كان على علم به��ا ب�شفة عامة، وا�شتفاد منها، وكان 

يف و�ش��ع يتي��ح له وقفها اأو جتنبها. وُطبق��ت نظرية امل�شوؤولية امل�شرتكة هذه على الهجم��ات الإرهابية يف حالة 

�شوك��و اأ�شاه��ارا، موؤ�ش�ض طائفة اأوم �شيرنيكيو. فقد وجهت له تهم قتل متعددة، ت�شمل الهجوم بغاز ال�شارين 

يف م��رتو طوكيو، وهجوم اآخر بغ��از ال�شارين يف مات�شوموتو، وجرمية قتل حمام وعائلته. ويف املحاكمة اأدىل عدد 

من مروؤو�ش��ي اأ�شاهارا باإفاداتهم ك�شهود على م�شاركته وعلى اإ�شداره الأوامر. وقررت حمكمة طوكيو اجلزئية 

اأن��ه اأمر املروؤو�شني بارت��كاب جرائم القتل اأو وجههم اإىل ارتكابها، وحكمت علي��ه بعقوبة الإعدام. ورف�شت 

املحكمة العليا يف عام 2006 ا�شتئناف اإدانته واحلكم عليه بالإعدام.

وتن��اول قرار دائرة النق���ض اجلنائية باملحكمة العليا يف كولومبيا يف ق�شي��ة نيكول�ض رودريغيز باوتي�شتا   -24

واآخري��ن، رق��م 23825، التي �شدر احلكم فيه��ا يف 7 اآذار/مار�ض 2007، مفه��وم امل�شوؤولية اجلنائية لزعماء 

جماع��ة فج��رت خط اأنابيب وت�شببت يف وق��وع ماأ�شاة حيث كانت حمتويات خط الأنابي��ب موؤلفة من مواد 

هيدروكربوني��ة �شديدة ال�شتعال، تدفقت من ك�شر يف اخل��ط منحدرة اإىل نهر واإىل قرية مات�شوكا، فاأحرقت ما 

يقرب من مائة �شحية حتى املوت وت�شببت يف اإ�شابات خطرية ملا يقرب من 30 من الناجني. و�شدرت بحق 

ع�ش��رة متهمني اأح��كام بال�شجن ملدة 40 �شنة بعد اإدانتهم على م�شتوى املحاكم��ة الأوىل، من بينهم القيادة 

املركزي��ة جلماعة جي�ض التحرير الوطني التخريبية العنيفة، امل�شوؤولة ع��ن اإ�شدار الأمر بتدمري خط الأنابيب. 

ونق�ش��ت حمكمة اأعلى اأح��كام الإدانة بجرائم القتل والإ�شابة اجل�شدي��ة والإرهاب، ومل ُتبق اإل على تهمة 

التم��رد وعلى عقوبة بال�شج��ن ملدة �شت �شنوات. وعند اإعادة النظر يف ق��رار حمكمة امل�شتوى الثاين، قررت 

حمكم��ة النق���ض اجلنائية اأنه �شيك��ون من باب التناق�ض قب��ول الدليل القاطع على اأن ق��ادة جي�ض التحرير 

الوطن��ي اأ�ش��دروا اأمر الهجوم على خط الأنابيب ثم جتاُهل النتائج املرتتب��ة على عملهم الإجرامي. ورف�شت 

حمكم��ة النق���ض احلجة الت��ي مفادها اأنه مب��ا اأن هوؤلء القادة مل يكون��وا يرغبون يف قتل وج��رح �شكان قرية 

مات�ش��وكا اأو يتوقعونه فل ميكن اأن يدانو بتهمة الت�شبب يف تلك الأ�شرار. ووفقا ملبداأ النية غري املبا�شرة، ُحكم 

مب�شوؤولية القادة عن العواقب غري املخطط لها التي ترتبت على العمل الطائ�ض واخلطري الذي اأمروا به.

وخلفا لق�شية تفجري خط الأنابيب، كان تفجري نادي النوغال يف بوغوتا بكولومبيا مدبرا عمدا لإحداث   -25

اإ�شابات يف ناٍد اجتماعي وريا�شي. وتناول القرار الذي اتخذه قا�شي الدرجة الأوىل لدائرة بوغوتا املتخ�ش�شة 

وال�شادر بتاريخ 28 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2008 م�شوؤولية قيادة القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية عن هذا 

العمل الوح�شي. واأجرت املحكمة حتليل ملدى انطباق مفهوم "dominio funcional del hecho"، الذي ميكن 

اأن يرتج��م بعب��ارة ال�شيطرة الفعالة على العم��ل، وي�شمى اأي�ش��ا "coautoría impropia o funcional"، الذي 

ميك��ن اأن يرتجم بعب��ارة امل�شاركة اخلارجية اأو الوظيفية يف العمل اأو امل�شوؤولي��ة امل�شرتكة عنه. وراأت املحكمة 

اأن العن�ش��ر الذهن��ي الذاتي لهذا املفهوم هو وجود قرار م�شرتك بالقيام بالعم��ل. اأما العن�شر املادي للمفهوم 

فه��و تنفي��ذ هذا القرار من خلل تق�شيم العمل. وقررت املحكمة، ل��دى تقييم الأدلة الواردة يف املح�شر، اأن 
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القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية هي منظمة غري م�شروعة ذات بنية هرمية، تن�شاب فيها الأوامر من الأمانة 

عن طريق القادة مبختلف م�شتوياتهم اإىل املقاتلني العاديني. 

وراأت املحكم��ة اأن جمل��ة املنظمة نف�شها اعرتفت بقدرة اأمانة الق��وات امل�شلحة الثورية الكولومبية على   -26

اتخ��اذ الق��رارات ب�شاأن العمل املق��رتح. و�شهد العديد من اأع�ش��اء املنظمة اأي�شا باأن ه��ذا امل�شروع من �شاأنه 

مته وقررت ما اإن كان��ت �شتاأمر بتنفيذه. 
ّ
اأن يك��ون قدمه اأح��د القادة اإىل الأمانة، التي ل ب��د اأن تكون قد قي

وا�شتن��دت املحكم��ة اأي�شا اإىل �شهادة م��ن مروؤو�شني لنف�ض زعيم القوات امل�شلح��ة الثورية الكولومبية الذي 

اأ�شدر اأمر تفجري النوغال. فبعد ذلك احلدث، اأ�شدر القائد توجيها بتفجري م�شت�شفى، مع تعليمات باأن تكون 

النتائ��ج م�شاوي��ة لنتائج الهجوم على النوغال اأو اأكرب منها. وذكر القائ��د اأنه، يف القيام بذلك، تلقى الأمر من 

اأمانة القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية مبا�شرة. وبعد النظر يف جميع الأدلة، راأت املحكمة اأن اأع�شاء الأمانة 

م�شوؤولون م�شوؤولية فردية ب�شفة مرتكبني غري مبا�شرين جلرائم الإرهاب والقتل امل�شدد وحماولة القتل امل�شدد 

التي وقعت يف نادي النوغال.

وانطوت اإع�ادة حماكمة اأبيمايل غو�شمان وغريه من قادة منظمة الدرب امل�شيء يف الفرتة 2006-2005   -27

عل��ى تطبيق نف���ض نظرية ال�شيطرة الفعلية هذه على العمل. فهذا املب��داأ القانوين، كما يتجلى يف درا�شة اخلبري 

الب��ريويف، يق��رر امل�شوؤولية اجلنائية ا�شتنادا اإىل ق��درة الزعيم على ال�شيطرة على اأعم��ال الآخرين. وكانت هذه 

ر واق�ع بني�ة منظمة الدرب امل�ش��يء، ولكن الربهان عليها فر�ض متطلب��ات اإثبات كبرية. ففي  النظري��ة ت�ش���وِّ

عام 1963 �شيطر على احلزب، مبا يف ذلك اللجنة الع�شكرية، مانويل روبني اأبيمايل غو�شمان رينو�شو، املحامي 

واأ�شتاذ الفل�شفة وزعيم الف�شيل الأحمر الن�شايل يف احلزب ال�شيوعي البريويف. وابتداء من ال�شبعينات ق�شى 

غو�شمان على املناف�شني الداخليني واملعار�شة الداخلية، م�شتخدما العنف لإخ�شاع خ�شومه. وفر�ض غو�شمان 

فل�شفته ال�شيا�شية، التي اأ�شماها "فكر غون�شالو". و�شعت هذه العملية الفكرية اإىل تربير الغتيالت النتقائية 

والتدم��ري وتكتيكات حرب الع�شابات باعتبارها رداً على التق�شيم��ات الطبقية والفقر والإهمال الجتماعي. 

ويف ع��ام 1980 ب��داأ غو�شمان كفاحا م�شلح��ا بغر�ض ال�شتيلء عل��ى ال�شلطة عن طري��ق العنف. وكان من 

الأه��داف الأوىل ملنظم��ة الدرب امل�شيء جمتمع��ات منطقة الأنديز التي حتافظ على �ش��كل تقليدي للحكم 

املحل��ي. وا�شُتخدمت التهدي��دات وتدمري املمتلكات وعملي��ات الغتيال، بعد توجيه التهام��ات علنا اأمام 

املجتم��ع، خللق فراغ يف ال�شلطة يف املنطقة وتدمري اإطارها الجتماعي. واأدى العنف وحالة الرتويع والهجمات 

على البني��ة التحتية الجتماعية والقت�شادية والت�شالية اإىل تدمري القت�شاد—الذي كان اأ�شل يف م�شتوى 

الكفاف—يف عدد من اإدارات البلد.

وحاكم��ت حمكم��ة ع�شكرية �شري��ة غو�شمان ورفاق��ه يف الت�شل�شل الهرمي للح��زب وحكمت عليهم   -28

بال�شج��ن املوؤبد بعد وقت ق�شري من القب�ض عليهم يف عام 1992. وبعد اأن تغريت احلكومة، اأعلنت املحكمة 

الد�شتوري��ة اأن القوان��ني القائمة ملكافحة الإره��اب غري د�شتورية. وعندئذ األغ��ى الكونغر�ض املحاكمات اأمام 

املحاك��م الع�شكري��ة واملحاكمات التي يقوم بها ق�ش��اة ل ُتك�شف هويتهم يف املحاك��م املدنية، وُرتب لإجراء 

حماكم��ات جديدة يف حماكم مدنية ب�شمان��ات اإجرائية جديدة. وتطلبت هذه الع��ودة اإىل املحاكمات التي 

 ومن اأجل اإثبات ذنب غو�شمان 
)10(

ُتتب��ع فيها الأ�شول القانونية الواجبة اإعادة حماكمة قيادة الدرب امل�شيء.

 بحث��ت املحاكمات املعادة اأم��ام املحاكم البريوفية يف ق�شية غار�شيا ا�شو ورامريي�ض روخا�ض �شد بريو. وراأت املحكمة امل�شرتكة بني 
)10(

البلدان الأمريكية واملعنية بحقوق الإن�شان يف تلك الق�شية اأن قوانني مكافحة الإرهاب املنطبقة حتدد عنا�شر اجلرائم حتديدا كافيا بحيث يت�شنى 

متيي��ز ال�شلوك الإجرامي عن ال�شلوك امل�شروع، واأن تلك القوان��ني ل ت�شبب بال�شرورة اأي انتهاك للمادة 9 من اتفاقية البلدان الأمريكية، التي 

تق�شي بعدم اإخ�شاع اأي �شخ�ض لقوانني اأو اإجراءات ذات اأثر رجعي.
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وغ��ريه من ق��ادة املنظمة بتهمة القتل اجلماع��ي للقرويني، يف حني مل يكن هوؤلء الق��ادة موجودين فعليا يف 

اأي م��كان قري��ب من موقع اجلرمية الريفي النائ��ي، كان من ال�شروري اأن ُيثبت الدع��اء �شيطرتهم التنظيمية 

عل��ى من ارتكب��وا فعليا جرائم القتل. وُقدمت وثائق الدورة الأوىل ملوؤمت��ر الدرب امل�شيء، التي مت ال�شتيلء 

عليها، كدليل لإثبات اعتماد فكر غون�شالو، الفل�شفة ال�شيا�شية التي تعرتف بقيادة غو�شمان و�شيطرته املطلقة. 

ب كل ع�شو من اأع�شاء القي��ادة املركزية للمنظمة. كما اأظهرت  واأو�شح��ت وثائق املوؤمت��ر الوطني الرابع من�شِ

كي��ف �شدر الأمر مبذبحة �شكان قري��ة يف منطقة الأنديز ت�شمى لوكاناماركا وكي��ف مت التخطيط لها. واأثبتت 

اأدل��ة اأخرى اأن غو�شمان اعرتف يف مقابلة مع �شحف��ي متعاطف مب�شوؤوليته هو والقيادة املركزية عن التخطيط 

لعمليات القتل يف لوكاناماركا والأمر بها. 

وثبت من خلل اإجراءات املحاكمة اأن منظمة الدرب امل�شيء كانت ذات بنية هرمية �شارمة. وتن�شاب   -29

وُيفر�ض  امل�شتويات.  اأدنى  اإىل  ومنا�شليها  وجلانها وخلياها  اأجهزتها  هيمنة "الرئي���ض غون�شالو" عرب جميع 

نظ��ام للأمن ولليقظة احلزبية، ي�شمل العقوبات البدنية. وي�شع زعي��م املنظمة ال�شرتاتيجيات العامة، وخطط 

التنفيذ، ويوزع املهام. كما ي�شرف الزعيم على تنفيذ ح�شة اأعمال القتل والتخريب والتدمري التي �شرتتكب 

م ذلك التنفيذ. وفيما يتعلق حتديدا بلوكاناماركا، اجتمعت اللجنة املركزية مع مديري  يف حملت املنظمة، ويقيِّ

جلن��ة املنطقة، واأم��رت بالق�شاء على ال�شكان واملدين��ة. وُنقلت التقارير عن الأعم��ال اإىل امل�شوؤول التنفيذي 

املركزي )غو�شمان( ال��ذي عر�شها على اأع�شاء اللجنة املركزية يف جل�شاتها العامة الدورية لتقييمها. وبالتايل 

يب��دو اأن الق��ادة واأع�شاء املجل���ض التنفيذي �شاركوا يف ارت��كاب اجلرائم التي اقرتفته��ا اجلماعة الإجرامية. 

واأتاح��ت هذه الأدلة تطبيق "نظرية ال�شيطرة الفعلية على العم��ل". ومت اإثبات اأن غو�شمان كان ي�شيطر على 

منظم��ة الدرب امل�ش��يء لدرجة اأن اأفرادها كانوا اأدوات قابلة للتبديل تخ�ش��ع لإرادته. ولو اأن اأحد الأع�شاء 

رف���ض تنفي��ذ اأوامره لكان اآخرون نف��ذوا هذا العمل. ويق��ول كلو�ض روك�شني، الأملاين ال��ذي يروج لهذه 

النظري��ة ب�شاأن امل�شوؤولي��ة اجلنائية، اإن القادة الذي��ن ميلكون هذا النوع من ال�شلطة داخ��ل املنظمة ينبغي اأن 

)11(

يعتربوا م�شوؤولني م�شوؤولية �شخ�شية عن اجلرائم الناجمة عن �شيا�شاتهم وقراراتهم.

وتن��اول حكم �شادر عن املحكم��ة اجلزائية الوطنية، قدم��ه اخلبري البريويف، اإدان��ة اأو�شكار رامريي�ض   -30

دوراند، الذي توىل توجيه اأن�شطة الدرب امل�شيء وتخطيطها والإ�شراف عليها بعد اعتقال اأبيمايل غو�شمان. 

وُوجهت اإىل غريه من مدراء املنظمة واأع�شائها ومقاتليها تهم يف الق�شية نف�شها. وراأت املحكمة اأنهم كر�شوا 

اأنف�شه��م لرتكاب العنف املنهجي �ش��د الأ�شخا�ض واملمتلكات من اأجل اإث��ارة الهلع والقلق واخلوف يف 

�شفوف ال�شكان. وراأت اأن هذا ال�شلوك يعني ت�شكيل منظمة اإرهابية، ويعاقب عليه مبوجب املر�شوم بقانون 

رق��م 25475. واأ�شري يف هذا احلكم اإىل بع�ض من نف�ض ما اعُتمد عليه يف حماكمة غو�شمان من وثائق ومن 

اأدلة على وجود تنظيم هرمي غري م�شروع، واإىل انطباق "نظرية ال�شيطرة الفعلية على العمل".

وي�ش��ري بع�ض الكتاب القانونيني اإىل اأمثال اأبيمايل غو�شمان واأو�شكار رامريي�ض دوراند، الذين ي�شعون   -31

نون اأو يجندون اآخرين داخل منظمة تابع��ة لهم لل�شطلع بها، باعتبارهم امل�شوؤولني عن 
ّ
خط��ة اإجرامية ويعي

"الفكرية". وقد جتلى هذا املفهوم ملرتكب اجلرائم جتليا حرفيا فيما يتعلق  اجلرمية من الناحية "الأخلقية" اأو 

باحتج��از اجلي�ض الأحمر الياباين للرهائن يف ال�شفارة الفرن�شية يف لهاي يف عام 1974. فقد حررت فو�شاكو 

 Claus, Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. Translation of the Sixth German Edition, انظ��ر الق�شي��ة 
)11(

.Joaquin Cuello y Serrano, Marcial Pons 1998, p. 245
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القيام بحملة لحتجاز  اأجل  �شيغينوب��و، املدي��رة التنفيذية للمنظمة، جمموعة من "وثائق التعليمات" م��ن 

الرهائ��ن يف اأوروب��ا. وا�شُتويل على هذه الوثائق من ع�شو يف اجلي�ض الأحم��ر الياباين اعُتقل يف فرن�شا ب�شبب 

خمالف��ة تت�شل بج��واز ال�شفر. و�شملت بنود الفدية التي طالب بها حمتجزو الرهائن يف ال�شفارة اإعادة "وثائق 

التعليمات"، ما يدل على الأهمية التي يعلقها اأع�شاء اجلي�ض الأحمر الياباين على تلك الوثائق.

��ت اململك��ة املتحدة يف املادة 56 من قان��ون الإرهاب لعام 2000 عل��ى جرمية حمددة تتمثل يف  ون�شَّ  -32

القي��ام، عل��ى اأي م�شتوى، بتوجي��ه اأن�شطة املنظمة املتعلقة بارت��كاب اأعمال الإرهاب. وحدث��ت اأول اإدانة 

مبوج��ب هذا القانون يف كانون الأول/دي�شمرب 2008. فقد ُحكم على رانغزيب اأحمد بال�شجن املوؤبد بتهمة 

توجي��ه �شوؤون تنظيم القاعدة، حت��ى يف غياب اأي دليل على م�شاركته يف عم��ل اإرهابي حمدد. وا�شتندت 

ت مبيكروفونات عل��ى حمادثات يف دبي واململكة املتحدة، واإىل اأن املتهم جعل متهماً اآخر  الإدان��ة اإىل التن�شُّ

معه يجلب اإىل اململكة املتحدة كتابا يحتوي على بيانات عن جهات ات�شال يف تنظيم القاعدة مكتوبة باحلرب 

ال�شري، واإىل الرحلت التي قام بها ل�شالح تنظيم القاعدة. وتن�ض املادة الفرعية 102-2 من قانون مكافحة 

الإره��اب الأ�ش��رتايل ل�شنة 2005 على جرمية مماثل��ة. وا�شتحدثت اإيرلندا بعد عملي��ة التفجري املروعة التي 

راح �شحيته��ا مدنيون يف اأوم��اغ باإيرلندا ال�شمالية الذي وقع يف عام 1998 جرمية توجيه الأعمال الإرهابية. 

وُنقح��ت املادة 120 م��ن قانون العقوبات ال�شيني يف عام 2001 لتن�ض عل��ى عقوبات بال�شجن ترتاوح بني 

10 �شن��وات وال�شجن املوؤبد على ت�شكيل منظمة اإرهابية اأو قيادتها. ويخ�شع امل�شاركون الن�شطون يف املنظمة 

لعقوب��ة ال�شجن ملدة ترتاوح بني ث��لث �شنوات وع�شر �شنوات، وميكن اأن ُيحك��م على امل�شاركني الآخرين 

بال�شجن ملدة ل تزيد على ثلث �شنوات. 

ويوجد يف قانون العقوبات الإ�شباين متييز مماثل يف العقوبات. فاملادة 515-2 جترم الع�شابات واملنظمات   -33

واجلماع��ات الإرهابي��ة امل�شلحة باعتبارها منظم��ات غري م�شروعة. وتن�ض املادة 516 عل��ى عقوبات بال�شجن 

ــدة 6 �شن��وات اإىل 12 �شنة لأع�شاء هذه الع�شابات اأو املنظمات اأو اجلماعات، وملدة 8 �شنوات اإىل 14 �شنة  مل

للمروج��ني لها ومديريها. وبنّي اخلبري الإ�شباين املعايري الت��ي ا�شُتخدمت يف بع�ض احلالت لإثبات م�شوؤولية 

ق��ادة منظم��ة اإيتا عن الهجمات الإرهابية التي ارتكبها اأفراد املنظمة. ومن بني هذه املعايري ميكن التاأكيد على 

اإثبات اأن ات�شالت جرت يف الأوقات ذات ال�شلة بني املديرين واملنفذين الفعليني للهجوم، واحلقيقة التي ل 

ج��دال فيها باأنه يف البنية الهرمي��ة ملنظمة اإيتا ل تتم مثل هذه الهجمات اإل وفقا لأوامر عليا. واعتمد الق�شاة 

الإيطاليون على اأطروحة مماثلة لإثبات م�شوؤولية زعماء مافيا �شقلية عن حملة الإرهاب التي قام بها مروؤو�شوهم 

يف املنظمة. وُدعمت تل��ك الفر�شية ال�شتدللية ب�شهادات من اأع�شاء املافيا املدانني واملتعاونني باأن عمليات 

قت��ل معينة وغريها من الأعمال الهامة كان تتطلب موافقة ما ي�شمى "الكوبول"، اأي القيادة امل�شرتكة للأ�شر 

اجلغرافية املختلفة.

و�شلمت اتفاقيات وبروتوكولت الأمم املتحدة ذات ال�شلة بالإرهاب التي اعُتمدت منذ عام 1997   -34

 وحتتوي هذه ال�شكوك، مثل 
)12(

باحلاج��ة اإىل نظرية للم�شوؤولية الفكرية اأو الوظيفية عن الأعم��ال اإرهابية.

التفاقي��ة الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لع��ام 1997 والتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب 

لعام 1999، على اأحكام بال�شيغة التالية:

 التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )1997(؛ والتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )1999(؛ والتفاقية الدولية 
)12(

لقمع اأعمال الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، والربوتوكولت امللحقة باتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة 

�ش��د �شلمة امللحة البحري��ة، والربوتوكول امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ش��د �شلمة املن�شاآت الثابتة املوجودة على 

اجلرف القاري، وجميع هذه الأخرية ل�شنة 2005.
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"يرتكب جرمية كل من:    

)ب(   ينظم اأو يوجه اآخرين لرتكاب جرمية من اجلرائم املن�شو�ض عليها يف الفقرتني 1 اأو 2؛ اأو    

)ج(    ي�شاهم باأي طريقة اأخرى يف قيام جماعة من الأ�شخا�ض، يعملون بق�شد م�شرتك، بارتكاب جرمية     

اأو اأك��رث م��ن اجلرائ�م املبي�نة يف الفقرت��ني 1 اأو 2، على اأن ت��كون هذه الدرا�ش��ة متعمدة وجت�ري اإما بهدف 

تي�شري الن�شاط الإجرامي العام للجماعة اأو خدمة اأهدافها اأو مع العلم الكامل بنية اجلماعة ارتكاب اجلرمية اأو 

اجلرائم املعنية.")13(

وخلف��ا للقوانني الوطنية التي ت�شتهدف قيادة منظمة اإرهابية اأو تنظيمها اأو توجيهها، ي�شتهدف تعريف   -35

اجلرمي��ة يف ه��ذه التفاقيات تنظيم اأو توجيه عمل اإرهابي حمدد اأو ارتكاب هذا الفعل من ِقبل جماعة. ويثري 

هذا التغيري يف الرتكيز �شوؤال هاما. فهل الأفعال التي ت�شكل جرمية تنظيم عمل اإرهابي مرتكب اأو توجيهه اأو 

امل�شاهمة فيه تكون جرمية اأي�شا اإذا مل ُينجز العمل الإرهابي اأو حتى مل جتر حماولته؟ وبعبارة اأخرى، هل ميكن 

م قيام جماعة بتنظيم جرمية اأو توجيهه��ا اأو ارتكابها مثلما ُت�شتخدم  اأن ُت�شتخ��دم تو�شيف��ات اجلرائم التي جترِّ

قوان��ني التاآمر اأو قوانني التجّمع الإجرامي التي يتناوله��ا الف�شل الثالث؟ وهل ميكن للمرء اأن ينظم ارتكاب 

جرمية اأو يوجهه اأو ي�شاهم فيه اإذا مل ُترتكب تلك اجلرمية؟

يف اللغة الإنكليزية على الأقل، يبدو اأن من املمكن نحويا التحدث عن تنظيم الآخرين اأو توجيههم   -36

لرت��كاب جرمي��ة حتى واإن مل ي�شل هوؤلء الأ�شخا�ض اإىل حد ال�شروع يف فعل من اأفعال العنف اأو اإجنازه. 

ويب��دو اأن العك�ض ه��و ال�شحيح فيما يتعلق بامل�شاهمة يف ارتكاب جرمية. فالفه��م العادي للغة من �شاأنه اأن 

�ُشرع  اأو  الرتكاب  ذلك  جنز 
ُ
اأ اإذا  يكون اأن املرء ل ميكن اأن "ي�شهم يف ارتكاب جرمية واحدة اأو اأكرث" اإل 

في��ه على الأق��ل. ول ميك��ن اأن تعالج اأوجه ع��دم اليقني ب�ش��اأن هذه امل�شائ��ل معاجلة جم��ردة. فالأجوبة 

�شتتوق��ف على ال�شيغة الدقيق��ة للقوانني الوطنية التي تتناول امل�شوؤولية ع��ن تنظيم اأو توجيه اجلرائم التي 

يرتكبها فعليا الآخرون.

ويف التفاقي��ة الدولي��ة لقمع متويل الإره��اب لعام 1999 اأزي��ل كل �شك ب�شاأن م��ا اإن كانت اجلرمية   -37

املن�شو���ض عليه��ا يف التفاقي��ة تتطلب اإجناز الفعل العني��ف املعتزم، وذلك باإدراج امل��ادة 2-3، التي تن�ض 

�شراحة على ما يلي:

     "لكي ي�شكل عمل ما جرمية من اجلرائم املحددة يف الفقرة 1، لي�ض من ال�شروري اأن ُت�شتعمل الأموال 

فعليا لتنفيذ جرمية من اجلرائم امل�شار اإليها يف الفقرة 1، الفقرة الفرعية )اأ( اأو )ب(".

بي��د اأن عدم وجود مثل هذه امل��ادة اإل يف اتفاقية متويل الإرهاب لعام 1999 يثري احلجة التي مفادها اأن عدم 

وجودها يف التفاقات ال�شابقة واللحقة يعني اأنه مبوجب تلك التفاقيات ل حتدث اجلرمية اإىل اأن يتم ارتكاب 

 عن القاعدة العام��ة للقانون اجلنائي التي ُتراعى يف معظ��م الثقافات القانونية 
ّ

الفع��ل العني��ف املعتزم. وُيعرب

بالعبارة اللتينية in dubio pro reo، التي تق�شي باأن ال�شك يجب اأن يف�شر ل�شالح املتهم.

 ظه��رت ه��ذه ال�شيغة املوح��دة يف التفاقيات لأول مرة يف املادة 2-3 )ب( و)ج( من التفاقي��ة الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
)13(

بالقنابل لعام 1997.
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ولذل��ك ينبغي للم�شرعني الوطنيني اإذا كانوا يرغبون يف معاقبة من يوجهون الأعمال الإرهابية املعتزمة   -38

اأو ينظمونها اأو ي�شاهمون فيها حتى عندما ل يكون الفعل العنيف قد �ُشرع فيه اأو ارُتكب بعد، اأن ي�شتخدموا 

�شيغ��ة جتعل خيارهم الت�شريعي وا�شح��ا. وفيما يتعلق بجرمية تنظيم اأو توجيه ارت��كاب اجلرائم، يتمثل اأحد 

النه��وج يف اإدراج حكم �شريح، مثل الن�ض الوارد يف امل��ادة 2-3 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، 

اإىل  ه" ت�شري  م اأو يوجِّ باأن��ه ل يل��زم اأن يحدث اأي فعل عنيف. ويتمثل نه��ج اآخر يف التاأكد من اأن عبارة "ينظِّ

جماع��ة اإرهابي��ة اأو اإىل اأن�شطتها عموما ولي���ض اإىل الرتكاب الفعلي للجرمية. وعل��ى �شبيل املثال، مت تعديل 

قانون العقوبات الفرن�شي يف عام 2004 باإ�شافة اجلملة التالية اإىل املادة 5-421. 

     "تخ�ش���ع لنف����ض العق�وبات قي�ادة اأو تنظي���م )جم�اعة اأو جمعي�ة م�ن الن����وع املن�شو�ض علي�ه يف 

)14(

امل�ادة 1-2-421(".

د امل�شاركة يف جماعة باأنها جرمية حاملا يدل عم��ل مادي على الإعداد لعمل  ومبوج��ب املادة 421-2-1 حُت��دَّ

اإرهابي. وبذلك يكون تطبيق املادة 421-5 يف امل�شتقبل وا�شحا يف اإطار الت�شريع الفرن�شي.

وقد اأدىل اخلبري الفلبيني مبلحظة قيمة مفادها اأن اأي نظرية للم�شوؤولية الوظيفية اأو الفكرية عن اجلرائم   -39

املرتكب��ة يف حق النظام العام يجب اأن تطبق بحذر. فمن الأخطار التي ينطوي عليها ذلك التطبيق اأنه ميكن 

عندما حتدث احتجاجات �شعبية عنيفة �شد اأي حكومة اأن ي�شاء ا�شتخدام النظرية ملقا�شاة من دعوا اإىل اإجراء 

تغيري �شيا�شي ولكن مل يدعوا اإىل العنف دعوة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

دال-     املحاكمات املتعددة امل�ستندة اإىل �سل�سلة واحدة من الأحداث

كثريا ما تنطوي الأحداث الإرهابية الدولية على جرائم متعددة وُتلحق ال�شرر برعايا وم�شالح اأكرث من   -40

بلد واحد. ويجوز للدولة اأن تختار اأن حتاكم حتى بعد فر�ض العقوبة ب�شاأن جانب خمتلف من نف�ض احلدث اأو 

ب�شاأن ارتكاب جرمية نا�شئة من نف�ض الوقائع بعد حماكمة يف دولة اأخرى.

ف عادة بالعبارة 
َ
وتعلن املادة 14-7 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية املبداأ الذي ُيعر  -41

اللتينية، ne bis in idem، ومعناها اأنه ل يجوز للدولة اأن حتاكم ال�شخ�ض اأو تعاقبه على ذات اجلرم مرتني.

    "ل يج��وز تعري�ض اأحد جمددا للمحاكمة اأو للعقاب عل��ى جرمية �شبق اأن اأدين بها اأو برئ منها بحكم 

نهائي وفقا للقانون والإجراءات اجلنائية يف كل بلد". )اخلط حتت العبارة م�شاف( 

وكما هو مبني من خلل و�شع خط حتت العبارة فاإن املادة 17 ل تنطبق، مبقت�شى اأحكامها نف�شها، اإل داخل 

كل بلد على حدة. غري اأنه حتى داخل الدولة الواحدة يجب اأن يطبق املبداأ ويف�شر يف حالت حمددة. ففي 

ت�شري��ن الأول/اأكتوبر 1985 ج��رى ال�شتيلء على ال�شفينة ال�شياحية الإيطالي��ة اأكيلي لورو وُقتل راكب 

 "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 
)14(

.réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende"
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مع��اق واألقي به يف البحر. وواجهت ال�شلطات الإيطالية عددا من الق�شايا. ففي البداية اأكد كل من مكتبني 

خمتلف��ني من مكات��ب الدعاء العام وليته الق�شائية على الأحداث، وت��وىل الق�شية يف نهاية املطاف مكتب 

جن��وا. وكان ل ب��د من ت�شوية م�شائ��ل معقدة مت�شلة باحل�شان��ة الدبلوما�شية وامل�شوؤولي��ة القيادية عن عملية 

الختط��اف. ومل مي���ض ت�شرين الثاين/نوفمرب 1985 حتى كان عدد م��ن املتورطني يف عملية الختطاف قد 

اأدين��وا بالفع��ل بتهمة حيازة اأ�شلحة ومتفجرات وُحكم عليهم بال�شجن لف��رتات ما بني اأربعة اأعوام اإىل ت�شعة 

اأع��وام. واأتاحت اأحكام الإدانة احتج��از اخلاطفني يف ال�شجن حتى ل يتمكنوا من الفرار بينما يجمع اأع�شاء 

النيابة العامة الأدلة ب�شاأن التهم الأكرث خطورة املتمثلة يف اختطاف ال�شفينة واختطاف الب�شر وقتلهم. وجرت 

املحاكمة على تلك التهم يف وقت لحق، وُفر�شت عقوبات اإ�شافية.

ويف حني اأن العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية ل يجعل مبداأ عدم جواز حماكمة ال�شخ�ض   -42

 اإلزاميا اإل داخل كل نظام قانوين وطني على حدة فاإن الدولة ميكن اأن تطبق هذه 
ً
عل��ى ذات اجل��رم مرتني مبداأ

احلماية من جانب واحد على اأحكام الإدانة اأو الرباءة الأجنبية اإذا رغبت يف ذلك. وعلى ال�شعيد الثنائي، ميكن 

اعتم��اد ه��ذا املبداأ يف معاهدة. وعلى م�شتوى �شكوك الأمم املتح��دة ذات ال�شلة بالإرهاب، اتُّخذ قرار يف وقت 

مبكر من �شوغها بعدم اإدراج هذا احلكم، وظلت هذه املمار�شة متبعة بات�شاق منذ عام 1970. وكانت التفاقية 

م اأطرافه عمل  الدولي��ة لقم��ع ال�شتيلء غري امل�شروع على الطائرات اأول اتفاق مت�شل بالإرهاب يق�شي باأن جترِّ

اإجراميا. وورد يف الأعمال التح�شريية، وهي �شجل املفاو�شات ب�شاأن التفاقية، قرار ترك تطبيق مبداأ عدم جواز 

حماكمة ال�شخ�ض على ذات اجلرم مرتني لكل دولة طرف على حدة. وا�شُت�شهد بهذا التاريخ التفاو�شي يف قرار 

 التي اأيدت حكم��ا بال�شجن املوؤبد بتهمة القر�شنة 
)15(

ال�شتئن��اف يف ق�شي��ة الوليات املتحدة �شد عمر رزاق،

اجلوي��ة التي اأ�شفرت عن قتل اأحد مواطني الوليات املتح��دة واإ�شابة اآخرين. وكان رزاق قد ق�شى �شابقا �شبع 

جربت على 
ُ
�شن��وات يف احلب�ض يف مالطة عن جرائم القت��ل يف نف�ض عملية اختطاف طائرة م�شر للطريان التي اأ

الهبوط يف مالطة. وبعد اأن اأطلقت مالطة �شراح رزاق، مت ت�شليمه اإىل �شلطات الوليات املتحدة لدى و�شوله اإىل 

نيجرييا وحوكم يف الوليات املتحدة. وكما ذكرت املحكمة فاإن الأعمال التح�شريية:

 اأن املتفاو�ش��ني على املعاهدة نظروا يف اإمكانية حظر امللحق��ات املتتابعة �شراحة من خلل حكم 
ِّ

"... تب��ني
 عن عدم ج��واز حماكمة ال�شخ���ض على ذات اجلرم 

ّ
ين���ض عل��ى مب��داأ ne bis in idem )وه��و م�شطلح يعرب

مرت��ني وي�شتخدم يف اأحكام ال�شكوك الدولية؛ وتوجد له �شيغة اأخرى هي non bis in idem(. وراأت الدول 

خذ باآرائها يف نهاية املطاف، اأن 'هذا املب��داأ ل ُيطبق بالطريقة نف�شها على وجه 
ُ
املعار�ش��ة له��ذه الفكرة، التي اأ

الدقة يف جميع الدول'، واأنه، 'لدى اتخاذ قرار بالت�شليم اأو عدم الت�شليم، �شتطبق الدولة املعنية يف كل حالة 

الطريان  قاعدته��ا اخلا�شة ب�ش��اأن مو�شوع عدم جواز حماكم��ة ال�شخ�ض على ذات اجلرم مرت��ني'." منظمة 

املدين الدويل، اللجنة القانونية، الدورة ال�شابعة ع�شرة، الوثيقة LC/161-8877، يف 8 )1970(.

وقدم اخلبري الإ�شباين �شرحا للكيفية التي تف�شر بها ال�شلطات الق�شائية يف بلده مبداأ عدم جواز حماكمة   -43

ال�شخ���ض على ذات اجلرم مرتني. فهناك نظري��ة را�شخة ق�شائيا لدى املحكمة العليا الإ�شبانية ب�شاأن الع�شوية 

يف منظمة اإيتا هي اأن الإدانة الفرن�شية بتهمة التجّمع الإرهابي )وهي جرمية مماثلة من الناحية القانونية للجرمية 

ل حماكمة �شابقة ومتنع املحاكمة يف حمكمة اإ�شبانية. واحلجة  الإ�شبانية ب�شاأن الع�شوية يف منظمة اإرهابية( ت�شكِّ

يف ذل��ك ه��ي اأن منظمة اإيتا ذات بنية هرمية، ولديها ا�شرتاتيجية اإجرامية موحدة منبثقة من هيئاتها القيادية، 

م��ع بنية هرمية وا�شحة وتق�شي��م وظيفي للعمل بني اأع�شائها، والع�شوي��ة يف املنظمة هي حقيقة مو�شوعية ل 

.U.S. v. Omar M. Ali Rezaq, 234 F. 3rd 1121 (D.C. Dir. 1998), West Publishing Company 
)15(
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تتغري باختلف الإقليم الذي يوجد فيه ال�شخ�ض. ومن الناحية الأخرى فاإن ال�شمة املميزة الرئي�شية ملا و�شفه 

اخلب��ري الإ�شب��اين باأنه الإرهاب "اجلهادي" الدويل هي عدم وجود بني��ة راأ�شية. فخلفا للإيتا وغريها من 

املنظم��ات الأقدم، ي�ش��ري عمل هذا الإره��اب اأ�شا�شا على نحو اأفق��ي. وي�شاغ الن�ش��اط الإرهابي يف خليا 

يف الذي ت�شّعه منظمة القاعدة من خلل 
ّ
��ة م�شتقلة تعمل يف كل بل��د على حدة ا�شتجابة للإلهام التطر

ّ
حملي

و�شائ��ل الت�شال املختلفة )اأ�شا�شا الإنرتنت والتلفزيون(. ول يقوم بالتح�شري والتخطيط للهجمات الإجرامية 

املح��ددة وتنفيذها اإل من ينتم��ون اإىل اجلماعة الإرهابية اأو اخللية الإرهابية يف كل بلد على حدة. وباملثل فاإن 

كل خلية اإرهابية قائمة بذاتها وم�شتقلة يف ما تقوم به من اأن�شطة التدريب والتثقيف املذهبي والتجنيد. ولهذا 

ال�شبب، تتحدد الع�شوية يف املنظمات الإرهابية بالن�شاط الذي ت�شطلع به كل خلية على حدة يف اإقليم عملها 

اخلا���ض. وم��ن ثم ميكن اأن تكون م�شاركة ال�شخ�ض نف�شه يف ت�شكي��ل خليا خمتلفة يف بلدان �شتى خا�شعة 

للمعاقبة عليها ب�شورة منف�شلة يف كل ولية ق�شائية وطنية على حدة.

واملحاكم��ات املتعاقب��ة على ال�شلوك ذي ال�شلة ولك��ن غري املتطابق هي من الأم��ور ال�شائعة. ويرد يف   -44

الف�ش��ل الرابع، الب��اب دال ا�شتخدام اجلرائم الب�شيطة للقب�ض على عتاة املجرمني، و�شف لتربئة املتهمني يف 

الهجوم على فندق يرتاده �شياح اإ�شرائيليون يف ممب�شة يف كينيا. وكان اأحد هوؤلء املتهمني، وهو عمر ال�شعيدي 

عم��ر، قد حوكم خلل نف�ض الفرتة الزمنية حماكم��ة منف�شلة واأدين حليازة اأ�شلحة، وهي جرمية يبدو من راأي 

املحكم��ة اأنها كانت جزءا من خطة �شاملة من جانب اإحدى خليا القاعدة لرتكاب اأعمال اإرهابية. واأدانت 

املحاك��م الأملانية متني كابلن، الذي ي�شف نف�شه باأنه خليف��ة كولونيا، بتهمة التحري�ض على القتل. وبعد اأن 

ق�ش��ى اأرب��ع �شنوات يف ال�شجن عقوب��ة على هذه اجلرمية �ُشلم اإىل تركيا يف ع��ام 2004 وحكم عليه بال�شجن 

املوؤبد لرتكابه جرائم اأخرى. 

ويف الق�شي��ة �شري��دي �شد اأملانيا، الطلب 01/65655، التي �شدر احلك��م فيها يف 25 ت�شرين الأول/  -45

اأكتوب��ر 2006، ق��ررت املحكمة الأوروبية حلق��وق الإن�شان عدم وجود اأي انتهاك حلق��وق الإن�شان من جراء 

املحاكم��ات املتتابعة الناجتة من طول فرتات الحتجاز. ففي اآب/اأغ�شط�ض 1984 اأ�شدرت حمكمة يف برلني 

 1990 مذكرة توقيف بحق ال�شيد �شريدي بحجة اأنه م�شتبه فيه ا�شتباها قويا بقتل "�ض" من النا�ض. ويف عام 

اأ�ش��درت املحكمة نف�شها مذكرة اأخرى تتهم ال�شريدي واآخري��ن باأنهم اأعدوا لهجوم بالقنابل يف عام 1986 

عام  لبنان يف  فيه يف  امل�شتبه  واعُتقل  الأمريكي��ة.  امل�شلحة  القوات  من  اأفراد  عل��ى دي�شكو "لبيل" لقتل 

1992 واحُتج��ز بغية ت�شليمه. ويف عام 1994 براأته حمكم��ة لبنانية من تهمة قتل "�ض"، ولكن اأدين بتزوير 

وثائ��ق. يف عام 1996 ُرّح��ل ال�شريدي اإىل اأملانيا، واحُتجز بانتظار املحاكمة على تهم القتل العمد املرتكبة يف 

ع��ام 1990. وفى ت�شرين الثاين/نوفمرب 2001 اأدي��ن وحكم عليه بال�شجن ملدة 14 عاما، مع احت�شاب املدة 

التي ق�شاها يف مراحل الحتجاز املختلفة. وراأت املحكمة اأن مدة الحتجاز من عام 1996 اإىل وقت الإدانة 

متنا�شبة مع تعّقد الق�شية وملب�شاتها.

ويف ت�شري��ن الأول/اأكتوبر 2007 حكمت حمكمة فرن�شية على ر�شيد رم�شة بال�شجن املوؤبد بتهمة قتل   -46

متعلق��ة بجماع��ة اإرهابية. وكان ق��د حكم عليه يف ع��ام 2006 بال�شجن ملدة 10 �شنوات بتهم��ة انتهاك قانون 

املنظم��ات الإرهابي��ة الفرن�شي حيث وفر التمويل لأحد مفجري حمطة قط��ارات الأنفاق. وكانت هذه التهمة 

وغريه��ا م��ن التهم هي اأ�شا�ض اإج��راءات الت�شليم التي ا�شتم��رت ع�شر �شنوات يف حماك��م اململكة املتحدة. 

وكان��ت حمكم��ة جزائرية قد اأدانت رم�شة اأي�شا غيابيا ب�شبب هجوم فتاك بالقنابل يف مطار اجلزائر العا�شمة يف 

ع��ام 1992. ومل ي�شلَّم رم�شة قط ب�شبب ه��ذه التهمة، ولكنه اإذا اأعيد اإىل بلده يف اأي وقت فيمكن اأن يواجه 

العقوب��ة على هذه اجلرمية اأي�ش��ا. واأدين ع�شو يف اجلي�ض الأحمر الياب��اين يف الوليات املتحدة يف عام 1988 
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طلق �شراحه من ال�شجن وعاد اإىل اليابان يف عام 
ُ
ب�شبب خمالفات تتعلق باملتفجرات وبقوانني الهجرة. وعندما اأ

2007 اتُّه��م واأدين لقيامه بتزوير وثائق ر�شمية. ويف عام 2008 اأمرت حمكمة عليا يف اململكة املتحدة بت�شليم 

اأبو حمزة اإىل الوليات املتحدة. وكان اأبو حمزة مطلوبا بتهم تتعلق مبع�شكرات لتدريب الإرهابيني يف الوليات 

املتح��دة واأفغان�شتان، واحتجاز رهائن يف اليم��ن. وكان قد اأدين �شابقا يف اإجنلرتا لت�شجيعه اآخرين، اأثناء خطب 

األقيت يف م�شجد فينزبوري بارك وا�شُتن�شخت للتوزيع على اأ�شرطة واأقرا�ض، على ارتكاب جرمية القتل.

وتو�ش��ح حماكمة ريت�شارد ريد، الذي حاول تفجري طائرة بعب��وة نا�شفة يف حذائه، كيف ميكن اأن ينجم   -47

العدي��د من النتهاكات املرتابطة عن حادث واحد ب�شيط ن�شبي��ا. فكما هو مبني يف درا�شة اخلبري الأمريكي، 

اأدين ريد باجلرائم التالية يف حماكمة واحدة: حماولة ا�شتخدام �شلح دمار �شامل �شد مواطنني من الوليات 

املتح��دة اأثناء وجودهم خارج الوليات املتحدة؛ وحماولة قت��ل مواطنني من الوليات املتحدة اأثناء وجودهم 

خارج الوليات املتحدة؛ وو�شع عبوة نا�شفة على منت طائرة؛ وحماولة قتل واحد اأو اأكرث من الركاب والطاقم 

على منت طائرة تخ�شع، ا�شتنادا اإىل ت�شجيلها، للولية الق�شائية للوليات املتحدة؛ والتعر�ض مل�شيفة؛ وحماولة 

تدم��ري طائرة؛ وا�شتخدام عب��وة نا�شفة اأثناء ارتكاب جرمية من جرائم العنف. وباملثل، كانت تفجريات مدريد 

يف 11 اآذار/مار���ض 2004 تتعل��ق بتخبئة 13 قنبلة يف اأكيا�ض اأو حقائب ظه��ر، ت�شببت يف انفجارات يف 10 

قط��ارات وحمطت��ني، فاأ�شفرت عن مقتل 191 �شخ�شا واإ�شابة ما يقرب م��ن 000 2 �شحية، و�شببت اأ�شرارا 

بنحو 18 مليون يورو. وبعد ب�شعة اأيام، لقي 7 اأع�شاء يف اجلماعة الإرهابية م�شرعهم فى تفجري انتحاري عندما 

طوقته��م ال�شلطات يف مبنى �شكن��ي. وو�شف اخلبري الإ�شباين التهم املتعددة الت��ي وجهت اإىل 29 �شخ�شا 

ب�شاأن التخطيط للهجمات، وتنفيذها الفعلي، والقيام باأدوار �شرورية يف تنفيذ الهجمات، وامل�شاركة يف جماعة 

اإرهابية، والتجّمع الإجرامي. وتعلقت تهم اأخرى بالجتار غري امل�شروع باملخدرات واملتفجرات، وتزوير الوثائق، 

و�شرقة ال�شيارات، وغري ذلك من اجلرائم.

هاء-     الهجمات النتحارية وحدود اجلرائم امل�ستحدثة من اأجل الرد الالحق

اأثب��ت تزايد ع��دد امل�شتعدين للموت لتحقي��ق اأهدافهم عدم كفاية النظام القائ��م على الرد اللحق   -48

وال��ردع ملكافحة الإرهاب. فقد ي��وؤدي التحقيق وامللحقة الق�شائية بعد وقوع الهج��وم الإرهابي اإىل �شجن 

الإرهابي��ني الذي��ن مل ميوتوا يف الهجوم وبع�ض �شركائه��م وتعطيلهم، اإل اأن هذه التداب��ري القائمة على الرد 

اللح��ق ل تتيح التدخل الوقائي �شد اجلماعات الإرهابية والإرهابيني قبل اأن يتمكنوا من ارتكاب اأعمال 

العنف التي يعتزمونها.

ول يتعل��ق الإره��اب بال�شرورة بالهجم��ات النتحارية. فالعديد من اجلماعات الت��ي ت�شعى اإىل فر�ض   -49

اإرادتها عن طريق و�شائل اإرهابية مل تعتمد اأبدا ا�شرتاتيجية الهجمات النتحارية. وت�شم هذه الفئة "الكتائب 

"العمل املبا�شر" و"ف�شيل  والأملانية  الفرن�شي��ة  ونظريتيها  والثمانينات،  ال�شبعينات  احلم��راء الإيطالية" يف 

ال�شجن جرمية النتحار(،  اأثناء  بالفعل  ارتكبوا  الأملاني��ة  اأع�شاء اجلماعة  بع�ض  اأن  اجلي���ض الأحمر" )رغم 

ومنظم��ة الإيت��ا احلالية )Euskadi Ta Askatasuna اأو وطن البا�شك واحلري��ة(. بيد اأن ما كان يف املا�شي �شيئا 

ن��ادرا يف التكتيكات الإرهابي��ة اأ�شبح الآن ماألوفا. ومن��ذ الثمانينات، ارتكبت اجلماع��ة النف�شالية ال�شري 

لنكية العنيفة، جبهة منور حترير اإيلم التاميلية، ع�شرات الهجمات النتحارية يف الأماكن العامة، موقعة املئات 

من ال�شحايا املدنيني، ومن بينهم رئي�شة ل�شري لنكا ورئي�ض وزراء هندي �شابق.
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واعتم��د اأن�شار ق�شايا اأخرى تكتيكات انتحارية. فق��د اأ�شفرت هجمات 11 اأيلول/�شبتمرب 2001 عن   -50

مقت��ل جميع املتورطني يف ا�شتخ��دام الطائرات املخطوفة ك�شلح ارتطامي ح��ارق. و�شارك يف تفجري النادي 

الليل��ي يف بايل يف 12 ت�شري��ن الأول/اأكتوبر 2002 انتحاري واحد على الأق��ل، وُعزيت جميع التفجريات 

رين انتحاريني. وعاي�شت رو�شيا تفجري قطار ركاب  الثلثة يف بايل يف 1 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2005 اإىل مفجِّ

خ��ارج مدينة مينريالنيه ف��ودي، يف اإقليم �شرتافروبول، بالقرب من احل��دود ال�شي�شانية، يوم 5 كانون الأول/

ر اأن قوتها النفج�ارية تبل�غ ما بني 5 كغ�م و10 كغ�م من مادة  دي�شم��رب 2003. فقد فجر انتحاري قنبلة يق��دَّ

تى اإن تى، مما اأدى اإىل وفاة ما يقرب من 50 �شخ�شا. ونّفذ انتحاري تفجري مرتو اأنفاق يف مو�شكو يف 6 �شباط/

فرباي��ر 2004، ونّف��ذ انتحاري كذل��ك هجوما اآخر على م��رتو الأنفاق يف 31 اآب/اأغ�شط���ض 2004، واأدى 

ذل��ك اإىل الإقرار بالذنب من جانب اثنني من املنظمني هما املتعاطفان مع ال�شي�شان تانبي خودييف ومك�شيم 

باناري��ن. ولقيت انف�شاليتان �شا�شانيت��ان حتفهما يف تفجريات 24 اآب/اأغ�شط���ض 2004 التي دمرت طائرة 

�شرك��ة فوجلا اآفيا اإك�شربي�ض وطائ��رة خطوط �شيبرييا اجلوية بعد اإقلع كل من الطائرتني من مطار دوموديديفو 

مبو�شكو. ووقع هجومان انتحاريان اإرهابيان يف القاهرة يف عام 2005. ففي 5 اأيار/مايو 2005 قام فارٌّ من وجه 

العدالة مطلوب يف ق�شية الهجوم بالقنابل على �شوق خان اخلليلي يف �شارع جوهر القائد يف منطقة الأزهر يف 

القاه��رة، املذك��ورة يف احلا�شية 9، بالقفز من معرب فوقي على طريق �شريع يف القاهرة يف منطقة �شياحية، مفجرا 

قنبل��ة وم�شيب��ا العديد من النا�ض بجروح. وبع��د ذلك بوقت ق�شري، هاجمت خطيبت��ه واأخته حافلة �شياحية 

باإط��لق نار، وقتلت اإحداهما الأخرى ثم اأطلقت النار على نف�شها قبل اأن يت�شنى القب�ض عليهما. ولقي كل 

مفجري �شبكة النقل الأربعة يف لندن يف 7 متوز/يوليه 2005 حتفهم عندما انفجرت اأجهزتهم النا�شفة. وفّجر 

مهاجمان انتحاريان قنبلتني من القنابل الثلث التي ا�شُتخدمت يف هجمات 23 متوز/يوليه 2005 يف منتجع 

�ش��رم ال�شيخ امل�شري. وكان��ت التفجريات املن�شقة لفنادق رادي�شون وغراند حي��اة ودييز اإن يف عمان الأردن 

يف 9 ت�شري��ن الثاين/نوفمرب 2005 جميعه��ا هجمات انتحارية، واإن كانت ال�شرتة النا�شفة التي ارتدتها امراأة 

�شارك��ت يف الهجوم مل تنفج��ر وُقب�ض عليها. واغتال مر�شحَة الرئا�شة الباك�شتاني��ة بناظري بوتو يف روالبندي، 

باك�شت��ان، يف عام 2007 مهاج��ٌم انتحاري. كما نفذ انتحاريون التفجريات الت��ي ا�شتهدفت ال�شرطة وفندق 

ماري��وت يف اإ�ش��لم اآباد يف متوز/يولي��ه واأيلول/�شبتم��رب 2008 واأي�شا �شفارة الهند يف كاب��ول يف متوز/يوليه 

2008. وقاتل املهاجمون يف مومباي، الهند، يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2008 ب�شرا�شة، ولكن ل بد اأنهم كانوا 

يتوقعون اأن يكون احتمال جناتهم �شئيل بعدما دفعت ال�شلطات بقوات كبرية باجتاه املباين التي كان ال�شحايا 

ُيقتلون فيها. 

وو�شف اخلب��ري اجلزائري التفجريات النتحارية التي بداأت يف مدين��ة اجلزائر يف ني�شان/اأبريل 2007   -51

و�شملت هجمات على ق�شر احلكومة ومقر الأمم املتحدة واملجل�ض الد�شتوري واأهدافا حكومية ومدنية اأخرى. 

وقد اأظهرت حتقيقات ال�شرطة يف تلك الهجمات اأن غالبية النتحاريني كانوا يعانون من اإعاقات ذهنية اأو بدنية 

جعلتهم مهيئني نف�شيا لل�شعي اإىل ال�شت�شهاد. وكان من بني هوؤلء مراهق يف �شن 15 عاما ورجل يف �شن 62 

عاما يعاين من م�شاكل �شحية. وباملثل فاإن الطالب البالغ من العمر 18 �شنة الذي اأقنعه مر�شدوه الأكرب �شنا 

بتنفي��ذ الهج��وم بالقنبلة يف �شوق خان اخلليلي يف القاهرة يف 7 ني�شان/اأبريل 2005 ُو�شف يف بيان من وزارة 

الداخلية امل�شرية باأنه كان يعاين من الكتئاب بعد وفاة والده.

وكان��ت كل املحاكمات املبين��ة يف هذا الف�شل قائمة على الرد اللحق، فق��د جرت بعد اأن مت بالفعل   -52

ارتكاب الأحداث الإرهابية اأو حماولة ارتكابها. ومن الوا�شح اأن قوانني مكافحة الإرهاب ت�شبح قا�شرة عندما 
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ل ت�شمح بالرد اإل بعد اأن يلقى ال�شحايا الأبرياء حتفهم اأو ي�شابوا بجروح. وف�شل عن ذلك فاإن الأثر الرادع 

التقلي��دي للتحقيق واملحاكمة والعقوبة بعد ارتكاب اجلرمية يكون غ��ري ذي مو�شوع لدى الأفراد امل�شتعدين 

للم��وت لتحقيق هدفه��م. وتتطلب �شرورة منع العواق��ب التي ميكن اأن تكون كارثي��ة للإرهاب التدخل يف 

الوق��ت املنا�شب ملنع اإعداد وتنفيذ ما ي�شمى الهجمات "ال�شت�شهادي��ة". والأ�شخا�ض ذوو العاهات العقلية 

نون من التاأثري ال��رادع للعقوبات  اأو اجل�شدي��ة والراغب��ون يف املوت يف �شبي��ل الو�شول اإىل الفردو���ض حم�شّ

اجلنائي��ة. ويب��ني الف�شل الثالث جرائم القان��ون اجلنائي التي ت�شتجيب لهذه ال�شواغ��ل من خلل ال�شماح 

م اخلطوات التح�شريية املف�شية اإىل الإرهاب 
ّ
باتخاذ الإجراءات الوقائية يف الوقت املنا�شب. فالقوانني التي جتر

ميك��ن اأن تردع غ��ري امل�شتعدين للت�شحية بحياتهم اأو للتعر�ض خلطر ال�شج��ن ب�شبب ارتكاب اجلرائم. وحتى 

الذين هم على ا�شتعداد للموت من اأجل ق�شية، والذين ل ميكن بالتايل ردعهم عن طريق التهديد بال�شجن، 

ميك��ن منعهم من الت�شبب يف وقوع وفي��ات واإ�شابات اإذا مت تعطيلهم عن طريق احتجازهم يف الوقت املنا�شب 

لرتكابهم جرائم حت�شريية.
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األف-     التجّمع بغر�ض الإعداد لأعمال اإرهابية

يف بع���ض البل��دان، ول �شيما البل��دان املعتادة على تقالي��د القانون الروماين اأو القان��ون املدين، يعترب   -53

ت�شكيل جماعة للإعداد لعمل اإرهابي واحد اأو اأكرث جتّمعا اإجراميا اأو اإرهابيا. وت�شبح امل�شاركة يف تنظيم من�شاأ 

للإعداد لعمل اإجرامي فعًل معاقباً عليه حاملا يتبني ذلك التح�شري من خلل القيام بعمل مادي، حتى قبل 

اعتماد خطط حمددة ملهاجمة هدف معني

وقد �شدد اخلرباء املنتمون اإىل الق�شاء الفرن�شي على اأهمية ال�شتباق يف مكافحة الأن�شطة الإرهابية. وهم   -54

ي��رون اأن ذلك املفه��وم متطور كثريا يف فرن�شا ويلزم التو�شع فيه على ال�شعيد الدويل. وقد اأدت جتربة فرن�شا مع 

الهجم��ات الإرهابية، مبا يف ذلك الهجمات العديدة بالقنابل يف املح��لت التجارية وحمطات املرتو والأماكن 

العام��ة الأخ��رى، وعلى املكاتب احلكومي��ة، اإىل اعتماد قانون ب�شاأن التجّمع الإرهاب��ي يف عام 1996. وتن�ض 

ل اأو جمعية ُتن�شاأ بق�شد  امل��ادة 421-2-1 م��ن قانون العقوبات على املعاقبة على امل�شاركة يف اأي جماعة ت�شكَّ

التح�شري، املتبني من فعل مادي واحد اأو اأكرث، لأي من الأعمال الإرهابية املذكورة يف املواد ال�شابقة من مدونة 

 وو�شف اأحد اخلرباء هذا القانون باأنه حج��ر الزاوية يف الأحكام القانونية اخلا�شة مبكافحة 
)16(

القان��ون اجلنائي.

الإره��اب يف فرن�ش��ا. وين�شّب تركيزه على وجود بنية لوج�شتية يعم��ل اأع�شاوؤها على حتقيق هدف م�شرتك هو 

ممار�شة عمل اإرهابي اأو دعمه. وميكن اأن تو�شف اأي جماعة باأنها رابطة اإجرامية اإذا قامت بتجميع وحفظ ما يلزم 

للأعم��ال الإرهابي��ة من قدرات ومن بنية لوج�شتية، وقامت بعمل مادي م��ا �شوب التح�شري لتلك الأعمال، 

حتى قبل اأن يتم اختيار هدف اأو و�شع خطة للهجوم. ويي�شر هذا املفهوم القانوين ملحقة التنظيمات الهرمية 

وكذلك التجمعات الأفقية التي تعمل با�شتقللية كبرية ومببادرة حملية، مثل خليا القاعدة.

 اخلبري الإ�شباين كي��ف اأن اإن�شاء جرمية التجّم��ع الإرهابي مفيد مللحق��ة اجلماعات ذات البنية 
َّ

وب��ني  -55

الهرمية. وتذكر الدرا�شة احلكم ال�شادر عن املحكمة العليا الإ�شبانية، بالرقم 2007/119. فهذا احلكم يحلل 

اأركان اجلرمية املن�شو�ض عليها يف ذلك البلد ب�شاأن امل�شاركة يف منظمة اإرهابية اأو العمل يف خدمتها اأو التعاون 

معها. وتو�شل التحليل اإىل اأن تلك العنا�شر هي وجود عدد من الأ�شخا�ض املرتبطني بعلقات ت�شل�شل هرمي 

وتبعي��ة، بغر�ض ارتكاب اأعمال عنف من اأجل تقوي�ض النظام الد�شتوري اأو الإخلل بال�شلم العام اإخلل 

خطريا. ويجب اأن تكون هذه امل�شاركة ذات طابع غري متقطع ودائمة. وتتطلب امل�شاركة اأي�شا القبول باأغرا�ض 

اجلماع��ة وبنتائ��ج اأعمالها، ويج��ب اأن تهدف اإىل تعزيز ه��دف اجلماعة. وت�شت�شهد درا�ش��ة اخلبري الإ�شباين 

باحلكم ال�شادر عن املحكمة العليا يف 19 كانون الثاين/يناير 2007 يف ق�شية خاراي-�شايكا-�شيغي واحلكم 

ال�ش��ادر يف 17 متوز/يوليه 2008 يف ق�شية تفج��ريات 11 اآذار/مار�ض 2004. ويبنّي هذان احلكمان اأنه حاملا 

تق��رر املنظم��ة ارتكاب اجلرائم ل ي�شبح من ال�شروري اأن ترتكب تل��ك اجلرائم اأو حتى اأن يكون تنفيذها قد 

 )القان��ون ال�ش��ادر يف 22 متوز/يولي��ه 1996(: "تعترب عمل من اأعمال الإرهاب اأي�شا امل�شارك��ة يف جماعة ُت�شكل اأو جمعية ُتن�شاأ 
)16(

بق�شد التح�شري، املتبني من فعل مادي واحد اأو اأكرث، لأي من اأعمال الإرهاب املذكورة يف املواد ال�شابقة".
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بداأ. ويجب اأن يحدث بع�ض الن�شاط اخلارجي لكي يتبني اأن اأع�شاء اجلماعة انتقلوا من الأفكار اإىل العمل، 

لك��ن هذا الن�شاط ميكن اأن يكون متعلقا مبختلف اجلوان��ب املت�شلة بالهدف اجلنائي، مثل التدريب، اأو تقدمي 

الدع��م للأع�شاء الآخري��ن، اأو التمويل، اأو الإعداد للقيام باأعمال مل�شاعدة من �شريتكبون اجلرم املعتزم. ويف 

بع���ض الأحيان ُتعترب �شرورة وج��ود فعل مادي هذه �شمة متيز جرمية التجّمع الإجرامي يف نظم القانون املدين 

عن جرائم التاآمر يف نظم القانون العام. ولي�ض هذا هو احلال دائما، كما هو مبني يف الف�شل الثالث، الباب باء، 

التاآمر لرتكاب اأعمال اإرهابية.

 العديد م��ن اأع�شاء فريق اخلرباء العامل كيف ميكن �شجن املهاجم��ني املحتملني وتعطيلهم قبل 
َّ

وب��ني  -56

اأن يتمكن��وا م��ن اجناز العمل الإرهابي العنيف املعتزم. وكانت ق�شية عر�شها الع�شو الرو�شي يف فريق اخلرباء 

تتعل��ق بجماعة تلق��ت تدريبا ع�شكريا وُزودت بكمي��ات كبرية من الأموال والأ�شلح��ة واملتفجرات واأدوات 

التفج��ري. ومل يتمكن اأع�ش��اء اجلماعة من ارتكاب اأعم��ال الإرهاب املعتزمة يف املوق��ع امل�شتهدف اأو حتى 

حماول��ة ارتكابها، لأن قوات الأمن اعتقلتهم بعد مغادرتهم ال�شي�ش��ان. وعلى الرغم من ذلك كان بالإمكان 

مبوج��ب القانون الرو�شي اأن يدانوا ب�شبب ع�شويتهم يف جماعة م�شلحة غري �شرعية ذات اأغرا�ض اإرهابية، وقد 

اأدينوا فعل. وين�ض قانون املنظمات الإرهابية يف بريو، يف املادة 322 من قانون العقوبات، على عقوبة بال�شجن 

لة للتحري�ض على اأعمال الإرهاب اأو  ملدة ترتاوح بني ع�شر �شنوات وع�شرين �شنة ملن ي�شاركون يف منظمة م�شكَّ

التخطيط لها اأو ت�شجيعها اأو تنظيمها اأو ن�شرها اأو ارتكابها، وين�ض على اأن تفر�ض العقوبة ملجرد تكوين جماعة 

م املادة 2 من القانون  اأو رابط��ة بغر�ض الإره��اب )por el sólo hecho de agruparse o asociarse(. وباملث��ل جترِّ

الحت��ادي املك�شيكي ملكافحة اجلرمية املنظمة، ال�شادر يف ت�شري��ن الثاين/نوفمرب 1996، قيام ثلثة اأ�شخا�ض 

اأو اأك��رث بتنظيم اأنف�شهم اأو التفاق على تنظي��م اأنف�شهم لرتكاب اجلرائم املبينة فيه، مبا فيها جرائم الإرهاب، 

."por ese sólo hecho" وتن�ض على حم�ض اأن يعاقبوا على حم�ض ذلك الفعل

وو�شف اخلبري اجلزائري قانونا �شدر يف عام 1995 يدرج اجلرائم الإرهابية يف املادة 87 مكررا من قانون   -57

العقوب��ات. وف�شل عن الأحكام ال�شابقة ب�شاأن العت��داءات على املمتلكات العامة وعلى ال�شلمة اجل�شدية 

للأ�شخا�ض وممتلكاتهم، اأ�شاف امل�شرعون الهجمات على البيئة وعلى حرية ممار�شة ال�شعائر الدينية وغري ذلك 

م��ن احلري��ات املدنية. ومن اأجل الوقاية م��ن الإرهاب، ين�ض قانون العقوبات عل��ى عقوبات على امل�شاهمني 

بالفكر والتخطيط الذين:

املحظورة؛ الإرهابية  الأعمال  لرتكاب  جماعة  يوجهون  اأو  ينظمون  اأو  يوؤ�ش�شون  اأو  ين�شئون  	•   

ينتمون اإيل جماعة كهذه اأو ي�شاركون فيها؛  	•   

ينخرطون يف تربير الأعمال الإرهابية اأو ت�شجيعها اأو متويلها؛ 	•   

ي�شتن�شخون وثائق تدافع عن الإرهاب اأو ين�شرونها؛  	•   

ين�شطون يف منظمة اإرهابية اأو ين�شمون اإليها، حتى واإن مل تكن اأن�شطتها موجهة اإىل اجلزائر؛ 	•   

يلقون دون اإذن خطباً هدامة يف امل�شاجد اأو غريها من الأماكن العامة. 	•   

واأ�شيفت هذه اجلرائم اجلديدة اإىل جمموعة القوانني اخلا�شة باجلرائم العادية املرتبطة بالأعمال الإرهابية، من 

قبيل الجت��ار بالأ�شلحة، وا�شتعمال املتفجرات، وا�شتخدام وثائق هوية م��زورة، و�شرقة ال�شيارات، وا�شتخدام 

ال�شيارات املفخخة، الخ.



23 ثالثا-      الأفعال املجّرمة من اأجل منع الأعمال الإرهابية

وتت�ش��ح الفائدة الوقائي��ة لقوانني التجّمع الإجرامي من الرد على موؤام��رة لتفجري �شوق عيد امليلد يف   -58

�شرتا�شبورغ يف كانون الأول/دي�شمرب 2000. فقد اأدين اأربعة اأ�شخا�ض يف اآذار/مار�ض 2003 يف فرانكفورت 

باأملاني��ا بتهمة التجّمع لرتكاب جرمية القت��ل فيما يت�شل باملوؤامرة التي مت اإحباطها. وُحكم يف اإحدى املحاكم 

الفرن�شية يف كانون الأول/دي�شمرب 2004 على ع�شرة اأع�شاء يف املجموعة اأو معاونني لهم بال�شجن مل�شاركتهم 

يف جماعة اإرهابية انتهاكا للمادة 421-2-1. وثمة مثال اأحدث للتدخل الوقائي يتعلق باجلماعة التي تلقب 

بال�شبك��ة ال�شي�شانية لأن بع�ض اأع�شائها تلقوا تدريبا يف ال�شي�شان. ففي عام 2006 ُحكم على 25 ع�شوا من 

اجلماع��ة بال�شج��ن ملدد ت�شل اإىل ع�شر �شن��وات بتهمة التجّمع الإجرامي فيما يتعل��ق بخطة اإرهابية ملهاجمة 

العديد من املواقع يف باري�ض، من بينها برج ايفل. وقد اأدينوا يف حمكمة فرن�شية بعد �شبط مواد كيميائية ومواد 

ل�شنع القنابل و�شرتة واقية من الأ�شلحة الكيميائية ومكونات خا�شة بالتفجري عن طريق التحكم عن بعد.

ولدى بع�ض الدول قانون خا�ض للجمعيات الإرهابية وقانون عام للأنواع الأخرى من التجّمع الإجرامي.   -59

وهذا هو احلال يف قانون العقوبات الفرن�شي. فاملادة 421-2-1 تعلن اأن امل�شاركة يف جماعة م�شّكلة لرتكاب 

جرائم اإرهابية هي عمل من اأعمال الإرهاب، يعاقب عليها بال�شجن ملدة 10 �شنوات للع�شو يف اجلماعة و20 

م يف اجلماعة. ومبوجب املادة 450-1 يعاقب عل��ى امل�شاركة يف جماعة اإجرامية ل تبغي  �شن��ة للقائ��د اأو املنظِّ

الإخ��لل بالنظام العام ع��ن طريق الرتويع اأو الإرهاب بال�شجن ملدة خم�ض �شن��وات اإىل ع�شر �شنوات، تبعا 

جل�شام��ة اجلرم الذي ت�شكل��ت اجلماعة لرتكابه. وميكن اأن يفرت�ض اأن��ه اإذا كان الدليل على وجود الغر�ض 

الإرهاب��ي للمنظم��ة �شعيفا ولك��ن كان الدليل على اأعماله��ا الإجرامية قويا فيمكن اأن جت��ري املحاكمة يف 

الق�شي��ة باعتباره��ا ق�شية م�شاركة يف جماعة اإجرامية ولي�ض جماعة اإرهابي��ة. ويف حالة الإدانة، تكون احلدود 

الق�شوى للعقوبات هي احلدود املطبقة على اجلماعات الإجرامية العادية.

وميي��ز قانون العقوبات الأملاين اأي�ش��ا اجلماعة الإرهابية عن اجلماعة الإجرامية العادية. فت�شكيل منظمة   -60

اإرهابية يتعلق باأي منظمة ت�شّكل لتعري�ض حياة الإن�شان اأو �شلمته للخطر فيما يت�شل بغر�ض �شيا�شي يتمثل 

يف تروي��ع ال�شكان اأو اإرغام �شلطة عامة اأو الق�شاء على مبادئ دولة اأو منظمة دولية اأو اإحداث تغيريات كبرية 

يف تل��ك املب��ادئ. ويعاَقب على الع�شوية يف مثل هذه املنظمة مبوجب امل��ادة 129-اأ من القانون بال�شجن من 

�شن��ة اإىل ع�ش��ر �شنوات، مع حد اأدنى قدره ثلث �شنوات لقائ��د اجلماعة. وجتري املحاكمة مبوجب هذه املادة 

يف الدائ��رة البتدائية ملحكمة اإقليمية عليا، وتعترب املحكمة يف هذه احلالة وطنية ويحق ا�شتئناف حكمها اأمام 

م املادة 129 من القانون ت�شكيل جماعة اإجرامية موجهة نحو ارتكاب اجلرائم  حمكم��ة العدل الحتادية. وجترِّ

العادية. ول يعاَقب عادة على الع�شوية يف مثل هذه اجلماعة باأكرث من ال�شجن ملدة خم�ض �شنوات اأو الغرامة، 

م��ع حد اأدن��ى لعقوبة القائد هو ال�شجن ملدة �شتة اأ�شهر. واإذا كانت اأه��داف اجلماعة اأو اأن�شطتها تنطوي على 

جرائم معينة خطرية فيمكن احلكم بال�شجن ملدة ت�شل اإىل ع�شر �شنوات. وتتم املحاكمة وال�شتئناف يف اإطار 

حماكم الولية.

وكم��ا كان احل��ال فيما يتعلق باجلرائ��م املت�شلة ب�توجيه وتنظ�ي��م الأعمال الإرهابي��ة امل�شار اإليها يف   -61

الفقرت��ني 31 و32، كث��ريا ما تتفاوت العقوبة القانونية على جرائم التجّم��ع الإرهابي تبعا لو�شائل اجلماعة اأو 

غر�شها اأو ن�شاطها اأو ملدى م�شاركة ال�شخ�ض فيها. وقد عر�ض الع�شو الرتكي يف فريق اخلرباء العامل الأحكام 

ذات ال�شلة من القانون الرتكي ملكافحة الإرهاب، املادة 7 )املنظمات الإرهابية(، على النحو التايل: 
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   "يعاق��ب وفقا لأحكام املادة 134 من قانون العقوبات الرتكي كل من يوؤ�ش�ض منظمة اإرهابية اأو يقودها 

اأو ي�شب��ح ع�ش��وا فيها، بغر�ض ارتكاب جرمية، عمل على حتقي��ق اأهداف حمظورة قانونا يف املادة 1، من 

خلل اأ�شاليب ال�شغط والتهديد والرتويع والقمع والوعيد، بال�شتفادة من القوة والعنف. ويعاقب كل 

من يرتب اأن�شطة املنظمة باعتباره قائدا للمنظمة".

وتن�ض املادة 134 من قانون العقوبات الرتكي )املنظمات امل�شلحة( على ما يلي: 

   ")1(      ُيحكم بعقوبة ال�شجن ملدة ع�شر �شنوات اإىل خم�ض ع�شرة �شنة على اأي �شخ�ض ين�شئ اأو يقود 

منظمة م�شلحة بغر�ض ارتكاب اجلرائم املذكورة يف اجلزءين الرابع واخلام�ض من هذا الف�شل.

   )2(        ُيحكم بعقوبة ال�شجن ملدة خم�ض �شنوات اإىل ع�شر �شنوات على اأي �شخ�ض ي�شبح ع�شوا يف 

املنظمة املبينة يف الباب الأول."

وتن���ض امل��ادة 7 من قانون مكافح��ة الإرهاب الرتكي عل��ى اأن كل من يقوم بالدعاية ملنظم��ة اإرهابية يعاقب 

بال�شجن ملدة �شنة اإىل خم�ض �شنوات. وتن�ض تلك املادة اأي�شا على معاقبة كل من يغطي وجهه كليا اأو جزئيا 

لإخفاء هويته يف اجتماعات اأو م�شريات ت�شكل دعاية ملنظمة اإرهابية اأو يحمل �شعارات اأو اإ�شارات اأو يهتف 

ب�شعار اأو يرتدي اأزياء ر�شمية اأو �شعارات لإظهار الع�شوية يف منظمة اإرهابية اأو لإظهار الدعم لها.

وته��دف املادة 86 مكررا )د( من قانون العقوب��ات امل�شري اإىل تثبيط املواطنني امل�شريني املوجودين يف   -62

بل��دان اأجنبية عن امل�شارك��ة يف الإرهاب. وكما اأو�شح اخلبري امل�شري، يعاق��ب مبوجب هذه املادة اأي مواطن 

م�ش��ري ين�ش���م يف بل���د اأجنبي اإىل اأي جمعي��ة اأو هيئة اأو منظم��ة اأو جماعة اإرهابية ت�شتخ��دم الإرهاب اأو 

التدري��ب الع�شك��ري لتحق�يق اأه�دافها، ب�ش�رف النظر ع�ن ا�شمها، حت��ى واإن مل تكن اأفعالها موجهة �شد 

 تتعلق بجماعة 
)17(

م�ش��ر. وتطبق بلدان اأخ��رى مفاهيم للجرائم تخ�ض ثقافتها القانونية. وثمة ق�شي��ة �شودانية

قامت يف عام 1994 بتجريد �شباط �شرطة من اأ�شلحتهم وقتلت ثلثة �شباط و 16 م�شليا يف م�شجد واأطلقت 

الن��ار على اأ�شخا�ض يف منزل اأ�شامة بن لدن وخططت لقتل الزعيم ال�شيا�شي ح�شن الرتابي. وكما هو مبني 

يف املن�ش��ور ال�ش��ادر باللغة الإنكليزية، ف�شرت املحكم��ة مفهوم جرمية احلرابة املغّلظ��ة يف ال�شريعة الإ�شلمية 

وحكمت باأن عقوبة الإعدام هي العقوبة املنا�شبة لقائد هذه اجلماعة املتطرفة.

باء-      التاآمر لرتكاب اأعمال اإرهابية

جرمي��ة التاآمر هي النظري يف بلدان القانون العام جلرمية التجّم��ع الإجرامي اأو الإرهابي يف بلدان القانون   -63

املدين. ويتيح اإن�شاء هذه اجلرمية امللحقة الق�شائية على التفاق على ارتكاب عمل اإرهابي، حتى قبل حماولة 

ارت��كاب عم��ل عنيف اأو اإجنازه. وت�شرتط بع�ض وليات القانون العام الق�شائية اأن يتم ارتكاب عمل "�شافر" 

قب��ل اأن تك��ون املوؤامرة كاملة، وهو عم��ل مماثل للعمل املادي ال��ذي ت�شرتطه قوانني التجّم��ع الإجرامي يف 

وليات القانون املدين الق�شائية. 
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وجرمي��ة التاآمر هي النظري يف القانون العام للجرائم ال�شتباقية اأو التح�شريية، املن�شو�ض عليها يف قوانني   -64

فرن�ش��ا واأملانيا وغريها من بلدان القانون املدين. وكان��ت جرمية التاآمر هي التهمة املوجهة يف ق�شية ريجينا �شد 

خيام يف اململكة املتحدة يف عام 2006. وت�شنت املحاكمة بتهمة التاآمر لإحداث تفجريات ت�شكل خطرا على 

لقي القب�ض على 
ُ
احلياة الب�شرية على الرغم من اأن ال�شرطة قامت بتحييد املواد املتفجرة املعتزم ا�شتخدامها واأ

املتاآمري��ن قب��ل اأن يقرروا م��ا اإن كان هدفهم ينبغي اأن يكون ملهى ليليا �شه��ريا اأم موقعا اآخر يف لندن. وكان 

التاآم��ر م��ن اأجل القتل هو التهمة املوجهة اإىل الأربعة الذين حاولوا تفجري اأجهزة مرجتلة يف مرتو لندن يف 21 

متوز/يوليه 2005، على الرغم من اأن العن�شر النفجاري الرئي�شي لقنابلهم مل ينفجر. 

وت�شرتط قوانني التجّمع الإرهابي الفرن�شية والإ�شبانية املذكورة يف الف�شل الثالث، الباب األف، التجمع   -65

بغر���ض الإعداد لأعمال اإرهابية، وج��ود عمل خارجي ما للتدليل على اأن اجلماعة ت�شعى اإىل حتقيق اأهداف 

اإرهابي��ة. وق��د ف�شر اخلبري الإ�شباين هذا ال�شرط باأنه �شمان للتدليل على اأن املتهمني قد انتقلوا من الفكر اإىل 

العم��ل. وتوجد يف بلدان القانون العام جمموعة متنوعة م��ن النهوج ب�شاأن ما اإن كان اتفاق املوؤامرة يجب اأن 

يق��رتن بعمل مادي لكي ُيعاقب علي��ه. وي�شار اإىل هذا العمل املادي عادة يف ت�شريع��ات القانون العام وفقهه 

القان��وين باأنه "عم��ل �شافر". وت�شرتط اأ�شرتاليا ارتكاب عمل �شافر بو�شفه ركن��اً من اأركان جرمية املوؤامرة يف 

قانونها الحتادي. وي�شرتط عدد كبري من بلدان القانون العام الإتيان بعمل �شافر لوقوع جرمية التاآمر لرتكاب 

اخليانة العظمى، ولكن لي�ض لوقوع غريها من اجلرائم. وقد تر�ّشخ بال�شوابق الق�شائية للمحكمة العليا بالوليات 

املتحدة اأنه ل يلزم اإثبات الإتيان بعمل �شافر ما مل ين�ض القانون �شراحة على هذا ال�شرط. ول تت�شمن قوانني 

التاآم��ر املتعلقة باملخدرات وغ�شل الأموال يف الوليات املتحدة هذا ال�شرط. اأما القانون العام للتاآمر والقوانني 

ف املوؤامرات الهادفة اإىل قت��ل مواطنني اأمريكيني خارج الوليات املتح��دة اأو اإىل توفري دعم مادي  الت��ي تعرِّ

للإرهاب اأو اإىل ارتكاب اأعمال اإرهابية تتخطى احلدود الوطنية، فكلها ت�شرتط ارتكاب عمل �شافر. 

جيم-      ع�سوية املنظمات غري امل�سروعة اأو دعمها

ت�ش��رتط قوانني التجّمع الإرهابي والتاآمر اأن تقرر املحكمة م��ا اإن كانت جمموعة معينة من الأ�شخا�ض   -66

موجودة وما اإن كان الفرد املدعى عليه يوؤيد الأغرا�ض غري م�شروعة لتلك املجموعة اأو يعرفها. واملعيار الواجب 

التطبي��ق ه��و عبء الإثبات يف اإطار القانون اجلنائي. وثمة جرمية بديل��ة هي امل�شاركة يف منظمة غري م�شروعة. 

ويتطلب هذا النهج التجرميي اعتماد قانون يخّول ل�شلطة تنفيذية اأو ق�شائية اأو �شلطة اأخرى ال�شلحية القانونية 

حلظر جماعة باعتبارها جماعة غري م�شروعة. وكثريا ما ي�شتند البت يف عدم ال�شرعية اإىل معيار اإثبات اأدنى من 

املعيار املطلوب يف املحاكمات اجلنائية. وبعد اأن ي�شبح هذا التعيني نهائيا، ت�شبح الع�شوية يف املنظمة املحظورة 

اأو م�شاندته��ا فعًل جنائياً. ويف املحاكم��ة، يثبت عدم م�شروعية املنظمة ثبوتا قاطعا باإثبات اأمر احلظر الر�شمي. 

وتقت�ش��ر الأركان املتبقي��ة التي يلزم البت فيها على ما اإن كان املتهم قد �شارك بعد ذلك يف املنظمة اأو دَعمها 

وفعل ذلك مع علمه بالإعلن عن عدم م�شروعيتها.

وم��ن اأ�شالي��ب منع وقوع اأعمال العنف الت��ي تقوم بها املنظمات الإرهابية تقوي���ض الدعائم املوؤ�ش�شية   -67

لتلك املنظمات. ومن اأجل قمع اأن�شطة التجنيد والدعاية والأن�شطة اللوج�شتية للجماعات اخلطرة، ا�شتحدث 

العدي��د من البلدان اإجراءات لإعلن عدم م�شروعي��ة اجلماعة. وي�شتند هذا القرار اإىل ال�شتنتاج باأن غر�ض 
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اجلماع��ة اأو اأن�شطته��ا توؤدي اأو تهدف اإىل ارت��كاب اأعمال اإرهابية اأو جنائية اأو ت�شهي��ل ارتكابها. وتبّت هيئة 

تنفيذي��ة اأو ق�شائي��ة اأو هيئة اأخرى يف م�شروعي��ة املنظمة وفقا للإجراءات املن�شو���ض عليها يف القوانني ذات 

ال�شل��ة. وميك��ن اأن يطلق على هذه العملية التعيني اأو احلظر اأو القمع اأو اأي ا�شم مماثل. وميكن اأن يكون معيار 

الإثب��ات ه��و رجحان الأدلة اأو معيارا اآخر اأقل �شرامة من املعيار املطبق يف املحاكمات اجلنائية. وميكن الطعن 

يف الق��رار ع��ن طريق الق�شاء. بي��د اأنه بعد اأن ي�شبح الق��رار نهائياً ت�شبح العنا�شر الوحي��دة التي يلزم البت 

فيه��ا يف املحاكم��ة اجلنائية هي م��ا اإن كان املتهم قد �شارك يف املنظمة بعد حظره��ا وفعل ذلك مع علمه بعدم 

م�شروعيته��ا. وميكن اأن يوؤدي جترمي امل�شاركة يف املنظمة الإرهابية اإىل ردع املتعاطفني مع الإرهابيني من الذين 

ل ي�ش��ل التزامهم اإىل درجة ال�شتع��داد ملعاناة امللحقة الق�شائية وال�شجن م��ن اأجل دعمهم للعنف الذي 

نون من الردع ميكن تعطيلهم عن طريق �شجنهم بتهمة  ترتكب��ه املنظمة. وحتى "ال�شه��داء "املحتملون املح�شّ

انتمائه��م ملنظمة اإرهابي��ة ك�شف النقاب عنها. اإل اأن��ه جتدر ملحظة اأن املقرر اخلا���ض املعني بتعزيز وحماية 

حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية يف �شياق مكافحة الإرهاب لحظ، يف تقرير اإىل اجلمعية العامة، ما يلي:

   ويف بع�ض الأحيان، قد يبدو اأن التعريف الوطني للإرهاب ي�شمل، �شمن ما ي�شمل، الأعمال ال�شلمية 

الرامي��ة اإىل حماية حق��وق العمال اأو حقوق الأقلي��ات اأو حقوق الإن�شان. ولذا ف��اإن اجلماعات التي 

يكون هدفها هو حماية تلك احلقوق، اأو حقوق اأخرى، ميكن اأن ت�شمى جماعات اإرهابية. وي�شدد املقرر 

)18(

اخلا�ض على اأن ذلك يتنافى مع �شيادة القانون.

وميك��ن اأن تكون حلظر مثل ه��ذه املنظمة عواقب جنائية ومدنية واإدارية اأخ��رى. وجتيز املادة 520 من   -68

قانون العقوبات الإ�شباين للقا�شي اأو املحكمة �شماع دعوى ترمي اإىل حل جماعة اإرهابية اأو جماعة اإجرامية 

عادي��ة، واعتم��اد تدابري اأخرى مثل اإغ��لق الكيانات اأو مبانيها اأو من�شاآتها، وتعلي��ق اأن�شطتها اأو عملياتها اأو 

حملته��ا التجارية التي �شاركت يف ارتكاب اجلرمي��ة اأو تي�شريها اأو الت�شرت عليها. وميكن اأن ُتفر�ض اإجراءات 

الإغ��لق وتعليق الأن�شطة موؤقتا ملدة اأق�شاه��ا خم�ض �شنوات اأثناء التحقيق الق�شائي. وقد تناولت املحكمة 

الأوروبي��ة حلق��وق الإن�شان، يف ثلثة اأح��كام موؤرخ��ة يف 30 حزيران/يونيه 2009، حل اأح��زاب �شيا�شية 

واحلرمان من الأهلية للرت�شح للمنا�شب العامة مبوجب هذا القانون. وكانت الأحزاب قد ٌحّلت لأنه ُرئي اأنها 

ت�شيط��ر عليها منظمة �شالعة يف الإرهاب. وح��رم املر�شحون من الأهلية لأنهم ميثلون جتمعات انتخابية متار�ض 

علن اأنها غري م�شروعة ب�شبب ارتباطاتها الإرهابية. وراأت املحكمة الأوروبية 
ُ
اأن�شطة الأحزاب ال�شيا�شية التي اأ

اأن حل الأحزاب ال�شيا�شية واحلرمان من الأهلية ل ينتهك التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان، لأنها ُحظرت 

وفق��ا للقانون بناء على اأدلة، وهو قانون �شروري حلماية املجتمع الدميقراطي ومتنا�شب مع اخلطر الكبري الذي 

)19(

يواجهه املجتمع الإ�شباين.

ويف كث��ري من الأحيان تاأذن القوان��ني التي ت�شمح للحكومات بحظر املنظم��ات غري امل�شروعة مب�شادرة   -69

ممتلكات هذه املنظمات. ويحتوي القانون الإيرلندي للجرائم املرتكبة �شد الدولة لعام 1939، وقانون اجلرائم 

املوجه��ة �شد الدول��ة )تعديل( ل�شنة 1985، على مثل هذا احلكم اخلا���ض بامل�شادرة، وي�شفي قانون مكتب 

 وثيقة الأمم املتحدة A/61/27 املوؤرخة 16 اآب/اأغ�شط�ض 2006.
)18(

 Herri Batasuna and Batusana v. Spain, applications 25803/04 and 25817/04; Etxeberria and Others v Spain,  )19(

 applications 35579/03 35613/03, 35626/03 and 35634/03; and Herritarren Zerrenda v.Spain, application 43518/04, all
.issued 30 June 2009
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الأ�ش��ول املتاأتي��ة من الأن�شطة الإجرامية ل�شن��ة 1996 وقانون عائدات اجلرمية ل�شن��ة 1996 الطابع الر�شمي 

عل��ى الهيكل والإجراءات اخلا�شني با�شتهداف الأ�شول التي ُيعتق��د اأنها م�شتمدة من ن�شاط اإجرامي. ويف 

ق�شي��ة كلن�شي �شد اإيرلندا IR 326 [988] اأيدت املحكمة د�شتوري��ة امل�شادرة مبوجب قانون اجلرائم املرتكبة 

�ش��د الدولة لعام 1939. ويف احلك��م يف ق�شية جيليجان �شد مكتب الأ�شول املتاأتية من الأن�شطة الإجرامية 

I.R. 185 ،[1998] 3، اأي��دت املحكم��ة د�شتورية قانون عائدات اجلرمية ل�شنة 1996، ُم�شقطة حجة مفادها اأنه 
يعك���ض عبء الإثبات على نحو غري �شليم عن طريق ا�شرتاط اأن ُيثبت ال�شخ�ض اأن موجوداته لي�شت متاأتية 

من عائدات اجلرمية.

وتن�ض قوانني البلدان املختلفة على اإجراءات متنوعة وجهات متنوعة ل�شنع القرار فيما يتعلق بالتعيني.   -70

فقان��ون منع الإرهاب لعام 2002 يف موري�شيو�ض ي�شمح للقا�شي يف غرفة امل�شورة باأن يعلن كيانا ما، بناء على 

طل��ب مق��دم من طرف واحد من مفو�ض ال�شرطة، منظمة حمظورة. ويج��ب اأن ي�شتند هذا الأمر اإىل قرار باأن 

الأ�شخا�ض املتورطني متجمعون لغر�ض امل�شاركة يف عمل اإرهابي. ويجب توجيه اإ�شعار لحق اإىل الأ�شخا�ض 

املعني��ني، الذين يج��وز لهم اأن يطعنوا يف احلظر ويحق لهم احلق احل�شول على اإعادة نظر ق�شائية. ونتيجة هذا 

احلظر هي اأن النتماء اإىل املنظمة واملجاهرة بالنتماء اإليها، وتقدمي الدعم لها، وترتيب اجتماعاتها اأو ح�شورها، 

ي�شب��ح جرمية. ول يوجد ن�ض على اأي معيار حمدد للإثبات للقرار الق�شائي. بيد اأن مادة خمتلفة من القانون 

ت�شم��ح للوزير املخت�ض ب��اأن يعلن اأي كيان كيانا اإرهابيا دوليا اأو اأن يعل��ن اأي �شخ�ض م�شتبها يف كونه اإرهابيا 

دولي��ا. وهناك العديد من الأ�ش�ض القانوني��ة لهذا الإعلن، اأحدها اأن يعتقد الوزير اعتقادا معقول باأن الكيان 

اأو ال�شخ���ض معني بارتكاب اأعمال اإرهابية دولي��ة اأو التح�شري لها اأو التحري�ض عليها، اأو هو ع�شو يف جماعة 

اإرهابي��ة دولي��ة اأو لديه �شلت مع جماعة اإرهابية دولية، وي�شكل تهدي��دا للأمن القومي. وقيا�شا على ذلك، 

يبدو اأن حظر منظمة بحكم ق�شائي يتطلب درجة مماثلة من العتقاد املعقول.

وت�شم��ح املادة 19 من القانون الإيرلن��دي للجرائم املرتكبة �شد الدولة لع��ام 1939 للحكومة، ولي�ض   -71

لل�شلط��ة الق�شائية، بحظر اأي منظم��ة باعتبارها ذات طابع اإجرامي. ول يتوقف هذا التعيني للمنظمة باأنها غري 

قانوني��ة عل��ى كونها ذات طابع اإرهابي، بل ميكن اأن يكون مبنيا على ارت��كاب اجلرائم العادية. ويخ�شع احلظر 

لإع��ادة النظر الق�شائية. واإذا مل تنق�ض احلظر حمكمة فاإنه يجعل الع�شوية يف املنظمة جرمية. ففي عام 2006 

اأيدت املحكمة العليا الإيرلندية حكم الإدانة يف ق�شية ال�شعب )مدير النيابات العامة( �ش�د كيلي، [2006] 

I.R. 115 3، بتهم��ة الع�شوية يف منظم��ة اجلي�ض اجلمهوري الإيرلندي، التي كانت ق��د ُحظرت. وي�شتند اأمر 

احلظ��ر مبوجب قانون اجلرائم املرتكبة �شد الدولة على قناعة احلكومة. واملعيار لإعادة النظر الق�شائية هو ما اإن 

كان��ت املحكم��ة قد اقتنعت باأن املنظمة لي�شت غري م�شروعة، ويجب عل��ى مقدم الطعن يف التعيني اأن يقدم 

دلي��ل ما، يخ�شع لل�شتجواب، لتلبية هذا املعيار. وتن���ض املادة 22 من القانون اأي�شا على اأنه عند �شدور اأمر 

احلظ��ر ت�شبح كل ممتل��كات املنظمة م�شادرة لدى وزير العدل وخا�شعة ل�شلطت��ه. وميكن مبوجب املادة 2 من 

قانون اجلرائم املرتكبة �شد الدولة )تعديل( لعام 1985جتميد الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف التي يعتقد 

الوزير اأنها تخ�ض املنظمة. ويجوز للوزير اأن ياأمر امل�شرف بدفع الأموال اإىل املحكمة العليا، التي حتتفظ بها ملدة 

�شت��ة اأ�شه��ر، وبعد ذلك يجوز للوزير اأن يطلب دفعها اإىل اخلزانة. وتوج��د اأي�شا اأحكام خا�شة بامل�شادرة يف ما 

للبلدان الأخرى من قوانني حتظر املنظمات ب�شبب تورطها يف الإرهاب.
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وين���ض قانون الإره��اب يف اململكة املتحدة لعام 2000، ب�شيغته املعدل��ة بقانون الإرهاب لعام 2006،   -72

ر اأو تروج لها اأو ت�شجعها اأو متجد  على حظر اأي منظمة اإذا كانت ترتكب اأعمال اإرهابية اأو ت�شارك فيها اأو حت�شّ

ف الإرهاب باأنه ي�شمل جرائم عنف 
ّ
ارتكابه��ا اأو التح�شري لها، اأو كانت معني��ة بالإرهاب على نحو اآخر. ويعر

اأو تهدي��د خمتلفة، من بينها الإخلل اخلط��ري بنظام اإلكرتوين. ويف جميع احلالت ما عدا تلك التي تنطوي 

على ا�شتخدام اأ�شلحة نارية اأو متفجرات، يجب اأن تكون هناك نية التاأثري على احلكومة اأو ترويع اجلمهور، ويف 

 وين�ض القانون 
)20(

جميع احلالت يجب اأن يكون هناك غر�ض الرتويج لق�شية �شيا�شية اأو دينية اأو اأيديولوجية.

عل��ى وجود جلنة ل�شتئنافات املنظمات املحظورة تنظر يف الطعون املقدمة �شد رف�ض وزير الدولة اإزالة املنظمة 

م��ن قائمة املنظمات املحظورة. ويجوز لتلك اللجنة، خلفا للمحاكم العادية، اأن تنظر يف الأدلة امل�شتمدة من 

التن�ش��ت على الت�شالت ال�شلكية والل�شلكية، وهي اأدلة ل يلزم اأن تتاح للمنظمة التي تقدم ال�شتئناف. 

ويج��وز للمنظمة املعني��ة اأن تطعن يف اأي قرار �شلبي ل��دى حمكمة ا�شتئناف فيما يخ���ض امل�شائل القانونية. 

ولأ�شرتاليا ونيوزيلندا قوانني حظر مماثلة.

وكان��ت الإنرتب��ول يف املا�شي ترى اأن م�شاأل��ة الع�شوية يف منظمة اإرهابية تدخ��ل يف نطاق املادة 3 من   -73

د�شتورها. وحتظر تلك املادة على الإنرتبول القيام باأي تدخل اأو اأن�شطة ذات طابع �شيا�شي اأو ع�شكري اأو ديني 

اأو عرقي. وكان هذا الراأي مرتكزا على قرار اجلمعية العامة للإنرتبول يف عام 1984، الذي ن�ض على اأن جترمي 

النتماء اإىل منظمة حمظورة هو اأمر �شيا�شي بطبيعته. ويف اأعقاب هجمات اأيلول/�شبتمرب 2001، �شعت بلدان 

اأع�شاء اإىل اإعادة النظر يف هذا النهج. ويف عام 2004 وافقت اجلمعية العامة للإنرتبول على التعاون مع طلبات 

رطي الدويل ب�شاأن هذه اجلرمية، على اأن يقدم البلد الطالب وقائع وا�شحة تكفي لبيان ما يلي: التعاون ال�شُّ

   )اأ(      الطبيعة الإرهابية للتنظيم املعني. ول ي�شرتط دليل منف�شل اإذا كانت اجلماعة املعينة مدرجة يف 

قائمة الأمم املتحدة للمنظمات الإرهابية عمل بقراري جمل�ض الأمن 1267 و1390 والقرارات اللحقة 

لهم��ا. وميك��ن اأن يوؤخذ يف العتبار الإدراج يف قائمة من جانب منظم��ة اإقليمية مثل الحتاد الأوروبي، 

جنب��ا اإىل جنب مع املعلوم��ات املتاحة الأخرى. ول يجوز اأن يعترب قرار الإنرتبول باأن هذا ال�شرط قد مت 

الوفاء به قرارا قانونيا باأن املنظمة املعينة هي منظمة اإرهابية حقيقة. 

   )ب(    م�شاركة الفرد م�شاركة فعالة وذات مغزى يف املنظمة. وعلى وجه التحديد، يجب اأن تبني الوقائع 

مة اأن امل�شاركة تتجاوز جمرد الدعم العام للأهداف ال�شيا�شية للمنظمة الإرهابية. ومن الأمثلة على  املقدَّ

امل�شارك��ة الفعال��ة وذات املغزى التي اعرُتف بها يف ممار�شات الإنرتب��ول منذ عام 2004 ما يلي: جتنيد 

الأف��راد للقيام باأن�شط��ة اإرهابية؛ والتدريب يف مع�شكرات اإرهابية؛ وتوفري امل��اأوى للأفراد ال�شالعني يف 

اأن�شطة اإرهابية؛ وتداول املواد التي تدعم الأن�شطة الإرهابية للمنظمة املحظورة. ويف احلالت التي كانت 

فيه��ا الوقائع التي ُقدمت تقت�شر على اأن الفرد �شع��ى لإعداد وتوزيع من�شورات تت�شمن �شعار املنظمة، 

اعُت��ربت هذه الوقائع غ��ري كافية لت�شكيل �شلة فعال��ة وذات مغزى بني ال�شخ���ض واملنظمة الإرهابية، 

وبالتايل ُرف�ض ن�شر "الإخطار الأحمر".

 يحت��وي قانون مكافحة الإرهاب الكندي لع��ام 2001 على ا�شرتاط وجود دافع اإيديولوجي مماثل. ويف قرار �شابق للمحاكمة �شدر 
)20(

يف ع��ام 2006 يف ق�شي��ة ر. �شد خواجة [2006] رق��م 425، يف حمكمة اأونتاريو العليا، قرر قا�شي املحاكمة اأن ا�شرتاط الدافع املن�شو�ض عليه 

يف املادة 83-1 من القانون اجلنائي، وهو اأن ُيرتكب الفعل اأو الإغفال "كليا اأو جزئيا لغر�ض اأو هدف �شيا�شي اأو ديني اأو اإيديولوجي اأو ق�شية 

ميثاق احلقوق  يكفلها  التي  والتجّمع  والتعبري  والراأي  والعتقاد  والفكر  والدي��ن  ال�شمري  �شيا�شي��ة اأو دينية اأو اإيديولوجية" ينتهك حريات 

واحلريات الكندي.



29 ثالثا-      الأفعال املجّرمة من اأجل منع الأعمال الإرهابية

وحت��ى حزيران/يونيه 2009 �شدر حوايل 600 اإخطار اأحمر �شحيح، كان من الأ�شباب التي ا�شتندت اإليها 

تل��ك الخطارات اتهامات بالع�شوية يف منظمة اإرهابية، وكان من بينها اأكرث من 130 اإخطارا اأحمر ا�شتندت 

اإىل هذه اجلرمية وحدها.

دال- التمويل و�سائر اأ�سكال الدعم لالإرهاب

ت�ش��ري التجرب��ة اإىل اأن الآليات الإدارية واجلنائية ل يرجح اأن تتي��ح حتديد معاملة م�شرفية جارية باأنها   -74

خم�ش�شة لتمويل عمل اإرهابي معني. غري اأن المتثال للتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، والتو�شيات 

اخلا�ش��ة ب�شاأن متويل الإرهاب ال�شادرة عن فرقة العمل املعني��ة بالإجراءات املالية، وقرارات جمل�ض الأمن 

ذات ال�شل��ة بالإره��اب، كل ذل��ك يوؤدي، عل��ى امل�شتوى ال�شرتاتيج��ي، اإىل التقليل م��ن توافر الأموال 

للمنظمات الإرهابية. وحتد امللحقات الق�شائية وال�شوابط الإدارية من تدفق املوارد اإىل الكيانات الإرهابية، 

وُت�شع��ف بنيتها التحتية املوؤ�ش�شية وجاذبيتها وقدرتها على القيام بعمليات العنف. ويتطلب احلد من وقوع 

اأعم��ال العن��ف الإرهابية اأي�شا وجود �شوابط فعالة على الأموال املتاأتي��ة من امل�شادر امل�شروعة ومن خلل 

اجلمعيات اخلريية.

وكان��ت التفاقية الدولية لقمع متويل الإره��اب )1999( اأول التفاقيات والربوتوكولت العاملية ذات   -75

ال�شل��ة بالإره��اب التي ُو�شع��ت لأغرا�ض وقائي��ة. وقد حقق هذا التف��اق اخرتاق��ا ا�شرتاتيجيا من خلل 

ابتكارين. فبدل من اأن ُي�شرتط على الدولة اأن تكون لديها قوانني تعاقب على عمل معني من اأعمال العنف 

بع��د اأن يكون قد وقع، ا�شرتطت اتفاقي��ة متويل الإره�اب جترمي التح��ش��ري اللوج�ش�تي والدعم غري العنيفني 

اللذي��ن يجعلن وجود اجلماعات الإرهابي��ة الهامة والعمليات الإرهابية الهامة ممكن��ا. وع�لوة على ذل�ك، 

اأزال��ت امل�ادة 2-3 اأي غمو�ض باإعلنه��ا �شراحة اأنه لي�ض من ال�شروري لكي يكون توفري الأموال اأو جمعها 

خا�شعا للعقوبة اأن ُت�شتخدم لتنفيذ عمل عنيف حمظور.

م التفاقية متويل الإرهاب وح�شب، بل ا�شرتطت وج��ود اأحكام ت�شمح مب�شادرة الأموال التي  ومل جت��رِّ  -76

ُتق��ّدم اأو جُتمع لأغرا�ض اإرهابي��ة، واتخاذ تدابري اإدارية لتثبيط هذا التمويل. وه��ذه التدابري الإدارية مدعومة 

بالتو�شي��ات الت�شع اخلا�شة ب�شاأن متويل الإرهاب الت��ي و�شعتها فرقة العمل املعنية بالجراءات املالية، والتي 

ت�شمل ما يلي: 

)1(      الت�شديق على التفاقية وتنفيذها    

)2(      جترمي متويل الأعمال واملنظمات الإرهابية والإرهابيني الأفراد    

)3(      جتميد موجودات الإرهابيني وم�شادرتها    

)4(      الإبلغ عن املعاملت امل�شبوهة ذات ال�شلة بالإرهاب    

)5(      توفري اأو�شع نطاق ممكن من امل�شاعدة للبلدان الأخرى    

)6(      فر�ض متطلبات مكافحة غ�شل الأموال على نظم التحويلت البديلة   

)7(      تعزيز تدابري حتديد هوية الزبائن يف التحويلت الربقية    
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)8(      �شمان عدم اإمكانية ا�شتخدام الكيانات غري الهادفة اإىل الربح لتمويل الإرهاب    

)9(      وجود تدابري لك�شف نقل العملت وال�شكوك حلاملها القابلة للتداول نقل ماديا عرب احلدود   

د توافر الأموال للكيانات الإرهابية كذلك بالإجراءات احلكومية التي ُتتخذ عمل بقراري جمل�ض 
ّ
وُيقي  -77

الأمن الدويل 1267 و1373 والقرارات اللحقة لهما. فهذه القرارات امللزمة قانونا تقت�شي من جميع الدول 

الأع�شاء جتميد اأموال الأ�شخا�ض امل�شمني )القرار 1267( والإرهابيني عموما )القرار 1373(، وجترمي الأفعال 

الإجرامية الوارد ذكرها يف التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، وتقدمي اجلناة اإىل العدالة.

ف يف اتفاقية متويل الإرهاب لعام 1999 هو جرمية ذات طابع جديد وتقني 
ّ
ومب��ا اأن متويل الإرهاب املع��ر  -78

مه جترميا تاما.  ف��اإن املفاهي��م التقليدية للم�شارك��ة اأو التواطوؤ اأو حتى التاآم��ر اأو التجّمع الإجرامي نادرا م��ا جترِّ

فالعم��ل الإجرامي املطل��وب جترميه مبوجب التفاقية يقع من اللحظة التي يتم فيه��ا جمع الأموال اأو توفريها، 

ب�شرط العلم باأنها �شت�شتخدم لأغرا�ض اإرهابية اأو ُيعتزم ا�شتخدامها لتلك الأغرا�ض من جانب فرد اأو جماعة. 

وتك��ون اجلرمية مكتملة �ش��واء ا�شُتخدمت الأم��وال اأم مل ت�شتخدم على هذا النح��و يف نهاية املطاف و�شواء 

ارُتك��ب العم��ل الإرهابي املعتزم اأو مت ال�شروع فيه اأم مل يحدث ذلك، ودون اعتبار ملا اإن كانت الأموال ذات 

من�شاأ م�شروع اأو غري م�شروع. وينطبق تعريف اجلرمية يف التفاقية على اأي �شخ�ض:

   "... يقوم باأية و�شيلة كانت، مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، وب�شكل غري م�شروع وباإرادته، بتقدمي اأو جمع اأموال 

بنية ا�شتخدامها، اأو هو يعلم اأنها �شت�شتخدم كليا اأو جزئيا للقيام:

بعمل ي�ش��كل جرمية يف نطاق اإحدى املعاهدات ال��واردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف                    )اأ( 

هذه املعاهدات؛

ب��اأي عمل اآخر يهدف اإىل الت�شبب يف موت �شخ�ض مدين اأو اأي �شخ�ض اآخر، اأو اإ�شابته                    )ب( 

بج��روح بدنية ج�شيمة، عندما يكون هذا ال�شخ�ض غري م�شرتك يف اأعمال عدائية يف حالة ن�شوب 

نزاع م�شلح، عندما يكون غر�ض هذا العمل، بحكم طبيعته اأو يف �شياقه، موجها لرتويع ال�شكان اأو 

لإرغام حكومة اأو منظمة دولية على القيام بعمل اأو المتناع عن القيام به."

وتتجل��ى اأح��كام التفاقية هذه يف القانون الفرن�شي ب�شاأن متويل الإره��اب، وهو املادة 421-2-2 التي   -79

اعُتمدت يف عام 2001:

   "ي�شكل عمل من اأعمال الإرهاب اأي�شا متويل منظمة اإرهابية عن طريق تقدمي اأو جمع اأو اإدارة اأموال 

ة اأن ت�شتخدم 
ّ
اأو اأوراق مالي��ة اأو ممتل��كات من اأي ن�وع، اأو عن طريق تق��دمي امل�شورة لهذا الغر�ض، بني

تل��ك الأم��وال اأو الأوراق املالية اأو املمتلكات، اأو م��ع العلم باأنها ُيعتزم ا�شتخدامه��ا، كليا اأو جزئيا، 

لرت��كاب اأي عمل من اأعم��ال الإرهاب املذكورة يف هذا الف�شل، بغ�ض النظر عن وقوع هذا العمل 

اأو عدم وقوعه.")21(

 املادة 421-2-2: ي�شكل عمل من اأعمال الإرهاب اأي�شا متويل منظمة اإرهابية عن طريق توفري اأو جمع اأو اإدارة الأموال اأو الأوراق 
)21(

املالي��ة اأو املمتل��كات من اأي نوع، اأو عن طريق تقدمي امل�شورة لهذا الغر�ض، بني��ة ا�شتخدام تلك الأموال اأو الأوراق املالية اأو املمتلكات، اأو مع 

العل��م ب��اأن من املعتزم ا�شتخدامها، كليا اأو جزئيا، لرتكاب اأي من اأعمال الإرهاب املذكورة يف هذا الف�شل، دون اعتبار حلدوث هذا الفعل اأو 

عدم حدوثه.
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وت�ش��دد املادة 8 )متويل الإرهاب( م��ن قانون مكافحة الإرهاب الرتكي، املقدم من اخلبري الرتكي، على   -80

اأن فع��ل التمويل ل يلزم اأن يوؤدي اإىل الفعل العنيف املق�شود، واأن القانون ينطبق على جمموعة وا�شعة جدا 

من املوجودات:

   "يعاق��ب ب�شفت��ه ع�ش��وا يف منظ�مة كل م��ن يق�وم عن عل�م وعم���د بتق�دمي اأو جم���ع اأم�وال لك�ي 

ُت�شتخ��دم جزئي��ا اأو كليا لرت��كاب جرائم اإرهابية. ويعاق��ب اجلاين بنف�ض هذه الطريق��ة حتى واإن مل 

ُت�شتخدم الأموال.

   وتعن��ي الأموال الوارد ذكرها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة النقود اأو جميع اأنواع املمتلكات واحلقوق 

والئتمانات والإيرادات والفوائد التي ميكن التعبري عن قيمتها بالنقود، واملنفعة والقيمة املكت�شبة نتيجة 

لعملية حتويل تلك الأموال اإىل نقود."

وتدل التجربة على اأن حيازة الأموال ونقلها من اأجل الإعداد لهجوم اإرهابي معني ل ميكن الك�شف عنها   -81

بالآلي��ات القائم�ة لر�ش�د النظم املالية. ووفقا ل�تقرير البي��ان الر�شمي عن الهجمات بالقنابل يف لندن يف متوز/

يوليه 2005 باململكة املتحدة، كّلف ارتكاب تلك الهجمات على و�شائل النقل اأقل من 000 8 جنيه ا�شرتليني. 

وعل��ى الرغم من اأن قائد اجلماعة حممد خان زار باك�شتان وُيعتق��د اأنه تلقى تدريبا يف مع�شكرات اإرهابية هناك، 

كان��ت العملية ممولة متويل ذاتيا. وقد وفر خان معظم التموي��ل، با�شتخدام اأموال م�شتمدة من ح�شابات م�شرفية 

جرى ال�شحب منها على املك�شوف، وبطاقات ائتمانية، وقر�شا �شخ�شيا غري م�شدد. ويف تقرير جلنة 11/9: التقرير 

النهائ��ي للجنة الوطنية املعني��ة بالهجمات الإرهابية على الوليات املتحدة )22 متوز/يوليه 2004( ُقدرت تكلفة 

تلك الهجمات مبا بني 000 400 دولر و000 500 دولر، مولها تنظيم القاعدة مبا�شرة. وا�شُتخدمت جمموعة 

د قائد تنظيم القاعدة خالد �شيخ حمم��د امل�شاركني باأموال نقدية،  متنوع��ة من تقنيات حتويل الأموال. وق��د زوَّ

حيث تلقى العديد منهم 000 10 دولر بعد زيارات لباك�شتان. وتلقى اأع�شاء خلية هامبورغ، التي �شمت قائد 

اجلماع��ة حممد عطا، 000 5 دولر لكل منه��م لدفع تكاليف عودتهم اإىل اأملانيا بعد زي��ارة لأفغان�شتان، ف�شل 

عن مدفوعات اأخرى. وُجلبت اإىل الوليات املتحدة اأموال نقدية و�شيكات �شياحية ا�شرُتيت يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية. وجرت عمليات �شحب من اأجهزة ال�شراف الآيل وبطاقات الفيزا يف 

الوليات املتحدة من ح�شاب م�شريف يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

   "ا�شتخ��دم اخلاطفون امل�شارف يف الولي��ات املتحدة ا�شتخداما وا�شع النط��اق، واختاروا فروع البنوك 

الدولي��ة الك��ربى وامل�شارف الإقليمي��ة الأ�شغر حجما. وفت��ح جميع اخلاطفني ح�شاب��ات باأ�شمائهم، 

وا�شتخداموا جوازات �شفر ووثائق هوية اأخرى كانت تبدو يف ظاهرها �شاحلة. وخلفا للتقارير املن�شورة، 

ل يوجد دليل على اأن اخلاطفني ا�شتخدموا اأرقام �شمان اجتماعي مزورة لفتح احل�شابات امل�شرفية. ويف 

حني مل يكن اخلاطفون خرباء يف النظام املايل الأمريكي، مل يكن من �شاأن اأي �شيء فعلوه اأن يوؤدي اإىل 

ا�شتباه البنوك يف وجود �شلوك اإجرامي، ناهيك عن وجود موؤامرة اإرهابية لرتكاب القتل اجلماعي."

 درا�ش��ة اخلبري الإ�شب��اين كيف مت اإعداد ومتويل تفج��ريات القطارات الت��ي حدثت يف مدريد يف 
ِّ

وتب��ني  -82

11 اآذار/مار���ض 2004. فخ��لل الأ�شهر الثمانية ع�ش��ر ال�شابقة للهجوم اأعلن تنظي��م القاعدة من خلل قناة 

اجلزي��رة التلفزيوني��ة وغريها من قنوات الت�شال عن عدد من التهديدات املتعلق��ة بوجود القوات الإ�شبانية يف 

الع��راق. واأ�شار اأح��د الإعلنات على وجه التحدي��د اإىل �شرورة ال�شتفادة الق�شوى م��ن اقرتاب النتخابات 

الإ�شباني��ة يوم 14 اآذار/مار�ض 2004 لإرغام اإ�شبانيا على �شح��ب قواتها. وكان دافع اآخر لت�شكيل اخللية التي 

ارتكب��ت هجمات اآذار/مار�ض 2004 هو احتجاز اأحد قادة تنظيم القاعدة يف اإ�شبانيا وع�شرات غريه يف ت�شرين 
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الثاين/نوفم��رب 2001. وكان��ت النواة العاملة للخلية يف عام 2003 تتاألف م��ن اأ�شخا�ض من ف�شيلني. فكانت 

اجلماع��ة الأوىل موؤلف��ة من جمرمني عاديني بقيادة جمال اأحميدان، وهو �شخ�ض عنيف خ�شع لعملية حتّول اإىل 

التط��رف اأثناء �شجن��ه يف املغرب. وكان يوجه اجلماعة الثانية �شرحان بن عب��د املجيد فاخت، امللقب بالتون�شي 

"El Tunecino"، وكان��ت موؤلَّفة من اأتب��اع حركة معروفة لدى ال�شلطات الإ�شبانية با�ش��م "ال�شلفية اجلهادية". 

وكان��ت تل��ك اجلماعة تعترب م�شوؤولة عن �شل�شل��ة الهجمات النتحارية التي وقعت يف ال��دار البي�شاء باملغرب 

يف 16 اأيار/ماي��و 2003 �شد ن��ادي 'كا�شا دي اإ�شبانيا' الجتماعي واأربعة اأه��داف اأخرى، ما اأ�شفر عن مقتل 

اأك��رث م��ن 40 �شخ�شا واإ�شابة اأكرث م��ن مائة. وح�شلت اخللية على املتفج��رات يف اإ�شبانيا من عملية تعدين يف 

منطقة ا�شتوريا�ض مقابل ع�شرات الكيلوغرامات من احل�شي�ض. وا�شتاأجرت م�شاكن لأع�شائها يف الأ�شهر الثلثة 

ال�ش�ابق��ة لوقوع الهجمات لإخ�فاء املتفج�رات و�شن��ع القن�ابل. وا�شرُتيت ال�ش�ي��ارات اأو �ُش�رقت. و�ُشددت 

ه��ذه النفق�ات باأموال نقدية متاأتية من جتارة املخدرات وم��ن اجلرائم ال�شغرى. ووفقا لإفادة "جلنة التحقيق يف 

اأحداث 11 اآذار/مار�ض 2004"، التي اأن�شاأتها احلكومة الإ�شبانية، كّلفت تفجريات قطارات مدريد التي وقعت 

يف ذل��ك التاري��خ حوايل 000 50 يورو. ومبا اأن معظم الأموال مت احل�شول عليها عن طريق الحتيال والجتار يف 

املخ��درات وال�شرقات، مل ي�كن من املمكن ك�شف التح�شريات للهجمات عن طريق �شوابط اإدارية من النوع 

الذي تو�شي به فرقة العمل املالية املوؤ�ش�شات املالية واملن�شاآت واملهن غري املالية التي حددتها فرقة العمل. 

وتتع�ل��ق حالة اأخرى من ح�الت مت�وي��ل الإرهاب باجلم�اعة الإره�ابية ال�ت��ي ارتك�بت يف ني��شان/  -83

اأبري��ل 2002 الهجوم على الكني�ض اليهودي يف جزيرة جرب��ة يف تون�ض الذي اأ�شفر عن وقوع الع�شرات من 

القتل��ى واجلرحى. واأدت حماكمة جرت يف اإ�شباني��ا اإىل اإدانة رجلي اأعمال لقيامهما بتحويل اأموال اإىل اأ�شرة 

ال�شائ��ق النتحاري ل�شاحنة الوقود امل�شتخدم��ة يف الهجوم واإىل اأع�شاء معروفني يف تنظيم القاعدة. وكان من 

ب��ني ه��وؤلء املتلّقني خالد �شيخ حممد، الذي اتُّهم يف عدة بلدان باأنه العقل املدبِّر لهجمات اإرهابية، من بينها 

هجمات 11 اأيلول/�شبتمرب 2001. وهذه الق�شية هامة لأن الإدانة التي فر�شتها املحكمة الإ�شبانية، امل�شماة 

املحكمة الوطنية، ت�شتند اإىل )قرائن(، ول �شيما تقييم العلقات والت�شالت بني اأ�شخا�ض ينتمون اإىل حميط 

تنظي��م القاعدة، وعملي��ات نقل وت�شليم اأموال وفق��ا لتعليمات اأولئك الأ�شخا���ض ول�شاحلهم، وعدم وجود 

ن�شاط جتاري م�شروع يربر هذه العمليات، واإخفاء وثائق ت�شرح عمليات النقل والتحويل هذه.

ويع��زز العديد من املراجع وامل�ش��ادر الأخرى ال�شتنتاج باأن متويل الهج��وم الفعلي ي�شتمل عادة على   -84

مث��ل هذه التحويلت املالية الروتينية، بحيث اإنه ل ميك��ن اإطلقا معرفة اأنه متويل م�شبوه واحليلولة دون وقوع 

الهج��وم دون وج��ود معلومات م�شبقة من م�شدر ا�شتخباراتي. ومع ذلك فق��د خل�ض املجتمع الدويل اإىل اأن 

قمع متويل الإرهاب من خلل �شكوك مثل التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب والتو�شيات اخلا�شة الت�شع 

لفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية جمٍد و�شروري على حد �شواء. وكما جاء يف من�شور فرقة العمل املعنية 

بالإجراءات املالية امل�شمى متويل الإرهاب:

   "يب��دو اأن تعطي��ل اأي هجمات حمددة من خلل حظر معاملت حم��ددة ي�شكل حتديا كبريا. وُتثبت 

الهجم��ات الأخرية اأن الهجمات ميكن اأن تدبَّر بتكلفة منخف�ش��ة با�شتخدام اأموال م�شروعة، ويف كثري 

من الأحيان دون الإتيان ب�شلوك مايل مريب.

   وم��ع ذلك فالتكاليف املبا�شرة للهجمات لي�ش��ت �شوى جزء �شغري من احتياجات املنظمات الإرهابية 

للأم��وال. وتعطيل التدفق��ات املالية اإىل املنظمات الإرهابية يحّد من امل��وارد املتاحة للدعاية والتجنيد 

والتي�شري، وما اإىل ذلك، ب�شبل حُتبط مبرور الزمن قدرة الإرهابيني على الرتويج للهجمات وتنفيذها.
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   وبق��در كبري، يحت��اج الإرهابيون اإىل الأم��وال خللق بيئة موؤاتي��ة ملوا�شلة اأن�شطته��م، ولي�ض فقط ل�شن 

هجمات حمددة. ويخلق تعطيل الأموال املرتبطة بالإرهاب بيئة معادية للإرهاب. وحتى اأف�شل اجلهود 

التي تبذلها ال�شلطات 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 وتاأثريهم." 

وميك��ن اأي�شا اأن يوؤدي ا�شرتاط وج��ود �شجلت باملعاملت اإىل التمكني من اإع��ادة ر�شم امل�شار الذي   -85

�ش��ارت فيه الأح��داث بعد ا�شتبانة حالة مريبة. فقد اأدين ر�شيد رم�ش��ة، رئي�ض حترير جملة الأن�شار يف لندن، 

بتهم��ة امل�شاهم��ة يف تفجريات مرتو الأنفاق يف باري�ض يف عام 1995. وكان جزء من الأدلة اإي�شال اأمر حتويل 

اأم��وال ع��ن طريق �شركة وي�شرتن يوني��ون لتحويل 000 5 جنيه لأحد املفّجرين، وق��د ُعرث على الإي�شال يف 

م�شكن رم�شة، وعليه ب�شمته. وك�شفت درا�شة حالة وردت يف درا�شة الإنرتبول عن اأن متويل الإرهاب يتداخل 

م��ع اأن�شطة غري م�شروعة متعددة ت��وؤدي اإىل اعتقالت يف عدة بلدان. فقد ك�شفت ق�شية و�شفها خبري فرن�شي 

عن اأن نظام احلوالة، اأي حتويل الأموال باأ�شاليب غري ر�شمية، ا�شُتخدم يف فرن�شا لتمويل �شفر اأحد الإرهابيني 

م��ن باك�شتان عن طريق لن��دن للن�شمام اإىل خلية عامل��ة تابعة لتنظيم القاعدة يف ب��لد املغرب الإ�شلمي 

موج��ودة يف اأ�شرتاليا. و�شرحت درا�شة مقدمة من اململكة املتحدة كيف اأقر ثلثة لجئني يف اململكة املتحدة 

معار�ش��ني للقذايف يف ع��ام 2007 باأنهم مذنبون بالدخول يف ترتيبات لإتاحة ممتلكات ل�شخ�ض اآخر عن علم 

منه��م باأنه��ا قد ُت�شتخدم لأغرا���ض الإرهاب اأو مع وجود �شبب معقول لل�شتب��اه يف ذلك. ويف هذه الق�شية 

كانت املمتلكات تتاألف من حوايل 000 20 جنيه �شنويا وجوازات �شفر مزورة ُوفِّرت جلماعة ليبية عنيفة.

و�ش��رح اخلبري الإيط��ايل التابع لغواردي��ا دي فينانزا )قوة احلرا�ش��ة املالية( والع�ش��و يف الفريق العامل   -86

عملية "جب��ل" )Gebel(. فقد ا�شُتخدمت من�شاآت �شغرية م�شروعة ظاهريا يف عمليات احتيال مايل. ومار�ض 

الأ�شخا���ض املتورط��ون يف ذلك الأم��ر اأي�شا عمليات تزوير وثائ��ق الهوية واإعداد �شه��ادات عمل مزورة ويف 

ا�شتئجار ال�شيارات ثم بيعها يف �شمال اأفريقيا . وحققت تلك العمليات اأكرث من 000 000 5 يورو، وتبنيَّ اأن 

 ،)Toureg( 'حتوي��لت مالية عديدة ذهبت اإىل جماعات مرتبطة باأن�شطة اإرهابية. و�ُشرحت اأي�شا عملية 'توريغ

الت��ي تتعلق ب�شركات �شغرية تعمل يف التج��ارة امل�شروعة قامت بتحويل اأكرث من 000 300 يورو من خلل 

ح�شابات عديدة يف كثري من البلدان. وو�شلت الأموال يف نهاية املطاف اإىل اأع�شاء جماعات متار�ض العنف يف 

�شمال اأفريقيا، مثل اجلماعة ال�شلفية للدعوة والقتال واجلماعة الإ�شلمية امل�شّلحة. واأ�شفر كل من العمليتني 

عن حماكمات متعددة.

وو�ش��ف خبري وح��دة التعاون الق�شائ��ي التابعة للحت��اد الأوروبي )يوروج�شت( ق�شي��ة تتعلق باثنني   -87

م��ن املواطن��ني العراقيني املقيمني يف ال�شويد قاما بجمع اأموال يف امل�شاج��د لتمويل خليا اإرهابية. وقد حول 

الأم��وال عرب اأملاني��ا اإىل العراق با�شتخدام حمويل الأم��وال عن طريق نظام احلوالة. واتف��ق اأن املدعي العام 

ال�شوي��دي كان هو املرا�شل الوطني لليوروج�شت ل�شوؤون الإره��اب، فاأبلغ اليوروج�شت باأنه تلزم اأدلة لإثبات 

ع�شوي��ة الأف��راد يف منظمة اإرهابية وكيفي��ة حتويل الأموال. وكانت هذه املعلوم��ات يف حوزة دولتني ع�شوين 

اأخري��ني تقومان بالتحقيق بالفعل. وعقدت اليوروج�شت اجتماع��ات تن�شيقية لل�شلطات الق�شائية و�شلطات 

امللحق��ة و�شلطات ال�شرط��ة يف الدول الثلث املعنية. ومتكنت ال�شويد من توف��ري ال�شمانات اللزمة حلماية 

م�شالح الدول الأخرى، وبذلك ا�شتطاعت ا�شتخدام الأدلة التي وفرتها تلك الدول لتهام العراقيني الثنني 

واإدانتهما بتهمة متويل منظمة اإرهابية باأكرث من 000 133 يورو، وعلى وجه التحديد متويل عمل اإرهابي بتكلفة 

قدرها 000 70 يورو.
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ومتكنت اجلماعات التي ترتكب الأعمال الإرهابية من جتميع موارد مالية كبرية جدا عن طريق التمويل   -88

الذات��ي، عل��ى الرغم من اأنه ل ميكن ا�شتبع��اد امل�شادر الأخرى. ومار�ض مفج��رو القطارات يف مدريد الجتار 

باملخ��درات والحتيال وال�شرقة. وكانت اأن�شطتهم مربحة اإىل حد اأنه ُوجد يف ال�شقة التي فجروا اأنف�شهم فيها 

عندم��ا حو�شروا اأكرث من 000 50 يورو وخم��درات تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو. وذكرت الإفادة املقدمة من 

اخلب��ري الرو�شي جماعة من املخربني يف جمهورية ال�شي�شان كان قد مت تزويدهم مببلغ 000 70 دولر اأمريكي، 

و20 كيلوغراما من املتفجرات البل�شتيكية، وحوايل 100 اأداة تفجري مع اأجهزة حتكم، وقنابل يدوية، واأ�شلحة 

ناري��ة. وتدل القدرة على توفري هذه املوارد على توافر اأموال كب��رية لقائد اجلماعة الهارب. واأو�شحت درا�شة 

لقي القب�ض عليهم اأكرث من 
ُ
الع�شو املك�شيكي يف فريق اخلرباء العامل كيف كان لدى الإخوة �شرييزو عندما اأ

000 171 دولر اأمريكي ونحو 000 3 بيزو مك�شيكي.

وب��ني خبري كولومبي، كما �شياأتي يف الف�شل الرابع، الباب ب��اء، الإرهاب والجتار باملخدرات، امل�شادر   -89

الرئي�شي��ة والن�شب املئوي��ة لإيرادات منظمة الق��وات امل�شلحة الثورية الكولومبية ل�شن��ة 2003، وهي ال�شنة 

الت��ي حدث فيها تفجري نادي النوغال. وكان اأدنى تقدي��ر للإيرادات الإجمالية للمنظمة من جميع اأن�شطتها 

)الجت��ار يف املخدرات، والبتزاز، والختطاف من اأج��ل طلب الفدية، والعائدات على ال�شتثمارات، و�شرقة 

املوا�ش��ي( يبلغ اآلف املليني م��ن الدولرات. ووفرت م�شادر الإيرادات هذه �شيول��ة كافية ل�شراء الأ�شلحة 

واملتفجرات، ف�شل عن الو�شائل الأخرى )ال�شيارات والدراجات النارية والقوارب( ل�شتخدامها يف هجمات 

اإرهابي��ة مثل الهجوم على نادي النوغ��ال الليلي. واأثبت التحقيق يف تلك الق�شي��ة اأن املوارد امل�شتخدمة يف 

التح�شري للهجمات وتنفيذها جتاوزت 100 مليون بي�شو كولومبي. وتطّلب و�شع اخلطة �شتة اأ�شهر، وا�شتملت 

على امل�شاريف الرئي�شية التالية:

الع�شوية يف نادي النوغال لل�شخ�ض الذي قام بجمع املعلومات ال�شتخبارية والتح�شري للمحاولة. 	•   

	تق��دمي الدعم له��ذا ال�شخ�ض ملدة �شتة اأ�شهر، الأمر الذي تطلب نفق��ات بذخية ت�شفي عليه �شورة  	•   

مواطن مي�شور احلال، ما اأتاح له اأن يرتاد النادي دون اأن يلفت نظر اأحد.

خلق واجهة لهذا ال�شخ�ض، مبا يف ذلك ا�شطناع عمل جتاري وفتح اأربعة ح�شابات م�شرفية. 	•   

�شراء �شيارة غالية الثمن نقدا وجتهيزها ك�شيارة ملغومة. 	•   

و�ش��رح خبري كولومبي اجلهود التي يبذلها ذل��ك البلد للحد من التمويل املقدم من اجلاليات املهاجرة   -90

واملتعاطفني الأجانب اإىل املنظمات املحلية العنيفة ال�شالعة يف الأعمال الإرهابية. وُقّدمت درا�شة تذكر احلكم 

ف تلك املادة الإرهاب  ال�ش��ادر عن حمكم��ة دامنركية عمل باملادة 114 من قانون عقوبات ذلك البل��د. وتعرِّ

م فقراتها الفرعية متويل اجلماعات ال�شالعة يف اأعمال اإرهابية  املوج��ه اإما �شد الدامنرك اأو �شد بلد اأجنبي. وجترِّ

والت�شهيل له��ا ودعمها. وقد اعترب الحتاد الأوروبي القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية منظمة اإرهابية. ومتت 

حماكم��ة �شبعة اأع�شاء يف م�شروع دامنركي جلمع الأموال، كان يقوم ببيع القم�شان واأ�شناف اأخرى من اأجل 

جم��ع الأم��وال ل�شالح منظمة فارك ومنظمة اأخرى اعتربت اإرهابية، بع��د اأن بداأوا عملهم بقليل. واأدين �شتة 

منه��م و�شدرت بحقهم اأح��كام �شجن ملدة �شهرين اإىل �شتة اأ�شهر. ومما ي�شتدع��ي الهتمام اأن املحكمة التي 

حاكم��ت املتهمني مل تعت��رب و�شف الحتاد الأوروبي للمنظمات املدرجة يف القائم��ة باأنها اإرهابية دليل كافيا 

عل��ى اأن تلك املنظمات متار�ض الإرهاب. وا�شتن��دت املحكمة اإىل التقارير الواردة من املنظمات الدولية وغري 

احلكومي��ة املعني��ة بحقوق الإن�شان. وكان من ب��ني امل�شادر التي ُذكرت اأحد مكات��ب الأمم املتحدة، ومنظمة 
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العفو الدولية، ومنظمة ر�شد حقوق الإن�شان )هيومان رايت�ض ووت�ض(، ف�شل عن دائرة الأمن وال�شتخبارات 

الدامنركية. وا�شتنادا اإىل هذه امل�شادر قررت املحكمة اأن القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية ارتكبت عمليات 

اختط��اف واغتي��الت وهجمات �شد ال�ش��كان املدنيني يف كولومبي��ا، وبالتايل ينطبق عليه��ا و�شف املنظمة 

الإرهابية مبوجب القانون الدامنركي.

واأ�ش��اف القانون رقم 2008/18 يف م�شر الإرهاب ومتويل الإره��اب واجلرمية املنظمة اإىل قائمة اجلرائم   -91

الت��ي ُيحظر غ�شل عائداتها. واجلرائ��م املن�شو�ض عليها هي تلك امل�شار اإليه��ا يف التفاقيات والربوتوكولت 

مة مبوج��ب القانون امل�شري، �شواء ارتكب��ت داخل الأرا�شي 
ّ
الدولي��ة التي اأ�شبحت م�ش��ر طرفا فيها واملجر

امل�شري��ة اأو خارجها. وين���ض القانون على عقوبة ال�شجن ملدة اأق�شاها �شبع �شن��وات. واأن�شئت وحدة م�شتقلة 

ملكافحة غ�شل الأموال يف البنك املركزي امل�شري، لها �شلطة الحتفاظ بقاعدة بيانات عن املعاملت امل�شبوهة، 

و�شلطة التحقيق، وواجب التعاون مع النيابة العامة وال�شلطات الق�شائية. وعادة يلزم احل�شول على اأمر �شادر 

من حمكمة ال�شتئناف يف القاهرة للطلع على ال�شجلت امل�شرفية. وكان القانون رقم 2003/88 قد ن�ض 

عل��ى اأنه فيما يتعلق باجلرائم املن�شو�ض عليه��ا يف املادة الأوىل من الباب الثاين من الكتاب الثاين من قانون 

َول "اأن 
ُ
العقوب��ات )الذي ي�شمل جرائم الإرهاب( يكون للنائب العام اأو من يفو�شه من املحامني العاّمني الأ

ياأمر مبا�شرة بالإطلع اأو احل�شول على اأية بيانات اأو معلومات تتعلق باحل�شابات والودائع والأمانات واخلزائن 

... وذل��ك اإذا اقت�ش��ى الأمر ك�شف احلقيقة ...". وقد ا�شتخدمت النياب��ة العامة هذا احلكم لخرتاق �شرية 

احل�شاب��ات امل�شرفية للمتهمني لدى التحقيق يف اجلماعة ال�شلفية اجلهادية التي ارتكبت هجمات 7 ني�شان/

اأبري��ل و5 اأيار/مايو 2005 يف القاهرة. ونتيجة لذلك ُرئ��ي اأن بع�ض امل�شاركني مولوا العمليات الإرهابية عن 

طريق حتويلت م�شرفية من اخلارج. وُقدم 14 �شخ�شا للمحاكمة. وُبرئ متهم واحد لعدم العلم. وُحكم على 

اأربعة من املتهمني بال�شجن املوؤبد، وعلى اآخرين بال�شجن ملدة ع�شر �شنوات اأو اأقل.

وبنيَّ اخلبري اجلزائري كيف يي�شر غ�شل الأموال متويل الإرهاب. فجزء من الأموال التي جُتمع عن طريق   -92

عمليات البتزاز والختطاف الإرهابية ي�شتخدم لإن�شاء م�شاريع �شغرية و�شراء عقارات با�شم اأفراد الأ�شرة اأو 

فرج عنهم من ال�شجن اأو ا�شتفادوا من عفو. وكثريا ما ل ت�شفر حماولت تعّقب املعاملت يف 
ُ
الرفقاء الذين اأ

ه��ذه الفئة الأ�شا�شية عن نتيجة حا�شمة، وذلك ب�شب��ب ا�شتخدام العملت النقدية ال�شائلة، على الرغم من 

اأن اجلزائ��ر اأن�شاأت وح��دة ا�شتخبارات مالية واأن�شاأت نظاما للإبلغ عن املعام��لت املريبة. وتت�شمن الق�شية 

املقدم��ة م��ن خبري الوليات املتحدة ردا وقائيا على العلقة بني غ�ش��ل الأموال والإرهاب. ففي نظام العدالة 

اجلنائي��ة لذلك البلد، يوج��د اأ�شلوب �شائع للتحري، وه��و د�ض مواطنني عاديني عل��ى امل�شتبه فيهم ليعملوا 

بتوجيه��ات من اأجهزة اإنفاذ القوانني بع��د اأن يوافقوا على الإدلء ب�شهاداتهم ب�شفة �شهود اإثبات. وحدث اأن 

مواطن��ا اأمريكي��ا متجن�شا من جنوب غرب اآ�شيا يعي�ض يف منطقة وا�شنط��ن العا�شمة تعر�ض لل�شتباه بغ�شل 

الأم��وال. وق��ام �شاهد متعاون، بتوجيه من �شلطات اإنفاذ القانون، بتق��دمي نف�شه اإليه باعتباره مهرب خمدرات 

و�شجائ��ر يرغب يف نقل اأموال لتمويل تنظيم القاعدة ومنظمات تابعة له. وخلل عدة �شنوات اأر�شل ال�شاهد 

املتع��اون اأكرث م��ن مليوين دولر عن طريق حمّول الأموال، وبذلك اأتاح التع��رف على �شبكة من الأفراد يف 

كندا واإنكلرتا واإ�شبانيا وباك�شتان واأ�شرتاليا على ا�شتعداد للم�شاركة يف اخلفاء فيما مت ت�شويره باأنه متويل اأن�شطة 

اإرهابية. وا�شتعيدت جمي��ع الأموال، ناق�شا ر�شوم حتويل الأموال، با�شتخدام اأفراد متعاونني اآخرين يف بلدان 

املق�شد. واأ�شفرت العملية عن اإدانة وحب�ض املدعى عليه بتهمة التاآمر لغ�شل الأموال ولإخفاء متويل الإرهاب، 

وعن �شدور اأمر مب�شادرة اأكرث من مليوين دولر اأمريكي.
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والتو�شي��ة اخلا�ش��ة الثامنة ب�ش��اأن متويل الإره��اب، ال�ش�ادرة من فرق���ة العم�ل املعني��ة بالإجراءات   -93

املالي��ة، تدعو البلدان اإىل اإعادة الن�ظر يف قواني�نها ولوائحه��ا ل�شم�ان عدم قيام اجل�ماعات الإرهابية باإ�ش�اءة 

ا�شتخ��دام املنظمات غري الهادفة اإىل الربح، وما ُيخ�شى منه هو اأن الإرهابيني قد ي�شتغلون الكيانات امل�شروعة 

كو�شيل��ة لإخفاء التحويل ال�شري للأم�وال اإىل منظ�مات اإرهابية اأو التعتي�م عل�يه اأو لتج�نب تدابي�ر جتمي�د 

املوج�ودات. وت�شف الدرا�شة املقدمة من خبري الوليات املتح�دة حم�اكمة املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإح�شان 

الدولي��ة، وهي منظمة خريي��ة مزعومة مدرجة بو�شفها كيان��ا مرتبطا بتنظيم القاعدة يف قائم��ة اللجنة املن�شاأة 

مبوجب القرار 1267 التابعة للأمم املتحدة. وقد اأقر املدير باأنه مذنب بتهمة ت�شغيل املوؤ�ش�شة اخلريية كم�شروع 

للك�ش��ب غري امل�شروع، وُحكم عليه بال�شجن ملدة ع�شر �شنوات. واعرتف باحل�شول عن طريق الحتيال على 

تربع��ات لأغرا�ض خريي��ة ثم ا�شتخدام تلك الأم��وال لدعم تنظيم القاعدة وغريه م��ن جماعات العنف يف 

ال�شي�ش��ان ويف البو�شنة والهر�شك. يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2008 اأدين منظمو موؤ�ش�شة الأر�ض املقد�شة يف 

حمكمة احتادية يف ولية تك�شا�ض بجرمية ت�شمى يف القانون الأمريكي الدعم املادي للإرهاب. ويف عام 2008 

اأي�ش��ا اأدين يف بو�شطن بولية ما�شات�شو�شت�ض موؤ�ش�شو منظمة اأخرى جلمع الأموال ت�شتخدم ا�شما ي�شبه ا�شم 

منظمة خريية دولية م�شروعة. ومل تكن الإدانة لتمويل الإرهاب فعليا بل لإخفاء املعلومات وتقدمي معلومات 

كاذب��ة عن انتمائهم اإىل جماعات عنف يف البو�شنة واأفغان�شتان ورحلتهم املتعلقة بذلك. وو�شفت الإفادات 

املقدم��ة م��ن اخلرباء الإيطاليني كيف مت حتوي��ل الأموال امل�شتمدة من م�شادر م�شروع��ة ومن ارتكاب جرائم 

عادي��ة على ال�ش��واء بكميات تقل عن املبالغ الت��ي يتعني الإبلغ عنها، وكيف مت خ��داع مقدمي التربعات 

للأغرا�ض خلريية يف اإيطاليا ب�شاأن كيفية ا�شتخدام اأموالهم.

وعّل��ق خب���ريا بريو وكولومبيا عل��ى جتربتهما م��ع منظمات غي�ر حكومي��ة اأجنبية معين��ة تّدعي اأنها   -94

ت�شطلع باأن�شطة اإن�شانية اأو اإ�شلح اج�تماعي ولكنها تقوم اأي�شا بجمع الأموال وحتويلها اإىل منظمات اإرهابية 

بلغ عن ح��الت تخلفت فيها الدول التي يت��م فيها جمع الأموال ع��ن البحث فيما وراء 
ُ
وتخريبي��ة. وق��د اأ

الغر�ض النبيل املزعوم للمنظمة واإدراك الدعم الذي كانت تقدمه لأن�شطة العنف. وحتتوي الدرا�شة ال�شادرة 

يف 29 �شباط/فرباي��ر 2008 التي ن�شرته��ا فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية بعنوان متويل الإرهاب على 

امللحظة التالية:

   "ت�شتخ��دم �شبكات الإرهاب يف كثري من الأحيان اجلمعي��ات اخلريية واملوؤ�ش�شات التجارية املخرَتقة 

اأو املتواطئ��ة لدعم اأهدافها. وعلى �شبيل املثال، تكون لبع�ض اجلماعات �شلت بفروع جمعية خريية 

يف املناطق ال�شديدة املخاطر و/اأو املحدودة النمو يف العامل التي تكون فيها الرعاية املتاحة من الدولة 

حم��دودة اأو معدوم��ة. ويف هذا ال�شياق، ت�شتطي��ع اأي�شا اجلماعات التي ت�شتخ��دم الإرهاب كو�شيلة 

رئي�شي��ة لتحقي��ق اأهدافها اأن ت�شتخدم اجلمعي��ات اخلريية التابعة لها كم�ش��در للتمويل الذي ميكن 

حتويله لتمويل الهجمات الإرهابية وجتنيد الإرهابيني، من خلل توفري �شتار من ال�شرعية ملنظمة قائمة 

على الإرهاب".

وا�شت�ش��وب اخلبري الكيني اإجراء مراجع��ات �شنوية مل�شادر اأموال املنظمات الإن�شاني��ة املزعومة ونفقاتها من 

اأج��ل جتنب ت�شري��ب تلك الأموال اإىل املنظمات اخلط��رة واحلد من الف�شاد على حد �ش��واء، وبذلك حماية 

املوؤ�ش�شات اخلريية امل�شروعة. 
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هاء-     الإعداد الفردي لالأعمال الإرهابية 

عواق��ب الإرهاب ماأ�شاوي��ة دائما تقريبا، وقد تك��ون كارثية. ويفر�ض ذلك اتخاذ تداب��ري وقائية ت�شمح   -95

بالتدخ��ل قب��ل اأن ُترتك��ب اأعمال العنف. ويح��د حظر متويل جماع��ات العنف من قدرته��ا على ارتكاب 

الهجم��ات الإرهابية. وثمة تدبري وقائي اآخر هو جترمي الإعداد للأعمال الإرهابية. ول تقت�شر هذه اجلرمية على 

توف��ري الأموال اأو جمعه��ا. فيمكن اأن ت�شمل اأي عمل من اأعمال التح�ش��ري، مثل ا�شتئجار خمزن من اأجل 

ا�شتخدامه ل�شنع القنابل، اأو التدريب على الأ�شلحة، اأو احل�شول على مكونات القنابل، اأو ر�شد هدف معتزم 

الهجوم عليه.

وتفر���ض قوانني بع�ض ال��دول عقوبات على خمتلف ال�شتعدادات املادي��ة للأعمال الإرهابية، وتن�ض   -96

�شراح��ة على اأنه ل يل��زم ارتكاب اأي عمل عنيف. وين�ض قانون مكافحة الإره��اب لعام 2005 يف اأ�شرتاليا 

على اأنه فيما يتعلق بجرائم التدريب على اأعمال الإرهاب، اأو حيازة �شيء اأو وثيقة بغر�ض التح�شري لرتكاب 

اأعمال اإرهابية اأو ال�شلوع فيها، اأو التح�شري لرتكاب عمل اإرهابي اأو التخطيط له، اأو متويل الإرهاب، ل يلزم 

وق��وع عم��ل اإرهابي اأو اأن يكون الفعل الذي يقوم به املدعى عليه موجه��ا �شوب عمل اإرهابي معني، ما دام 

م بلدان اأخرى اأي فعل يهدف اإىل دعم الأعمال الإرهابية ب�شفة  الق�ش��د هو اأن تنتج عنه اأعمال اإرهابية. وجترِّ

عام��ة اأو تي�شريه��ا اأو ت�شجيعها، حتى واإن مل يكن هناك تخطيط لعمل اإرهابي حمدد بعد. وتن�ض املادة 5 من 

اجلزء الأول من قانون الإرهاب يف اململكة املتحدة لعام 2006 على ما يلي:

"يرتكب اأي �شخ�ض جرمية اإذا �شرع يف اأي عمل بنية:   

)اأ(       ارتكاب اأعمال اإرهابية، اأو   

)ب(    م�شاعدة �شخ�ض اآخر على ارتكاب هذه الأفعال،   

حت�شريا لإنفاذ نيته.   

   ول يهم لأغرا�ض املادة الفرعية )1( ما اإن كانت النية والإعداد يت�شلن بعمل حمدد واحد اأو اأكرث من 

اأعمال الإرهاب، اأو باأعمال اإرهاب ذات و�شف معني، اأو باأعمال الإرهاب عموما."

وق��د اأّدى هذا القانون من��ذ اعتماده اإىل عدد من حالت الإقرار بالذنب، مب��ا يف ذلك اإقرار برويز خان   -97

بتح�شريات��ه خلطف جندي بريطاين من اأ�شل غامبي وقط��ع راأ�شه بهدف ترويع غريه من امل�شلمني يف اجلي�ض 

الربيطاين. وقد ُحكم على خان يف عام 2008 بال�شجن املوؤبد. ومل يكن من �شاأن اأي تهمة تاآمر اأن تنجح لأن 

اأيا من م�شاعدي خان مل يوافق على امل�شاركة يف تنفيذ خطته، رغم اأنهم ارتكبوا جرائم من قبيل عدم الإبلغ 

ع��ن خطط��ه رغم معرفتهم بها. كم��ا مل يكن بالو�شع اأن يدان خ��ان بتهمة ال�ش��روع يف اأي عمل من اأعمال 

العنف، لأن جهوده مل ت�شل اإىل القيام بالختطاف. و�شملت التح�شريات التي اأتاحت اإدانته جهوده الرامية 

ف على �شخ�ض معنّي ليكون �شحية واحل�شول على كامريا فيديو لت�شجيل عملية الذبح املعتزمة. 
ّ
اإىل التعر

وم��ن �شاأن ا�شتحداث جرمية عامة تتمثل يف التح�شري للإرهاب اأو حيازة ممتلكات ُيعتزم ا�شتخدامها يف   -98

الإره��اب التغلب على �شعوبات تقني��ة مثل تلك التي و�شفها خبري كولومب��ي. فالقانون الذي يحظر حيازة 

املتفج��رات قد ل ي�شمح بامللحقة اإذا كان حمتوى العبوة النا�شفة املرجتلة من �شماد نرتات الأمونيوم حمفوظا 
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يف م��كان منف�شل عن العن�شر الهيدروكربوين ال�شروري. ف��كل مادة من هاتني املادتني على حدة م�شروعة، 

ولي�ض من �شاأنهما اأن ت�شبحا مادة متفجرة غري م�شروعة اإل عندما يخلطان معا، وهو �شيء ميكن القيام به قبل 

دقائ��ق فقط من الإي�شال والتفجري املق�شودين. غري اأنه يف اأي بلد ا�شتحدث جرمية التح�شري لأعمال اإرهابية، 

ميك��ن اأن ي�شكل توافر الركن��ني املنف�شلني يف مرفق تخزين قرينة على الغر�ض الإرهابي املعتزم يكفي لإتاحة 

الإدانة يف غياب تف�شري بريء.

واو- التحري�ض على ارتكاب جرائم الإرهاب واجلرائم ذات ال�سلة به

ُتل��زم امل���ادة 20-2 من العهد الدويل اخلا�ض باحلق��وق املدنية وال�شيا�شية ال��دول الأطراف فيه البالغ   -99

عددها 163 دولة باأن حتظر يف قوانينها الدعوة اإىل الكراهية القومية اأو العن�شرية اأو الدينية التي ت�شكل حتري�شا 

على العنف. ويف الوقت نف�شه، تكفل املادة 19-2 من العهد احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك احلق يف نقل 

املعلوم��ات والأف��كار من كل نوع، على الرغم من اأنه ميكن احلد من هذا احلق حلماية الأمن الوطني. وقد دعا 

جمل���ض الأم��ن الدويل وجمل�ض اأوروبا اإىل النتباه اإىل �شرورة جت��رمي التحري�ض على العنف. ويتوافر عدد من 

نهوج التجرمي. وميكن الن�ض على اأن حفز الآخرين اأو حتري�شهم على العنف هو اإحدى و�شائل ارتكاب جرمية 

العن��ف، تخ�شع لنف�ض العقوبة التي يخ�ش��ع لها املنفذ الفعلي للجرمية. وميك��ن اأن ُيعاَمل التحري�ض باعتباره 

جرمي��ة اأق��ل، تت�شمن مفهوم تربير اجلرائم الإرهابية اأو الإ�شادة بها. وبدل من ذلك، ميكن جترمي ال�شلوك الذي 

يربر الإرهاب اأو ميجده جترميا منف�شل عن جترمي التحري�ض، واإخ�شاعه لعقوبة خمتلفة. 

�شري اإىل 
ُ
فف��ي الف�ش��ل الثاين، الباب باء، الأعمال الت��ي ت�شاعد على ارتكاب اجلرائ��م الإرهابية، اأ  -100

الفق��رة 13 م��ن امل��ادة 61 من قانون العقوب��ات الياباين. وهذه امل��ادة جتعل من يحفز، مبا�ش��رة اأو عن طريق 

و�شي��ط، على ارتكاب جرمية، عر�ش��ة للحكم عليه كما لو كان اأحد املنفذي��ن الفعليني للجرمية. ولدى اأنظمة 

اأخ��رى جرائم منف�شلة ب�شاأن احلفز اأو الت�حري�ض على ارتكاب ج�رمية، وخ�ش�و�شا فيما يتعلق بال�شلوك الذي 

يدعو اإىل اأعم�ال الإره�اب اأو يح�اول تربيرها. وتعاقب املادة 87 مكررا 1 من قانون العقوبات اجلزائري على 

الأفع��ال الإرهابي�ة العن�يفة بالإع���دام اأو ال�شجن امل�وؤبد اأو غ�ريه من اأح��كام ال�شجن الطويلة املدة. وتن�ض 

امل��ادة 87 مكررا 4 عل��ى اأن كل من يربر الأعمال الإرهابية املذكورة اأو ي�شجعها اأو ميولها يكون عر�شة لعقوبة 

ال�شجن ملدة ما بني خم�ض �شنوات وع�شر �شنوات، مع غرامة مالية.

ويو�ش��ح و�شف لق�شية �شودانية ورد يف من�شور من الهيئة احلكومي��ة الدولية املعنية بالتنمية الفرق   -101

�ض على هذا الهج��وم. فقد ارُتكبت يف  ب��ني م�شوؤولي��ة املنفذ الفعلي للهج��وم الإرهابي وم�شوؤولية م��ن يحرِّ

ع��ام 1994 هجم��ات متعددة على يد جماعة من املتطرفني الديني��ني الذين كانوا قد خل�شوا اإىل اأن املجتمع 

ال�ش��وداين ل يراع��ي ال�شريعة الإ�شلمية مراع��اة �شحيحة. وح�شلت هذه اجلماعة عل��ى اأ�شلحة، وهاجمت 

مرك��زا لل�شرط��ة وا�شتولت عل��ى اأ�شلحته. ويف مركز اأمني اآخ��ر قتلت ثلثة من رج��ال ال�شرطة، ثم توجهت 

اإىل م�شج��د حي��ث قتلت 16 �شخ�شا وجرح��ت 20 اآخرين. ويف اليوم التايل ا�شتبك��ت مع قوات الأمن يف 

معرك��ة م�شتمرة بالأ�شلحة النارية، ثم دخلت من���زل اأ�شامة بن لدن واأطلقت النار على عدد من الأ�شخا�ض 

املوجودي��ن هناك. ثم حاولت اجلماعة الو�ش��ول اإىل من�زل الزعيم ال�شيا�شي الدكت��ور ح�شن الرتابي لقتله، 

ولك��ن اثنني من املهاجمني قت��ل واعُتقل قائد املجموعة. واأدين القائد بارت��كاب جرائم خمتلفة وُحكم عليه 
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بالإع��دام. وكان املته��م الثاين تابعا ملذه��ب الطائفة، وكان ي�شكن مع الزعيم وغريه مم��ن قتلوا يف الهجمات، 

و�ش��ارك يف جم��ع الأ�شلحة والتدريب عل��ى ا�شتخدامها. غري اأنه كان غائبا يف ي��وم الهجوم. وقررت املحكمة 

العلي��ا اأن هذا املتهم ل يتعني عليه اأن يثب��ت اإثباتا قاطعا اأنه ان�شحب من اخلطة. وكان عدم م�شاركته فعليا يف 

اأعمال العنف كافيا لتربئته من جرميتي القتل العمد والنهب امل�شلح اللتني ُيحكم فيهما بالإعدام. ومع ذلك، 

اأدان��ت حمكم��ة الدرجة الأوىل هذا املتهم الثاين. واأيدت املحكمة العلي��ا هذه الإدانة مبوجب املادة 51/21 

من القانون اجلنائي لعام 1991. واأ�شارت اإىل اأن املتهم اأعد اأ�شلحة ومعدات وقرر مع اأ�شدقائه الأهداف التي 

ر 
َّ
�شتهاج��م، وم��ن ثم كان مذنبا يف اإطار تعريف التحري�ض يف امل��ادة 24 من القانون اجلنائي لعام 1991. وتقر

اأن اأفعال��ه املتمثلة يف جتميع الأ�شلحة وامل�شاركة يف التخطيط للهجمات ت�شتحق اأق�شى عقوبة على التحري�ض 

)22(

وهي ال�شجن ملدة ع�شر �شنوات.

م خب��ري الوليات املتحدة درا�شة حالة عن حماولة م�شافر تدمري طائرة متجهة من باري�ض اإىل ميامي  وق��دَّ  -102

يف كانون الأول/دي�شمرب 2001 بعبوة نا�شفة يف حذائه. و�شّدد ال�شتنتاج الذي تو�شل اإليه اخلبري على ما يلي:

   "متث��ل ق�شية ريت�شارد ريد ظاهرة خط��رية ومقلقة، وهي ظاهرة �شبان بل ج��ذور ينجذبون اإىل الإرهاب 

الدويل من خلل اإح�شا�شهم باأنهم �شحايا، وهم على ا�شتعداد للقيام باأعمال عنف كارثية. وعلى الرغم 

حبطت فقد كانت بارعة، وب�شيطة جدا، وفّتاكة متاما."
ُ
من اأن خطة ريد اأ

ولحظت درا�شة احلالة اخلا�شة بريد اأوجه ال�شبه املحتملة بينه وبني �شريكه بادات وبع�ض النتحاريني الذين 

فّج��روا و�شائل النق��ل يف لندن يف 7 متوز/يولي��ه 2005، وكان من بينهم مواطن بريط��اين تبلغ �شنه 18 عاما 

و�شخ���ض من اأ�شل جامايكي مقي��م منذ مدة طويلة تبلغ �شنه 19 عاما وقد حت��ول كلهما اإىل التطرف بينما 

كان��ا يعي�شان يف اململكة املتحدة. وكانت لأع�ش��اء اجلماعة الذين ف�شلوا يف حماولت تفجري مرتو لندن التي 

قام��وا به��ا يف 21 متوز/يوليه 2005 خلفيات مماثلة. فقد ولد معظمه��م يف بريطانيا من اأ�شر مهاجرة، اأو هاجروا 

ه��م اأنف�شهم عندم��ا كانوا اأطفال اأو مراهق��ني، وهاجر بع�شهم ب�شفة لجئني. ومل يكون��وا غرباء عن املجتمع 

الربيط��اين، اإل اأن ع��ددا م��ن التقارير يبني بالتف�شيل �شعوره��م بالنف�شال عن املجتم��ع والعزلة عنه. وكان 

لبع�شه��م تاري��خ يف جرائم الأحداث اأو تعاطي املخدرات اأو كانوا ق��د ت�شربوا من املدار�ض. ويبدو اأن بع�شهم 

خ�شع لبع�ض عمليات التحويل اإىل التطرف ال�شيا�شي والديني يف ال�شجن، اأو بعد رحلت طويلة يف اخلارج، 

اأو يف اأماك��ن مث��ل م�شجد فين�شبوري بارك، حيث كان اأبو حم��زة امل�شري، الذي اأدين يف وقت لحق بتهمة 

التحري�ض، يب�شر باأيديولوجية تدعو اإىل العنف. 

ويف درا�ش��ة خبري اململكة املتحدة، التي نوق�ش��ت يف الباب باء من الف�شل الثالث، التاآمر لرتكاب   -103

اأعم��ال اإرهابية، اأ�ش��ري اإىل املدعى عليهم يف التخطيط لتفجري ملهى ليلي اأو مكان ع��ام اآخر باأنهم "اإرهابيون 

م�شنوعون حمليا". ويف غ�شون اأ�شهر بعد تفجريات و�شائل النقل يف 7 متوز/يوليه 2005 وحماولت التفجري 

الفا�شلة يف 21 متوز/يوليه 2005 اتخذت حكومة اململكة املتحدة خطوات ملعاجلة م�شاألة التحّول اإىل التطرف. 

م رئي���ض وزراء اململكة �شخ�شيا اإىل جمل���ض الأمن الدويل القرتاح الذي اعُتم��د بو�شفه القرار 1624  وق��دَّ

)2005(. واأع��رب ذلك القرار ع��ن القلق اإزاء املدنيني من خمتلف اجلن�شي��ات واملعتقدات الذين اأ�شبحوا 

�شحايا للإرهاب بدافع من التع�شب اأو التطرف، ثم دعا جميع الدول الأع�شاء اإىل ما يلي:

 Judicial Precedents in Combating Terrorism in" و�ش��ف ق�شية حممد عبد الرحم��ن اخلليفي واآخرين، يف املن�شور املعن��ون 
)22(

بالتنمية. املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  التابع  الإرهاب،  مكافحة  قدرات  بناء  برنامج  عن  Sudan (2007)" ال�شادر 
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   "اأن تعتم��د من التدابري ما قد يكون لزما ومنا�شبا ومتم�شيا مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل والتي 

تهدف اإىل ما يلي: 

)اأ(      اأن حتظر بن�ض القانون التحري�ض على ارتكاب عمل اإرهابي اأو اأعمال اإرهابية؛    

)ب(    اأن متنع مثل ذلك الت�شرف؛    

   )ج(     اأن حترم من امللذ الآمن اأي اأ�شخا�ض توجد ب�شاأنهم معلومات موثوقة وذات �شلة ت�شكل اأ�شبابا 

جدية تدعو لعتبارهم مرتكبني لذلك الت�شرف."

وتدع�و العب�ارات ال�تي حتظ�ر التحري�ض الواردة يف القرار 1624 اإىل تنفيذ التزام قائم بالفع�ل يف    -104

اإط���ار الع�ه��د الدويل اخل�ا�ض باحلق�وق املدني�ة وال�شيا�شية، ال�ذي ت�ش��رتط املادة 20 منه اأن تك�فل الدول 

الأط�راف فيه ما يلي: 

   "2-    حتظر بالقانون اأية دعوة اإىل الكراهية القومية اأو العن�شرية اأو الدينية ت�شكل حتري�شا على التمييز 

اأو العداوة اأو العنف."

ويجب اأن ُتقراأ املادة 20 من العهد بالقرتان مع املادة 19 منه، التي تن�ض يف اجلزء ذي ال�شلة على ما يلي:

   "2-    ل��كل اإن�ش��ان ح��ق يف حرية التعب��ري؛ وي�شمل هذا احل��ق حريته يف التما���ض خمتلف �شروب 

املعلوم��ات والأفكار وتلقيها ونقله��ا اإىل اآخرين دومنا اعتبار للحدود، �شواء �شفويا اأو على �شكل مكتوب 

اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و�شيلة اأخرى يختارها.

3-     ت�شتتب��ع ممار�شة احلقوق املن�شو�ض عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات وم�شئوليات خا�شة.    

وعلى ذلك يجوز اإخ�شاعها لبع�ض القيود ولكن �شريطة اأن تكون حمددة بن�ض القانون واأن تكون �شرورية:

)اأ(       لحرتام حقوق الآخرين اأو �شمعتهم،  

)ب(     حماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة."  

 ويق�شي ذلك التفاق باأن 
)23(

وق��د و�شع جمل�ض اأوروبا التفاقية الأوروبية ملن��ع الإرهاب )2005(.  -105

ت�شتحدث الأطراف جرمية التحري�ض على الإرهاب، التي و�شفها يف املادة 5 منه على النحو التايل:

ر�شالة على  لأغرا���ض هذه التفاقية، يعني "التحري�ض العلني على ارتكاب جرمية اإرهابية" تعميم   -1"  

اجلمه��ور، اأو اإتاحته��ا له بطريق��ة اأخرى، بق�شد التحري���ض على ارتكاب جرمية اإرهابي��ة، حيثما يت�شبب 

ذل��ك ال�شل��وك، �شواء اأكان يدعو اأو ل يدعو اإىل اجلرائم الإرهابية مبا�شرة، يف خطر ارتكاب جرمية واحدة 

اأو اأكرث من هذه اجلرائم. 

يتخ��ذ كل طرف ما قد يلزم من تدابري جلعل التحري�ض العلني على ارتكاب جرمية اإرهابية، ح�شب   -2   

تعريفه يف الفقرة 1، عندما يرتكب ب�شفة غري م�شروعة وعمدا، جرمية جنائية مبوجب قانونه الداخلي."

 ا�شرتط القرار الإطاري JHA/2002/474 للحتاد الأوروبي، املوؤرخ 13 حزيران/يونيه 2002، اأن جتعل الدول التحري�ض على جرائم 
)23(

الإره��اب جرمية يعاقب عليها. وُعّدل ذل��ك القرار بالقرار الإطاري JHA/2008/919 ملجل�ض اأوروبا، امل��وؤرخ 28 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2008، 

الذي ت�شّمن اأحكاما مماثلة للأحكام الواردة يف التفاقية الأوروبية ملنع الإرهاب.
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ول ي�شم��ل الفعل املجرم مبوجب املادة 5 من التفاقية �ش��وى التحري�ض العلني، ويرتك التحري�ض   -106

الف��ردي يف غري عل��ن لتعاجله نظريات اأخرى م��ن نظريات امل�شوؤولي��ة اجلنائية، مثل ال�شت��دراج اأو التجّمع 

الإجرام��ي. اأما ا�ش��رتاط وجود نية ذاتية للتحري�ض عل��ى ارتكاب جرمية اإرهابية فهو يحم��ي من اأي اإمكانية 

للملحقة بتهمة ال�شلوك املنطوي على الإهمال اأو الطي�ض. ول مُتنح لأي �شلطة ت�شريعية اأو تنفيذية �شلحية 

من��ع اأي �ش��كل معني من اأ�ش��كال التعبري عن الراأي اأو العقيدة منعا قاطعا. اأم��ا احتمال اأن يوؤدي ت�شريح اأو 

اإ�ش��ارة اأو رم��ز اأو تعب��ري اآخر اإىل ن�شوء خطر ارت��كاب جرمية اإرهابية فيجب اأن يفي مبعي��ار الإثبات اجلنائي يف 

�شي��اق وقائعي حمدد. وق��د �شيغ تعريف اجلرمية يف التفاقية الأوروبية ملنع الإرهاب مع اإيلء العتبار ل�شمان 

حري��ة التعبري ال��وارد يف املادة 10-1 من التفاقي��ة الأوروبية حلقوق الإن�شان، امل�شابه��ة جدا للمادة 19 من 

العهد ال��دويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، الأمر الذي يجعل هذا التعريف للجرمية مفيدا للدول غري 

الأع�شاء يف جمل�ض اأوروبا التي تنظر يف كيفية جترمي التحري�ض مع حماية حرية التعبري.

ويت�شم��ن الفقه القانوين للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان العدي��د من الأحكام الق�شائية التي   -107

تف�ش��ر احلماي��ة املن�شو�ض عليها يف املادة 10 م��ن التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ش��ان، وهي املادة املناظرة يف 

تل��ك التفاقي��ة للمادة 19 من العهد الدويل للحق��وق املدنية وال�شيا�شية، املتعلقة بحري��ة التعبري. وتركيا بلد 

لدي��ه خربة كبرية يف التعامل مع الأفعال الإرهابي��ة املحلية ويف امللحقة الق�شائية على التحري�ض. وقد �شدر 

احلك��م يف ق�شاي��ا جيلن �شد تركيا، وكاراتا���ض �شد تركيا، و�شوريك �شد تركي��ا، يف نف�ض اليوم من الدائرة 

 ويف ق�شية جيلن �شد تركيا، قررت املحكمة 
)24(

الكربى للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان يف عام 1999.

اأن اإدان��ة زعيم نقابي بالتحري�ض على الكراهية والعداوة تنتهك حرية التعبري التي تكفلها التفاقية الأوروبية 

حلق��وق الإن�شان. وكان الزعيم قد كتب مقال يتهم فيه احلكومة مبمار�شة اإرهاب الدولة والإبادة اجلماعية �شد 

ع على ا�شتخدام العنف اأو املقاومة امل�شلحة اأو الع�شيان امل�شلح. ويف  الأكراد، وراأت املحكمة اأن املقال ل ي�شجِّ

ق�شي��ة �شوريك �شد تركيا، قررت املحكمة اأن ن�شر ر�شائل تتهم الع�شكريني بالتاآمر يف �شجن املقاتلني الأكراد 

وتعذيبهم وقتلهم لي�شت تعبريا عن الراأي ينبغي �شونه بل نداء اإىل النتقام والكراهية ميكن اأن يثري املزيد من 

العنف. ويف ق�شية كاراتا�ض �شد تركيا، وجهت اأي�شا ق�شيدة من�شورة دعوة اإىل الأكراد اإىل ال�شعي اإىل النتقام 

"ِجراء العاهرة العثمانية"،  بعبارة  مرارا  اإليه  اأ�شري  ما  واإىل "الت�شحية بروؤو�شنا، ال�شكرى بنريان التمرد" �شد 

ولكن ورد يف راأي املحكمة ما يلي:

���ض القراء على الكراهي��ة والتمرد وا�شتخدام 
ّ
��ر الق�شائ��د، اإذا ُفهمت حرفيا، باأنها حتر

َّ
   "ميك��ن اأن تف�ش

العن��ف. وم��ع ذلك يجب اأن يوؤخذ يف احل�شبان، لدى البت يف م��ا اإن كانت تفعل ذلك يف الواقع، اأن 

و�شيل��ة التعب��ري التي ا�شتخدمها مقدم الطل��ب كانت ال�شعر، وهو �شكل من اأ�ش��كال التعبري الفني ل 

ت�شتهوي �شوى اأقلية من القراء."

ويف ق�شي��ة لوروا �ش��د فرن�ش�ا، بالرق��م 3/36109، التي �ش�در احل�كم في�ه��ا يف 2 ت�ش�رين الأول/   -108

اأكتوبر 2008، قررت حمكمة العدل الأوروبية اأنه ل يوجد اأي انتهاك حلرية التعبري. فقد اأدين فنان ومدير ن�شر يف 

اإحدى ال�شحف مبوجب قانون �شحافة فرن�شي ين�ض على معاقبة كل من يح�ض على عمل من اأعمال الإرهاب اأو 

يربره. وكان املدعى عليهم قد عملوا على تعميم ر�شم كاريكاتوري ي�شور الهجمات على مركز التجارة العاملي مع 

العبارة التو�شيحية "NOUS EN AViONS TOUS REVE . . . LE HAMAS L'A FAiT" )كلنا نحلم بالطائرات... 

وحما�ض فعلتها(. وكان راأي املحكمة، كما وردت ترجمته يف بيانها ال�شحفي، ما يلي:

 )الطلبات رقم 94/23556 و96/33179 و95/26682، التي ُبّت فيها يف 8 متوز/يوليه 1999(.
)24(
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   "... ع��ن طريق الإ�شارة املبا�ش��رة اإىل الهجمات الوا�شعة النطاق على مانهات��ن، وعن طريق ن�شبة هذه 

الهجم��ات اإىل منظم��ة اإرهابية معروفة، وعن طري��ق اإ�شفاء �شفة املثالية على ه��ذا امل�شروع القاتل من 

خلل ا�شتخدام الفعل 'يحلم'، [هكذا] م�شيدا بفعل من اأفعال القتل اإ�شادة ل لب�ض فيها، يربر ر�شام 

الكاريكات��ري ا�شتخدام الإرهاب، ويوؤيده م��ن خلل ا�شتخدام �شيغة اجلمع )نا( مقرونة بهذا الأ�شلوب 

ع الق��ارئ املحتمل ت�شجيعا غري  م��ن اأ�شاليب الدمار، الذي ي�ش��ّوره بو�شفه تتويجا حللم، واأخريا، ي�شجِّ

مبا�شر على تقييم جناح ارتكاب عمل اإجرامي تقييما اإيجابيا."

ويف ق�شي��ة اأخرى يف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان عوق��ب على تعبري عن الراأي يتعلق بتهمة   -109

الإره��اب، ولي���ض على الثناء على عمل اإرهابي. وهذه احلالة امل�شتم��دة من اململكة املتحدة تفيد، اإىل جانب 

ق�شي��ة ل��وروا، يف معرفة حدود احلماية الت��ي توفرها املادة 10 م��ن التفاقية الأوروبية حلق��وق الإن�شان. وقد 

خل�ش��ت املحكمة اإىل اأن �شلطات اململك��ة املتحدة مل تنتهك تلك املادة باإدانة �شخ�ض يدعى ال�شيد نوروود. 

وكان ال�شخ�ض املذكور قد عر�ض لفتة يف نافذة منزله ُتظهر برجي مركز التجارة العاملي يف نيويورك يف اللهب، 

مع عب��ارة "ليخرج الإ�شلم من بريطانيا—احموا ال�شعب الربيطاين"، ورمز للهلل وجنمة مر�شومني داخل 

 و�شّلمت املحكمة باحلق يف حرية التعبري الذي تكفله املادة 10، لكنها �شددت على اأن ذلك 
)25(

علمة حظر.

احلق يجب اأن يتوافق مع املادة 17 من التفاقية والتي تن�ض على ما يلي:

   "لي���ض يف التفاقي��ة ما يجوز تاأويله على اأنه ينطوي على اأي حق لأي دولة اأو جماعة اأو فرد يف ال�شلوع 

يف اأي ن�ش��اط اأو القي��ام ب��اأي عمل يه��دف اإىل اإهدار اأي م��ن احلقوق واحلري��ات املن�شو�ض عليها يف 

التفاقية اأو اإىل فر�ض قيود عليها بقدر اأكرب مما هو من�شو�ض عليه يف التفاقية." 

وف�ّشرت املحكمة املادة 17 باأنها تهدف اإىل منع ذوي الأهداف ال�شتبدادية من ا�شتغلل احلريات   -110

املن�شو�ض عليها يف التفاقية. وورد يف حكمها ما يلي: 

   "تلح��ظ املحكمة التقييم الذي قامت به املحاكم املحلية وتوافق عليه، وهو اأن الكلمات وال�شور التي 

ُو�شعت على املل�شق �شكلت تعبريا علنيا عن هجوم على كل امل�شلمني يف اململكة املتحدة. ومثل هذا 

الهجوم العام العنيف على طائفة دينية، الذي يربط اجلماعة ككل بعمل خطري من اأعمال الإرهاب، هو 

اأمر يتنافى مع القيم املعلنة يف التفاقية والتي تكفلها التفاقية، ل �شيما الت�شامح وال�شلم الجتماعي 

وعدم التمييز."

ولذل��ك ي�شع��ب التعميم ب�ش��اأن الكيفية التي ميكن اأن توف��ق بها املحكمة الأوروبية حلق��وق الإن�شان اأو اأي 

حمكم��ة اأخرى اإقليمية اأو وطنية بني اإدانة معينة بتهم��ة التحري�ض على الكراهية اأو العنف اأو تربير الإرهاب 

وبني احلق يف حرية التعبري. ويبدو اأن النتيجة تعتمد على رد فعل املحكمة على وقائع اأي ق�شية معينة ولي�ض 

على اأي قواعد نظرية مطلقة.

وت�شف درا�شة الع�شو امل�شري يف فريق اخلرباء كيف اأنه يف عام 1992 اعتمدت ال�شلطة الت�شريعية   -111

يف بل��ده اأحكام��ا �شاملة ب�ش��اأن مكافحة الإرهاب يف اإطار قان��ون العقوبات. وتوفر امل��ادة 86 مكررا من قانون 

 ق�شية نوروود �شد اململكة املتحدة، بالرقم 3/23131، التي �شدر احلكم فيها يف 11 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2004. انظر اأي�شا ق�شية 
)25(

اإيفانوف �شد رو�شيا، التي �شدر احلكم فيها يف 25 �شباط/فرباير 2007.
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م العديد من الأفعال املح��ددة، ولنظريات امل�شوؤولية 
ّ
العقوب��ات منوذجا مفي��دا لقانون ملكافحة الإرهاب يج��ر

اجلنائي��ة الت��ي نوق�شت يف الأبواب ال�شابقة، وهي امل�شوؤولية عن التنفي��ذ والدعم، والتخطيط لأعمال اإرهابية 

والإع��داد له��ا، والع�شوية يف منظمة غري م�شروع��ة اأو دعمها، ومتويل املنظمات الإرهابي��ة والدعم املادي لها، 

وجرائم التحري�ض. ويعاقب القانون امل�شري كل من ين�شئ اأو يوؤ�ش�ض اأو ينظم اأو يدير جماعة اأو هيئة اأو جماعة 

اأو ع�شاب��ة لأغرا�ض غري م�شروعة، على النحو املح��دد يف القانون. وين�ض القانون على ت�شديد العقوبات على 

كل م��ن يتوىل زعامة اأو قي��ادة يف تلك الفئات اأو ميدها مبعونات مادية اأو مالية م��ع علمه بالغر�ض الذي تدعو 

اإليه، وكذلك كل من ين�شم اإىل اأي من الفئات املذكورة اأعله، اأو ي�شارك فيها باأية �شورة، مع علمه باأغرا�شها، 

اأو ي��رّوج بالقول اأو الكتابة اأو باأية طريقة اأخ��رى للأغرا�ض املذكورة، وكل من يحوز اأو ينتج بنف�شه اأو بوا�شطة 

�شخ���ض اآخر حم��ررات اأو مطبوعات اأو ت�شجيلت من اأي نوع ترّوج لأي �شيء مم��ا تقدم اأو ت�شجع عليه، اإذا 

كان��ت معدة للتوزيع اأو للإعلم؛ وكل من يحوز اأو ينتج اأية و�شيلة من و�شائل الطباعة اأو الت�شجيل اأو الن�شر، 

ة لل�شتعمال، ولو ب�شفة وقتية، لطباعة اأو ت�شجيل اأو ن�شر اأي �شيء مما تقّدم ذكره. م�شتعَملة اأو معدَّ

وت�شف املادة الفرعية 102-1 )1- األف( من القانون اجلنائي الأ�شرتايل الكيان باأنه ذو طابع اإرهابي   -112

يعني:  وهذا  اإرهابي،  بعمل  القيام  اإذا كان "يدعو" اإىل 

")اأ(    اأن املنظمة تن�شح ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة بالقيام بعمل اإرهابي اأو حتث على القيام به؛ اأو   

)ب(    اأن املنظمة تقدم ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اإر�شادا ب�شاأن القيام بعمل اإرهابي؛ اأو   

   )ج(      اأن املنظم�ة ت�ش�يد ب�شورة مبا�شرة بالقيام بعمل اإرهابي يف ظروف يوجد فيها خطر اأن هذا الثناء 

قد يكون تاأثريه اأن يقود �شخ�شا )بغ�ض النظر عن �شن ذلك ال�شخ�ض اأو اأي اإعاقة عقلية قد يعاين منها( 

اإىل النخراط يف عمل اإرهابي".

ومبوج��ب هذا القانون ل ميكن اإعلن اأي جماعة ما منظم��ة اإرهابية حمظورة اإل اإذا كان ثناوؤها على   -113

عم��ل اإرهابي قد يقود �شخ�ش��ا اإىل النخراط يف جرمية. وهذا الرتكيز على اخلط��ر الناجم عن الإ�شادة بعمل 

اإرهاب��ي ي�شبه ال�شم��ان الوارد يف التفاقية الأوروبية ملنع الإرهاب ب��اأن الر�شالة املوجهة اإىل اجلمهور يجب اأن 

تت�شب��ب يف خط��ر اأنه قد ُترتك��ب جرمية اإرهابية واح��دة اأو اأكرث. ومن املنطقي اأن ُيفرت���ض اأن مدح الأعمال 

الإرهابي��ة ميكن يف بع�ض الظروف اأن يزيد من احتمال اأن يق��وم فرد من جمهور متعاطف بارتكاب مثل هذا 

الفع��ل. بيد اأنه قد يك��ون من ال�شعب جدا اإثبات من هو الفرد من اجلمهور ال��ذي من املرجح اأن يتاأثر على 

ه��ذا النحو، ومت��ى. فاإذا انتظرت ال�شلطات للح�ش��ول على دليل قاطع باأن فردا م��ن اجلمهور من املرجح اأن 

يق��وم بعم��ل غري قانوين فيجب اأن ت�شمح با�شتمرار الدعوة اإىل العنف، مع احتمال اأن اأي م�شتمع قابل للتاأثر 

ق��د يقوم بتقليد الأفعال الت��ي جتري الإ�شادة بها اأثناء التحقيق. وثمة �شعوبة مناق�شة هي اأن احلكم الق�شائي 

بوج��ود "خط��ر اأن هذا الثناء قد يكون تاأثريه اأن يقود �شخ�ش��ا اإىل النخراط يف عمل اإرهابي" هو توّقع ذاتي 

لحتم��ال م�شتقبلي ولي�ض حتديدا وقائعيا حلدث ملمو�ض وقاب��ل للملحظة. ولذلك يجب اأن يكفل النظام 

القان��وين الوطني اأن تكون عملية البت فيم��ا اإن كان هناك خطر وقوع �شرر هي اأكرث من جمرد تكهنات، ول 

تخ�شع للتف�شري بطريقة تع�شفية ل ميكن التكهن بها، ول تخل بحرية التعبري.

وتتف��ادى بع�ض القوانني الوطنية، من خلل الرتكيز على املحتوى املو�شوعي للر�شالة وتوفري معايري   -114

مف�شل��ة للغاية ملا ي�ش��كل ت�شجيعا على اجلرائم الإرهابية اأو متجيدا لها، �شعوبات التنبوؤ باخلطر الذاتي املتمثل 
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يف اأن ت��وؤدي ر�شال��ة معينة اإىل ارتكاب اأعمال اإرهابية. ويجعل قانون الإرهاب يف اململكة املتحدة لعام 2006 

الت�شجيع غري املبا�شر للإرهاب خا�شعا لعقوبة ال�شجن ملدة ت�شل اإىل �شبع �شنوات، وين�ض على اأنه:

   ")3(      لأغرا���ض ه��ذه املادة، ت�شمل البيان��ات التي يحتمل اأن يفهمها اأفراد م��ن اجلمهور على اأنها 

ت�شج��ع ب�شف��ة غري مبا�شرة على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأو جرائم تن���ض عليها التفاقية اأو التح�شري لها 

كل ت�شريح—

            )اأ(      ميجد ارتكاب هذه الأفعال اأو اجلرائم اأو التح�شري لها )�شواء يف املا�شي اأو يف امل�شتقبل 

اأو عموما(؛ و 

               )ب(   يك��ون ت�شريح��ا ميك��ن اأن ُيتوقع، على وجه معق��ول، اأن ي�شتنتج منه اأولئك الأفراد من 

اجلمهور اأن ما يجري متجيده اإمنا يجري متجيده باعتباره �شلوكا ينبغي اأن يحتذوا به يف الظروف القائمة.

   )4(        لأغرا�ض هذه املادة، يجب اأن يوىل العتبار، لدى البت يف م�شاألتي الكيفية التي يرجح اأن ُيفهم 

بها الت�شريح وماهية ما ميكن اأن ُيتوقع على وجه معقول اأن ي�شتنتجه منه اأفراد اجلمهور، ملا يلي—

           )اأ(      م�شمون البيان ككل؛

                )ب(    ملب�شات ن�شره وطريقته."

وتن���ض املادتان 18 و579 من قانون العقوبات الإ�شباين عل��ى املعاقبة على التحري�ض العلني على   -115

ارت��كاب جرمية اإرهابية باعتباره عم��ل حت�شرييا جلرمية ال�شتفزاز. وتن�ض امل��ادة 578 على املعاقبة على جرمية 

درجت يف قانون العقوبات مبوجب القانون الأ�شا�شي 2000/7 املوؤرخ 22 كانون 
ُ
متجيد الإرهاب، وهي جرمية اأ

الأول/دي�شمرب 2000. وتن�ض هذه املادة، يف ترجمة غري ر�شمية، على ما يلي:

     "يعاقب بال�شجن من �شنة اإىل �شنتني كل من ي�شيد باجلرائم الواردة يف املواد من 571 اإىل 577 من 

هذا القانون )جرائم الإرهاب( اأو من �شارك يف تنفيذها، اأو تربير تلك اجلرائم باأي و�شيلة من و�شائل 

�شرهم 
ُ
التعبري اأو الن�شر العلني، اأو ارتكب اأعمال تنطوي على ت�شويه �شمعة �شحايا جرمية اإرهابية اأو اأ

اأو احتقارهم اأو اإذللهم.")26(

وين�ض القانون الأ�شا�شي اأي�شا على عقوبة احلرمان من الأهلية املدنية عند الإدانة. 

وجت��در الإ�شارة اإىل اأن القانون الإ�شباين يفر�ض عقوبة تقت�شر على ال�شجن ملدة اأق�شاها �شنتان، واأن   -116

املتهمني يف ق�شية لوروا الفرن�شية فر�شت عليهما غرامة قدرها 500 1 يورو لكل منهما، دون اأي عقوبة �شجن، 

م 300 جنيه يف اململكة املتحدة، اأي�شا دون اأي حكم بال�شجن. وهذه العقوبات املعتدلة 
ّ
واأن ال�شيد نوروود ُغر

ن�شبي��ا تو�شح كيف ت�شاعد قائمة من جرائ��م ال�شتدراج والتحري�ض والتربير، يعاَقب عليها بعقوبات خمتلفة، 

عل��ى حتقيق التنا�شب يف العقوبة. ويكون فر�ض عقوبة على تربير الأعمال الإرهابية والثناء عليها �شحيحا اإذا 

 Artículo 578. El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión publica o difusión de los 
)26(

 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
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راأت الهيئ��ة الت�شريعي��ة اأن هذين العملني يتجه��ان اإىل اإحداث املزيد من العنف. وم��ع ذلك، ميكن اأن تقرر 

الهيئ��ة الت�شريعي��ة اأن الت�شجيع باأ�شلوب بلغي غري مبا�شر ق��د ل ي�شتحق اأن يعاقب عليه بنف�ض ال�شدة التي 

يعاقب بها على اجلهود الرامية اإىل اإقناع الآخرين اإقناعا مبا�شرا باأن يرتكبوا اأعمال عنف حمددة. 

وهن��اك بل��دان اأخرى تقاوم جت��رمي التحري�ض على العن��ف وجرمية تربير العنف اأو حت��د منهما ب�شبب   -117

تقاليده��ا القانونية. فمحاك��م الوليات املتحدة تطبق تف�شريا مو�شعا حلرية التعب��ري التي يكفلها التعديل الأول 

لد�شتور ذلك البلد. ومبداأ التجرمي املزدوج الوارد يف القانون الدويل ل ي�شمح عادة بامل�شاعدة اإل اإذا كان الفعل 

معاقبا عليه يف كل من الدولتني الطالبة ومتلقية الطلب. ونتيجة لذلك ميكن اأن ل يكون التعاون الدويل متاحا 

من الوليات املتحدة فيما يتعلق باأعمال من �شاأنها اأن تكون بو�شوح اأعمال معاقبا عليها يف بلدان اأخرى باعتبارها 

حتري�شا على الأعمال الإرهابية اأو تربيرا لها. ويكون هذا �شحيحا ب�شفة خا�شة اإذا كان التعاون املطلوب يتطلب 

تدخل ق�شريا من املحكمة، ولي�ض جمرد تقدمي معلومات من ِقبل ال�شلطات التنفيذية احلكومية. 

وت�ش��ري اإفادة الإنرتب��ول اإىل اأن املنظمة اأتاحت عموما التعاون يف الق�شاي��ا املتعلقة بالتحري�ض على   -118

الإره��اب. ويتوافق ذل��ك مع اعرتاف جمل�ض الأمن ال��دويل يف ق��راره 1624)2005(، وجمل�ض اأوروبا من 

خ��لل التفاقي��ة الأوروبية ملنع الإره��اب )2005(، ب�شرورة جترمي هذه الأفعال. كم��ا اأن التعاون يف حالت 

التحري�ض على الإرهاب يت�شق مع النهج احلايل للإنرتبول فيما يتعلق بجرائم التحري�ض على الكراهية الدينية 

والعن�شري��ة، التي كانت املنظمة يف املا�شي تعتربها، ب�شفة عامة، واقعة خارج نطاق املادة 3 من د�شتورها. ويف 

ذن باأن ُت�شج��ل يف قواعد بيانات الإنرتبول معلومات �ش��د �شخ�ض اأ�شاد علنا بهجوم 
ُ
حال��ة حدث��ت موؤخرا، اأ

اإرهاب��ي وقع يف اأحد بلدان �شمال اأفريقيا. وكما هو احلال فيم��ا يتعلق بالع�شوية يف منظمة اإرهابية، ت�شتعر�ض 

الإنرتبول كل طلب ل�شمان اأنه مبني على اأكرث من جمرد التاأييد الإيديولوجي لق�شية ما، وت�شرتط اأن ت�شتند 

التهمة اإىل �شلوك واقعي حمدد.

د 
ّ
وق��د مت يف ال�شنوات الأخرية التح�ش��ل على اإدانات هامة مبوجب قوانني التحري�ض. فقد اأدين �شي  -119

ر قطع الروؤو�ض وغريه من جرائم القتل يف باك�شتان وال�شي�شان والعراق،  من�ش��ور، وهو موزع اأ�شرطة فيديو ت�شوِّ

وُحكم عليه يف الدامنرك يف عام 2007 بال�شجن 42 �شهرا مبوجب قانون التحري�ض الدامنركي. وقد مت ا�شرتداد 

امل��واد التي اأنتجها من خلل حتريات اأجريت يف عدد من البلدان، منها اإ�شبانيا. وا�شتخدمت اململكة املتحدة 

م املادة 1 من قان��ون الإرهاب لعام 2006 
ّ
يف ع��دد من احلالت ت�شريعاتها اخلا�ش��ة مبكافحة التحري�ض. وجتر

اأخرى من  مادة  مب��الة، وحتظر  ناجتا عن ل  اأم  الت�شجي��ع متعمدا  اأكان ذلك  "ت�شجي��ع الإره��اب" �شواء 
القان��ون توزيع املن�ش��ورات الإرهابية، وي�شمل على وجه التحديد الن�شر عل��ى �شبكة النرتنت. وتخ�شع هذه 

الأح��كام للختب��ار مبعيار اأن الت�شجي��ع اأو التعميم "يحتم��ل اأن يفهمه بع�ض ... )اجلمه��ور امل�شتهدف( اأو 

كل��ه. باعتب��اره ت�شجيعا مبا�شرا اأو غري مبا�شر لهم، اأو حتفيزا لهم من ن��وع اآخر، على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأو 

قبل ذلك  مرتبطا  الذي كان  امل�شري،  اأبو حمزة  اأدين   2006 عام  التح�ش��ري لها اأو التحري�ض عليها." ويف 

مب�شج��د فينزب��وري بارك يف لندن، بتهمة ال�شتمال��ة اإىل القتل، وبتهمة انتهاك قانون اأق��دم فيما يتعلق بتهمة 

"ا�شتخدام عبارات اأو �شلوك ينطوي على التهديد اأو الإ�شاءة اأو الإهانة بق�شد اإثارة الكراهية العرقية".
ويف متوز/يولي��ه 2007 اأق��ر يون�ض ت�ش��ويل ومدعى عليهما اآخ��ران باأنهم مذنب��ون بتهمة ا�شتخدام   -120

النرتن��ت للتحري�ض على اأعم��ال اإرهابية خارج اململك��ة املتحدة من خلل عر�ض �شرائ��ط فيديو لعمليات 

قط��ع روؤو�ض الرهائن وغري ذلك من الفظائ��ع. ويف عام 2007 اأقر اأتيل اأحمد، الذي خلف اأبو حمزة امل�شري 
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يف م�شج��د فينزبوري ب��ارك، باأنه مذنب يف ثلث تهم حتري�ض على القتل تتعل��ق مبع�شكر لتدريب الإرهابيني 

النتحاريني. ويف عام 2008 اأدين حممد حامد، الذي ت�شميه و�شائل الإعلم يف اململكة املتحدة "اأ�شامة بن 

لندن" ب�شبب ظهوره على التلفزيون، وعدد من م�شاعديه، بعد حماكمة اأمام هيئة حملَّفني. وكانت اأحكام 

الإدان��ة ب�شبب ال�شتمالة اإىل القتل، وتوفري التدريب لغر�ض الإرهاب، وح�شور مع�شكر لتدريب الإرهابيني. 

وتو�ش��ح هذه التهم بع�ض تو�شيفات اجلرائم املتاحة حلظر وردع عملي��ات التجنيد وغر�ض الأفكار والتح�شري 

التي ت�شبق الأعمال الإرهابية. ويف تلك احلالت اأمكن توجيه تهم حمددة للغاية ب�شبب وجود عميل �شري 

لل�شرط��ة يف مع�شكر التدريب وتوافر ت�شجيلت مراقبة ميكروفونية. وكان من بني احل�شور يف املع�شكر اأع�شاء 

يف اجلماع��ة اأدين��وا يف وقت لحق مبحاولة تفجري مرافق املرتو يف لندن يف 21 متوز/يوليه 2005، التي ف�شلت 

عندما اأخفقت اأدوات التفجري يف اإ�شعال العبوات الرئي�شية يف الأجهزة املرجتلة.
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رابعا-      العالقة بني الإرهاب وغريه من اأ�سكال اجلرمية

األف-      الف�ساد

مل تن��ل اهتماما كبرياً م�شاألة حتديد دور الف�ش��اد يف تي�شري ارتكاب اأعمال الإرهاب الفردية، ول يف   -121

تي�ش��ري اأن�شط��ة اجلماعات الإرهابية، الذي رمب��ا كان اأهم. غري اأن بع�ض الأمثلة امللمو�ش��ة تو�شح عامل اخلطر 

�شة للخطر.
ّ
واحلاجة اإىل اإيلء اهتمام دقيق لتدابري ال�شلمة والأمن يف القطاعات املعر

فب�شب��ب الإهمال والف�شاد مل ُيعرت�ض �شبيل انتحاريتني ا�شتقلتا طائرتني يف مطار مو�شكو دوميدوفو   -122

يف مو�شكو يف اآب/اأغ�شط�ض 2004. وقد اأوَقف نقيب ال�شرطة ميخائيل اأرتامونوف النتحاريتني ورفيقيهما يف 

املط��ار لتفتي�شهم بحثا عن الأ�شلحة ولتحديد هويتهم، لكنه مل يق��م بالبحث. وباع اأرمني اأراتيونني الإمراأتني 

تذكرتي الطريان دون اأن تربزا له بطاقتي هوية �شحيحتني، مقابل ر�شوة مببلغ حوايل 140 دولرا. ثم �شاعدهما 

على ر�شوة موظف التحقق من التذاكر، نيكولي كورينكوف، لكي تتمكن اإحداهما من ال�شعود اإىل الطائرة 

دون بطاق��ة هوية �شحيح��ة. واأدين النقيب ارتامون��وف بالإهمال اجلنائي يف اأداء واجبات��ه، وُحكم عليه عند 

ال�شتئناف بال�شجن ملدة �شت �شنوات. واأدين ارتامونوف وكورينكوف بجرمية الر�شوة وُحكم عليهما بال�شجن 

ملدة 18 �شهرا.

وو�شف��ت درا�شة حالة وردت يف اإف��ادة خبري الإنرتبول نقطة �شعف اأمني��ة مت حتديدها نتيجة لإلقاء   -123

القب�ض على اأ�شخا�ض ذوي �شلة بجماعة منور التاميل النف�شالية. وعندما علمت الإنرتبول بذلك، ا�شتطاعت 

حتقيق تبادل للمعلومات ال�شتخبارية. واأدى هذا التبادل اإىل حتديد هوية موظفي مطارات كان دورهم ت�شهيل 

الهج��رة غري ال�شرعية. وكما ُذكر �شابقا فاإن له��ذه اجلماعة تاريخ موّثق من التفجريات النتحارية من �شاأنه اأن 

يجعل وجود موؤيدين لها يف مناطق اآمنة يف اأي مطار مدعاة للقلق.

باء-      الإرهاب والجتار باملخدرات

تو�ش��ح الأمثلة على الإرهاب املرتب��ط باملخدرات الذي ارتكبته منظمتا ال��درب ال�شاطع والقوات   -124

امل�شلح��ة الثورية الكولومبية، والأمثلة على تورط مهاجمي قط��ارات مدريد وتورط اأ�شخا�ض مرتبطني بحركة 

الطالب�ان يف الجت�ار باملخ�درات، اأن الرغبة يف النخراط يف اأعمال العنف الأيديولوجية اأو الدينية ل ي�شحبها 

بال�ش�رورة اأي وازع يحول دون الجتار باملخدرات. ويتناول املن�شور ال�شادر من فرقة العمل املعنية بالإجراءات 

املالي��ة وامل�شمى متوي��ل الإره��اب ع��ددا من احل�الت دعم��ا للملحظة التي مفاده��ا اأن "درجة العتماد 

عل��ى الجتار باملخ��درات كم�شدر لتم��ويل الإره��اب ازدادت مع الن�خفا�ض يف رع�اي��ة الدول للجماعات 

)27(

الإرهابية".

 29 �شباط/فرباير 2008، ال�شفحات 15-17 )باللغة الإنكليزية(.
)27(
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وُين�شب م�شطلح "الإرهاب املرتبط باملخدرات" )narco-terrorismo( اإىل و�شف رئي�ض بريو ال�شابق   -125

بيلوندي تريي للحماية التي توفرها منظمة الدرب امل�شيء لإنتاج املخدرات والجتار بها. وقد اأ�شارت درا�شة 

خب��ري ب��ريو اإىل خطر الإرهاب امل�شتم��ر يف املناطق الداخلية من ذلك البلد، التي ُت��زرع فيها الكوكا. وتوجد 

موؤ�ش��رات جدية على اأن الإرهابي��ني يوفرون احلماية للمتجرين باملخ��درات واأن اجلانبني يرتكبان معا اأعماًل 

تزهق الأرواح وتدمر املمتلكات. واأبلغت الإدارة الوطنية ملكافحة املافيا يف اإيطاليا عن منظمة كولومبية للجتار 

باملخ��درات مت��د منظمة اإيتا بالكوكاي��ني. وبعد ذلك يباع الكوكاي��ني مقابل الأ�شلحة الت��ي ت�شرتيها منظمة 

كام��ورا النابولية م��ن خلل ات�شالتها مبجرمني يف منطقة البلقان. واأو�شح رئي���ض دائرة النيابة العامة املذكور 

الت�ش��الت الوثيقة بني جماعات اندرانغيتا للجرمية املنظمة يف ال��رب الرئي�شى الإيطايل اجلنوبي والكارتلت 

الكولومبية والقوات امل�شلحة الثورية الكولومبية وغريها من الكيانات �شبه الع�شكرية الكولومبية.

وت�شيط��ر املنظمات الثوري��ة امل�شلحة، مثل القوات امل�شلحة الثوري��ة الكولومبية، على جزء مهم من   -126

اإنت��اج املخ��درات يف كولومبيا. وت�شري درا�ش��ة كولومبية اإىل التقديرات ال�شتخباري��ة للنظام املتكامل لر�شد 

الزراع��ة غ��ري امل�شروعة والتي مفاده��ا اأن 899 98 هكتارا كانت مزروعة باملخ��درات يف جميع اأنحاء البلد. 

وبالعتماد على وجود الفرقة اجلنوبية من القوات امل�شلحة الثورية يف مناطق الزراعة، كان حوايل 20 يف املائة 

م��ن املجموع حت��ت �شيطرة القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية. واأو�شح��ت درا�شة كولومبية مقدمة اإىل فريق 

اخل��رباء العامل اأنه حتى واإن كانت الق��وات امل�شلحة الثورية الكولومبية هي الت��ي قامت بالتفجري الإرهابي 

ملله��ى النوغال الليلي ولي�ض املتجرون باملخدرات التقليديون، فقد مت متويل التفجري من الإيرادات املتاأتية من 

الجتار باملخ��درات. ذلك لأن القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية هي التنظيم الإجرامي الذي يح�شل على 

اأك��رب اإي��رادات من الجتار باملخدرات يف البلد. وكم��ا اأو�شح اخلبري الكولومبي ف��اإن مرتكبي تفجري النوغال 

ينتم��ون اإىل رتل 'تيوفيلو فوريرو' من الفرقة اجلنوبية للق��وات امل�شلحة الثورية. وقد قاد روؤ�شاء الفرقة اجلنوبية 

من��ذ الت�شعينات امل�شاع��ي الرامية اإىل حتقيق التاآزر بني ن�ش��اط القوات امل�شلحة الثوري��ة الكولومبية والجتار 

باملخدرات. وهم ي�شاركون م�شاركة مبا�شرة يف تن�شيق اأن�شطة اإنتاج املخدرات وت�شويقها وتهريبها. وكان واحد 

منه��م، قبل ان�شمامه اإىل القوات امل�شلح��ة الثورية الكولومبية، قاتل ماأجورا وحار�ش��ا �شخ�شيا لزعيم ع�شابة 

املخدرات بابلو اإ�شكوبار ال�شيء ال�شمعة.

ونتيج��ة للمعلومات املنتزعة م��ن القوات امل�شلحة الثورية الكولومبي��ة واملتح�شل عليها من م�شادر   -127

ب�شري��ة، وخا�شة اأع�شاء املنظمة ال�شابقني، اإىل جانب احلقائق املعروفة ع��ن الأن�شطة املدرة للدخل للمنظمة، 

رت وحدة املعلوم��ات والتحليل امل��ايل يف وزارة الدف��اع الكولومبية اإي��رادات القوات امل�شلح��ة الثورية  ق��دَّ

الكولومبي��ة ونفقاتها. فُقدرت املورد والن�شب املئوية الرئي�شية لتمويل تلك القوات يف عام 2003، وهو ال�شنة 

الت��ي ارتكب��ت فيها تلك القوات تفجري النوغال، مببلغ 728 1 مليون دولر ناجتة من مبيعات الكوكايني )45 

يف املائة(؛ و569 1 مليون دولر ناجتة من البتزاز )41 يف املائة(؛ و256 مليون دول ر من الختطاف للح�شول 

على الفدية )7 يف املائة(؛ و115 مليون دولر من عائدات ال�شتثمارات )3 يف املائة(؛ و52 مليون دولر من 

د ال�شرطة 
ّ
�شرق��ة املوا�ش��ي )1 يف املائة(. وعن طريق احلد من اإيرادات القوات امل�شلحة الثورية الكولومبية، حتي

الوطني��ة قدرة اجلماعات على ارتكاب الأعمال الإرهابية، واإن كان انفجار �شيارة ملغومة قد ت�شبب يف وفيات 

يف ق�ش��ر الع��دل يف مدينة كايل يف اأيلول/�شبتم��رب 2008. ويف غ�شون ثلث �شن��وات انكم�شت الزراعات 

غ��ري امل�شروعة م��ن 071 102 هك�ت��ارا اإىل 870 77 هك�تارا )تخفي�ض بن�شبة 16 يف املائ��ة(. وازداد تدم�ري 

خم�ت��ربات اإنت��اج الكوكايني من 474 خمت��رباً اإىل 141 1 خمترباً )زيادة بن�شب��ة 47 يف املائة(. وانخف�شت 

اأعم��ال البتزاز التي متار�شها القوات امل�شل�حة الث�وري��ة الكولومبي�ة بن�ش�بة 41 يف امل�ائة، من 223 ح�الة يف 

ع��ام 2002 اإىل 142 ح�ال��ة يف عام 2005، وتراجعت عمليات الختطاف من 044 1 عملية يف عام 2002 

اإىل 120 عملي��ة يف ع�ام 2006. وب���ني عامي 2002 و2007، انخف�شت الهجم��ات على ال�شكان املدنيني 

بن�شبة 56 يف املائة، من 178 هجمة اإىل 78 هجمة �شنويا.
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وتو�ش��ح اأمثلة عديدة نق��اط اللتقاء بني الإرهاب والجتار باملخ��درات. فالربحية املعرتف بها جيدا   -128

لتجارة املخدرات اأتاحت ملفجري قطارات مدريد يف عام 2004 اأن ي�شرتوا املتفجرات لتلك القنابل املتعددة 

باملخ��درات، واأن يرتك��وا يف �شقتهم 000 52 يورو وخم��درات تبلغ قيمتها يف ال�ش��ارع 1.5 مليون يورو. ويف 

كان��ون الأول/دي�شم��رب 2008 ُحكم يف املغرب عل��ى ه�شام اأحميدان بال�شجن ملدة ع�ش��ر �شنوات ل�شلوعه 

يف تفج��ريات مدري��د، حيث كان يق�شي بالفع��ل حكما بال�شجن ملدة خم�ض �شن��وات بتهمة الجتار الدويل 

لقي القب���ض على خمتطف الطائرات فّواز يون�ض، املذك��ور يف الف�شل ال�شابع، الباب جيم، 
ُ
يف املخ��درات. واأ

)28(

حالت ال�شتدراج والطرد، عندما مت ا�شتدراجه اإىل اجتماع ملناق�شة �شفقة خمدرات.

ووفق��ا لإف��ادة الإنرتبول، اأثب��ت العديد من هيئات اإنف��اذ القوانني اأن الأم��وال املكت�شبة من الجتار   -129

باملخدرات هي جزء رئي�شي من املوارد املالية ملنظمة انف�شالية يف ال�شرق الأو�شط ت�شارك يف الهجمات العنيفة 

ومن  املخدرات  مهربي  ــن  �ش��د املدنيني. وهذه املنظمة جتمع لتموي��ل عملياتها ما ي�شمى "�شرائب ثورية" م

يقوم��ون بتنقيته��ا، ولي�ض ذلك فح�شب، بل ه��ي اأي�شا �شالعة �شلوعا مبا�شرا يف نق��ل املخدرات وت�شويقها يف 

اأوروب��ا. ووفقا لتقرير يف عام 2008 من احلكومة املعنية، قام��ت اإدارة مكافحة التهريب واجلرمية املنظمة التابعة 

ل�شرطتها الوطنية بثلث عمليات و�شبطت 50 كيلوغراما من الهريوين يف حالت تتعلق بهذه املنظمة. ولدى 

قاع��دة البيانات اجلنائية للإنرتبول حاليا اأكرث من 100 ق�شي��ة ُتظهر تورط هذه املنظمة فى تهريب املخدرات. 

وثم��ة مثال حمدد هو حالة حدثت يف بلد اأوروبي يف ع��ام 2006 عقب القب�ض على اثنني من اأع�شاء املنظمة 

حاول �شرف مبالغ باليورو يف مكتب ل�شرف العملت الأجنبية. فقد اأدى اكت�شاف اآثار الهريوين والكوكايني 

عل��ى الأوراق املالية اإىل اإجراء املزيد من التحري واإلقاء القب�ض على 13 ع�شوا من اأع�شاء املنظمة النف�شالية 

العنيفة، ُوجهت اإليهم تهمة النتماء اإىل منظمة اإرهابية ومتويل الإرهاب. ويف عام 2009 اأدت عملية يف اإحدى 

دول �شم��ال اأفريقي��ا اإىل اإلقاء القب���ض على اأربعة م�شتبه فيه��م باأنهم اإرهابيون. وك�ش��ف التحقيق عن وجود 

�شلت بني الأن�شطة الإرهابية خللية اإرهابية معينة والجتار يف املخدرات ويف ال�شيارات امل�شروقة يف اخلارج.

ويحدد التقرير العاملي عن املخدرات لعام 2008 ال�شادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات   -130

واجلرمي��ة املناطق الأفغانية الت��ي ازداد فيها م�شتوى اإنتاج الأفيون والجتار به. وتتطابق هذه املناطق مع املناطق 

التي مت حتديدها يف م�شادر علنية اأخرى ب�شفتها املناطق التي يحظى فيها تنظيم القاعدة وحركة الطالبان باأ�شد 

قوتهما وحيث حتدث معظم الأعمال الإرهابية. وميكن اأن تكون علقة ال�شبب والنتيجة بني العنف الإرهابي 

واإنت��اج الأفيون علق��ة متبادلة. فالجتار باملخ��درات ي�شكل م�شدرا هام��ا للإيرادات للمنظم��ات الإرهابية 

ولتموي��ل اأعمالها الإرهابية. ويف الوقت نف�شه، ت�شهم املنظم��ات الإرهابية يف اإنتاج الأفيون من خلل حماية 

املناطق التي يكون ن�شاطها على اأ�شده فيها، مثل ولية هلمند، من اجلهود احلكومية ملكافحة املخدرات. وثمة 

مث��ال حدث موؤخرا يو�شح ال�شلت بني منظم��ة الطالبان الإرهابية والجتار بالأفي��ون وهو اإدانة خان حممد 

يف وا�شنط��ن العا�شم��ة يف اأيار/ماي��و 2008، التي ذكرها اخلبري الأمريكي. فق��د كان حممد ع�شوا يف حركة 

الطالبان يتجر يف الأفيون والهريوين ل�شتريادهما اإىل الوليات املتحدة، بق�شد ا�شتخدام ح�شيلة البيع ل�شراء 

�شواريخ لهجمات الطالبان يف اأفغان�شتان. ويف 30 حزيران/ يونيه 2008 اعتمد جمل�ض الأمن القرار 1822. 

لون اأو يدعمون تنظيم القاعدة واأ�شامة بن  وت�شج��ع الفقرة 9 من منطوق ذلك القرار على اإدراج جميع من ميوِّ

لدن وحركة الطالبان يف قائمة جزاءات الأمم املتحدة املنطبقة. ثم تن�ض الفقرة 10 من املنطوق على ما يلي:

   "يلح��ظ اأن و�شائل التموي��ل اأو الدعم هذه ت�شمل، على �شبيل املث��ال ل احل�شر، ا�شتخدام عائدات 

زراعة املخدرات الأفغانية امل�شدر واإنتاجها والجتار بها على نحو غري م�شروع، و�شلئفها؛"

.United States v. Younis, 924 F. 2d 1086, (Ct. App. District of Colombia 1991), West Publishing Company 
)28(
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وخ��لل عام��ي 2008 و2009 تزاي��د ا�شتهداف امل�شوؤول��ني احلكومي��ني يف املك�شيك من جانب   -131

منظم��ات الجتار باملخدرات، من اأج��ل اإرغام احلكومة على تغيري �شيا�شاته��ا الرامية اإىل مكافحة املخدرات. 

وُقت��ل يف الأ�شه��ر الأخرية مئات من رجال ال�شرطة والع�شكريني، وذل��ك يف كثري من الأحيان بقطع الراأ�ض، 

يف حماولة وا�شحة لرتوي��ع احلكومة وممثليها وال�شكان. وبهذه الطريقة تت�شرف ع�شابات املخدرات على غرار 

املافي��ا الإيطالي��ة، التي يرد يف الباب جيم من هذا الف�شل، الإرهاب واجلرمي��ة املنظمة، و�شف حلربها الفا�شلة 

عل��ى الدولة. وهن��اك اأي�شا دلئل على اأن املتجرين باملخدرات قد ي�شاهمون يف متويل اجلماعات العنيفة التي 

يدعم��ون اأيديولوجيتها. ففي ت�شري��ن الأول/اأكتوبر 2008 اأعلنت ال�شلط��ات الكولومبية عن القب�ض على 

اأ�شخا���ض لأ�شب��اب تتعلق بع�شابة دولية لتهريب الكوكايني وغ�شل الأم��وال يقال اإنها كانت تقدم ن�شبة من 

عائداتها جلماعة عنيفة يف ال�شرق الأو�شط.

جيم-     الإرهاب واجلرمية املنظمة

تت�ش��م اجلماع��ات الإرهابية بخ�شائ�ض جماعات اجلرمي��ة املنظمة، وميكن اأحيان��ا اأن تكون خا�شعة   -132

للعقوبة مبوجب القوانني التي ت�شتهدف تلك اجلماعات. وهناك فارق كبري هو اأن الدافع الأيديولوجي النهائي 

للجماع��ة ق��د يحد من ا�شتخ��دام بع�ض الآليات القانوني��ة املوجهة اإىل جماعات اجلرمي��ة املنظمة الهادفة اإىل 

الرب��ح، ما مل تعمل اجلماعة الإرهابية على حتقيق هدف م��ايل و�شيط، مثل التمويل الذاتي. وكثريا ما حتاول 

جماع��ات اجلرمية املنظمة املتط��ورة اأن تتو�شل اإىل تعاي�ض متبادل مع ال�شلطات م��ن خلل الدعم ال�شيا�شي 

د. وقد اتخذت املافيا ال�شقلية قرارا ا�شرتاتيجيا  والف�ش��اد، لكنها قد تلج��اأ اإىل التكتيكات الإرهابية عندما ُتهدَّ

يف الت�شعينات باأن تهاجم الدولة الإيطالية لإرغامها على اإجراء تغيريات يف �شيا�شاتها املتعلقة باإنفاذ القوانني. 

والتفا�شي��ل املوثَّق��ة لهذه املواجهة والت�ش��دي الناجح لها من جانب نظام العدال��ة اجلنائية يف اإيطاليا جديرة 

بالدرا�شة. وو�شف خبري كولومبي كيف �شهد بلده هجوما على قوات حفظ النظام اأ�شفر عن قتل الآلف من 

اأفراد ال�شرطة يف �شنة واحدة، وعدة مر�شحني ملن�شب الرئا�شة. ويبني اخلبري نف�شه، الذي لديه عقود من اخلربة 

يف ال�شرطة، اأوجه ال�شبه بني تلك املواجهة واملواجهة مع مهربي املخدرات التي ت�شهدها املك�شيك الآن.

ويف بع���ض احلالت ميك��ن اأن ُيعاقب على ارتكاب عمل اإرهابي لي�ض فقط مبوجب القوانني اجلنائية   -133

العادية، كما يف حالة جرمية القتل، بل اأي�شا يف اإطار القوانني امل�شممة خ�شي�شا للتعامل مع املنظمات الإجرامية 

اخلطرة. وقد اأدين مبوجب قانون مك�شيكي ي�شمل الإرهاب باعتباره �شكل من اأ�شكال اجلرمية املنظمة الإخوة 

�شريي��زو و�شركاوؤه��م يف منظمة ق��وات ال�شعب امل�شلحة الثوري��ة، الذين فجروا مكاتب �شرك��ة باناميك�ض يف 

د اجلماعات الإرهابية بالعنف اأو تنخرط فيه للح�شول عن طريق  مك�شيكو �شيتي يف عام 2001. وعندما تهدِّ

البتزاز على املوارد اللزمة لتنظيمها، ي�شبح من غري املمكن عمليا متييزها عن جماعات اجلرمية املنظمة. ومن 

الأمثل��ة على ذلك تفجري العّب��ارة �شوبرفريى 14 الفلبينية يف عام 2004، الذي اأدى اإىل م�شرع 63 �شخ�شاً، 

وال��ذي يف��اد باأنه وقع بعد رف�ض طلب ابت��زازي للح�شول على مليون دولر م��ن دولرات الوليات املتحدة 

ُن�ش��ب اإىل منظم��ة اأبو �شياف. ويف عام 2008 اأدين ح�شن اخلّطاب، املع��روف اأي�شا با�شم اأبو اأ�شامة، واآخرون 

يف املغ��رب لت�شكيلهم جماعة اأن�شار املهدي من اأج��ل ارتكاب عمليات �شطو م�شلح للح�شول على التمويل 

الذات��ي لهجمات بالقناب��ل. وقد اأ�شبحت بع�ض املنظم��ات الإرهابية معروفة باإجرامه��ا الرامي اإىل التمويل 

الذات��ي. فق��د اأدين 14 ع�شوا يف جماع��ة اأبو �شياف يف عام 2007 باختطاف �شي��اح من منتجع فلبيني طلبا 

للفدية. وحدثت من جماعة اأبو �شياف عملية اختطاف اأخرى طلبا للفدية يف �شيبادان مباليزيا عام 2000. كما 

�شهد �شمال اأفريقيا عمليات اختطاف وطلب الفدية، وادعت جماعة تطلق على نف�شها تنظيم القاعدة يف بلد 

املغرب الإ�شلمي م�شوؤوليتها عن بع�ض الأحداث. واخُتطف يف عام 1998 اأربعة من مهند�شي الت�شالت 
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الأجانب يف جمهورية ال�شي�شان. وبني اخلبري الرو�شي اأن قطع روؤو�ض الرهائن �ُشجل على �شريط فيديو ووزعت 

ال�شور يف و�شائل الإعلم بعد اأن دفع اأ�شامة بن لدن مبلغاً مالياً لقاء ذلك. 

ل الإرهاب يف اجلزائر عن طريق ابتزاز الأموال من خلل العديد من  وبني اخلبري اجلزائري كيف ميوَّ  -134

ل اللجوء  الأن�شط��ة. وتواجه اجلماع��ة ال�شلفية للدعوة والقتال مقاومة حاليا ملثل ه��ذه املطالب، ولذلك تف�شّ

اإىل الختط��اف من اأج��ل احل�شول على الفدية. وحت�شل جماعات التهريب يف منطقة ال�شاحل، على احلدود 

مع البلدان الواقعة جنوب ال�شحراء الكربى، على اأرباح كبرية من التهريب والجتار بالأ�شلحة مع الإرهابيني 

يف �شم��ال اجلزائر. ومن اجلدي��ر بالذكر اأن هوؤلء الإرهابيني يلجاأون اإىل جمرم��ني عاديني للتمكن من تنفيذ 

هجماتهم، وي�شتخدمون امل��ال لتجنيد اجلانحني ملراقبة الأهداف و�شرقة ال�شيارات ل�شتخدامها يف تفجريات 

ال�شي��ارات املفخخة ونق��ل الر�شائل والر�شد وتقدمي اأ�شكال اأخرى من الدع��م اللوج�شتي. وقد اأ�شبح بع�ض 

هوؤلء اجلانحني من معتنقي املبادئ الإرهابية، بل حتولوا اإىل انتحاريني.

ومّول��ت منظمتا الألوية احلمراء يف اإيطاليا وف�شيل اجلي�ض الأحمر يف اأملانيا يف ال�شبعينات نف�شيهما   -135

م��ن خلل عملي��ات ال�شطو امل�شلح. وح�ش��ب ادعاء خمتطف الرهائ��ن كارلو�ض، وا�شم��ه احلقيقي اإيليت�ض 

رامريي���ض �شانت�شي���ض، ُدفعت فدية غري معلنة ولكن كبرية لتاأمني الإفراج ع��ن وزراء النفط يف منظمة اأوبك 

الذي��ن اأخذتهم جماعته رهائن يف فيينا يف كانون الأول/دي�شم��رب 1975. وخل�شت اللجنة امل�شتقلة الدولية 

ملراقب��ة اتف��اق �شلم اإيرلندا ال�شمالي��ة يف تقرير �شدر يف 10 �شباط/فرباي��ر 2005 اإىل اأن اجلي�ض اجلمهوري 

الإيرلندي املوؤقت خطط ونفذ عملية لل�شتيلء على مبلغ 26.5 مليون جنيه يف كانون الأول/دي�شمرب 2004 

م��ن م�شرف ن��ورذرن يف بلفا�شت. وخل�شت اللجن��ة اأي�شا اإىل اأن اجلي�ض اجلمه��وري الإيرلندي املوؤقت كان 

م�ش��وؤول ع��ن عدد من ال�شرقات الكربى الأخ��رى الواردة يف تقريرها. وعلى الرغم م��ن اأن هذه الأنواع من 

اأن�شطة التمويل الذاتي قد تنتهك قوانني اجلرمية املنظمة فاإن تلك القوانني قد ل تنطبق على الأفعال التدمريية 

البحت��ة مثل التفجريات والغتيالت الت��ي ُترتكب من اأجل اأهداف اأيديولوجي��ة دون منفعة مادية. ولعدة 

 اجلهود 
)29(

�شنوات بعد عام 1983 ثّبط قرار من حمكمة ال�شتئناف يف ق�شية اإيفيت�ض �شد الوليات املتحدة

الرامي��ة اإىل ا�شتخدام قوانني اجلرمية املنظمة ملكافحة العن��ف الإرهابي يف الوليات املتحدة. وكانت حيثيات 

املحكم��ة هي اأن مفهوم البتزازي��ة يف القانون الأمريكي للجرمية املنظمة ينط��وي �شمنا على غر�ض الك�شب 

امل��ادي، واأن نط��اق انطباق القان��ون ل ي�شمل الهجمات التي يك��ون دافعها اعتب��ارات �شيا�شية. وبعد ذلك 

ب�شنوات رف�شت املحكمة العليا يف ق�شية ل �شلة لها بهذه الق�شية هذا القيد ال�شمني.

وعلى ال�شعيد الدويل، ت�شرتط اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )لعام 2000(   -136

وج��ود الدافع امل��ادي ا�شرتاطا �شريحا. ولأن عدد اأط��راف التفاقية يقرب من 150 طرف��ا، فهي تتيح و�شيلة 

جذاب��ة للتعاون الدويل عل��ى مكافحة اجلماعات الإجرامية، مبا فيها اجلماع��ات الإرهابية يف بع�ض الأحوال. 

فاإذا قام بعملية لأخذ الرهائن اأو اختطاف الطائرات ثلثة اأ�شخا�ض اأو اأكرث من اأع�شاء جماعة اإرهابية لغر�ض 

التمويل الذاتي للمنظمة اأو للإنفاق ببذخ على متع احلياة فيمكن اأن تكون التفاقية مفيدة اإىل اأق�شى حد يف 

تب��ادل امل�شاعدة القانونية اأو لت�شليم املطلوب��ني. بيد اأنه اإذا كانت اجلرمية التي ارُتكبت عملية تفجري اأو اغتيال 

اأو تدم��ري ممتلكات اأو غري ذلك من اأفعال العنف املرتكب��ة لأ�شباب اأيديولوجية دون اأن تهدف اإىل اأي منفعة 

ف املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  مادي��ة ف��اإن ذلك العمل �شيكون خارج نطاق التفاقية. وتعرِّ

اأكرث، وتعمل  اأو  اأ�شخا�ض  "اجلماعة الإجرامية املنظمة" باأنها جماعة ذات هيكل تنظيمي، موؤلفة من ثلثة 
ب�شورة مت�شافرة "من اأجل احل�شول، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى".

.700 F. 2d 51 (2nd Cir. 1983), West Publishing Company 
)29(
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وميك��ن اأن ترتتب عل��ى ت�شنيف الهجوم العنيف باعتباره جرمية منظم��ة اأو اإرهابا عواقب اأخرى يف   -137

بع���ض النظم القانوني��ة. ويناق�ض الباب األف من الف�ش��ل الثالث، التجّمع بغر�ض الإع��داد لأعمال اإرهابية، 

الأجه��زة والإجراءات الق�شائية املعتم��دة يف فرن�شا لإتاحة قمع الإرهاب قمعا فع��ال. واإذا مل يدرك املدعي 

الع��ام املحلي احتمال ارتباط اإحدى الق�شايا بالإره��اب اأو مل يقم بالإبلغ عن ذلك الحتمال، فيمكن اأن 

ل تتحق��ق املزايا التي توفره��ا املجموعة املركزية من ق�شاة التحقيق واملدع��ني العامني املتخ�ش�شني املوجودة 

يف باري���ض وا�شتخدام حمكمة من الق�ش��اة دون هيئة حملَّفني. ويجيز د�شتور اإيرلندا ا�شتخدام حماكم جنائية 

خا�ش��ة ملحاكم��ة مرتكبي اجلرائم الت��ي تكون فيها املحاكم العادي��ة غري كافية ل�شمان اإقام��ة العدالة بفعالية 

واحلف��اظ على ال�شلم والنظام العام��ني. وتخّول للمحاكم اجلنائية اخلا�شة املوؤلفة م��ن ثلثة ق�شاة دون هيئة 

حملَّف��ني �شلط��ة النظر يف اجلرائم التي تدرجها احلكومة يف قائمة مبوجب امل��ادة 36 من قانون اجلرائم املرتكبة 

�ش��د الدولة لعام 1939. وميكن اأن تنظر تلك املحاكم يف اجلرائم غري املدرجة يف القائمة، على اأ�شا�ض �شهادة 

�شادرة من النائب العام بعدم كفاية املحاكم العادية ل�شمان اإقامة العدالة بفعالية.

وت�ش��ري درا�شة م��ن خبري اإيطايل اإىل اأن اجلماع��ات الإرهابية كثريا ما تعمد م��ن اأجل متويل نف�شها   -138

اإىل ارتكاب جرائ��م ترتكبها عادة جماعات اجلرمية املنظمة، مثل الختطاف لطلب الفدية، وال�شلب، والجتار 

باملخ��درات، وغري ذلك من اجلرائم. وت�شتخدم جماع��ات اجلرمية املنظمة، من جانبها، وبقدر متزايد، اأ�شاليب 

الإره��اب النمطية، مثل الهجمات بال�شي��ارات امللغومة التي تت�شبب يف اإزه��اق الأرواح ع�شوائيا، وعمليات 

القتل التي تهدف اإىل ترويع ال�شكان وممثلي احلكومة. واأ�شارت عدة م�شاهمات كولومبية اإىل الهجمات التي 

وجهه��ا تاجر املخدرات بابلو ا�شكوبار اإىل ال�شرطة الوطنية وال�شلطات ال�شيا�شية والق�شائية الكولومبية، والتي 

راح �شحيته��ا الآلف من ال�شحاي��ا، ومن بينهم مر�شحون للرئا�شة. ومن الأمثل��ة القريبة العهد تفجري �شيارة 

ملغوم��ة يف �ش��راي العدل يف كايل بكولومبيا، نظمت��ه القوات امل�شلحة الثورية الكولومبي��ة، حيث قتل اأربعة 

مدنيني عابرين واأ�شيب 26 �شخ�شا بجروح.

وق��د ُوثق هذا ال�شتخ��دام للإرهاب من جانب جماعات اجلرمية املنظم��ة توثيقا جيدا يف الأحكام   -139

الق�شائي��ة التي فر�ش��ت العقوبات على مرتكبي العت��داءات املبا�شرة من جانب مافي��ا �شقلية على الدولة 

الإيطالي��ة. وُتثب��ت الأحكام الق�شائية ال�شادرة يف املحاكمات على ه��ذه اجلرائم اأن العنف �شد املدنيني ُنفذ 

لغر���ض اإرهاب��ي حمدد، هو اإم��ا اإرغام احلكومة على القي��ام بعمل ما واإما المتناع ع��ن القيام بعمل ما. ويف 

اإيطالي��ا يف اأوائل الت�شعينات كان ذلك الغر�ض هو اإجب��ار احلكومة الإيطالية على الرتاجع عن قمعها للجرمية 

املنظم��ة. والأح��داث مبينة بالتف�شيل الدقي��ق يف الأحكام الق�شائية ال�شادرة يف عدد م��ن الق�شايا املنطوية 

 وحمل��ة التفجريات �شد الكنائ�ض 
)31(

 وباولو بور�شيللينو،
)30(

عل��ى قتل املدعيني العامني جيوفاين فالك��وين

 فف��ي الثمانينات اأدت جهود ق�شاة التحقيق جيوفاين 
)32(

التاريخي��ة واملتاحف الفنية يف جميع اأنحاء اإيطاليا.

فالك��وين وباولو بور�شيللينو وغريهما اإىل حماكمة �شخمة على عمليات قتل وجرائم اأخرى ارتكبتها عائلت 

مافي��ا �شقلي��ة على مدى �شنوات عديدة. ومن بني ما يقرب من 500 مدع��ى عليه، اأدين 360. ويف البداية، 

بط��ل العديد من الأحكام ب�شبب قوة نف��وذ قا�شي ا�شتئناف تبنّي يف اإجراءات لحقة اأنه كان خا�شعا لنفوذ 
ُ
اأ

غ��ري م�شروع. وعند نقطة حا�شمة، جنح فالكوين وغريه يف اإحالة دعاوى ال�شتئناف يف هذه املحاكمة الكربى 

اإىل دائرة ا�شتئناف اأخرى، اأيدت العديد من اأحكام الإدانة.

 ق�شية جمهورية اإيطاليا �شد بيرتو اأغليريي واآخرين، حمكمة كالتاني�شيتا الإقليمية، احلكم ال�شادر يف 24 حزيران/يونيه 1998.
)30(

 ق�شي��ة جمهوري��ة اإيطاليا �شد ماريانو اأغاتي واآخرين، حمكم��ة كالتاني�شيتا الإقليمية، احلكم ال�ش��ادر يف 9 كانون الأول/ دي�شمرب 
)31(

1999؛ ق�شية جمهورية اإيطاليا �شد �شالفاتوري ريينا واآخرين، حمكمة كالتاني�شيتا الإقليمية، احلكم ال�شادر يف 13 �شباط/فرباير 1999.

 ق�شية جمهورية اإيطاليا �شد ليولوكا باغاريلل واآخرين، حمكمة كالتاني�شيتا الإقليمية، احلكم ال�شادر يف 21 متوز/يوليه 1999.
)32(
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و�شه��د اأع�ش��اء املافيا الذين تعاون��وا يف وقت لحق مع ال�شلط��ات باأن قادة املافي��ا راأوا كلهم اأنهم   -140

تعر�شوا للخيانة عندما ف�شل حلفاوؤهم ال�شيا�شيون يف التلعب بعملية ال�شتئناف الق�شائي. ووجه �شالفاتوري 

ريين��ا، اأهم روؤ�شاء املافيا، هجوما اأوليا على الدولة بهدف معاقب��ة احللفاء غري املخل�شني ومتهيد ال�شبيل لإقامة 

حتالف��ات جدي��دة ت�شتند اإىل احرتام �شطوة املافيا. وكان اأول عمل قام به هو قتل امل�شوؤول الذي كان ُيعترب يف 

�شقلي��ة لفرتة طويلة املمثل ال�شيا�شي الرئي�شي للمافيا، والذي اعُترب م�ش��وؤول م�شوؤولية �شخ�شية عن الف�شل 

يف تاأم��ني اإبطال اأحكام الإدان��ة. وكان �شالفاتوري ليما عمدة �شابقا ملدينة بالريم��و، وع�شوا �شابقا يف الربملان 

الإيط��ايل، ووزيرا يف احلكومة، وكان يف ع��ام 1992 ع�شوا يف الربملان الأوروبي واأق��وى �شخ�شية �شيا�شية يف 

�شقلي��ة. وقد ُقتل باإطلق الر�شا���ض عليه بالقرب من بالريمو يف اآذار/مار���ض 1992. وكانت اخلطوة التالية 

ه��ي الق�شاء على الأع��داء اخلطرين يف جهاز العدالة اجلنائية الذين كانوا رموزا للدولة. ففي اأيار/مايو 1992 

كان الدكت��ور فالكوين عائدا من عمله كرئي�ض لل�شعب��ة اجلنائية يف وزارة العدل يف روما اإىل منزله يف بالريمو، 

حي��ث كانت زوجته تعمل قا�شية. وعلى الطريق ال�شري��ع من املطار اإىل املدينة، و�شعت متفجرات يف جمرور 

واأدى انفجارها اإىل مقتل فالكوين وزوجته وثلثة من مرافقيه. وفى متوز/يوليه 1992 ُقتل الدكتور بور�شيللينو، 

زمي��ل فالكوين لفرتة طويلة واأحد املر�شحني لقيادة هيئة جديدة ملكافحة املافيا، اإىل جانب خم�شة من حرا�شه 

ال�شخ�شي��ني، يف انفج��ار �شيارة مفخخة خارج �شقة والدته. وعلوة على الق�ش��اء على اأعداء املافيا املقتدرين 

الذي��ن ل ميكن اإف�شادهم، كان هناك غر���ض اآخر من جرائم القتل هذه، كما اأو�شح زعيم املافيا ريينا لزملئه، 

ه��و من��ع انتخاب مر�شح لرئا�شة اجلمهورية كان ريينا يرى اأنه مل يتخذ اإجراءات للم�شاعدة على نق�ض اأحكام 

الإدان��ة يف املحاكمة الك��ربى. وُنظر اأي�شا يف قتل وزير العدل، و�ُشن هج��وم بالقنابل على �شخ�شية تلفزيونية 

�شهرية كانت قد اأدلت بتعليقات �شد املافيا.

ومل يك��ن زعماء املافي��ا يتوقعون ردود فعل اجلمه��ور وردود الفعل ال�شيا�شي��ة والر�شمية على هذه   -141

الهجمات. فقد ُكثفت جهود اأجهزة اإنفاذ القوانني لإلقاء القب�ض على الهاربني، واعُتقل ريينا نف�شه يف كانون 

الثاين/يناي��ر 2003. وكان م��ن بني الأ�شاليب ذات النف��ع اخلا�ض ممار�شة املراقب��ة الإلكرتونية. وكان ذلك 

م�شابه��ا لتجربة الوليات املتحدة، التي مل حتقق �شوى جناح هام�ش��ي وح�شب يف مكافحة اجلرمية املنظمة اإىل 

اأن ا�شُتخدم��ت املراقبة الإلكرتونية ا�شتخداما وا�شع النطاق ومت قبول املعلومات الناجتة عن عمليات التن�شت 

كاأدلة يف ال�شبعينات والثمانينات. كذلك اأخ�شع الت�شريع الإيطايل قادة واأع�شاء املنظمة الإجرامية امل�شجونني 

لنظ��ام �شجني �شديد جعل من امل�شتحيل عليه��م اأن يوجهوا الأن�شطة الإجرامية اأو اأن يتمتعوا باأ�شلوب حياة 

مري��ح كما كان يح��دث يف املا�شي. وانخف�شت الإي��رادات الإجرامية ب�شبب اهتمام اأجه��زة اإنفاذ القوانني. 

ويف غم��رة الياأ���ض، و�ّشع زعماء املافي��ا املتبقون الهجوم عل��ى الدولة لي�شمل رموز التاري��خ الإيطايل والثقافة 

الإيطالي��ة. ومت��ت يف ليلة واحدة تفج��ريات يف معر�ض اأوفيزي يف فلورن�شا، ومتح��ف للفن احلديث يف مدينة 

ميلن��و، وكني�شتني تاريخيتني يف روما، وجنم عن ذلك موت ودمار. و�شملت الأعمال الإرهابية الأخرى التي 

نظ��ر فيها قادة التنظيم، وفق��ا ل�شهاداتهم بعد اإلقاء القب�ض عليهم، قتل حرا�ض �شجون يف جميع اأنحاء اإيطاليا، 

وتدم��ري خدمات القوى الكهربائية والإذاعات والعّبارات، وتفجري برج بيزا، ون�شر حماقن ملوثة على ال�شاطئ 

يف منتج��ع رمييني، و�شرقة اأعمال فنية �شهرية. وجرت حماولتان للهجوم بالقنابل على متعاون هام مع العدالة 

وحماول��ة للهجوم بالقنابل على حافلتني لل�شرطة الع�شكرية كانتا قادمتني لتوفري الأمن يف مباراة لكرة القدم، 

لكن تلك املحاولت ف�شلت. 

وردا عل��ى عنف املافيا، ا�شتفادت قوى حف��ظ النظام ونظام العدالة اجلنائية الإيطايل ا�شتفادة كاملة   -142

م��ن �شلحياته��ا القائمة داخل حدود ال�شرعي��ة، و�ُشنت قوانني جديدة تن�ض على زي��ادة ا�شتخدام تقنيات 
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التحقي��ق اخلا�شة. ووفر الربملان، بدع��م من الراأي العام، املوارد اللزمة للتحقي��ق واملقا�شاة وحماية ال�شهود 

وامل�شوؤولني. ومت بنجاح تنفيذ ت�شريعات لتحفيز ال�شركاء يف اجلرائم على التعاون مع �شلطات العدالة اجلنائية. 

�شر املجرمني. 
ُ
واأ�شب��ح متاحا خف���ض الأحكام، وبرنامج حلماية ال�شهود، وت�شاعف عدد ال�شه��ود من داخل اأ

وت��رد يف الف�شل ال�شاد�ض، الباب جيم، اإجراءات املحاكمة العادلة والفعال��ة، اإ�شارة اإىل العناية الدقيقة التي 

اأوله��ا الق�شاة الإيطاليون اإىل �ش��رورة التثبت والتقييم الدقيق ل�شهادة هوؤلء ال�شهود ب�شاأن العمل الداخلي 

��ح الأحكام ال�شادرة يف هذه احل��الت كيف كر�شت �شلطات التحقي��ق والنيابة العامة  لقي��ادة املافيا. وتو�شِّ

جه��ودا هائلة من اأج��ل التحقق من اأدق التفا�شيل ال��واردة يف البيانات التي اأدىل بها ه��وؤلء ال�شهود، بغية 

احلكم على م��دى م�شداقيتها. وت�شكل هذه البيانات �شجل تاريخيا درامي��ا ومف�شل تف�شيل فريدا للكيفية 

التي تت�شنى بها هزمية الأ�شاليب الإرهابية التي ت�شتخدمها اجلرمية املنظمة لرتويع املجتمع واإرغام حكومته.

واأ�ش��ري يف الف�شل الرابع، الباب باء، الإرهاب والجتار باملخ��درات، اإىل عمليات قطع الروؤو�ض واإىل   -143

الهجمات الأخرى التي قام بها جتار املخدرات املك�شيكيون بهدف اإجبار احلكومة على تغيري �شيا�شتها الرامية 

اإىل مكافحة املخدرات. وقد �شملت حملة الرتويع هذه اأي�شا اإيقاع الإ�شابات بني النا�ض من اأجل خلق الرعب. 

فف��ي 15 اأيلول/�شبتمرب 2008 انفجرت يف موريل يف ميت�ش��واكان قنبلتان يدويتان ان�شطاريتان و�شط ح�شود 

خلل احتفال عام. ولقي ثمانية اأ�شخا�ض م�شرعهم وجرح 106. وا�شُتفيد يف التحقيق الفوري من الأ�شرطة 

التي التقطتها كامريات املراقبة امل�شرفية القريبة للتعرف على اأع�شاء ع�شابة املخدرات امل�شماة زيتا�ض. ويوجد 

الآن ثلثة اأ�شخا�ض رهن الحتجاز ول يزال التحري والبحث عن املتهمني الهاربني جاريني.

دال-     ا�ستخدام اجلرائم الب�سيطة للقب�ض 

على عتاة املجرمني

تهيئ اجلرائم الفرعية التي يرتكبها الإرهابيون، ول �شيما جرائم الأ�شلحة والحتيال، فر�شا للتحقيق   -144

وامللحق��ة الق�شائية من اأج��ل القيام بطريقة قانونية بتعطيل الأ�شخا�ض الذين كان ميكن اأن ي�شبحوا خطرين 

ع احلركات الإرهابية واأن�شطتها.
ُّ
لول ذلك اأو ك�شب تعاونهم، وتتب

وق��د و�شفت درا�شة اخلبري الكين��ي امللحقات الق�شائية بتهمتي القت��ل والتاآمر للقتل فيما يتعلق   -145

بعملي��ة ت�شري��ن الثاين/نوفمرب 2002 املميتة التي مت فيه��ا تفجري �شيارة ملغومة يف فن��دق باراداي�ض والقيام 

مبحاول��ة فا�شلة لإ�شقاط طائرة مغادرة من مطار ممب�شة حتمل عل��ى متنها �شياحا عائدين اإىل اإ�شرائيل. وقد برئ 

جمي��ع املتهم��ني من هذه التهم. غ��ري اأن حماكمة اأحد املتهمني، وهو عمر �شعي��د عمر، جنحت وح�شل على 

حك��م بثماين �شنوات �شجنا لرتكاب��ه جرمية تتعلق بالأ�شلحة. ويبني احلكم ال�شادر من حمكمة رئي�ض ق�شاة 

نريوب��ي يف الق�شية اجلنائية 1274 ل�شنة 2005 تقدمي الأدل��ة التف�شيلية بعناية من جانب الدعاء لإثبات اأن 

املتهم قدم بطاقة هوية مزورة حتمل �شورته من اأجل ا�شتئجار �شقة ُعرث فيها على الأ�شلحة. وقد ا�شتاأجر ال�شقة 

املدع��ى علي��ه وم�شاعدان له، قتل اأحدهم نف�شه و�شابط �شرطة بقنبل��ة يدوية يف اليوم الذي اعتقل فيه. وبعد 

ثمانية اأيام من القب�ض على املتهم تعرفت ال�شرطة على ال�شقة وقامت بتفتي�شها. وكانت يف ال�شقة اأريكة لوحظ 

املته��م ورفيق��اه يح�شرونها اإىل املبنى. وكانت خمباأة داخل الإطار اخل�شب��ي للأريكة �شتة اأ�شلحة اأوتوماتيكية 

مع خزائن طلقات وخراطي�ض وخم�شة �شواريخ م�شادة للدبابات. كما مت العثور يف ال�شقة على من�شار ومطرقة 
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وكما�شة، وقنبلة يدوية يف جراب موؤونة، ومواد تدريبية ور�شوم تخطيطية ب�شاأن ا�شتخدام اأ�شلحة خمتلفة. وُعرث 

اأي�شا على اآلة تغليف برقائق البل�شتيك ومواد منا�شبة ل�شنع بطاقات الهوية.

ويف اأوغن��دا، وحتى قب��ل اعتماد قانون الإرهاب لع��ام 2002، اعترب قان��ون العقوبات لعام 1984   -146

اأن�شطة معينة اأعماًل اإرهابية. وتن�ض املادة 28 )4( من ذلك القانون على ما يلي:

    "... دون م�شا���ض باحلق يف تق��دمي اأدلة نفي، ُيعترب �شالعا يف اأعم��ال الإرهاب اأي �شخ�ض ي�شتورد 

اأويبي��ع اأو ي��وزع اأو ي�شنع اأو يحوز اأي �شلح ناري اأو متفجرات اأو ذخرية دون رخ�شة �شارية املفعول 

اأو عذر معقول".

وي�شمل تعريف الإرهاب يف مادة فرعية اأخرى من املادة 28 وجود نية حمددة لرتويج اأو حتقيق غايات �شيا�شية 

ر اأنه يف �شوء العبارة 
َّ
بطريق��ة غري م�شروعة. بيد اأنه يف عدد من الق�شايا املعرو�شة عل��ى املحاكم الأوغندية تقر

الواردة يف املادة 28 )4( باأن حائز الأ�شلحة النارية ب�شفة غري م�شروعة "يعترب �شالعا يف اأعمال الإرهاب"، ل 

)33(

يلزم وجود اأي دليل اآخر على النية الإرهابية.

ويف اململك��ة املتح��دة، اعرتف يون�ض ت�ش��ويل ورفيقاه ُمغ��ال والداعور يف متوز/يولي��ه 2007 باأنهم   -147

مذنب��ون بتهمة ا�شتخدام النرتنت للتحري�ض على الإره��اب. وكان اأ�شلوبهم هو ا�شتخدام معلومات بطاقات 

هوي��ة وبطاقات ائتمان م�شروقة لدف��ع ثمن مواقع على �شبكة الويب العاملية وخدم��ات اإنرتنت ا�شتعملوها يف 

توزي��ع �شور لعمليات قطع روؤو�ض وتعليمات ل�شنع القنابل. والأ�شكال الأخرى من اجلرائم ال�شغرى املوجهة 

اإىل توف��ري الأموال اللزم��ة للعي�ض وللأغرا�ض الإرهابية ميكن اأن ت�شمل ال�شرق��ة وبيع املخدرات والحتيال 

للح�ش��ول على اإعانات عامة. ويتوقف الربط ب��ني هذه اجلرائم ال�شغرية ن�شبيا وو�شعي��ة مرتكبيها كاإرهابيني 

حمتمل��ني على فعالية امل�شادر ال�شتخبارية واإدارة قواعد البيانات. فاإذا اأمكن اإثبات �شلوع ال�شخ�ض امل�شتبه 

يف اأنه اإرهابي يف جرائم �شغرى فقد يت�شنى تعطيل اإرهابي ميكن اأن ي�شبح خطريا، عن طريق حماكمته بتهمة 

ارت��كاب جرمية ل تت�ش��ل بالإرهاب ات�شال مبا�شرا، اأو قد تت�شنى اإقامة تع��اون مفيد من جانب ذلك امل�شتبه 

في��ه. ويتناول الباب التايل، ب�شاأن النته��اكات املتعلقة بالهويات املزورة وبالهج��رة، امل�شار الإجرامي لأحمد 

ر�ّش��ام. وكم��ا يت�شح من ذلك ال�شرد، كانت هناك انتهاكات متع��ددة كان ي�شح اأن ُيحاكم عليها، اأو اأن يوؤّمن 

عن طريقها تعاونه، قبل اإلقاء القب�ض عليه يف نهاية املطاف يف طريقه من كندا قا�شدا تفجري مطار لو�ض اأجنلي�ض 

الدويل يف كانون الأول/دي�شمرب 1999. 

نفذها  وو�شف��ت اإفادة خبري جهاز احلر�ض املايل )غوارديا دي فينانزا( الإيطايل عملية "غيبل" التي   -148

ذل��ك اجله��از. فقد تب��ني اأن �شركات �شغ��رية حت�شلت من خلل عملي��ات الحتيال امل��ايل وتزوير بطاقات 

الهوي��ة وم��ن تاأجري ال�شي��ارات وبيعها يف �شمال اأفريقيا عل��ى خم�شمائة األف يورو لدع��م جماعات العنف. 

األف  نقلت ثلثمائة  �شركات  اجلهاز  بها  قام  و�شملت امللحقات الق�شائية الناجمة عن عملية "توريغ" التي 

ي��ورو ع��ن طريق بلدان متع��ددة، و�شلت اأخ��ريا اإىل اأع�شاء يف اجلماع��ة ال�شلفية للدع��وة والقتال واجلماعة 

الإ�شلمي��ة امل�شلح��ة. وت��رد يف الف�شل الثالث، الباب جي��م، الإرهاب واجلرمية املنظم��ة، حالت اأخرى من 

الختط��اف من اأجل طلب الفدية ومن ال�شرقة لتمويل منظمات ت�شتخدم و�شائل اإرهابية. وقد تناول التقرير 

العا�ش��ر للجنة املراقبة امل�شتقلة يف اإيرلندا ال�شمالية تورط اجلي�ض اجلمهوري الإيرلندي املوؤقت يف �شرقة 26.5 

مليون جنيه اإ�شرتليني من اأحد امل�شارف. واأ�شار التقرير نف�شه اإىل اأن اأع�شاء املنظمات �شبه الع�شكرية يجلبون 

 ت��رد ه��ذه الق�شايا يف من�شور �شادر من برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب، التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، بعنوان 
)33(
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جلماع��ات اجلرمية املنظمة �شب��كات قائمة موؤلفة من جماعات ذات دراية بالعم��ل يف اخلفاء، كما يجلبون لها 

اخل��ربات وال�شتعداد للج��وء اإىل التهديدات واأعمال العنف �شد املدنيني. كم��ا اأن الهياكل املنظمة القائمة 

يف اجلماع��ات �شب��ه الع�شكرية تتيح لها اأن تتطور من منظمات اإرهابية اإىل موؤ�ش�شات اإجرامية مربحة، جتمع يف 

اأن�شطتها بني توفري التمويل اللزم لها وحتقيق املكا�شب ال�شخ�شية.

واأف��اد اخلبري الإيرلن��دي الفريق العامل اأي�شا ب�شاأن خطر عمليات حف��ظ الأمن غري امل�شروعة التي   -149

تقوم بها جماعات عنيفة ت�شعى اإىل فر�ض اأهداف �شيا�شية على املجتمع. وت�شتطيع هذه اجلماعات، من خلل 

مهاجم��ة ال�ش��رور الجتماعية، مثل الجتار باملخدرات، ا�شتمالة م�شاع��ر املجتمع، يف حني تدعم قدرتها على 

الرتوي��ع من خلل ا�شتخدام العنف �ش��د املتجرين باملخدرات على م�شتوى ال�ش��وارع. وميكن اأن ُت�شتخدم 

ه��ذه القدرة على الرتويع، وقد ا�شتخدم��ت، لبتزاز الأموال لأغرا�ض ال�شتخ��دام ال�شخ�شي وال�شتخدام 

التنظيم��ي على حد �شواء. وباملثل، جُتمع يف اجلاليات املهاجرة بع�ض الأموال طوعيا من اأجل متويل جماعات 

انف�شالي��ة. وتتاأتى م�شاهمات اأخرى نتيجة ل�شهرة جماعات معينة باأنها على ا�شتعداد ل�شتخدام العنف �شد 

املانحني املحتملني غري الراغبني. وعندما يحدث ذلك، يلزم يف كثري من الأحيان ا�شتخدام اأ�شاليب التحري 

اخلا�شة لكي تت�شنى امللحقة الق�شائية، لأن �شحايا البتزاز كثريا ما يرتددون يف التقدم طوعا.

و�شّلم اخلبري اجلزائري باأن بع�ض املنظمات الإرهابية ت�شلع يف اأن�شطة اجلرمية املنظمة، كما كان الأمر   -150

يف بل��ده فيم��ا يتعلق بحالة تهريب يف جن��وب ال�شحراء الكربى. بيد اأن جتربته كان��ت اأن الأعمال الإرهابية 

ترتب��ط يف اأحيان اأك��رث باجلرائم ال�شغرى. وقد ُوج��د اأن كل واحدة تقريبا من الهجم��ات الإرهابية العديدة 

�ض لها بلده يف ال�شنوات الع�شر الأخرية ا�شتملت على اقتناء الهواتف املحمولة عن طريق ال�شرقة، 
ّ
الت��ي تعر

واحل�شول على ال�شيارات عن طريق ال�شرقة اأو غريها من الو�شائل غري امل�شروعة، والتمويل الذاتي عن طريق 

الأعم��ال غ��ري ال�شرعية. ول يدل كل عمل من اأعمال العنف اجلنائية املتفرقة، يف حد ذاته، على وجود �شلة 

بني الأفعال املرتكبة والإرهاب. ولكن حتى اجلرائم ال�شغرى ينبغي اأن تكون مدعاة للقلق اإذا كانت مرتبطة 

باأ�شخا���ض ذوي �شلت مبنظمات اإرهابية اأو اأعمال اإرهابية. فيمكن اأن يوؤدي اعتقال ع�شو يف جماعة اإرهابية 

وحماكمت��ه بتهمة ارت��كاب جرائم �شد املمتلكات، يف وق��ت تكون فيه تلك اجلماع��ة عاكفة على التخطيط 

والإع��داد لهجوم عنيف، اإىل منع وقوع العنف، حت��ى واإن تعّذر يف نهاية املطاف اإثبات اجلرمية الأكرث خطورة 

املتمثلة يف التح�شري لعمل اإرهابي.

ويرى اخلبري الإ�شباين اأن التحقيق يف ما ترتكبه اخلليا الإرهابية من جرائم ت�شبق الهجمات وُتعني   -151

عليه��ا �ش��روري ل�شمان زيادة فعالية ودقة ت�ش��دي النظام اجلنائي لهذه اجلماع��ات. فاخلليا املحلية املرتبطة 

بالإره��اب ال��دويل تنخرط يف كثري من الأحيان يف جرائم �شغرى لتمويل نف�شه��ا، مثل اجلرائم املرتكبة �شد 

املمتلكات، وتزوير بطاق��ات الئتمان وغريها من الوثائق، والجتار باملخدرات، وغ�شل الأموال. وقد ُطبق هذا 

النهج الإنفاذي يف مكافحة الأن�شطة الإرهابية حلركة اإيتا. واعُتقل يف فرن�شا يف اأيلول/�شبتمرب 2008 ع�شوان 

يف اإيت��ا، كان��ا قد التقيا لرتتيب الدخ��ول اإىل اإ�شبانيا لرتكاب هجمات وكانت لديهم��ا اأ�شلحة ووثائق مزورة 

و�شي��ارات م�شروقة. و�شيحاكما على ه��ذه اجلرائم يف اإ�شبانيا، اإىل جانب جرمي��ة الع�شوية يف منظمة اإيتا، لأن 

النظ��ام الق�شائي الفرن�شي تخلى عن التعامل مع الق�شية ل�شال��ح العدالة الإ�شبانية. وثبت يف �شتى حالت 

الإره��اب الدويل اأن اخلليا مت��ّول نف�شها عن طريق اجلرائم ال�شغرى. وثب��ت اأن هجمات 11 اآذار/مار�ض يف 

مدري��د ُمولت عن طري��ق الجتار باحل�شي�ض، الذي ُقوي�ش��ت به املتفجرات والذي وّفر الأم��وال لدعم البنية 

اأن خلية  تبني   ،2006 عام  اأوائل  وفرن�شا يف  اإ�شبانيا  نفذتها  التحتية للجماعة. ويف "العملية اخل�شراء" التي 

�شلفي��ة مولت اأن�شطتها من ال�شرقات يف املناطق ال�شكني��ة. والقاعدة العامة يف جميع احلالت هي ا�شتخدام 

وثائق مزورة.
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هاء-     النتهاكات املتعلقة بالهويات املزورة وبالهجرة

يعتمد الإرهابيون على الوثائق املزورة لإخفاء هويتهم احلقيقية ولل�شفر، وكثريا ما يتجرون بها. وتدل   -152

ه��ذه الثغرات على احلاجة اإىل اإجراءات اأك��رث فعالية للتحقق من الهويات بغية احلد من ال�شهولة التي ميكن 

بها لأي اإرهابي اأن ي�شافر ويدخل اإىل اأحد البلدان ويتح�شل على اللجوء على اأ�شا�ض وثائق مزورة.

وتتجلى اأهمية النتهاكات املتعلقة بجوازات ال�شفر والتاأ�شريات والهجرة يف تاريخ اعتقال وحماكمة   -153

اأع�شاء اجلي�ض الأحمر الياباين على مدى عدة عقود. وت�شف درا�شة الع�شو الياباين يف فريق اخلرباء العامل 

التاريخ العنيف للجي�ض الأحمر الياباين، وهو جماعة متطرفة انخرطت يف انتفا�شات م�شلحة �شد احلكومات 

القائم��ة بهدف اإ�شعال ثورة عاملية. وت�شمل جرائمها الرئي�شية ما يلي: اإطلق النار يف عام 1972 يف مطار تل 

اأبي��ب، الذي قتل فيه 24 �شخ�شا وخّلف اأ�شعاف ذلك العدد من اجلرحى؛ واختطاف طائرة اخلطوط اجلوية 

الياباني��ة املغادرة من باري���ض اإىل طوكيو، الذي اأ�شفر عن تدمري الطائرة يف ليبي��ا؛ وا�شتيلء ثلثة من اأع�شاء 

اجلي���ض الأحمر الياباين عل��ى ال�شفارة الفرن�شية يف لهاي يف عام 1974، ال��ذي اأدى اإىل اإطلق النار على 

اثن��ني من �شباط ال�شرطة واحتجاز رهائن للح�شول على فدية؛ واأخذ الرهائن يف ال�شفارة ال�شويدية وقن�شلية 

الولي��ات املتحدة يف كوال لمبور، ماليزيا، يف عام 1975، ال��ذي اأدى اإىل اإطلق �شراح خم�شة �شجناء من 

اجلي���ض الأحمر الياباين؛ واختطاف طائرة اأخرى للخطوط اجلوي��ة اليابانية يف عام 1977 وحتويل اجتاهها اإىل 

دكا، بنغلدي���ض، ال��ذي اأدى اإىل اإطلق �شراح �شتة من اأع�شاء اجلي���ض الأحمر الياباين كانوا حمتجزين يف 

الياب��ان ودفع فدية قدرها �شتة مليني دولر من الوليات املتحدة؛ وتفجري �شيارة مفخخة يف ملهى ليلي يوؤمه 

ع�شكري��و الوليات املتحدة يف نابويل، اإيطاليا، الذي اأدى اإىل مقتل خم�شة اأ�شخا�ض، وُعرث يف مكان احلادث 

عل��ى ب�شم��ة ع�شو يف اجلي�ض الأحمر الياب��اين. ونتيجة لتبادل الرهائن الذين احتج��زوا يف عمليات اقتحام 

ملن�ش��اآت دبلوما�شية وال�شتيلء عليها يف لهاي وكوال لمب��ور واختطاف طائرة اإىل دكا، متكن اأكرث من اثني 

ع�ش��ر ع�شواً من اأع�شاء اجلي�ض الأحمر الياباين الهاربني من اأن يعي�شوا يف اأواخر ال�شبعينات اإما يف اخلفاء اأو 

يف ملذات اآمنة يف بقاع خمتلفة من العامل. 

وم��ن املفيد التطرق اإىل اأهمية ج��وازات ال�شفر والتاأ�شريات وغريها م��ن الوثائق املزورة يف القب�ض   -154

عل��ى هوؤلء الهاربني واإدانتهم. فق��د اجتهدت اأجهزة ال�شتخبارات التابعة لل�شرط��ة اليابانية يف البحث عن 

مرتكب��ي هذه الأعمال الإرهابية على مدى عقود يف ع��دة القارات، واأدى ذلك اإىل اإعادتهم كلهم تقريبا اإىل 

الياب��ان للمحاكم��ة، واإن كان اأحد امل�شاركني يف الهجوم الذي وق��ع يف تل اأبيب، وهو كوزو اأوكاموتو، قد ُمنح 

ح��ق اللجوء ال�شيا�شي يف بلد يف ال�شرق الأو�شط يف عام 1999. وعندما قب�ض على يو�شياكي يامادا يف مطار 

اأوريل يف باري�ض، حليازته جواز �شفر مزورا، ُعرث معه على خطة التمويل الذاتي للمنظمة يف ال�شبعينات، القائمة 

عل��ى احتج�از الره�ائن للح�ش��ول على ف�دية. وقب��ض على يوكيكو اإيكيت��ا يف رومانيا يف عام 1995، وعلى 

كازوي يو�شيمورا يف بريو يف عام 1996 بتهم تتعلق بجواز �شفر مزور، وُرحل اإىل اليابان ملحاكمته. واأدينت يف 

�شة اجلي�ض الأحمر الياباين بتهمة احتجاز الرهائن يف ال�شفارة الفرن�شية يف  عام 2006 فو�شاكو �شيغينوبو موؤ�شِّ

له��اي لع��ام 1974 وانتهاك اأحكام قانون جوازات ال�شفر. واأدين خم�شة من اأع�شاء اجلي�ض الأحمر الياباين 

يف لبن��ان بتهمة تزوير ج��وازات ال�شفر والتاأ�ش��ريات، وُطرد اأربعة لحقا اإىل الياب��ان حيث جرت حماكمتهم 

عل��ى الهجمات الإرهابية التي وقعت يف ال�شبعينات وانته��اكات قانون جوازات ال�شفر يف ال�شنوات الفا�شلة 

)هارو واكو وما�شاو ادات�شي ل�شت�خدام ا�ش�م م�ش�تعار للدخول اإىل ت�شيكو�شلوفاكيا يف عام 1989؛ وماريكو 

ياماموت��و وكازو توه��ريا ل�شتخدام جواز �شفر مزور للدخول اإىل اإكوادور يف ع��ام 1994. وكان توهريا يحاكم 

يف ع��ام 1975 بتهم��ة تزوير وثائق، عندما اأفرج عنه يف عملية تبادل رهائن(. واأدين يو كيكومورا يف الوليات 

املتحدة يف عام 1988 بجرائم تتعلق باملتفجرات وبالهجرة، بعد اأن دخل البلد بهوية مزورة. وعندما اأعيد اإىل 

اليابان يف عام 2007 ُوجهت له تهمة تزوير وثائق ر�شمية واأدين.
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التي ميار�شها بانتظام الأ�شخا�ض ال�شالعون يف ارتكاب اجلرائم الإرهابية اأو ينوون ارتكابها. ويرد و�شف خللفية 

اأحم��د ر�ّشام يف تقرير اللجنة الوطنية املعني��ة بالإرهاب والهجمات على الوليات املتحدة، الف�شل 6، درا�شة 

حال��ة ع��ن رحلت الإرهابيني )2004(. وكان ر�ّشام قد حاول عبور احل��دود بني كندا والوليات املتحدة يف 

كانون الأول/دي�شمرب 1999 حامل يف �شيارته قنبلة يعتزم ا�شتخدامها ملهاجمة مطار لو�ض اأجنلي�ض.

    "اتب��ع ر�ّشام ورفاقه منطا اإرهابيا ماألوفا، فا�شتخدموا يف �شفره��م جوازات �شفر مزورة وارتكبوا اأعمال 

احتي��ال متعلقة بقوان��ني الهجرة. ويف حالة ر�ّش��ام، كان ذلك يتعلق بال�شفر اجل��وي من فرن�شا اإىل 

مونرتي��ال با�شتخ��دام جواز �شف��ر فرن�شي عليه �ش��ورة م�شتبدلة وا�شم م�شتع��ار. ويف ال�شتجواب، 

طلق �شراحه اإىل حني عر�شه 
ُ
اع��رتف ر�ّشام باأن جواز ال�شفر كان مزورا، وطلب اللجوء ال�شيا�شي. واأ

لقي 
ُ
عل��ى قا���ض لل�شتماع اإىل دعواه لكنه مل يح�ش��ر. وقوبل طلبه اللجوء ال�شيا�ش��ي بالرف�ض. واأ

طلق �شراحه مرة اأخرى، وُحدد له موعد اآخر جلل�شة ا�شتماع. ومرة اأخرى 
ُ
القب�ض عليه مرة اأخرى، واأ

لقي القب�ض عليه اأربع مرات من اأجل ال�شرقة، التي كانت عادة من ال�شياح، ولكن مل 
ُ
مل يظه��ر. واأ

ُي�شج��ن ومل ُيرّح��ل. وكان يعيل نف�شه اأي�شا عن طريق بيع الوثائ��ق امل�شروقة ل�شديق يعمل و�شيطا 

ل�شراء الوثائق من اأجل اإرهابيني اإ�شلميني."

واعت��رب الأن�شار الثلثة للجماعة املناوئة للقذايف املذكورة يف الف�شل الثاين، الباب جيم، م�شوؤولني   -156

جنائي��اً عن توجيه الأعم��ال الإرهابية وتنظيمها، ومل يقت�شر ذلك على توفري الأم��وال لتلك اجلماعة الليبية 

العنيف��ة فح�ش��ب بل �شمل اأي�شا تزويدها بجوازات �شفر مزورة. وكان اثنان من املدعى عليهم قد اأدينوا �شابقا 

بتهم��ة تزوير ج��وازات ال�شفر، وكان اأحده��م مزور وثائق يدير م��ا و�شفه خبري اململكة املتح��دة باأنه "م�شنع 

اللجوء  ُمنحوا حق  الثلثة  اأن  اإىل  القا�شي  اأ�شار  بحقهم  الأحكام  اإ�شدار  ولدى  منزله.  جوازات �شفر" يف 

و�شى برتحيلهم بعد ق�شاء مدد اأحكام �شجنهم. وقد ظهر ا�شتخدام الوثائق املزورة يف 
ُ
يف اململك��ة املتح��دة، واأ

كل ق�شي��ة تقريبا من الق�شاي��ا القانونية التي تناولها البحث لإعداد ه��ذه اخلل�شة. وكان ال�شخ�ض مو�شوع 

الر�شالة املوجهة من جلنة مناه�شة التعذيب يف ق�شية َعجيزة �شد ال�شويد، املذكورة يف الف�شل ال�شابع، الباب 

ب��اء، ال�شمانات الدبلوما�شي��ة، الذي قاوم الطرد على اأ�شا�ض اأنه يخ�شى تعذي��ب اإذا عاد اإىل وطنه، قد و�شل 

اإىل ال�شوي��د با�شتخ��دام هوية �شعودية مزيفة. ويبني قرار املحكمة الد�شتوري��ة بجنوب اأفريقيا يف ق�شية حممد 

�ش��د رئي���ض جمهورية جنوب اأفريقيا )CCT 17/01 2002(، كيف مت التع��رف على خلفان حممد عندما تبني 

م طلب جلوء غادر دار ال�شلم بعد ي��وم واحد من حادث تفجري �شفارة.  م��ن مراجع��ة لطلبات اللجوء اأن مقدِّ

وبع��د فرتة طلب هذا ال�شخ���ض اللجوء "م�شتخدما ا�شم��ه امل�شتعار ولأ�شب��اب زائفة—وُمنح و�شعية مقيم 

موؤقت��ة معززة". ويف ق�شية رمزي �شد هولن��دا، املعرو�شة حاليا على املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان، يقاوم 

مق��دم الطلب الرتحيل ا�شتن��ادا اإىل تاأكيده وجود خطر التعذيب اإذا عاد اإىل وطن��ه. وي�شري البيان ال�شحفي 

ال�ش��ادر عن املحكمة اإىل ال�شخ�ض مو�شوع الق�شية باعتب��اره معروفا لدى ال�شلطات الهولندية بذلك ال�شم 

وع�ش��ر هويات اأخرى. وكان ال�شخ���ض مو�شوع قرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان يف ق�شية �شعدي �شد 

 الذي مفاده اأن الرتحيل �شيكون غري منا�شب ب�شبب خطر التعر�ض للتعذيب، ي�شتاأنف اإدانة بتهمة 
)34(

اإيطاليا،

تزوير عدد كبري من الوثائق، مثل جوازات ال�شفر ورخ�ض القيادة و ت�شاريح الإقامة.

ويف قرار املحكمة يف ق�شية َتنتو�ض يف جنوب اأفريقيا، الواردة يف الف�شل ال�شابع، الباب دال، ال�شمانات   -157

الدبلوما�شية، ُو�شف ال�شخ�ض مو�شوع الق�شية باأنه عا�ض يف بي�شاور بباك�شتان من عام 1988 اإىل عام 2001، 

 رقم 6/37201، �شدر احلكم فيها يف 28 �شباط/فرباير 2008.
)34(
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وكان يعم��ل خ��لل تلك الفرتة على نحو غري قانوين متاما من خلل احل�شول من مزيِّفني على متديدات مزورة 

للتاأ�ش��رية. وكان يح�ش��ل عند انتهاء تاأ�شريت��ه على تاأ�شرية مزيفة. ويف نهاية املطاف غ��ادر باك�شتان، و�شافر اإىل 

لقي القب���ض عليه يف جاكرتا خلل زيارة 
ُ
ماليزي��ا، وح�شل يف ماليزيا على ج��واز �شفر جنوب اأفريقي مزور. واأ

م اإىل ال�شلطات الإندوني�شية معلومات كاذبة، ومت ترحيله بعد ذلك اإىل جنوب اأفريقيا، حيث منحته  هناك، وقدَّ

املحكم��ة و�شعية لج��ئ. وتتعلق درا�شة اخلبري الإندوني�شي بق�شية َعينول، وه��و اأحد زعماء الكيان الإرهابي 

اجلماع��ة الإ�شلمية املرتبط بتنظيم القاع��دة. وت�شف درا�شة اخلبري الإندوني�شي ال�شخ�ض مو�شوع الق�شية باأن 

ا�شمه عينول بحري، وباأنه معروف اأي�شاً بالأ�شماء التالية: يو�شروم حممودي، اأبو دجانة، اأبو مو�شى، �شوبريين، 

باك غورو، ديدى، حم�شون بن متلي متامي، مما يدل على ا�شتخدام هويات مزيفة متعددة من جانب اإرهابي لديه 

تاريخ يف ال�شفر الدويل. واعُتقل يف بوغوتا يف عام 2001 ثلثة مواطنني ايرلنديني مرتبطني باجلي�ض اجلمهوري 

الإيرلن��دي حليازتهم جوازات �شفر مزورة. ووجهت اإليهم تهم��ة ارتكاب جرائم تتعلق بجوازات ال�شفر وتهمة 

توف��ري التدري��ب لأن�شطة غري م�شروعة يف �شكل تعليم��ات عن ا�شتخدام املتفج��رات لأع�شاء منظمة القوات 

امل�شلح��ة الثورية الكولومبية. ومل ت�شف��ر املحاكمة عن اإدانة املتهمني و�شدور اأح��كام بال�شجن اإل على التهم 

املتعلق��ة بانتهاك اأح��كام قانون جوازات ال�شفر. ويف النهاية اأدانت الثلث��ة حمكمة اأعلى بتهمة التدريب على 

فرج عنهم اأثناء مرحلة ال�شتئناف وفروا من كولومبيا.
ُ
املتفجرات، ولكن بحلول ذلك الوقت كان قد اأ

وتناول��ت ق�شي��ة �شلح الدي��ن اإردمي �ش��د اأملانيا ل��دى املحكمة الأوروبي��ة حلق��وق الإن�شان، رقم   -158

97/38321 )2001(، ر�ش��د الت�شالت وط��ول مدة احلب�ض، ولكن املحكمة �ش��ددت ب�شفة عر�شية على 

انت�شار الوثائق املزورة. واأ�شارت الن�شرة ال�شحفية ال�شادرة من املحكمة اإىل اأن املتهم كان قد ُمنح و�شعية لجئ، 

لقي القب�ض عليه بتهمة الن�شاط الإرهابي وا�شتخدام 
ُ
وكان يعي�ض يف فرن�شا. وعند حماولته الدخول اإىل اأملانيا اأ

وثائ��ق مزورة. واأ�ش��ارت املحكمة اإىل اأن الدعوى مقامة على �شخ�ض ي�شمى �ش��لح الدين اإردمي ولكن ا�شمه 

احلقيقي مل يكن اإردمي. بل هو يف الواقع دوران كالكان، وهو من موؤ�ش�شي حزب العمال الكرد�شتاين. واعُتقل 

يف الربازي��ل، حيث كان ي�شتخدم ا�شم��ا م�شتعارا، �شيزار باتي�شتي، املتهم بارت��كاب جرائم اإرهابية يف اإيطاليا، 

بع��د اأن نق�شت حمكمة فرن�شي��ة يف عام 2004 جلوءه الذي امتد لعدة عقود يف اإط��ار نظرية ميرتان )املذكورة 

ب اإىل داخل 
َّ
يف الف�ش��ل الرابع، الباب جيم، فرتات التقادم الطويلة(. وكان حممد عبا�ض، ال�شخ�ض الذي هر

اإيطالي��ا الأ�شلحة الت��ي ا�شُتخدمت يف خطف ال�شفينة ال�شياحية اأكيل��ي لورو يف عام 1985، قد اعُتقل قبل 

دين يف الوليات املتحدة ب�شاأن 
ُ
وق��وع الهجوم الفعلي حامل جوازات �شفر مزورة. وكان رمزي يو�شف، الذي اأ

 قبل 
ّ
موؤام��رة يبداأ تنفيذها يف مانيل لتفجري 12 طائرة اأمريكي��ة، قد دخل اإىل الفلبني بجواز �شفر مزور، لكنه فر

القب���ض علي��ه عندما اأدت املواد الكيميائية امل�شتخدمة يف �شنع القناب��ل اإىل ن�شوب حريق يف �شقته. وكان قد 

�شب��ق له اأن دخ��ل الوليات املتحدة وطلب اللج��وء ال�شيا�شي حتت ا�شم م�شتعار عندم��ا اعُتقل لدخوله غري 

طلق �شراحه يف انتظار املزيد من الإجراءات، وارتكب التفجري الأول ملركز التجارة العاملي يف عام 
ُ
امل�ش��روع. واأ

��ق ر�شيد رم�شة، ال�شخ�ض مو�شوع دعوى الت�شليم التي امتدت ع�شر �شنوات واملبينة يف الف�شل  1993. وحقَّ

الرابع، الباب جيم، فرتات التقادم الطويلة، جزءا من هذا التاأخري ب�شبب تقدميه طلب جلوء با�شم م�شتعار.

ويف الف�ش��ل الراب��ع، الباب دال، ا�شتخدام اجلرائم الب�شيطة للقب���ض على عتاة املجرمني، اأ�شري اإىل   -159

تربئ��ة اأح��د امل�شتبه فيهم يف الهجوم على فندق يرت��اده ال�شياح الإ�شرائيليون يف ممب�ش��ة بكينيا. ويف حماكمة 

منف�شلة لذلك ال�شخ�ض نف�شه، وهو عمر ال�شعيدي عمر وكنيته اأحمد حممد، اأثبتت الأدلة اأن خلية القاعدة 

املكون��ة من ثلثة اأ�شخا�ض يف تلك احلالة كانت بحوزتها اآلة تغليف بالبل�شتيك ومواد اأخرى ل�شنع بطاقات 

الهوي��ة، واأن عمر ا�شتخدم اإحدى بطاقات الهوية امل��زورة ل�شتئجار ال�شقة التي ُعرث فيها على اأ�شلحتهم، واأنه 

كان��ت لديه بطاقتا هوية مزورتان اأخريان ووثيقة هويته احلقيقية. واأتاحت تلك الأدلة اإدانته ومعاقبته بال�شجن 

ملدة ثماين �شنوات.
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ن��ع الوثائق املزورة، من اأجل الدخ��ول واحل�شول على ت�شاريح العم��ل و�شرقة الهوية والحتيال  التزوي��ر و�شُ

واحل�شول على رخ�ض قيادة ال�شيارات. ووردت فيها امللحظة العامة التالية:

    "كم��ا ثبت يف جمرى التحقيقات وتعّزز من خ��لل احل�شول على الأدلة امل�شتمدة من التحقيقات 

يف اخلارج )يف بلدان اأوروبية وغري اأوروبية( فاإن احل�شول على وثائق من الوا�شح اأنها مزورة وتداولها 

ه��و اأمر اأ�شا�شي لي�ض فقط للأن�شط��ة الإرهابية العادية بل اأي�شا للأن�شط��ة الإرهابية الأكرث حتديدا. 

ويتي��ح احل�شول على وثائق مزورة تزويرا بارع��ا لقادة الإرهابيني، الذين عادة ما يحتاجون اإىل البقاء 

عل��ى ات�شال باخلليا املتناثرة، وملنف��ذي الأعمال الإرهابية فعليا، ال�شفر يف جميع اأنحاء العامل بحد 

اأدن��ى من اخلطر. وعلوة على ذل��ك ل ينبغي ا�شتبعاد فر�شية وجود اأ�شخا�ض من خارج املنظمات 

الإرهابي��ة الدولي��ة يقومون مب�شاعدته��ا وت�شجيعها. والواق��ع اأن هذا هو احل��ال بالن�شبة للأ�شخا�ض 

الذي��ن مت حتديدهم بالفعل اأثناء التحقيق��ات والذين ل ينتمون اإىل منظمات اإرهابية ولكنهم خرباء 

اأع�شاء تنظيم القاعدة،  اأ�شا�ض دائم يف خدمة  "مهني��ون" يف تزوير بطاق��ات الهوية يعملون على 
وم��ن الوا�شح اأن ه��وؤلء اخلارجيون يدركون جيدا اأنه��م يتعاونون مع الإرهابي��ني ويزودونهم، عند 

الدفع، بوثائق مزورة."

وتفي��د بنف���ض امل�شمون الإ�شارات ال��واردة يف الدرا�شة التي اأعدها جهاز �شرطة اجلرائ��م املالية )غوارديا دي 

فينانزا( الإيطال�ي، التي ت�شف ال�شتخدام الوا�شع النطاق لوثائق الهوية املزورة والجتار بها، الذي ثبت نتيجة 

اجلهاز. بهما  قام  "توريغ" اللتني  لعملية "غيبل" وعملية 

واأ�ش��ار خبري الوليات املتح��دة اإىل ما هو معروف من اأن اأكرث م��ن 000 20 جواز �شفر �ُشرقت من   -161

ث��لث دول فق��ط يف ال�شنوات الأخرية. واأ�شار اأي�شا اإىل ق�شية ف�شل حمم��د، املعروف اأي�شا بهويات متعددة 

اأخ��رى. وكان حممد �شخ�شية بارزة يف تفجريات ال�شفارة الأمريكية يف نريوبي بكينيا، وله تاريخ يف ا�شتخدام 

جوازات ال�شفر املزورة، وهو الآن هارب دويل. وقد اعرتفت الإنرتبول بخطورة هذه امل�شكلة العاملية امل�شتمرة، 

 ،)SLTD( وتق��وم بالت�ش��دي لها بوا�شط��ة قاعدة بيان��ات الإنرتبول اخلا�شة بوثائ��ق ال�شفر امل�شروقة واملفق��ودة

وباإن�شائها نظامني للو�شول اإىل قاعدة البيانات املذكورة ي�شميان �شبكة قواعد البيانات املتكاملة الثابتة )فايند( 

و�شبكة قواعد البيانات املتكاملة النقالة )مايند(. ويف حزيران/يونيه 2009 كانت قاعدة البيانات حتتوي على 

معلوم��ات ع��ن اأكرث من 18 مليون وثيقة، منها اأكرث من 10 ملي��ني جواز �شفر، من حوايل 150 بلدا. وميكن 

اأن ُيرب��ط ا�شتخدامها اأي�شا باإج��راء املزيد من عمليات التفتي�ض يف ملي��ني اإ�شافية من ال�شجلت يف قواعد 

بيانات الإنرتبول الأخرى من خلل �شبكة ات�شالت الإنرتبول الآمنة. كما طورت الإنرتبول خدمات �شهلة 

ال�شتخ��دام للغاية عل��ى �شبكة الويب العاملية لتمك��ني ال�شلطات الوطنية من الو�ش��ول اإىل قاعدة البيانات 

هذه. وميكن تنفيذ هذه اخلدمات على امل�شتوى الوطني، با�شتخدام �شبكة 'فايند' اأو �شبكة 'مايند' التابعتني 

للإنرتب��ول. وتتي��ح هذه اخلدم��ات لأي �شابط مترير جواز ال�شفر ع��رب ما�شح �شوئي اأو اإدخ��ال رقم التعريف 

اخلا���ض باجلواز يدويا. وميرر ال�شتع��لم تلقائيا اإىل اأي قاعدة بيانات وطني��ة واإىل قاعدة البيانات املوجودة يف 

الأمان��ة العامة للإنرتبول اإذا كان الت�شال قائما. فاإذا مل يكن الت�شال قائما، ُتر�شل الأمانة العامة للإنرتبول 

ثة يف كل مرة تتغري فيها قاعدة البيانات املركزية، وُتن�شخ هذه البيانات املحّدثة يف جهاز  با�شتمرار بيانات حمدَّ

خا�ض ب�شبكة 'مايند' داخل البلد بحيث ميكن للنظام الوطني توجيه ال�شتف�شارات اإىل ذلك اجلهاز. وعلوة 

عل��ى ذلك فعندما ُتفح�ض وثائق ال�شفر با�شتخدام �شبكة 'فاين��د' اأو �شبكة 'مايند'، ميكن اأي�شا التحقق من 

وثائ��ق ال�شفر مبقارنتها بوثائ��ق ال�شفر املرتبطة بخدمات وثيقة ال�شفر ال�شمي��ة )NOMTD0( التابعة للإنرتبول 

على �شبكة الويب العاملية.
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وو�ش��ف اخلب��ري اجلزائري اأي�شا ق�شية يو�ش��ف ِمّلة. فقد اأدى التعاون ال��ذي قدمه املكتب املركزي   -162

الوطن��ي اجلزائ��ري للإنرتبول اإىل املكتب املرك��زي الوطني الإيط��ايل للإنرتبول اإىل التع��رف على الهاربني 

وت�شليمهم. وكان ملة مو�شوع اتهامات جزائرية بالع�شوية يف جماعة اإرهابية م�شلحة، تربر الإرهاب والتخريب، 

وكان قد اأدين غيابيا وُحكم عليه بع�شرين �شنة �شجنا. وتبني درا�شات احلالة املقدمة من الإنرتبول اأهمية وثائق 

الهوي��ة ور�شد التحركات غري امل�شروعة يف التحقيقات املتعلقة بالإره��اب. وتناولت اإحدى احلالت التقارير 

اخلا�شة باعتقال اأع�شاء يف حركة انف�شالية عنيفة. وكان عدد من اعُتقلوا حمددا بالفعل يف ملفات الإنرتبول، 

ومت توفري اأ�شمائهم وجن�شياتهم ال�شحيحة، وبداأ تبادل للمعلومات ال�شتخبارية بني البلدين. وكانت حالة ثانية 

تتعل��ق بالإب��لغ عن اعتقالت تت�شل مبنظمة انف�شالية عنيفة اأخ��رى. واأدت املعلومات املقدمة عن تفا�شيل 

الرح��لت اجلوي��ة للم�شتبه بهم اإىل اإجراء مزي��د من التحقيقات، التي اأ�شفرت ع��ن حتديد هوية العاملني يف 

املط��ارات الذي��ن �شهلوا الهجرة غ��ري ال�شرعية. ويف حالة ثالث��ة ك�شف حتقيق اأجرته ال�شلط��ات الوطنية عن 

وجود خلية اإرهابية �شالعة يف ما يلي: اإنتاج جوازات �شفر ورخ�ض قيادة وت�شاريح اإقامة مزورة؛ وتنظيم نقل/

دخول الأ�شخا�ض غري امل�شروع؛ وارتكاب هجمات انتحارية اإرهابية؛ واإنتاج مواد للدعاية؛ واإنتاج مواد �شمعية 

وب�شرية لتدريب الإرهابيني؛ واإر�شال وا�شتلم اأموال لدعم هذه العملية من خلل منظمات حتويل الأموال. 

وبع��د لقاء مع اأخ�شائي م��ن الإنرتبول، اأر�شل البلد تعميمات وتاأكد اإجراء اعتقالت يف بلدان اأخرى. وتبني 

اأن عددا من الأفراد املعنيني كانوا مو�شوع اإخطارات خا�شة م�شرتكة بني الإنرتبول والأمم املتحدة. 

وو�ش��ف خب��ري الإنرتبول ه��ذه الإخطارات اخلا�ش��ة، التي هي �ش��كل من اأ�ش��كال الإخطارات   -163

ا�شتح��دث يف كان��ون الأول/دي�شمرب 2005. وتلفت ه��ذا الإخطارات انتباه ال�شلط��ات الوطنية اإىل الأفراد 

امل�شتهدف��ني بجزاءات الأمم املتحدة �شد تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وم��ا يرتبط بهما من اأفراد وكيانات. 

والإخط��ارات التي ت�شدرها الإنرتبول ذات اأهمية يف �شياقات اأخرى مت�شلة بالإرهاب. والإخطارات احلمراء 

ذات اأهمي��ة خا�شة باعتبارها طريقة الإخطار امل�شتخدمة يف ال�شعي اإىل اعتقال املطلوبني اعتقال موؤقتا بهدف 

ت�شليمه��م. واإخطارات الإنرتبول الربتقالي��ة، اأو الإخطارات الأمنية، تت�شم باأهمية خا�شة عند حدوث هروب 

��ل املغرب فورا على اإ�ش��دار اإخطار برتقايل من الإنرتب��ول بعد هروب ت�شعة  جماع��ي للإرهابي��ني. وقد حت�شّ

متطرفني اأدينوا يف تفجريات الدار البي�شاء التي اأ�شفرت عن مقتل 45 �شخ�شا يف عام 2003، وبذلك اأ�شبح 

البح��ث عن الهاربني عامليا. واأ�شدرت الإنرتبول اإخط��ارات برتقالية اأخرى من تلقاء نف�شها بعد حالت فرار 

جماع��ي، ب�شبب اخلطر على املجتمعات الأخرى وعلى موظفي اإنف��اذ القوانني الذين قد يواجهون الهاربني. 

وو�شفت درا�شة من الإنرتبول الو�شع يف عام 2006 عندما هرب اأع�شاء من تنظيم القاعدة من ال�شجن يف بلد 

ع�شو. ومت الت�شال بال�شلطات الوطنية على الفور ولكن املعلومات مل تقّدم ح�شب الطلب. ونتيجة لذلك مل 

تتمكن الإنرتبول من تنبيه بلدانها الأع�شاء يف هذه احلالة. ويف اأعقاب هذا احلادث، اعتمدت اجلمعية العامة 

للإنرتبول قرارها رقم AG-2006-08، الذي حث الدول الأع�شاء على ما يلي:

    "1-      املب��ادرة على الف��ور اإىل اإخطار باقي البلدان الأع�شاء، عرب اأمانة الإنرتبول العامة، عند فرار 

اإرهابي��ني اأو غريهم من املجرمني الأظن��اء اأو املدانني الذين قد ي�شكلون خطرا على �شرطة ومواطني 

اأي بلد يفر اإليه امل�شجونون الهاربون؛

    2-       القيام على الفور، متى ما وقع مثل هذا احلدث، باإ�شدار تعميم اإىل باقي البلدان الأع�شاء، 

عرب اأمانة الإنرتبول العامة، وتزويد الأمانة العامة باملعلومات التي قد حتتاج اإليها لإ�شدار تنبيه اأمني 

عامل��ي )اإخطار برتقايل( والإخطارات املنا�شبة الأخرى لتمكني اأجهزة اإنفاذ القانون يف اأنحاء العامل 

من اكت�شاف ال�شجناء الفارين وحتديد اأماكنهم والقب�ض عليهم".
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وه���ذه اجلهود الت��ي تبذلها الإنرتبول ذات اأهمي��ة كبرية لللتزام الواجب عل��ى الدول، مبقت�شى   -164

الفقرة 2 )ز( من قرار جمل�ض الأمن 1373، باأن تقوم مبا يلي:

    "... من��ع حت��ركات الإرهابيني اأو اجلماع��ات الإرهابية عن طريق فر�ض �شواب��ط فعالة على احلدود 

وعلى اإ�شدار اأوراق اإثبات الهوية ووثائق ال�شفر وباتخاذ تدابري ملنع تزوير وتزييف اأوراق اإثبات الهوية 

ووثائق ال�شفر اأو انتحال �شخ�شية حامليها."

وتدعو الفقرة 3 )و( من قرار جمل�ض الأمن ذاته الدول اإىل القيام مبا يلي:

    "اتخاذ التدابري املنا�شبة طبقا للأحكام ذات ال�شلة من القوانني الوطنية والدولية، مبا يف ذلك املعايري 

الدولي��ة حلق��وق الإن�شان، قبل منح مرك��ز اللجئ، بغية �شمان عدم قي��ام طالبي اللجوء بتخطيط 

اأعمال اإرهابية اأو تي�شريها اأو ال�شرتاك يف ارتكابها."

ويت�ش��ح من احلالت التي وردت يف هذه اخلل�شة لأ�شخا���ض ي�شتخدمون هويات مزيفة، والكثري   -165

غريها من احلالت مما ل يت�شع املجال لذكره، اأن التحقق من الهوية، ال�شروري ملنع تنقل الإرهابيني، مل يكن 

يتم على نحو فعال يف املا�شي. فاأي ا�شتبعاد ذي مغزى للإرهابيني من الدخول يتطلب معرفة الهوية واخللفية 

احلقيقيتني ملقدم الطلب. وهذا �شحيح حتى يف معاجلة طلب احل�شول على اللجوء ا�شتنادا اإىل ادعاء اخلوف 

م��ن التعذي��ب اأو من املعاملة التمييزية. وقد اأفاد تقرير ال�شويد ال��دوري اخلام�ض اإىل جلنة مناه�شة التعذيب، 

املوؤرخ 23 كانون الأول/دي�شمرب 2005، باأن اأكرث من 90 يف املائة من طالبي اللجوء يف ال�شويد ل يقدمون اأي 

�ش��كل من اأ�شكال جوازات ال�شفر اأو بطاقات الهوية اأو الوثائق الأخرى التي ميكن اأن تثبت هويتهم اأو حتى 

التي ميكن اأن تبنيِّ اأنهم من مواطني البلد الذي يّدعون اأنهم يواجهون ال�شطهاد فيه.

وال�شيا�ش��ة الت��ي تو�ش��ي بها مفو�شي��ة الأمم املتحدة ال�شامي��ة ل�شوؤون اللجئني ه��ي اأن ل ت�شعى   -166

ال�شلط��ات الت��ي تعالج حالة طالب اللجوء اإىل احل�شول على املعلوم��ات الأ�شا�شية من البلد الذي ُيّدعى اأن 

احتمال �شوء املعاملة يوجد فيه. ويف حني اأن احتمال وقوع انتقام من العائلة والأ�شدقاء هو دافع وا�شح ملثل 

ه��ذه القاعدة املقرتح��ة فثمة نتيجة وا�شحة بنف�ض الق��در ترتتب عليها وهي اأنه ميكن تق��دمي ادعاءات كاذبة 

دون خ��وف كب��ري من التناق�ض، لأن اأك��رث امل�شادر تي�شرا للح�شول على الأدل��ة لدح�ض هذه الدعاءات ل 

ميك��ن الو�ش��ول اإليه. ولذا فاإن م�شوؤويل الهجرة وامل�شوؤولني الذين يعاجل��ون طلبات اللجئني يواجهون حاليا 

ماأزق��ا يف التحق��ق من الهوية احلقيقي��ة للجئني، بالنظر اإىل ع��دم وجود وثائق �شحيح��ة. وُي�شمح يف بع�ض 

البلدان با�شتثناءات، بعد موافقة متخذ قرارات رفيع امل�شتوى، من ال�شيا�شة العامة املو�شى بها بعدم الت�شال 

بال�شلط��ات ذات الدراية. ويتزايد ا�شتخدام التحليل اللغ��وي واختبارات املعرفة للتحقق من الهوية احلقيقية 

لطالبي اللجوء. اإل اأن من �شاأن قواعد البيانات اخلا�شة بالتعرف على الهوية عن طريق ال�شتدلل الأحيائي 

وال�شواب��ط القائمة على ذلك ال�شتدلل اأن تتيح حتديد الهوية بقدر من الدقة واملوثوقية اأكرب كثريا. ويناق�ض 

يف الف�شل الثامن، البتكارات والقرتاحات، اقرتاح من الإنرتبول يت�شل بالإبلغ عن حالت اإلقاء القب�ض 

عل��ى امل�شتبه يف اأنهم اإرهابيون، وميكن لهذا القرتاح اأن ي�شاعد على التخفيف بقدر حمدود من هذه املع�شلة 

املتعلقة بالهوية.

ول تت�ش��ل كل انته��اكات قوانني الهج��رة بالوثائق املزورة. فدخول عب��د اهلل اأوَجلن، زعيم حزب   -167

العم��ال الكرد�شت��اين، احلركة النف�شالية العنيفة، اإىل كينيا قد مت دون احل�ش��ول على ت�شريح هجرة، ب�شبب 

تدّخل موظفي اإحدى ال�شفارات الأجنبية، كما هو مبني يف الف�شل ال�شابع، الباب جيم، حالت ال�شتدراج 
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والط��رد. واأدين نزار هنداوي يف عام 1986 باإعطائ��ه �شديقته احلامل قنبلة موقوتة لتحملها، دون علمها، على 

طائ��رة ل�شرك��ة العال مقلعة من لندن. وكان لديه جواز �شفر ر�شمي اأ�شيل من بلد اأجنبي ولكن با�شم مزيف، 

وادعى اأنه ح�شل على جواز ال�شفر واملال واملتفجرات والتعليمات من ممثلي تلك احلكومة.

وت�ش��ف درا�شة خبري الوليات املتحدة كيف ح��اول ريت�شارد ريد يف كانون الأول/دي�شمرب 2001   -168

اإ�شعال متفجرات خمباأة يف حذائه على طائرة اأمرييكان اإيرلينز متجهة من باري�ض اإىل ميامي. وكان قد حاول 

ال�شعود اإىل طائرة يف اليوم ال�شابق لكن اأفراد الأمن اأّخروه لأنه و�شل دون اأي اأمتعة ودفع قيمة تذكرته نقدا 

وكان اأ�شعث املظهر وقّدم جواز �شفر �شادرا حديثا. وعلى الرغم من اأن جواز ال�شفر ال�شادر حديثا يف حد ذاته 

اأثار ال�شكوك فاإن ذلك اجلواز اأخفى حقيقة اأن ريد كان قد �شافر على نطاق وا�شع عرب اأوروبا وال�شرق الأو�شط 

وجن��وب غرب اآ�شيا يف الأ�شهر ال�شتة املا�شية بج��واز �شفره ال�شابق. وكان ريد قد �شافر جوا اإىل اأم�شرتدام يف 

اأوائ��ل متوز/يوليه 2001 حيث ح�شل على جواز �شف��ر جديد من القن�شلية الربيطانية، ثم توجه اإىل اإ�شرائيل 

وم�ش��ر وتركي��ا وباك�شتان. ويف كانون الأول/دي�شمرب طار ريد من باك�شتان اإىل بلجيكا، وح�شل من القن�شلية 

الربيطانية على جواز �شفر بريطاين جديد اآخر، وبذلك اأخفى اأ�شفاره املريبة ال�شابقة. وا�شتخدم �شاجد بادات، 

رفي��ق ريد، ه��ذا الأ�شلوب نف�شه املتمثل يف الدع��اء زورا بفقدان جواز �شفر بريط��اين اأو �شرقته يف بروك�شل 

دين بادات يف اململكة املتحدة بعد اأن ُعرث يف منزله 
ُ
لتاأمني جواز �شفر جديد من اأجل اإخفاء رحلت مريبة. واأ

على متفجرات ومكونات قنابل مطابقة لتلك التي ُوجدت يف حذاء ريد.

وُيقرتح يف الف�شل الثامن، البت��كارات والقرتاحات، اتخاذ خطوات ملتابعة طلبات احل�شول على   -169

ج��وازات �شفر بديل��ة، وزيادة ا�شتخدام قاع��دة بيانات الإنرتب��ول اخلا�شة بوثائق ال�شف��ر امل�شروقة واملفقودة. 

فامل�ش��اكل املرتبطة بتزوير الهوية وانتهاك قوانني الهج��رة ل ميكن اأن تزداد اإل �شوءا، واحلاجة اإىل �شوابط اأدق 

للهوي��ات ل ميكن اأن تزداد اإل اإحلاحا، م��ع تزايد العوملة والجتاه نحو تخفيف �شواب��ط التاأ�شريات وجوازات 

ال�شف��ر يف اإطار التجمع��ات الإقليمية. ويرى اخلرباء اأن من ال�شروري اأي�ش��ا فر�ض اأحكام واقعية كفيلة بردع 

تزوي��ر الهوية. واأ�شارت درا�ش��ة اخلبري امل�شري اإىل اأنه يف حني اأن تزوير وثائق ال�شف��ر اأو ا�شتخدام وثائق �شفر 

مزورة كان يعترب يف املا�شي جنحة يعاقب عليها اإما بالغرامة اأو بال�شجن، �شار هذا التزوير اأو ال�شتخدام يعترب 

يف عام 1992 جناية يعاقب عليها بال�شجن.
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األف-     املحاكم ذات الولية املتخ�س�سة

اأّدت قدرة الإرهابيني واجلماعات الإجرامية الأخرى على التدخل يف العملية الق�شائية وا�شتعدادهم   -170

لذل��ك اإىل ا�شتخدام حماكم ذات ولي��ة متخ�ش�شة للنظر يف جرائم الإرهاب وغريه��ا من اجلرائم ال�شديدة 

املخاط��ر. ومزي��ة هذه املحاكم املتخ�ش�ش��ة واملركزية هي اأنها ت�شهل الرتتيب��ات الأمنية وتكوين جمموعة من 

املهني��ني املمار�شني املتخ�ش�ش��ني ذوي اخلربة. وثمة مبداأ برز ب�شاأن املحاك��م املتخ�ش�شة وهو اأنها ل يجوز اأن 

ت�شمل �شباط اجلي�ض اخلا�شعني لإ�شراف تنفيذي مبا�شر، لأن مظهر ال�شتقلل الق�شائي والن�زاهة الق�شائية 

�شيك��ون غائب��ا. وُت�شتخدم اأي�شا يف ق�شاي��ا الإرهاب يف بع�ض البل��دان اإجراءات خا�ش��ة تتعلق بطول فرتة 

الحتجاز وظروفه واإمكانية املحاكمة اأمام هيئة حملَّفني.

واحتجاز جماعة حرب الع�شابات اإم-19 بع�ض امل�شوؤولني الق�شائيني الكولومبيني يف ق�شر العدل   -171

يف بوغوت��ا يف عام 1985 وقتلهم مث��ال ُيذكر مبدى ه�شا�شة الأجهزة الق�شائية ونظ��ام العدالة اجلنائية يف اأي 

دول��ة اأمام العنف الإرهابي. ولفرتة من الزمن يف الت�شعين��ات اعتمدت كولومبيا اإجراءات ت�شمح للمدعني 

العامني والق�شاة بالتوقيع على الوثائق الر�شمية برمز، بغية حمايتهم من النتقام. وبعد حت�شن الو�شع الأمني 

يف الب��لد انته��ت م��دة �شريان هذا احلكم ومل يجدد. بي��د اأن الأحداث التي وقع��ت يف كايل يف 1 اأيلول/

�شبتم��رب 2008 اأثبتت مرة اأخرى تركيز جماعات العنف على الأهمية الرمزية للنظام الق�شائي الكولومبي. 

فف��ي ذلك التاريخ ُفجرت �شي��ارة ملغومة اأمام ق�شر العدل. ولقي اأربعة مدنيني اأبرياء م�شرعهم، واأ�شيب 26 

�شخ�ش��ا. ويف غ�ش��ون اأيام متكن فريق من وح��دات ال�شرطة الوطنية، بالتن�شيق م��ع املدعي العام للمحكمة 

املتخ�ش�ش��ة، م��ن اإلقاء القب�ض على من ُيعتقد اأنهم امل�شوؤولون. وكان من ب��ني من األقي القب�ض عليهم اأفراد 

متهمون باإيقاف عربة املخيمات - املحتوية على املتفجرات - عند ق�شر العدل، وال�شخ�ض الذي �شنع العبوة 

عّدت ملنع اأي ملحقة، وم�شرتي ال�شيارة امللغومة، واأخ ل�شانع القنبلة �شاعده يف 
ُ
النا�شفة، و�شائق �شيارة اأجرة اأ

العمل، وم�شتاأجر املكان الذي ُخزنت فيه مواد ت�شنيع القنبلة والذي مت فيه �شنعها.

وذك��رت درا�ش��ة خبري ب��ريو اأن املحكم��ة الد�شتورية يف ذلك البل��د دعت الهيئ��ة الت�شريعية، يف   -172

ق��رار �شدر يف ع��ام 2002، اإىل اعتم��اد قوانني تن�ض على اإع��ادة املحاكمة يف الق�شايا الت��ي مت الف�شل فيها 

يف حماكم��ات ع�شكرية �شرية تفتق��ر اإىل ال�شتقلل وال�شفافية وامل�شاءلة لأنها ج��رت اأمام ق�شاة ل ُيك�شف 

جريت عندئذ حماكمات جديدة، توف��رت فيها ال�شمانات الد�شتوري��ة املتمثلة يف ال�شفافية 
ُ
ع��ن هويته��م. واأ

وا�شتق��لل الق�شاء، لأبيمايل غو�شمان وقي��ادة جماعة الدرب امل�شيء، يف حماك��م مدنية عامة وبا�شتخدام 

اإجراءات جنائية عادية. واأدت هذه املحاكمات اإىل اإدانات يف عام 2006، وتوقيع اأحكام امتدت من ال�شجن 

املوؤبد لغو�شمان اإىل 24 �شنة �شجنا. واأ�شار خبري بريو اإىل اأن حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�شان ق�شت 

باأن��ه يف هذه الظ��روف ل ت�شل اإعادة املحاكمة يف ظل �شمانات اإجرائية انته��اكا لل�شمانات الواجبة التطبيق 

ئ منها بحكم نهائي.
ّ
التي متنع املحاكمة الثانية على جرمية �شبق اأن اأدين بها ال�شخ�ض اأو ُبر
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ويف حزيران/يوني��ه 1999 ُعّدل الد�شتور الرتكي ل�شتبعاد ال�شباط الع�شكريني من حماكم الأمن   -173

الوطني. وتناول قرار املحكم��ة الأوروبية حلقوق الإن�شان يف ق�شية اأوَجلن �شد تركيا )الطلب 99/46221، 

احلك��م ال�ش��ادر يف 12 اأيار/مايو 2005(، حماكمة �شارك قا�ض ع�شك��ري يف اإجراءاتها قبل تعديل الد�شتور 

الرتك��ي وا�شتعي���ض عنه بقا�ض مدين �شارك فع��ل يف اإ�شدار احلكم. وقررت املحكم��ة اأن الهيئة التي ت�شم 

قا�شي��ا خا�شعا ل�شلط��ة الرتب الع�شكري��ة الأعلى منه والن�ش��ب��اط الع�ش�كري ل ميك��ن اع�تبارها متمتعة 

بال�شتق��لل عن ال�شلطة التنفيذية اللزم ل�شمان ف��ك��رة املحاكمة الع��ادلة. وا�شتند هذا القرار اإىل اأحكام 

التفاقي��ة الأوروبية حلقوق الإن�ش��ان، وهي �شك ل ي�شري اإل على ال�شعيد الإقليمي. غري اأنه جتدر ملحظة 

اأن امل��ادة ذات ال�شلة م��ن التفاقية الأوروبي��ة والتي ا�شُتند اإليها لإثبات ع����دم �شحة اإدانة اأوَجلن كانت 

امل��ادة 6-1. و�شيغ��ة هذه املادة تكاد اأن تك��ون مطابقة ل�شيغة املادة 14، املتعلق��ة باملحاكمة العادلة وال�شلطة 

الق�شائية امل�شتقلة، من العهد الدويل اخلا�ض باحل��قوق املدنية وال�شيا�شية. ومبا اأن 163 دولة قبلت اللتزامات 

املن�شو���ض عليه��ا يف العهد الدويل فاإن حيثيات املحكمة الأوروبي��ة حلق��وق الإن�شان ب�شاأن الق�شاء امل�شتقل 

ته��م جميع البلدان الأط��راف يف هذا العهد. وتتعزز اأهمية احلكم اخلا�ض باأوَجلن باإف�ادة من الإنرتبول تبني 

كي��ف منت اإىل علم الإنرتب��ول �شل�شلة من الأحكام ال�شادرة من حمكمة اإقليمي����ة قررت ف�يها املحكمة اأن 

جم��رد وج��ود قا�ض ع�شكري يف حمك�مة يوؤث�ر �شلبا على حياد املحكم��ة. ونتيجة لذلك اأخطرت الإنت�ربول 

البل��د ال��ذي تخ�شه تلك احلالت باأنها ل ميك�ن اأن تتعاون مع اأي طل��ب ي�شتند اإىل قرار من حمكمة ي�شارك 

فيه��ا اأحد الع�شكريني. ويف معظ��م النظم يعتب�ر الآن وجود الع�شكريني خروج��ا غري مقبول عن ال�شتقلل 

املطل��وب لل�شلط��ة الق�شائي��ة. وورد يف درا�شة اخلبي���ر الإيرلندي اأنه يف حني ميكن يف ظل �شي��ادة القانون اأن 

 )Commandant( ت�شم��ل املحاكم اجلنائية اخلا�شة الإيرلندية �شباطا من قوات الدفاع ل تقل رتبتهم عن قائد

ف���اإن جم�ي��ع اأع�شاء املحكمة من�ذ ع��ام 1986 كان�وا اأع�شاء عاملني يف ال�شل�ط��ة الق�شائية. وح��تى �شلطة 

تعي��ني الق�شاة املتق�اعدين مل تعد متار�ض، وذلك لتجنب اأي �شاغل ب�شاأن احتم�ال امل�شا�ض بالأمن الوظيفي 

للق�شاة وا�شتقللهم.

ويف باك�ش�ت��ان، اأن�ش��اأ ق�ان��ون مكافح�ة الإره�اب لع���ام 1997 حماكم خا�ش��ة لق�ش�ايا الإرهاب،   -174

ت�شتاأنف اأحكامها اأمام حماكم ا�شتئناف خا�شة. ويف ق�شية هيهرام علي واآخرون �شد احتاد باك�شتان )15 اأيار/

مايو 1998( قررت املحكمة العليا اأن املحاكم العليا يف النظام الق�شائي العادي هي وحدها التي ميكن اأن تنظر 

يف دع��اوى ال�شتئن��اف املقدمة من املحاكم اخلا�شة ملكافحة الإرهابي��ني. وراأت املحكمة اأن هذا اأمر �شروري 

م��ن اأجل احلفاظ على ال�شتق��لل الد�شتوري للنظام الق�شائي. ويف ق�شية لياقت ح�شني �شد احتاد باك�شتان 

)17 �شباط/فرباير 1999(، قررت املحكمة العليا اأن املحاكم الع�شكرية التي اأن�شئت ملحاكمة املدنيني مبوجب 

قان��ون القوات امل�شلحة الباك�شتانية )التي تعمل على م�شاعدة ال�شلطة املدنية( غري د�شتورية ودون اأثر قانوين. 

و�شدر توجيه باأن حتال جميع الق�شايا اإىل املحاكم املخت�شة مبكافحة اأن�شطة الإرهابيني.

ويف فرن��ش��ا، كان���ت حمكم���ة اأم�ن الدول��ة، التي اأن�شئت يف ع��ام 1960 للتعامل م��ع الإرهاب   -175

والهجم��ات على اأمن الدول���ة، حم�كمة ا�ش�تثنائية فيما يتع�لق بتكوينها والإج��راءات التي تعمل بها. وقد 

األغي��ت يف ع��ام 1981 وُنقلت الق�شاي��ا منها اإىل املحاك��م ذات الخت�شا�ض الق�شائي الع��ادي. غري اأنه بدا 

لل�شلط��ات اأن م��ن ال�شروري اأن ت�شمح بتعديلت معينة ملراعاة اخل�شائ���ض املميزة للإرهاب، يف حني حتافظ 

ب�شرام��ة على مبداأ امل�شاواة يف املعامل��ة لق�شايا الإرهاب يف اإطار القانون الع��ادي. ولذلك جرى الن�ض على 

مركزية الإجراءات والتحقيق واإ�شدار الأحكام يف حمكمة باري�ض، يف اإطار اخت�شا�ض متزامن مع اخت�شا�ض 
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املحاك��م الأخرى ذات الخت�شا�ض املكاين. وحتكم توجيه��ات عامة اأو خا�شة اإحالة ملفات الق�شايا املت�شلة 

بالإره��اب اإىل حمكم��ة باري�ض املتخ�ش�شة لك��ي تكون لديها روؤي��ة �شاملة جلميع الق�شايا الت��ي ت�شتحق اأن 

ُينظ��ر فيه��ا معا. وتتفادى ه��ذه املركزية معاجلة الق�شايا معاجل��ة متفرقة، وتوَجد اآلي��ات لت�شوية حالت تنازع 

الخت�شا�ش��ات. وتكفل هذه املركزية وجود معرفة عميق��ة بالبيئة التي يعمل فيها الإرهابيون والو�شائل التي 

ي�شتخدمونها. ويوؤدي ذلك اإىل ت�شهيل التعاون الفعال على ال�شعيدين الوطني والدويل كليهما بني الأجهزة 

امل�شوؤولة عن مكافحة الإرهاب، مبا يف ذلك التعاون مع املقر الرئي�شي لدائرة ال�شتخبارات الداخلية.

وم��ن اأجل جتنب خطر ترهي��ب املواطنني الذين ي�شارك��ون يف املحاكمات كمحلَّف��ني، ين�ض اأي�شا   -176

القانون ال�شادر يف عام 1986 على اأن توؤلف هيئة املحلَّفني اجلنائية يف ق�شايا الإرهاب من ق�شاة متخ�ش�شني. 

وق��د اعرتف املجل�ض الد�شتوري الفرن�ش��ي بد�شتورية القانون ال�شادر يف 3 اأيلول/�شبتمرب 1986. وُعزز ذلك 

القان��ون يف ال�شنوات الأخرية باعتماد اأحكام اإ�شافية. ومنذ عام 2007 ت�شمل املركزية اأي�شا نتائج الإدانة يف 

الإجراءات املتعلقة بتداب��ري تقييد احلرية، وبوجه اأعم ب�شاأن تطبيق العقوبات. وخبري الرابطة الدولية لأع�شاء 

النياب��ات العام��ة، وهو ع�شو يف ال�شلطة الق�شائي��ة الفرن�شية، بنّي فائدة مركزية التحقي��ق واملحاكمة يف ق�شايا 

الإره��اب يف حمكمة باري�ض منذ ع��ام 1986. وتتطلب هذه املركزية اأن يدرك الق�ش��اء املحلي اأهمية معاجلة 

ق�شاي��ا الإره��اب يف املكان املنا�شب، كما تتطلب وجود و�شيلة لت�شوية ح��الت تنازع الخت�شا�ض على وجه 

ال�شرع��ة. ومن الأمثلة على ذلك اأن��ه اإذا وقعت �شل�شلة من عمليات ال�شطو امل�شل��ح على البنوك فيمكن اأن 

تعت��رب من اأعمال اإحدى جماعات اجلرمية املنظمة، يف حني تكون يف احلقيقة و�شيلة لتمويل الإرهاب وينبغي 

اأن تتوىل التحقيق فيها ال�شلطات املخت�شة بالأعمال الإرهابية.

واأن�ش��اأت اإ�شبانيا املحكمة الوطني��ة املتخ�ش�شة يف عام 1977. وللق�ش��اة واملدعني العامني يف هذه   -177

املحكم��ة اخت�شا�ض وطن��ي واخت�شا�ض ح�شري بجرائم الإرهاب. ووفقا للم��ادة 520 من قانون املحاكمات 

اجلنائية فاإن مدة الحتجاز العادية لدى ال�شرطة، وهي ثلثة اأيام، ميكن اأن تزاد بيومني اآخرين باإذن من قا�ض. 

وميك��ن حرم��ان املحتَجز من الت�شال بالع��امل اخلارجي خلل هذه الفرتة اإذا اأذن قا���ض بذلك. بيد اأن هذا 

الإج��راء ل يلغ��ي احلق يف اأن ي�شاعده حمام، ولكن يجب اأن تقوم بتعي��ني املحامي ال�شلطات العامة. وميكن 

تطبي��ق احلرمان من الت�ش��ال بالعامل اخلارجي عل��ى اأي حتقيق جنائي ب�شاأن ارتكاب جرمي��ة، والغر�ض منه 

ه��و جتنب هروب املتهمني الآخرين، وكذل��ك احليلولة دون اإخفاء الأدلة اأو اإتلفه��ا. وبا�شتثناء هذه التدابري 

ن��ة، ُتطبق نف���ض القوانني الإجرائية ومعايري الإثبات التي تطبق يف اأي��ة ق�شية جنائية عادية. ويرى اخلبري 
ّ
املعي

الإ�شباين اأن املحاكم ذات الولية املتخ�ش�شة، مثل املحكمة الوطنية الإ�شبانية، تعزز القدرة على التعامل مع 

الإره��اب وغ��ريه من الظواهر الإجرامية، لأنها تتيح للق�شاة واملدع��ني العامني اأن ي�شبحوا خرباء يف املو�شوع 

ال��ذي يتخ�ش�شون فيه. وتتيح مركزية التحقيق واملحاكمات وجتميعه��ا يف جهاز واحد توفري املزيد من الأمن 

للم�شوؤول��ني الق�شائيني وزيادة الكفاءة يف العمليات. واأن�شاأت كولومبيا اأي�شا جمموعة من املدعني العامني يف 

مكتب املدعي العام ت�شمى الوحدة الوطنية ملكافحة الإرهاب، وهي متخ�ش�شة يف التحقيقات ب�شاأن الإرهاب 

واجلرائ��م ذات ال�شلة به. وتوجد يف جميع اأنحاء الإقلي��م الوطني حماكم متخ�ش�شة يقت�شر اخت�شا�شها على 

اجلرائم اخلطرية، مبا فيها الإرهاب، للحكم يف هذه اجلرائم. وكان قا�ض يف حمكمة متخ�ش�شة هو الذي اأ�شدر 

الق��رار يف ق�شي��ة النوغال املذك��ورة يف الف�شل الثاين، الباب جي��م، امل�شوؤولية اجلنائية ع��ن توجيه الأعمال 

الإرهابية وتنظيمها.
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وا�شُتخدمت املحاكم اخلا�شة يف بلدان اأخرى من وقت اإىل اآخر للتعامل مع الإرهاب. وكانت توجد   -178

يف اجلزائ��ر حمكمة لأمن الدولة، لكنها األغيت يف ع��ام 1989. ويف اأوائل الت�شعينات اأدت عمليات البتزاز 

الإرهابي الأوىل اإىل اإن�شاء حماكم جنائية خا�شة يف مناطق معينة. وُحلت تلك املحاكم يف عام 1995، وتعالج 

جرائ��م التخري��ب والإره��اب الآن املحاكم اجلنائية العادي��ة. وتتم حماكمة ق�شايا الإره��اب الآن يف املحاكم 

املدنية اأمام قا�ض رئي�ض وقا�شيني م�شاعدين وحملَّفني اثنني. ويوجد يف حماكم معينة اأي�شا ق�شاة متخ�ش�شون 

يف الإره��اب واجلرمية املنظمة يتعاملون مع احلالت التي ت�شتدع��ي تو�شيع نطاق الخت�شا�ض الإقليمي. ويف 

كولومبي��ا اأن�شئت مبوجب د�شتور عام 1991 خم�ض حماكم اإقليمية للتعامل مع الجتار باملخدرات والإرهاب. 

ومن��ذ ع��ام 1999 ُخول للق�شاة واأع�شاء النيابة العامة املتخ�ش�ش��ني الخت�شا�ض بالنظر يف ق�شايا املخدرات 

وغ�ش��ل الموال والإره��اب والجتار غري امل�ش��روع بالأ�شلح��ة الع�شكرية. وحتى يف تلك احل��الت ل ُتقبل 

املعلومات ال�شتخبارية اإل وفقا لقواعد الإثبات، ويجب الك�شف عنها والتحقق منها على نحو كامل.

وكما هو مو�شح يف درا�شة اخلبري الإيرلندي، �ُشلم يف اإيرلندا منذ فرتة طويلة بخطر ترهيب املحلَّفني   -179

يف جمتمع منق�شم، واأدى ذلك اإىل اإن�شاء املحاكم اجلنائية اخلا�شة. وتخول املادة 38-3-1 من د�شتور اإيرلندا 

لعام 1937 للمحاكم اجلنائية اخلا�شة �شلحية املحاكمة على اجلرائم:

    "... حيثم��ا يتب��ني ... اأن املحاك��م العادية غري كافي��ة ل�شمان اإقامة للعدال��ة بفعالية واحلفاظ على 

ال�شلم والنظام العامني."

وتتاأل��ف ه��ذه املحاكم من ثلثة ق�ش��اة يعملون دون وجود هيئ��ة املحلَّفني العادية. وعند �ش��دور اإعلن من 

احلكوم��ة ب�شرورة اللج��وء اإىل املحاكم اخلا�شة، ُت�شتخدم تلك املحاكم للنظ��ر يف اجلرائم املرتكبة �شد الدولة 

والنته��اكات املتعلقة بالأ�شلحة النارية واملواد املتفجرة. وتتاح حمكم��ة جنائية خا�شة اأي�شا يف احلالت التي 

ي�شه��د فيها مدي��ر النيابات العامة باأن هناك حاجة للمعاجلة من ِقبل حمكم��ة خا�شة دون هيئة حملَّفني. وقد 

ا�شُتخدمت هذه املحاكم لي�ض فقط للق�شايا ذات ال�شلة بالإرهاب بل اأي�شا لق�شايا مثل ق�شية ال�شعب )مدير 

النياب��ات العامة( �ش��د غيليغان )غري مبلغ عنها، املحكم��ة اجلنائية اخلا�ش��ة، 15 اآذار/مار�ض 2001(، التي 

اأدي��ن فيها املدع��ى عليه بجرائم املخدرات ولكن ب��رئ من جرمية قتل ال�شحفية فريوني��كا غريان. ويف ق�شية 

ال�شع��ب )مدير النياب��ات العامة( �شد كيلي I.R. 115 ،[2006] 3 ، ُحكم ب��اأن حمكمة جنائية خا�شة كانت 

على �شواب يف النظر يف ق�شية تتعلق بالع�شوية يف منظمة اجلي�ض اجلمهوري الإيرلندي باعتبارها منظمة غري 

م�شروع��ة. وخلفا للحكم الذي ت�شدره هيئة حملَّفني، والذي ل ي�شاحبه اأي بيان للأ�شباب، يجب اأن يكون 

راأي املحكمة اجلنائية اخلا�شة م�شحوبا بتف�شري لقرارات املحكمة وباحلجج. وي�شّهل هذا احلكم املكتوب اإعادة 

النظر يف الق�شية لدى ال�شتئناف، وت�شحيح اأي اإجراء خاطئ.

وق��ررت املحكمة العليا الإيرلندية يف ق�شية جوزي��ف كافانا �شد اإيرلندا IR 321 [1996]  د�شتورية   -180

اإج��راءات اإن�ش��اء املحاك��م اجلنائية اخلا�شة، التي اأكد فيه��ا املدعى عليه اأن املحاك��م اجلنائية اخلا�شة مل تعد 

�شروري��ة. وُق��دم طلب اإىل اللجن��ة املعنية بحق��وق الإن�شان يف اإطار العه��د الدويل اخلا���ض باحلقوق املدنية 

وال�شيا�شية، واأفادت اللجنة براأيها باأن كافانا ُحرم من حقه يف امل�شاواة اأمام القانون. و�شعى كافانا اإىل اإنفاذ راأي 

اللجن��ة يف املحاك��م الإيرلندية، ولكن يف عام 2002 قررت املحكم��ة العليا اأن راأيها ل ميكن اإنفاذه اأو اأن يعلو 

عل��ى الت�شريع��ات املحلية اأو على الإدانة. وعاد ال�شيد كافانا اإىل جلنة حقوق الإن�شان �شاكيا من هذا الإجراء. 

ويف 25 ت�شري��ن الأول/اأكتوب��ر 2002 قررت اللجنة اأن دعوى ال�شيد كافان��ا غري مقبولة. وكانت حجتها هي 

م �شيئ��ا جديدا با�شتثناء عدم ح�شول��ه على انت�شاف فيما يتعلق بانته��اك تعتقد اللجنة  اأن الدع��وى مل تقدِّ
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اأن��ه ارُتكب. ويبدو ه��ذا الراأي متفقا مع �شيغة املادة 5-4 من الربوتوك��ول الختياري للعهد الدويل اخلا�ض 

باحلق��وق املدنية وال�شيا�شية. ويخول هذا الربوتوكول للجنة �شلحي��ة "اإر�شال الراأي الذي انتهت اإليه" اإىل 

الدول��ة الط��رف املعنية واإىل الفرد املعني. ولهذا الراأي وزن معنوي ولك��ن لي�شت له اأي و�شعية قابلة للإنفاذ 

مبوجب القانون الدويل.

ويف اإيرلندا ال�شمالية، اأو�شت جلنة عينتها احلكومة باأن ينظر قا�ض منفرد ويبّت، دون هيئة حملَّفني،   -181

يف ق�شاي��ا معين��ة مرتبط��ة بحالة الطوارئ. ويف ع��ام 1973 ن�ض ت�شريع على جدول باجلرائ��م التي يكون من 

املنا�ش��ب اأن ينظر فيها قا�ض منفرد، ب�شرط اأنه يجوز للمدعي العام اأن يحذف من اجلدول اأي جرمية ل علقة 

لها بحالة الطوارئ، ويوؤدي ذلك احلذف اإىل املحاكمة بوجود هيئة حملَّفني. وا�شرُتط على القا�شي الذي ينظر 

يف الق�شي��ة دون هيئة حملَّفني اأن يقدم حكما م�شببا لدعم اأي قرار بالإدانة. وُجددت هذه الأحكام يف قانون 

الإرهاب لعام 2000، ولكن ُتركت لينتهي �شريانها يف عام 2007 عندما دخل قانون العدل والأمن )اإيرلندا 

عطي مدير النيابات العامة ل�شوؤون اإيرلندا ال�شمالية يف قانون عام 2007 
ُ
ال�شمالية( لعام 2007 حيز النفاذ. واأ

�شلحي��ة الأمر باأن اأي جرم توجه به تهمة ينبغ��ي اأن ينظر فيه قا�ض دون هيئة حملَّفني اإذا: )اأ( ا�شتبه [مدير 

النيابات العامة] يف توافر واحد من اأربعة �شروط، و)ب( اقتنع باأنه قد يختل ميزان العدل اإذا اأجريت املحاكمة 

بهيئة حملَّفني ب�شبب ا�شتيفاء ذلك ال�شرط. وال�شروط الأربعة هي:

)1(      اأن يك��ون املته��م ع�شوا يف منظمة حمظورة، اأو �شريك ل�شخ�ض له هذه ال�شفة، اأو كان ع�شوا يف    

منظمة حمظورة؛

)2(       اأن تكون اأي جرمية من اجلرائم التي ُوجهت التهمة بها قد ارُتكبت بالنيابة عن منظمة حمظورة،    

اأو كانت منظمة حمظورة متورطة يف اأي جرم ُوجهت به التهمة اأو �شاعدت على تنفيذه؛

)3(       اأن تك��ون قد ُبذلت حماول��ة للإ�شرار بالتحقي��ق اأو امللحقة وجرت املحاول��ة ل�شالح منظمة    

حمظورة اأو كانت منظمة حمظورة متورطة يف املحاولة بطريقة اأخرى اأو �شاعدت عليها؛

)4(       اأن تك��ون جرمية ما قد ارُتكبت، اأياً ما كان املدى الذي و�ش��ل اإليه تنفيذها، )ب�شفة مبا�شرة اأو    

غري مبا�شرة( نتيجة لعداء ديني اأو �شيا�شي من جانب �شخ�ض واحد اأو جمموعة من الأ�شخا�ض 

جتاه �شخ�ض اآخر اأو جمموعة من الأ�شخا�ض اأو فيما يتعلق بذلك العداء اأو ردا عليه.

وي��رد يف الف�ش��ل الث�ال��ث، الب�اب األ��ف، التج�ّمع بغ�ر�ض الإع��داد لأعم���ال اإره�ابية، و�ش�ف   -182

م املادة 129)اأ( ت�شكيل منظمة اإرهابية. وُيحاكم  للم�ادت��ني 129)اأ( و129 من قانون العقوبات الأملاين. وجترِّ

مرتك��ب هذه اجلرمية يف املرحل��ة الأوىل يف املحكمة الإقليمية العليا، بينما تخت���ض حمكمة العدل الحتادية 

بال�شتئن��اف. ويقرر رئي���ض املدعني العامني الحتادي م��ا اإن كان مكتبه اأم مكتب املدع��ي العام يف اإحدى 

الولي��ات �شيعالج الق�شية. وتتعلق اجلرمية التي تن�ض عليها املادة 129 من القانون بت�شكيل منظمة لرتكاب 

جرمي��ة جنائي��ة عادية ل تنطوي على غر�ض اإرهابي. ويعالج هذه اجلرمي��ة املدعي العام للولية وتكون حمكمة 

الدرج��ة الأوىل حمكم��ة اإقليمية اأو حمكمة مقاطع��ة، رهنا مبدى خطورة الق�شية والعقوب��ة الواجبة التطبيق. 

وتخت���ض املحكم��ة الإقليمية العليا بال�شتئناف فيما يتعلق بامل��ادة 129. واعتمدت رو�شيا يف كانون الأول/

دي�شم��رب 2008 تعديلت لقانونها اجلنائ��ي الحتادي وقانون الإجراءات اجلنائي��ة. ويحاَكم الآن على جرائم 

الإره��اب واأخذ الرهائن وغريها م��ن اجلرائم اخلطرية املرتكبة �شد اأمن الدولة اأم��ام حمكمة موؤلفة من ثلثة 

ق�شاة حمرتفني. وكانت تلك اجلرائم تخ�شع �شابقا للمحاكمة، يف مناطق رو�شيا التي اعتمدت نظام املحاكمة 

اأمام هيئة حملَّفني، ومن بينها مو�شكو، اأمام حمكمة ت�شم اثني ع�شر حملفا.



ُخال�ضــة ق�ضـــايا الإرهـــاب70

ومن الو�شائل الأكرث اإثارة للجدل التي ميكن اتخاذها للتعامل مع التحقيقات وامللحقات الق�شائية   -183

اخلا�ش��ة بالإرهاب ولتجنب الرتهيب ا�شتخدام املحاك��م الع�شكرية، اأو املحاكم اخلا�شة التي تعمل دون هيئة 

حملَّف��ني عادية، اأو اإطالة فرتة الحتج��از لدى ال�شرطة، اأو العزل عن العامل اخلارجي، اأو املحاكم املتخ�ش�شة. 

واأو�ش��ح خبري جمهورية الفلبني كيف �شاعد جمرد نق��ل موقع اإجراءات املحكمة نقل ماديا، يف ظل الظروف 

اجلغرافي��ة لذلك البلد، على حماية العملية الق�شائية من تعطيلها بوا�شطة الرتويع اأو العنف. ففي عام 2004 

ُنقلت اإىل دائرة مانيل املحاكمة يف ق�شية ال�شعب �شد قذافى جنجلنى، وهو قائد يف جماعة اأبو �شياف متهم 

بالقي��ام، طلب��ا للفدية، باختطاف اأمريكي كان ي��زور اأهل زوجته، ب�شبب نفوذ جماع��ة اأبو �شياف واجلماعات 

النف�شالي��ة يف منطق��ة مينداناو. وباملثل، ُنقلت اإىل دائرة مانيل املحاكم��ة التي جرت عام 2004 لأع�شاء يف 

جماع��ة اأبو �شياف اتهموا باختطاف اأكرث من 20 رهينة من منتجع �شيبادان املاليزي واحتجازهم يف �شولو فى 

منطق��ة مينداناو. ففي العا�شمة الوطنية كان توفري احلماية املادية للم�شاركني ولن�زاهة املحاكمات اأ�شهل. ويف 

عام 2007 احُتجز اأع�شاء جماعة اأبو �شياف امل�شوؤولون عن عمليات الختطاف التي وقعت يف عام 2001 يف 

منتجع دو�ض باملا�ض يف جزيرة بالوان لتقدميهم اإىل املحاكمة التي عقدت يف مبنى يف دائرة مانيل. وقد جتلت 

حكمة احتجاز املدعى عليهم يف من�شاأة بالقرب من العا�شمة، ولي�ض يف مرفق اأقل اأمنا يف اإحدى املقاطعات، 

عندم��ا ا�شتوىل اأربعة من املتهمني املحتجزين على ذمة الق�شية عل��ى اأ�شلحة من احلرا�ض. وب�شبب وجود قوة 

حبطت حماولتهم الهروب، ورمبا مل تكن تلك القوة لتتوفر على الفور يف 
ُ
ع�شكري��ة كب��رية يف املن�شاأة الكبرية اأ

من�شاأة ريفية.

باء-     عالقة جمع املعلومات ال�ستخبارية 

بالتحقيقات اجلنائية

و�ش��ف عدة خرباء التكامل بني الأن�شطة ال�شتخبارية ونظام العدال��ة اجلنائية باأنه م�شكلة اأ�شا�شية   -184

يف التعام��ل مع الإرهاب. وي�شبب تق�شيم جمع املعلومات ال�شتخبارية اخلا�شة مبكافحة الإرهاب على اأ�ش�ض 

جغرافية وعلى اأ�ش�ض وظيفية بني الوزارات، والرغبة يف حماية امل�شادر والأ�شاليب احل�شا�شة جلمع املعلومات، 

وال�شواغ��ل املتعلق��ة بحماية احلريات املدني��ة، �شعوبات متاأ�شل��ة يف التن�شيق بني التحقيق��ات وامللحقات 

الق�شائية مع حماية احلقوق املعرتف بها قانوناً يف الوقت نف�شه.

وم��ن الأمن��اط املعت��ادة يف البل��دان ذات املوؤ�ش�ش��ات الأمني��ة الكب��رية تق�شيم جم��ع املعلومات   -185

ال�شتخباري��ة لأغرا���ض مكافح��ة الإرهاب على اأ�ش���ض جغرافي��ة اأو وظيفية اأو تقنية. فجم��ع ال�شتخبارات 

اخلارجي��ة يف رو�شيا هو من م�شوؤولية دائرة ال�شتخبارات اخلارجي��ة )Sluzba Vneshney Razvedki(، التي هي 

اإدارة ال�شتخب��ارات الرئي�شية للق��وات امل�شلح��ة )Glavnoye Razvedovatel'noye Upravlenie(، يف حني اأن 

جم��ع املعلوم��ات ال�ش��تخبارية واإنف�اذ الق�وانني فيما يخ�ض الأمن الداخلي هم��ا من م�شوؤولية دائرة الأمن 

الحتادي��ة )Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti(. والبنيات النظ��رية يف حكومة الوليات املتحدة هي وكالة 

ال�شتخب��ارات املركزي��ة ووكالة ا�شتخب��ارات الدفاع ووكالة الأم��ن القومي )املعنية بالو�شائ��ل التقنية جلمع 

املعلومات فقط( فيما يتعل��ق بال�شتخبارات الأجنبية، ومكتب التحقيقات الحتادي لكل من ال�شتخبارات 

الأمنية وجمع الأدلة لأغرا�ض امللحقة الق�شائية على ال�شعيد الداخلي. 
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��م تقرير اللجنة الوطنية املعني��ة بالهجمات الإرهابية على الوليات املتح��دة، يف ملخ�شه، مبزايا  وي�شلِّ  -186

اإدراك طبيعة احلادثة بعد وقوعها، لكنه يخل�ض اإىل ال�شتنتاجات التالية ب�شاأن هجمات اأيلول/�شبتمرب 2001:

    "وم��ع ذلك، كانت هناك مواطن �شعف حمددة يف املوؤام��رة وفر�ض لتعطيلها. و�شملت الإخفاقات 

الت�شغيلي��ة—اأي الفر�ض التي مل ت�شتفد منه��ا املنظمات والنظم يف ذلك احلني اأو مل تتمكن من 

ال�شتفادة منها—ما يلي

•					ع��دم اإدراج، احلازم��ي واملح�شار اللذي��ن �شاركا يف عملي��ة الختطاف فيما بع��د، يف قائمة     

الأ�شخا�ض اخلا�شعني للمراقبة، وعدم تعقبهما بعد اأن �شافرا اإىل بانكوك، وعدم اإبلغ مكتب 

التحقيق��ات الحتادي عن تاأ�شرية دخول الولي��ات املتحدة املمنوحة لواحد ممن �شاركوا فيما 

بعد يف عملية الختطاف اأو ب�شفر رفيقه اإىل الوليات املتحدة؛

•					ع���دم الإب�لغ باملع�لوم��ات الت�ي ترب�ط بني املح�ش��ار والأفراد امل�شرتك��ني يف الهجوم على     

ال�شفينة كول؛

•					عدم الربط ب��ني اعتقال زكريا مو�شوي، الذي ُو�شف باأنه مهتم بالتدريب على الطريان لغر�ض     

ا�شتخدام طائرة يف عمل اإرهابي، بارتفاع موؤ�شرات احتمال وقوع الهجوم؛

•					عدم اكت�شاف البيانات املزورة املدرجة يف طلبات احل�شول على التاأ�شريات؛    

•					ع��دم تو�شيع نطاق قوائم املمنوعني م��ن ال�شفر بالطائرات لت�شمل اأ�شماء اأ�شخا�ض مدرجني يف     

قوائم مراقبة الإرهابيني؛

دهم النظ��ام املعان حا�شوبيا للف��رز امل�شبق للركاب  •					ع��دم تفتي�ض ركاب الطائ��رات الذين حدَّ    

)CAPPS(؛

•					ع��دم تقوية اأبواب قمرة القيادة يف الطائرات اأو اتخاذ تدابري اأخرى لل�شتعداد لحتمال وجود     

خاطفي طائرات انتحاريني."

وتو�ش��ح القائمة اأعله الإخفاق��ات يف الت�شال والتنفيذ من جان��ب وكالت متعددة، منها وكالة   -187

ال�شتخبارات املركزية ومكتب التحقيقات الحتادي واأفراد الأمن يف املطارات والطائرات. و�شيكون من باب 

التكه��ن افرتا�ض اأن��ه لو كان هناك نظام مرتب ومن�شق على نحو خمتلف ل��كان قد حال دون وقوع هجمات 

اأيلول/�شبتم��رب 2001. وما بدا وا�شحا فع��ل للجنة امل�شماة جلنة احلادي ع�شر من اأيلول/�شبتمرب هو اأن دمج 

قدرات جميع الأطراف ذات ال�شلة امل�شاركة يف عملية مكافحة الإرهاب كان هو اأرجح نهج يحتمل اأن يحقق 

النتائ��ج املثل��ى. ومتثلت اإحدى العقبات التي حت��ول دون التوا�شل الفعال عل��ى ال�شعيد الداخلي يف وجود 

زي��ل ذلك القيد بقرار 
ُ
قي��د مفرو�ض ذاتيا عل��ى ال�شيا�شات داخل وزارة الع��دل يف الوليات املتحدة، وقد اأ

in re Sealed Case، 310 F. 3rd )دائرة مراجعة الأحكام يف املحكمة 
املحكم��ة يف عام 2002، يف الق�شي��ة 717 

املعني��ة مبراقبة ال�شتخبارات اخلارجية بالولي��ات املتحدة، 2002(. وُت�شدر املحكم��ة املركزية املعنية مبراقبة 

ال�شتخبارات اخلارجية، الكائنة يف وا�شنطن العا�شمة، الإذن بجمع ال�شتخبارات الداخلية عن طريق املراقبة 

الإلكرتوني��ة وغريها م��ن عمليات التفتي�ض ال�شرية امل�شتخدمة �شد عملء ال��دول الأجنبية والإرهابيني. اأما 

جمع الأدلة ل�شتخدامها يف امللحقات اجلنائية فتاأذن به املحاكم الحتادية املحلية العادية، املوجودة يف جميع 

اأنح��اء الوليات املتحدة، مبوجب قان��ون خمتلف. وقبل عام 2001، كانت ال�شيا�ش��ة الداخلية لوزارة العدل 

حت��د من التوا�شل بني �شباط ال�شتخبارات واملحققني اجلنائي��ني واملدعني العامني لكي ل ُت�شتخدم اأدوات 

املخابرات لأغرا�ض التحقيق اجلنائي. وكان الغر�ض من هذا القيد هو احليلولة دون اإ�شاءة ا�شتخدام ما ينطبق 

عل��ى العمليات ال�شتخباري��ة من معايري اإثبات اأدنى وقواعد ت�شغيلية اأك��رث ت�شاهل لتفادي �شرورة المتثال 

للمعاي��ري الأعلى امل�شرتطة جلمع الأدلة. وكان��ت الن�شو�ض القانونية ذات ال�شلة ت�شم��ح با�شتخدام تقنيات 
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�شري��ة معينة جلمع املعلومات داخل الولي��ات املتحدة وفقا للمعايري الأكرث ت�شاه��ل اخلا�شة بالأمن الوطني 

ت�شرين  القانون يف  تغيري  ومت  ال�شتخباري��ة.  املعلومات  هو جمع  ا�شتخدامه��ا  عندم��ا يكون "الغر�ض" من 

املعلومات  الأول/اأكتوبر 2001 لل�شم��اح با�شتخدام هذه التقنيات عندما يكون "اأحد الأغرا�ض" هو جمع 

ال�شتخباري��ة. واأزال ذل��ك التغي��ري الدلل��ة ال�شمنية الت��ي مفادها اأن��ه ل ميكن طلب احل�ش��ول على اإذن 

جم��ع املعلومات ال�شتخبارية اإل لأغرا�ض ا�شتخباري��ة، ولي�ض لغر�ض جمع املواد التي ميكن اأن تكون مفيدة 

كمعلومات ا�شتخبارية وكاأدلة على حد �شواء.

ومع ذلك، حكم قا�ض من حمكمة املراقبة باأن ت�شتمر مراعاة "اخلط الفا�شل" ال�شابق بني التحقيق   -188

اجلنائ��ي وجم��ع املعلومات ال�شتخباري��ة. وا�شتاأنف��ت احلكومة هذا احلك��م. واأعربت دائ��رة ال�شتئناف يف 

حمكم��ة مراقب��ة ال�شتخبارات اخلارجية عن �شكوكها يف اأن الد�شت��ور كان ي�شرتط يف اأي وقت م�شى وجود 

التحقيقات  التابعني ملكتب  اجلنائية  التحقيقات  "خط فا�شل" بني �شباط ال�شتخبارات اخلارجية و�شباط 
الحتادي )الذي يقوم بوظيفة كل من وكالة الأمن الداخلي وال�شرطة الق�شائية اأو �شرطة التحقيقات للحكومة 

الوطنية للوليات ملتحدة(. وراأت املحكمة اأن تغيري القانون يف عام 2001 اأو�شح اأن الإدارة التعاونية للعمليات 

ال�شتخباري��ة، مع مراعاة اأهداف جم��ع املعلومات ال�شتخبارية واأغرا�ض احل�ش��ول على الأدلة اجلنائية على 

ال�شواء، م�شروعة ول ينبغي تقييدها.

ون�شاأ خلف بني حمكمة باري�ض، ب�شفتها املحكمة البتدائية، وحمكمة ال�شتئناف يف باري�ض، ب�شاأن   -189

ال�شتفادة من نتائج الأن�شطة ال�شتخبارية لأغرا�ض احل�شول على اأدلة يف الدعاوى اجلنائية. ففي كانون الأول/

دي�شمرب 2008 اأدانت حمكمة باري�ض خم�شة من املعتقلني ال�شابقني يف غوانتانامو بجرمية التجّمع الإرهابي. يف 

اأيار/مايو 2009 تو�شلت حمكمة ال�شتئناف اإىل نتيجة عك�شية واأفرجت عنهم. وُطعن يف احلكم اأمام حمكمة 

النق���ض، و�شيل��زم انتظار نتيجة هذا الطعن قبل ا�شتخل�ض ا�شتنتاجات نهائي��ة ب�شاأن هذه امل�شاألة الهامة. وقد 

اعت��ربت حمكمة ال�شتئناف يف هذه احلالة بالذات، على العك���ض من حمكمة باري�ض، اأن نتائج ال�شتجواب 

الذي اأجراه �شباط جهاز املخابرات الفرن�شي يف غوانتانامو غري مقبولة كدليل �شد املدعى عليهم.

وب�شف��ة اأعم، يت�شم النظام املعمول به يف فرن�شا مبيزة ال�شماح بقبول احلقائق ذات ال�شلة الناجتة عن   -190

ن�شاط��ات ال�شتخبارات، ب�شروط معين��ة، يف الإجراءات اجلنائية والق�شائية. ومن ث��م ففي حني اأن القا�شي 

ه��و الذي ياأذن بالتن�شت عل��ى املكاملات الهاتفية جلمع الأدلة فاإن احلكومة ه��ي التي تتحمل امل�شوؤولية عن 

الت�شري��ح بهذا التن�شت للأغرا���ض ال�شتخبارية، على الرغم من اأن اأي ت�شجي��لت ناجتة ل ميكن اأن ُتقدم 

مبا�ش��رة كاأدل��ة يف املحاكمة. بي��د اأن العنا�شر التي يتم جمعه��ا عن طريق العملي��ات ال�شتخبارية ميكن اأن 

ُتلّخ�ض وتدرج يف ملف التحقيق الق�شائي دون حتديد م�شادرها اأو اأ�شاليب جمعها. وتقع على عاتق القا�شي 

املحرتف مهمة اأن يقرر اعتبار املعلومات ال�شتخبارية اأدلة مقبولة اأم غري مقبولة. ومع ذلك فاإن هذه املعلومات 

ل ميك��ن اأن تك��ون كافي��ة يف حد ذاتها لتربي��ر توجيه التهمة، ويج��ب اأن ُتدعم بعنا�شر اأخ��رى. ويتجلى يف 

ال�شلحي��ة املخولة لقا�شي املحاكمة اأو قا�شي ال�شتئناف لل�شتفادة املحدودة من ناجت الأن�شطة ال�شتخبارية 

يف �شياق الإجراءات الق�شائية تكامل مثايل بني امل�شوؤولني عن ال�شتخبارات ومن يت�شرفون يف اإطار ال�شرطة 

الق�شائية. و�شيكون القرار الذي �شي�شدر من حمكمة النق�ض يف الق�شية املذكورة اأعله مفيدا لتو�شيح درجة 

النف�شال التي يجب اأن ُتراعى بني البحث عن املعلومات ال�شتخبارية وجمع الأدلة الق�شائية.

��ق التن�شي��ق يف بلدان اأخ��رى بو�شائل مثل املرك��ز املتكامل لل�شتخب��ارات والتحقيقات يف  ويحقَّ  -191

كولومبي��ا )Centro integrado de inteligencia e investigación(. وكما هو مو�شح يف درا�شة اخلبري الكولومبي 

ف��اإن نظام ال�شتخبارات جيم-13 الذي ُطبق على عمل اإرهابي مثل ق�شية النوغال هو ا�شرتاتيجية للتحقيق 

والعمليات ت�شتند اإىل �شتة عنا�شر رئي�شية هي التالية:
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1-       ا�شطلع م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف ال�شرطة الوطنية بالقيادة واإ�شدار الأوامر فيما يتعلق باجلهود    

التي تبذلها ا�شتخبارات ال�شرطة وا�شتخبارات ال�شرطة الق�شائية؛ 

2-       جمع الأدلة من ال�شكان املدنيني، وتفعيل امل�شادر الب�شرية والتقنية، علوة على اتخاذ اإجراءات    

عاجلة مثل عمليات البحث والتفتي�ض يف م�شرح الأحداث؛ 

3-       التحق��ق م��ن املعلومات الت��ي جُتمع، بتقدي��ر م��دى موثوقيتها و�شدقه��ا وفائدته��ا يف العملية    

التنفيذية؛

4-       اإج��راء عملي��ة حتليل، يليه��ا حتديد طريق��ة العمل للتعرف عل��ى الأطراف امل�شوؤول��ة والعنا�شر    

امل�شتخدم��ة يف الأعم��ال الإرهابية ال�شابق��ة، ولتكوين فر�شيات ب�شاأن دواف��ع ومرتكبي العمل 

الإرهابي؛

5-       يبا�ش��ر الق�شاء عمله مع الت��زام ال�شفافية القانونية التامة يف الأن�شط��ة التنفيذية، وتتوىل ال�شرطة    

جمع املعلومات وحتديد الأ�شخا�ض والأماكن؛

د هذه املرحلة  6-       اخلط��ط التنفيذية ه��ي املرحلة الأخرية من نظام ال�شتخبارات جي��م-13. وتوحِّ   

النتائ��ج الت�شغيلية، بع��د اأن يكون قد مت التحدي��د الكامل ملرتكبي اجلرائ��م الإرهابية الفعليني 

والفكريني، والدع��م القانوين اللزم لإجناز عمليات العتق��ال والحتجاز والتفتي�ض. وتتطلب 

ه��ذه املرحلة و�شع خطة هجومية ترمي اإىل متزيق اجلماع��ات الإرهابية وحتديد �شمات امل�شوؤولية 

عن التخطيط للعمل الإرهابي وتنفيذه.

وق��د ذكرت درا�شة اخلبري الكيني ع��دم كفاية التن�شيق بني املوؤ�ش�شات. فف��ي بلد مثل كينيا، حيث   -192

ال�شرط��ة م�شتقلة قانونيا عن اإ�شراف النيابة العامة، ميك��ن اأن تختار ال�شرطة عدم ا�شت�شارة اأحد املدعني العامني 

اإىل اأن ت��رى اأن اأعمال التحقيق قد اكتمل��ت. وميكن اأن يوجد هذا الو�شع يف بلد يكون فيه املحققون واملدعون 

العام��ون منف�شل��ني تنظيميا، وحيث ل يكون على ال�شرطة واجب توجيه اإخط��ار باجلرمية اإىل مدع عام اأو قا�ض 

لب��دء التحقيق، وحيث ل يتمتع املدعون العامون باأي �شلط��ة ق�شائية لتوجيه التحقيقات. اإل اأنه عندما يتحقق 

التع��اون الطوعي فيمكن اأن يكون فعاًل على غرار فعالية هياكل القانون املدين النمطية التي ميكن فيها اأن ياأمر 

قا�شي التحقيق اأو املدعي العام ال�شرطة باتخاذ خطوات حتقيقية معينة. وقد ذكرت درا�شة خبري اململكة املتحدة 

ب�ش��اأن ق�شية ريجينا �شد عمر اخليام التعاون بني ال�شرطة واملدع��ني العامني باعتباره عامل م�شاهما يف النجاح. 

وُذك��ر ب�شاأن تلك العملية اأن ال�شرطة �شلمت فيها بفائ��دة م�شورة النيابة العامة و�شعت طوعا اإىل احل�شول عليها 

اأثناء التحقيق، يف حني �شلم املدعون العامون بدورهم كم�شت�شارين ل يحاولون اإملء الأن�شطة التنفيذية.

وجتل��ى ال�شتخدام الفعال للمعلومات ال�شتخباري��ة يف ق�شية ال�شعب )مدير النيابات العامة( �شد   -193

ماي��كل كيل��ي I.R. 115 [2006] 3. فقد �شمح قان���ون باعتب�ار راأي رئي��ض قوة ال�شرط��ة الوطنية الإيرلندية 

)An Garda Siochana( دلي��ل عل��ى ع�شوية �شخ�ض يف منظمة حمظورة، وهذه الع�شوية جرمية جنائية. وهوجم 

ه��ذا القانون يف �شي��اق حماكمة كيلي لأن رئي�ض ال�شرطة كان قد �ُشمح ل��ه بال�شتفادة من امتياز يحول دون 

الك�شف عن امل�شادر التي اعتمد عليها. واأيدت املحكمة العليا يف اإيرلندا مقبولية الدليل وقررت عدم وجود 

اأي اإجح��اف ناجت من ذلك، ب�شب��ب وجود اأدلة اأخرى وفرية غري الراأي الذي �شه��د به رئي�ض ال�شرطة. وكان 

م��ن بني الأ�شباب التي دفعت املحكمة لل�شماح بالدليل القائم على الراأي اخل�شية من النتقام، الذي جعل 
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الأدل��ة املبا�شرة غري متاحة، والو�شع التنظيمي لل�شاهد، الذي يكفل اأن يكون راأيه قائما على امل�شوؤولية. وزاد 

م��ن اطمئن��ان املحكمة املمار�شة التي يتبعها مدير النيابات العامة واملتمثلة يف عدم ا�شتهلل دعوى بناء على 

اأدل��ة ت�شتند اإىل الراأي وح��ده، واملمار�شة التي تتبعها املحكمة اجلنائية اخلا�ش��ة واملتمثلة يف عدم الإدانة بناء 

على هذا الأ�شا�ض وحده.

وتقب��ل اإ�شبانيا وبريو والوليات املتحدة �شهادة اخلرباء الت��ي يقدمها ذوو اخلربة من �شباط ال�شرطة   -194

وال�شتخبارات يف املحاكمة لإثبات عنا�شر مثل تنظيم وتاريخ وم�شطلحات اجلماعات املتهمة بالقيام باأن�شطة 

اإرهابي��ة. وذكر اخلبري الإ�شباين على وجه التحديد اأن��ه يف املحاكمة املتعلقة بهجمات 11 اآذار/مار�ض 2004 

يف مدريد، اأدىل ب�شهادتهم خرباء من ال�شتخبارات التابعة لل�شرطة لكي يو�شحوا بنية خلية اإرهابية واأ�شلوب 

عمله��ا ووظيفتها. ول ُتعترب ه��ذه املعلومات يف اأي من البلدان املذكورة كافية للإدان��ة، لأنها ل ُت�شتخدم اإل 

للتثبت من الأدلة اأو ب�شفة معلومات خلفية. وتعتمد اململكة املتحدة، للأغرا�ض ذاتها، على اخلرباء الأكادمييني 

اأو غريهم من اخلرباء غري احلكوميني الذين در�شوا حركات واإيديولوجيات ومناطق معينة. وكما اأو�شح خبري 

اململك��ة املتحدة، يلزم اتباع هذا النه��ج لأن قواعد املحاكم ت�شمح بال�شتجواب ب�شاأن امل�شادر التي ُت�شهم يف 

�شهادة اخلبري القائمة على الراأي. فاإذا ا�شُتخدم خرباء حكوميون ك�شهود خرباء، ميكن اأن تكون بع�ض امل�شادر 

والأ�شالي��ب الت��ي مت احل�شول على املعلومات عن طريقه��ا ح�شا�شة، اأو من من�شاأ اأجنب��ي. ويف حني اأن هذه 

امل�ش��ادر والأ�شاليب احل�شا�شة تكون حممية ع��ادة مبوجب اأحكام ال�شرية فاإنه �شيتعني، اإذا كانت قد �شاهمت 

يف �شه��ادة اخلبري، اأن ُيك�شف عنها لدى ال�شتجواب اأو يف اإجراءات ك�شف النقاب عن الوثائق وامل�شتندات 

قب��ل املحاكم��ة. ونتيجة لذلك اعُتمد البديل املتمثل يف ا�شتخ��دام الأكادمييني، الذين ل يعتمدون اإل على 

املعلومات امل�شتمدة من امل�شادر املفتوحة التي ي�شهل الك�شف عنها.

وكم��ا ذكر �شابقا فاإنه ميكن يف النظام الفرن�ش��ي اإدراج املعلومات ال�شتخبارية التي تقدمها ال�شرطة   -195

يف مل��ف التحقيق دون بيان م�شدرها النهائي. ويف نظم قانونية اأخرى، ميكن اأن ت�شهم املعلومات ال�شتخبارية 

يف عملي��ة التح�قي��ق دون اأن ت�شب��ح اأدل��ة مبا�شرة. وميك��ن حتقيق ذلك با�شتخ��دام املعلوم��ات الناجتة من 

ال�شتخب��ارات ك�شب��ب �ش�ري للح�شول على اأم��ر ق�شائي بتفتي�ض �شخ�ض اأو م��كان اأو ل�شتخدام اأ�شاليب 

التحقي��ق اخلا�شة. وميكن اأن تنتج من هذا البحث اأو تلك التقني��ات اأدلة مقبولة. ويف هنغاريا، ين�ض القانون 

الراب��ع والثلثون لعام 1994 ب�شاأن حتقيقات ال�شرطة يف الأعمال الإرهابية على اأن املعلومات التي جُتمع �شرا 

وهويات الأ�شخا�ض املعنيني والتفا�شيل التقنية اخلا�شة بجمع املعلومات يجب اأن تكون من اأ�شرار الدولة اإىل 

 وي�شمح العديد من البلدان باإ�شدار اأوامر ق�شائية جلمع الأدلة بطريقة اقتحامية بناء على 
)35(

اأن ت�شتخدم كاأدلة

املعلوم��ات التي تتلقاها ال�شرطة من م�شادر تبق��ى �شرية. وقد ت�شرتط قوانني بلد معني اأو قواعده الق�شائية اأن 

د، رهنا بعقوبات جنائية، اأنه يعرف اأن امل�شدر غري املبنّي ميتلك الو�شائل اللزمة مللحظة  ُيق�ِشم املحقق اأو يوؤكِّ

املعلومات املدىل بها اأو للح�شول عليها، واأنه يوجد �شبب للعتقاد باأن امل�شدر ُيبلغ املعلومات بدقة، مثل وجود 

مراقبة توؤكد الأحداث التي اأفاد بها امل�شدر. وقد ُي�شرتط اأي�شا على املدعي العام يف بع�ض الأحيان اأن يتحقق 

م��ن اأن ا�شتخدام اأحد اأ�شاليب التحري اخلا�شة �شروري لأن اأ�شاليب التحري الأخرى جرت حماولتها دون 

)36(

جناح اأو لأنه يبدو على وجه معقول اأنها لي�ض من املرجح اأن تنجح.

و�شيتوقف ا�شتمرار توافر املعلومات ال�شتخبارية املحلية والأجنبية من اأجل تطوير امللحقات اجلنائية   -196

على مدى حماية هذه املعلومات من جانب النظام القانوين. وتخول للمحاكم يف بع�ض النظم �شلحية قانونية 

 انظر اأي�شا قانون جمهورية مولدوفا، رقم 45- ثالث ع�شر، املوؤرخ 4 ني�شان/اأبريل 1994.
)35(

 املادة 2518، الباب 18، من املدونة القانونية للوليات املتحدة.
)36(
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�شريحة ملعاملة املعلومات باعتبارها �شرية اإذا كان من �شاأن اإف�شائها اأن يهدد الأمن الوطني اأو م�شالح احلكومة 

الأجنبي��ة التي قدمتها. ويجوز للمحكم��ة اأي�شا اأن تلخ�ض املعلومات، اأو اأن تعتم��د على اأجزاء خمتارة منها 

فقط، اأو اأن ت�شمح للدعاء بقبول احلقائق املتنازع عليها بدل من الك�شف عن املعلومات احل�شا�شة، اأو اأن جتمع 

بني هذين النهجني. وقد ن�شاأت هذه امل�شكلة يف املحاكمة الأملانية ملنري املت�شدق، املنت�شب خللية هامبورغ التي 

نف��ذت هجمات اأيلول/�شبتمرب 2001. فقد طال��ب املدعى عليه بتقدمي �شجني حتتجزه الوليات املتحدة وهو 

من اأع�شاء القاعدة لي�شهد يف �شاحله. ورف�شت �شلطات الوليات املتحدة اإر�شال هذا ال�شجني، وهو رمزي بن 

ال�شيب��ة، للإدلء ب�شهادته يف اأملانيا. ويف نهاية املطاف ُحل��ت امل�شكلة عن طريق تقدمي ملخ�شات ل�شتجواب 

ب��ن ال�شيب��ة واآخرين. ووفرت هذه امللخ�شات الدليل الذي طلبه املت�شدق، وهو اأن بن ال�شيبة اأنكر اأي معرفة 

بت��ورط املت�شدق يف املوؤامرة مع �شديقه حممد عطا. ومع ذلك فقد اأدين املت�شدق بالت�شبب يف م�شرع ركاب 

الطائ��رات، نتيجة لوجود اأدلة اأخرى على اأنه كان يعلم اأن عملية اختطاف طائرات كانت معتزمة، على الرغم 

من اأنه رمبا كان ل يعلم بوجود نية جلعل الطائرة ت�شطدم مببان ماأهولة.

ولدى كل من كندا والوليات املتحدة ت�شريعات توفر للمحاكم اآليات لت�شوية اأوجه التنازع املحتملة   -197

ب��ني حق املتهم يف احل�شول على دفاع فعال واحلاجة اإىل حماية امل�ش��ادر والأ�شاليب ال�شتخبارية احل�شا�شة. 

وتن�ض املادة 38-6 من قانون الإثبات الكندي لعام 1985، ب�شيغته املعدلة يف عام 2001، على ما يلي:

   )2(     اإذا خل�ض القا�شي اإىل اأن الك�شف عن املعلومات من �شاأنه اأن يلحق ال�شرر بالعلقات الدولية 

اأو الدف��اع الوطن��ي اأو الأمن الوطني ولك��ن خل�ض اإىل اأن امل�شلحة العام��ة يف الك�شف عن املعلومات 

تفوق يف اأهميتها امل�شلحة العامة يف عدم الك�شف عنها، ميكن للقا�شي، بعد النظر يف امل�شلحة العامة يف 

الك�شف عن املعلومات ويف �شكل و�شروط الك�شف عنها التي يرجح اأكرب ترجيح اأن حتد من اأي اإ�شرار 

بالعلق��ات الدولية اأو الدفاع الوطني اأو الأمن الوطني ينجم عن الك�شف عنها، اأن ياأذن باأمر منه، رهنا 

ب��اأي �شروط يراها منا�شبة، بالك�شف عن كل املعلومات اأو عن جزء منها اأو ملخ�ض لها، اأو عن اعرتاف 

خطي باحلقائق املت�شلة باملعلومات.

وي�شمى الت�شريع ذو ال�شلة يف الوليات املتحدة قانون اإجراءات املعلومات ال�شرية )1980(، التذييل   -198

الثالث للباب 18 من املدونة القانونية للوليات املتحدة، املواد 1-16. وي�شع هذا الت�شريع اإجراءات للبت قبل 

ف 
ّ
املحاكمة يف اإمكانية الك�شف عن املعلومات ال�شرية ومدى مقبوليتها وفائدتها يف املحاكمات اجلنائية. وُتعر

املعلوم��ات ال�شرية باأنها "اأي معلومات اأو مواد حددتها حكومة الوليات املتحدة، عمل باأمر تنفيذي اأو قانون 

اأو لئح��ة، باأنها تلزم حمايتها من الك�شف غري املاأذون به لدواعي الأمن الوطني". ووفقا للأمرين التنفيذيني 

املنطبق��ني 958 12 و292 13، ي�شم��ل ذلك املواد التي من �شاأنها اأن تك�شف ع��ن اأن�شطة ال�شتخبارات اأو 

م�شادرها اأو اأ�شاليبها، واملعلومات عن العلقات الع�شكرية اأو الأجنبية، واملعلومات التي تقدمها اإىل الوليات 

املتحدة حكومات اأجنبية تتوقع احلفاظ على �شريتها. ويتيح قانون اإجراءات املعلومات ال�شرية البت الق�شائي 

بن��اء على طلب م��ن طرف واحد، قبل املحاكم��ة، يف ماهية املعلومات ال�شرية الت��ي �شُيك�شف عنها، وُيعطي 

للحكوم��ة الختيار النهائي ب�ش��اأن ما اإن كانت املحاكمة ت�شتحق الإف�شاء ال��ذي قررت املحكمة اأنه �شروري 

اأم ينبغ��ي �شرف النظر عنه. وُي�شتخدم قانون اإجراءات املعلوم��ات ال�شرية يف ق�شايا الإرهاب للح�شول على 

قرار ق�شائي ب�شاأن ما اإن كان يجب اإطلع الدفاع على معلومات �شرية؛ ولإتاحة البت قبل املحاكمة يف ما اإن 
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كان��ت املعلوم��ات ال�شرية مقبولة يف املحاكمة؛ وللح�شول على اإذن م��ن املحكمة لل�شتعا�شة عن املعلومات 

ال�شرية مبلخ�شات غري �شرية؛ وملنع الدفاع من اأن يطلب علنا احل�شول على معلومات �شرية قررت املحكمة اأنه 

ينبغ��ي حمايتها من اطلع ال�شهود عليها. وميكن اأن حُتمى مبوجب هذا الت�شريع املعلومات ال�شرية الواردة من 

الولي��ات الق�شائي��ة الأخرى ومن امل�شادر الدولية. وهناك حكم هام ميك��ن اأن يعطي اجلهات الأجنبية التي 

تق��دم املعلومات ال�شتخبارية الثقة باأن معلوماتها �شتكون حممي��ة، وهو اأن القرار النهائي ب�شاأن الك�شف عن 

املعلوم��ات مرتوك حلكومة الوليات املتحدة. ويجوز للقا�شي اأن يرف���ض املحاكمة ولكن ل يجوز له اأن ُيرغم 

الدعاء على تقدمي املعلومات التي يحميها قانون اإجراءات املعلومات ال�شرية.

وخلف��ا لإ�شباني��ا، التي يجوز فيها لرج��ال الأمن اأن ي�شتخدموا عن��د الإدلء ب�شهادتهم رقم الهوية   -199

احلكوم��ي، ُيطلب عادة يف الوليات املتحدة حتى من العملء ال�شريني اأن ي�شتخدموا عند الإدلء ب�شهادتهم 

اأ�شماءه��م احلقيقي��ة واملعلومات الأ�شا�شية الفعلي��ة عنهم. وال�شتثناء الوحيد من ه��ذه املمار�شة هو يف العادة 

ال�شم��اح لل�شهود ال�شركاء يف اجلرمية املدرج��ني يف برنامج لأمن ال�شهود )الذين يجب اأن يك�شفوا يف املحاكمة 

عن هويتهم الأ�شلية احلقيقية والفوائد التي ح�شلوا عليها من اأجل الإدلء بال�شهادة( باإخفاء ال�شم والعنوان 

والعم��ل ال��ذي مت حتويلهم اإليه. والأ�شا�ض املنطق��ي لذلك هو اأن ال�شفافية �شبه الكامل��ة �شرورية ل�شتجواب 

ال�شاه��د ا�شتجوابا فع��ال، ولكن حدا اأدنى من ال�شرية �ش��روري ملنع النتقام. وقد ُو�شع نط��اق هذه املمار�شة 

لت�شمل ال�شهود الر�شميني يف ق�شايا اإرهاب معينة. ففي ق�شية الوليات املتحدة �شد باديليا، �ُشمح ل�شابط بوكالة 

 
)37(

بطت يف اأفغان�شتان. املخابرات املركزية باأن يديل ب�شهادته، م�شتخدما ا�شما م�شتعارا، ب�شاأن م�شدر وثائق �شُ

 
)38(

وكان��ت اإدان��ة ما ي�شمى موؤ�ش�شة الأر�ض املقد�شة يف ق�شية الوليات املتح��دة �شد �شكري اأبو بكر واآخرين

تتعل��ق بادعاء ب��اأن منظمة خريية كبرية قدمت دعما ماديا للإرهاب. و�ُشم��ح ل�شابط يف املخابرات الإ�شرائيلية 

ب��الإدلء ب�شهادته، مع اإغفال هويت��ه، فيما يتعلق بتتبع الأموال. وكان اإخفاء الهوي��ة احلقيقية لل�شهود يف هذه 

الق�شايا خروجا طفيفا ن�شبيا عن القاعدة العادية املتمثلة يف الإف�شاء الكامل. فقد ُك�شف عن الو�شعية الر�شمية 

والواجب��ات الر�شمية لل�شاهد، وكان بو�شع الدفاع اأن ي�شتك�شف عند ال�شتجواب اإمكانية وجود حتيز اأو نق�ض 

يف املعرف��ة واأن يعر���ض ذلك على هيئة املحلَّفني حت��ى دون معرفة ال�شم احلقيق��ي لل�شاهد. ويدل ا�شتخدام 

اأ�شالي��ب مبتكرة عل��ى اأن اإدراك احلاجة اإىل اإيجاد حلول مبتكرة مل�شاكل الأم��ن الوطني والتعاون الدويل يف 

جمال ال�شتخبارات ل يقت�شر على الفرعني التنفيذي والت�شريعي للحكومة بل ي�شمل املحاكم اأي�شا.

جيم-     فرتات التقادم الطويلة

اللت��زام الطويل املدى بالتحقي��ق وامللحقة يف ق�شايا الإرهاب، وتبع��ا لذلك طول الفرتات التي   -200

تت�شن��ى فيها امللحقة، �شروريان ب�شبب ح��راك الإرهابيني وجناحهم يف ا�شتخ��دام وثائق هوية مزورة. وحتى 

قبل جمزرة ال�شياح يف الأق�شر يف عام 1997، األغى القانون رقم 97 ل�شنة 1992 يف م�شر التقادم فيما يتعلق 

بجرائم الإرهاب، ب�شبب التاأثري املدمر لتلك اجلرائم على ال�شعب وعلى �شعور املجتمع بالأمان وال�شتقرار.

 Case 04-60001-CR, United States v. Adham Amin Hassoun, José Padilla and others, Southern District of Florida, )37(

.filed 17 November 2005

 Case 304-Cr, United States v. Holy Land Foundation for Relief and Development, Shukri Abu Baker and others, )38(

.Northern District of Texas, filed 26 July 2004
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ويو�شح عدد من الق�شايا فائدة القوانني التي تلغي التقادم فيما يخ�ض جرائم خطرية معينة، اأو تقرر   -201

م�ش��ي فرتة زمني��ة طويلة قبل اأن يوؤدي التقادم اإىل ا�شتحالة تقدمي الإرهابي��ني اإىل العدالة، اأو متدد اأو تعلق اأو 

جت��دد تلك الفرتة عندم��ا يفر املتهم اأو املدان من البلد. وقد ت�شنت امللحق��ة ب�شاأن معظم جرائم القتل التي 

ارتكبته��ا جماعة 17 ت�شري��ن الثاين/نوفمرب الثورية يف اليونان بعد اأن اأ�شيب اأح��د اأع�شائها يف انفجار قنبلة 

يف ع��ام 2002 وَك�َشف عن تاريخ جرائم القتل التي ارتكبتها املنظمة، ولكن القوانني التي ُتعلق الإجراءات 

اأو متدده��ا ه��ي وحدها التي كان م��ن �شاأنها اأن تتيح امللحق��ة الق�شائية ب�شاأن الغتي��الت التي حدثت يف 

منت�ش��ف ال�شبعينات وجتاوزت فرتة التقادم التي يحددها القان��ون. وميكن اأي�شا اأن تتيح الإدانة الغيابية التي 

توف��ر ال�شمانات الإجرائي��ة اللزمة اعتقال املدعى علي��ه وحب�شه لحقا. وقد اأدانت حمكم��ة اإيطالية خالد 

ح�ش��ني يف ع��ام 1987 بتهمة الإعداد لل�شتيلء على ال�شفينة ال�شياحي��ة اأكيلي لورو، الذي ُقتل فيه اأحد 

الركاب. وكان خالد ح�شني هاربا من العدالة اإىل اأن األقي القب�ض عليه يف اليونان يف عام 1991 بتهمة الجتار 

غ��ري امل�شروع بالأ�شلحة. ويف عام 1996 مت ت�شليم��ه اإىل اإيطاليا، حيث تويف يف عام 2009 اأثناء ق�شائه حكما 

بال�شج��ن املوؤب��د. وحوكم اإيليت�ض رامريي�ض �شانت�شي�ض، املعروف اأي�شا با�ش��م الإرهابي كارلو�ض، يف فرن�شا يف 

عام 1997 عن جرائم قتل ارتكبت يف عام 1975، وذلك اأي�شا بعد اأن اأدين غيابيا ثم اأعيدت حماكمته بعد 

اأن اأعيد من ال�شودان. 

واأدين��ت فو�شاكو �شيغينوبو امل�شوؤولة الإدارية يف اجلي�ض الأحم��ر الياباين يف عام 2000 لدورها يف   -202

توجي��ه اأخذ الرهائن واحتجازهم ب�شفة غري م�شروعة وجرمية ال�ش��روع يف القتل خلل عملية ال�شتيلء على 

ال�شف��ارة الفرن�شي��ة يف لهاي يف عام 1974. واأدينت يف عام 2006 وُحكم عليها بال�شجن ملدة 20 �شنة على 

الرغم من اأن فرتة التقادم للجرمية التي ارتكبتها يف عام 1974 كانت 15 عاما يف وقت ارتكاب اجلرمية. واأيدت 

حمكمة ال�شتئناف الإدانة، وهي الآن معرو�شة على املحكمة العليا. وقد ت�شنت امللحقة، كما اأو�شح اخلبري 

ثبت اأنها كانت خارج اليابان بني عام��ي 1974 و1997، ويعّلق التقادم عندما يكون الهارب 
ُ
الياب��اين، لأنه اأ

 ونتيجة لذلك وا�شلت ال�شلطات اليابانية جهودها لإلقاء القب�ض على الأ�شخا�ض 
)39(

خ��ارج الرتاب الوطني.

الذين اختطفوا طائرة يابانية اإىل كوريا ال�شمالية وكانوا هاربني هناك منذ اآذار/مار�ض 1970. ومت ترحيل ع�شو 

اجلي���ض الأحم��ر الياباين كازوي يو�شيمورا من بريو اإىل اليابان يف ع��ام 1996 لكي يحاكم على نف�ض عملية 

احتجاز الرهائن يف ال�شفارة الفرن�شية يف لهاي بهولندا التي جرت يف عام 1974. ومت ترحيل يوكيكو اإيكيتا 

من رومانيا واأدينت يف اليابان يف عام 2002 بارتكاب انتهاكات تتعلق بال�شروع يف القتل وباملتفجرات. وكانت 

طلق �شراحها مقابل الرهائن الذين احُتجزوا على منت رحلة جوية 
ُ
حماكمتها قد توقفت يف عام 1977 عندما اأ

م��ن الياب��ان اإىل بنغلدي�ض. ولدى اإعادة املحاكمة حكم عليها بال�شجن مل��دة 20 �شنة. وحوكم اأربعة اآخرون 

م��ن اأع�شاء اجلي�ض الأحم��ر الياباين يف اليابان على القيام باأعمال اإرهابية وبانتهاكات تتعلق بجوازات ال�شفر 

ارتكبت يف ال�شبعينات بعد طردهم من لبنان يف عام 2000. ويف عام 2004 زادت اليابان فرتة التقادم جلرائم 

القتل من 15 عاما اإىل 25 عاما.

��ت اإيطاليا ت�شريعا يف ع��ام 2007 ين�ض على اأن اجلرائم التي يعاق��ب عليها بال�شجن املوؤبد ل  و�شنَّ  -203

تنق�ش��ي بالتقادم. و�شلم القانون الفرن�ش��ي ملكافحة الإرهاب لعام 1986 ب�ش��رورة الن�ض على فرتات طويلة 

 تن�ض الفقرة 1 من املادة 255 من قانون الإجراءات اجلنائية على ما يلي: "حيثما يكون اجلاين خارج اليابان اأو يخفي نف�شه بحيث 
)39(

ي�شتحي��ل اأن تق��دم اإليه ن�شخة من �شحيفة التهام اأو يقدم اإلي��ه اإ�شعار بالأمر امل�شتعجل، ل حتت�شب �شمن فرتة التقادم الفرتة التي يكون فيها 

اجلاين خارج اليابان اأو يخفي فيها نف�شه".
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د ذلك القانون فرتة التقادم من 20 �شنة اإىل 30 عاما لأخطر  للبح��ث عن الإرهابيني الدوليني الهاربني، وم��دَّ

جرائ��م الإرهاب، ومن 10 اأعوام اإىل 20 عاما للجرائم الأق��ل خطورة. وحتى طلب الت�شليم ال�شاري املفعول 

ميكن اأن يدوم عقدا من الزمان، مثل الطلب الفرن�شي املق��دم اإىل اململكة املتح�دة لإعادة ر�شيد رم�شة. وكان 

رم�ش��ة ق�د قدم دعم��ا ماديا اإىل اجلماعة الإ�شلمية امل�شلحة يف تفجي��رات مرتو الأنفاق وال�شكك احلدي�دية 

يف باري���ض واأماك��ن اأخرى. وُقدم طلب ت�شليم املطلوبني يف ع��ام 1995، ووافق�ت علي�ه اململ�كة املتح�دة يف 

ع�ام 2005، وتلت ذلك اإدانات يف عامي 2006 و2007. 
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األف- العقبات النمطية التي تعرت�ض التحقيق

تتجل��ى يف تاريخ ق�شايا الإرهاب عقبات منطي��ة. فق�شايا التفجري بطبيعتها جتعل عملية اجلمع املادي   -204

للأدل��ة عملية �شاقة تنط��وي على التعامل مع الرف��ات الب�شرية وجمع وحتليل بقاي��ا املتفجرات والبحث عن 

الو�شيل��ة الت��ي مت بها اإي�شالها وتفجريها. وتتطل��ب حتقيقات الإرهاب موارد كبرية، وكث��ريا ما تتطلب قدرات 

وا�شعة يف جمال الطب ال�شرعي، وتعتمد على توافر اأدوات حتقيقية قادرة على اخرتاق اجلماعة التاآمرية. وقد 

اعترب اخلرباء مقبولية نتائج املراقبة الإلكرتونية وو�شائل حتفيز التعاون من جانب ال�شركاء يف اجلرمية، مبا يف ذلك 

وج��ود برنامج لأمن ال�شهود، اأم��را �شروريا ب�شفة خا�شة. ويتطلب اإيجاد و�شائ��ل فعالة للتعامل مع ا�شتخدام 

الإرهابيني للإنرتنت اإدخال حت�شينات كبرية على البنية القانونية للتعاون الدويل.

وميك��ن يف البداية اأن يبدو اجلهد املطل��وب للتحقيق يف الأعمال الإرهابية �شخما اإىل حد يدعو اإىل   -205

 )Union des Transport Aeriens( الياأ���ض. فقد تطّلب التحقيق يف تفجري اإحدى رحلت احتاد النق��ل اجلوي

يف ع��ام 1989 على �شماء النيج��ر تفتي�ض منطقة �شا�شعة من ال�شحراء واإر�ش��ال 15 طنا من املواد اإىل فرن�شا 

لتحليلها. ويلزم م�شتوى عال من املهارات التقنية ملواكبة التطور الذي يتميز به الأ�شخا�ض الذين يتم تدريبهم 

على ارتكاب الأعمال الإرهابية. وبينت درا�شة اخلبري الكولومبي ب�شاأن تفجري نادي النوغال تفا�شيل مهارات 

الط��ب ال�شرعي املطلوبة لتحليل تفج��ريات القنابل، والتعرف على رفات اأكرث م��ن 30 من ال�شحايا واجلناة 

املحتمل��ني، والقدرة على اإعادة ترتيب معلومات الت�ش��الت وحتليلها. وو�شفت درا�شة اخلبري الرو�شي كيف 

اأثبت��ت فحو�ض ال�شتدلل العلمي اجلنائي يف واقعة تفجري خط اأنابيب يف جمهورية تتار�شتان يف عام 2005 

اأن اآث��ار املتفجرات التي ُوجدت عل��ى حقيبة ظهر وعلى ملب�ض امل�شتبه فيه كان��ت مطابقة للآثار الناجتة من 

النفج��ار. ويف ق�شي��ة اأخرى، تعلم اأع�ش��اء جماعة عنيفة تدربت يف ال�شي�شان امله��ارات اللزمة ل�شنع جهاز 

انفجاري مرجتل با�شتخدام �شاعة يد ميكن �شراوؤها من اأحد املتاجر العادية، واقت�شى ذلك اأن يتمكن املحققون 

طية الأخرى.
َ
ر من التعرف على هذه الأجهزة علوة على مهاراتهم ال�شُّ

يف ق�شي��ة ال�شعب )مدير النيابات العامة( �شد كيل��ي، I.R. 115 [2006] 3، اأيدت املحكمة العليا   -206

الإيرلندي��ة مقبولية الأدل��ة امل�شتندة اإىل الراأي ب�شاأن الع�شوية يف املنظمات غ��ري امل�شروعة، وذلك جزئيا لأن 

"ال�شه��ود لن يتقدم��وا [للإدلء ب�شهادتهم] يف ظل اخلوف من النتقام". وذك��رت درا�شة اخلبري الكيني اأن 
ال�شه��ود يب��دون اإحجاماً مماث��ًل، واأن اإحجامهم يتزايد من ج��راء عدم وجود برنامج حلماي��ة ال�شهود اأو اإعادة 

توطينهم. وكانت هناك عقبات اأخرى تعرقل امللحقة الناجحة وهي عدم توافر خرباء متمر�شني على اأ�شاليب 

ال�شت��دلل العلمي اجلنائ��ي، وعدم وجود اإجراءات موح��دة م�شبقة ب�شاأن اإدارة م�ش��رح اجلرمية، والرتباك 

ب�شاأن تق�شيم امل�شوؤوليات، وعدم وجود اإجراءات موحدة للعمليات. وُتربز تقارير جلنة التحقيق الدولية ب�شاأن 

التحقي��ق يف اغتي��ال رئي�ض ال��وزراء اللبناين ال�شابق احلري��ري يف لبنان اأوجه ق�شور مماثلة مل��ا ذكرته كينيا يف 

جم��ال ال�شت��دلل العلمي اجلنائي ويف جمال التنظيم. وعلى خلف ذلك ف��اإن م�شاألة التفجريات املتزامنة 

لأربع��ة مكات��ب تابعة ملجموعة باناميك�ض املالي��ة يف مك�شيكو �شيتي مت حلها عن طري��ق ال�شتدلل العلمي 

اجلنائي الدقيق، اإىل جانب التحقيق التقليدي يف املنطقة املجاورة والتنقيب يف قواعد البيانات للح�شول على 

املعلومات ال�شتخبارية املتاحة للتعرف على امل�شتبه بهم.
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واأ�شارت درا�شة اخلبري الإ�شباين اإىل امل�شاكل املتعلقة بالتحديد الدقيق للمتفجرات التي ا�شُتخدمت   -207

يف هجم��ات مدري��د يف 11 اآذار/مار���ض 2004، وبتحديد هوي��ة امل�شتبه فيهم. وا�شتمل��ت املحاكمة يف هذه 

الق�شية على النظر يف اإعلنات 29 متهما، وما يقرب من 300 �شاهد، وحوايل 100 خبري يف �شوؤون املتفجرات 

واحلم���ض النووي والب�شم��ات واملقذوفات والوثائق والرتجمة والطب ال�شرع��ي والطب النف�شي وغري ذلك 

م��ن امل�شائل. ووفقا لإفادة اخلبري الإ�شباين، اأدت اإجراءات املحاكم��ة ال�شفوية اإىل ت�شحيح انطباعات النا�ض 

اخلاطئ��ة والتدلي��ل على اأن حقوق املتهمني وال�شحايا قد احرُتمت. ويرى اخلب��ري الإ�شباين اأن هذا النت�شار 

ل�شي��ادة القان��ون يف النظام الق�شائي الإ�شب��اين هو اأكرب تعبري عن الحرتام ميك��ن اأن يقدم اإىل ال�شحايا عن 

طريق اإثبات الوقائع احلقيقية ومعاقبة املذنبني.

وت�ش��ف امل��واد التي وفرها خب��ري اإيطايل العديد من احل��الت التي اعتمدت فيه��ا اجلرمية املنظمة   -208

تكتي��كات اإرهابي��ة للتاأثري على �شيا�شات الدولة، والتي �شبق بيانه��ا يف الف�شل الرابع، الباب جيم، الإرهاب 

واجلرمية املنظمة. وي�شرد احلكم ال�شادر يف حماكمة اأغليريي اأ�شماء ال�شهود الذين اأدلوا ب�شهاداتهم ب�شاأن انفجار 

القنبل��ة ال��ذي اأودى بحياة مدير لل�شوؤون اجلنائية جيوفاين فالكوين واآخرين. وكان من بني ال�شهود العلميني 

اخل��رباء املتوقع ال�شتعانة به��م يف جمالت الطب واملتفج��رات واحلم�ض النووي والب�شم��ات والت�شالت 

وفح���ض م�ش��رح اجلرمية، وكذل��ك علماء نبات للإفادة بحال��ة اأوراق ال�شجر يف موق��ع الر�شد الذي مت تفجري 

القنبل��ة منه كما �شملت الأدلة العلمية و�شجلت مركز لر�شد الزلزل اأمكن بوا�شطتها حتديد الوقت الدقيق 

للنفجار بال�شتفادة من موجة ال�شدمة الناجتة منه والتي �ُشجلت على بعد 65 كيلومرتا.

ويت�ش��ح مق�دار املوارد اللزمة لإجراء حتقيقات فعالة يف الأعمال الإرهابية املتعلقة بالتفجريات من   -209

ميزاني��ة ر�شدت يف الأمم املتح��دة لعام 2007 للعاملني يف جلنة التحقيق الدولي��ة التي اأن�شئت للتحق�يق يف 

تفجري رئي���ض ال�وزراء اللبناين ال�شابق رف�يق احلريري واجلرائم املرتب�ط��ة بذل�ك التف�جري. فت�ل�ك املي�زانية 

توف��ر 188 وظيفة دولي��ة و51 وظيفة وطنية، ف�شل عن املوارد التي خ�ش�شته��ا احلكومة اللبنانية للتحقيق يف 

اغتي��ال احلري��ري. وما زال ه��ذا التحقيق م�شتمرا منذ �شن��وات، وهذا لي�ض اأمرا غري ماأل��وف، لأن حتقيقات 

الإرهاب تكون عادة بطيئة ب�شبب تدمري الأدلة وب�شبب اأ�شاليب التمويه الناجحة التي يتبعها الإرهابيون ذوو 

اخل��ربة. وعلوة على ذلك، ميك��ن اأن توؤدي الطبيعة التنظيمية للجرمية اإىل ب��طء جتميع الأدلة على العلقات 

والأن�شطة، بدل من الكت�شاف املفاجئ لأدلة حتدد هوية اجلاين.

 درا�شة خلبري اإيطايل كيف ا�شتمرت عملية 'املهاجرون' يف اإيطاليا 6 �شنوات. وكانت املرحلة 
ّ

وتب��ني  -210

الأوىل تتعل��ق بقيام اجلماع��ة ال�شلفية للدعوة والقتال باإر�شال مقاتلني من اإيطاليا اإىل ال�شي�شان، واأ�شفرت عن 

اإدانة �شامي بن خمي�ض ال�شيد واآخرين بتهمة التجّمع الإجرامي وارتكاب جرائم �شرقة وجرائم تتعلق بتزوير 

امل�شتندات وبامل�شاعدة على الهجرة غري امل�شروعة. واأ�شفرت املرحلة الثانية عن املزيد من اأحكام الإدانة بتهمة 

التجّمع الإجرامي واأن�شطة داعمة ذات �شلة بهجمات كان معتزما اأن تنفذ يف اأملانيا وفرن�شا. واأ�شفرت املرحلة 

الثالث��ة اأي�شا عن اأحكام الإدانة بتهم تتعلق بالتجّم��ع الإجرامي وباملمتلكات امل�شروقة، ونتجت عن عمليات 

البح��ث التي انطوت عليها الق�شية كمية كبرية من الوثائق التي تطلبت اإجراء املزيد من التحليلت املتعلقة 

بالتح��ري والإثب��ات. واأدت كل مرحلة من مراحل هذا التحقيق املعقد اإىل التو�شل اإىل اأدلة مفيدة للتحقيق 

وك�شف��ت عن �شلت بحالت اأخرى، مبا يو�شح املوارد الهائلة املطلوبة لل�شطلع ال�شليم بالتحقيقات ب�شاأن 

املنظمات والأن�شطة الإرهابية الدولية.

ويثري ا�شتخدام الإرهابيني لو�شائل الت�ش��ال الإلكرتوين م�شاكل خا�شة بالتحقيق، لأن الإنرتنت   -211

ل تع��رف احلدود اجلغرافية وكذل��ك لأن الهيكل احلايل وطريقة الت�شغيل احلالي��ة لل�شبكة العاملية )الويب( 
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ي�شهلن عدم الك�شف عن الهوية. والكثري من اجلرائم امل�شتقلة املت�شلة بالتحري�ض والتجنيد ومتجيد الإرهابيني 

والأعم��ال الإرهابية ينطبق عل��ى الت�شال الإلكرتوين كما ينطبق على التفاع��ل ال�شخ�شي. غري اأن جتهيل 

الهوي��ة ال��ذي ميكن اأن يحققه ب�شهولة حتى اأقل م�شتخدمي الإنرتن��ت براعة ميكن اأن ي�شكل عقبة للتحقيق 

ي�شع��ب التغلب عليه��ا. وقد �شرح خبري الوليات املتحدة كيف ت�شبب املفاهي��م الد�شتورية حلرية التعبري يف 

بل��ده م�ش��اكل التجرمي امل��زدوج التي ميكن اأن تعرقل التع��اون عندما يرد طلب التعاون م��ن بلد اآخر ي�شرتط 

ت، اأو معلومات عن اأحد مواقع ال�شبكة العاملية )الويب(  اإجراءات ق�شائية اإلزامية، مثل امل�شاعدة على التن�شُّ

وع��ن الت�شالت املخزونة التي ل يتوفر بع�شها اإل من م�ش��ادر يف الوليات املتحدة. وعلوة على ذلك فاإن 

ال�شرع��ة الت��ي ميكن اإجناز عمليات الإنرتنت به��ا تتطلب وجود اآليات تعاون دويل ق��ادرة على العمل ب�شرعة 

ومرون��ة مل ي�شبق لهما مثيل. وتفر�ض كل هذه امل�شاكل احلاجة اإىل نظ��ام قانوين ي�شتجيب للم�شائل التقنية 

والقانونية و�شغوط ال�شناعة التي تنطوي عليها الهجمات الإرهابية على اأمن احلا�شوب، وا�شتخدام الإرهابيني 

للإنرتن��ت للت�شال، والتحول الذاتي اإىل التطرف عن طري��ق الدخول اإىل املواقع التي ت�شور العنف وت�شيد 

ب��ه، و�شهولة احل�شول على اإر�شادات تعليمية عن �شنع القنابل والأ�شلحة الأخرى. وما زالت مو�شوعة اجلهاد 

املعروف��ة جي��دا متاحة للطلع، منذ عام 2003 عل��ى الأقل، على مواقع النرتنت الت��ي ي�شتخدمها تنظيم 

القاع��دة. وتتاأل��ف املو�شوعة من عدة اآلف م��ن ال�شفحات من الإر�شادات عن �شن��ع املتفجرات والقنابل، 

وا�شتخ��دام الأ�شلح��ة النارية، والحتياطات الأمني��ة، والإ�شعافات الأولية، وال�شتط��لع، والت�شلل، وقراءة 

اخلرائط، والتخريب. واأ�شارت درا�شة م�شر اإىل اأن الأ�شخا�ض امل�شوؤولني عن هجوم بالقنابل وقع يف 7 ني�شان/

اأبري��ل 2005 يف �شوق يف منطقة الأزهر والتفجريات النتحارية وعمليات اإطلق النار يف 5 اأيار/مايو 2005 

كانوا جميعا ينتمون اإىل اجلماعة ال�شلفية اجلهادية. وكانت لدى اأحد زعماء تلك اجلماعة وثيقة ُو�شفت باأنها 

املو�شوع��ة اجلهادي��ة، حتتوي على تعليمات عن كيفي��ة �شنع املتفجرات وعلى ملفات ع��ن الدوائر الكهربائية 

واأجه��زة التوقيت للعبوات نا�شفة، وذاكرة حا�شوبية حتتوي على ملفات عن الدوائر الكهربائية ومعلومات عن 

زرع الألغام واملتفجرات و�شنع ال�شموم.

وفيما يتعلق مب�شاألة التن�شيق، و�شف عدة خرباء النظام الفرن�شي، الذي يعمل حتت اإمرة ال�شلطات   -212

القانوني��ة وبتوجيه من فريق متمر�ض موؤلف م��ن ق�شاة حتقيق ومدعني عامني وحتت توجيههم، باأنه يوفر و�شيلة 

فعال��ة وكفوؤة ل�شتخدام جميع اأ�شاليب التحري اللزمة. و�ش��ددت درا�شة اململكة املتحدة على اأهمية التاآزر 

ال��ذي ينتج عندما ي�شعى املحققون طوع��ا اإىل احل�شول على م�شورة النيابة العامة لل�شرت�شاد بها يف التحقيق 

وعندم��ا يقدم املدعون العامون امل�شورة القانونية دون اأن يحاولوا توجيه التحقيق. وتفيد درا�شة اخلبري الياباين 

بنف�ض امل�شمون، وهو اأن التحقيقات يف الأعمال الإرهابية عادة ما تكون معقدة للغاية واأن جمع الأدلة وتطبيق 

القوان��ني عملي��ة �شاقة. ولهذا ال�شبب فمن ال�شائع اأن تقوم ال�شرطة، عل��ى الرغم من اأنها م�شتقلة من الناحية 

القانونية، باإبلغ النيابة العامة بالق�شية يف املراحل الأوىل من التحقيق وبالت�شاور مع املدعي العام لدى تقييم 

الأدلة وتف�شري القوانني.

وعلى الرغم من التحريات والتحقيقات املكثفة التي ي�شطلع بها، فاإن حماكمات املتهمني بالإرهاب   -213

تت�شم بال�شعوبة ب�شبب طولها، حتى واإن مل يوجد �شبب اآخر، فطولها ي�شبب م�شاكل تتعلق باحلاجة امل�شتمرة 

اإىل ال�شتعان��ة باملوظف��ني وم�شاكل لوج�شتية. كم��ا اأن الكثري من الأدلة ذات ال�شلة رمب��ا يتعر�ض للدمار اأو 

ق��د يغ��دو فح�شب غري متاح، وقد حتدث اأخطاء يف التحقيق وامللحق��ة الق�شائية. وقد انتهت امللحقة التي 

ج��رت يف الأرجنتني لل�ض �شيارات واأربعة من رج��ال ال�شرطة، ا�شُتبه يف م�شاركتهم يف تفجري مركز للجالية 

اليهودية يف بوين�ض اآير�ض، بالرباءة يف عام 2004 بعد ما يقرب من ثلث �شنوات من ال�شتماع اإىل اأقوال ما 
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يقرب من 1300 من ال�شهود واخلرباء. وا�شتمرت من 28 ني�شان/اأبريل 2003 اإىل 16 اآذار/مار�ض 2005، 

املحاكمة التي اأجرتها كندا لثنني من ن�شطاء ال�شيخ اتهما بقتل 329 �شحية يف تفجري طائرة اخلطوط اجلوية 

الهندي��ة ي��وم 23 حزيران/يونيه 1985 ثم انتهت بال��رباءة. وحتى امللحقات الق�شائي��ة الناجحة ميكن اأن 

ت�شب��ح ع�شرية التحّمل ب�شبب طولها وتعقدها. فق��د انطوت حماكمة عام 1988 املتعلقة بتفجري طائرة رحلة 

ب��ان اأمرييكان 103 فوق لوكربي با�شكتلندا على تطبي��ق القانون ال�شكتلندي من جانب حمكمة منعقدة يف 

هولن��دا، وا�شتمرت من اأيار/مايو 2000 اإىل 31 كانون الثاين/يناير 2001، ومل تكتمل اإجراءات ال�شتئناف 

حت��ى عام 2002. وا�شتمرت املحاكمة على الغتيالت الت��ي ارتكبتها جماعة 17 ت�شرين الثاين/نوفمرب يف 

اليون��ان ع�شرة اأ�شهر يف عام 2003 و�شملت نحو 500 �شاهد وع�ش��رات املحامني. ونتجت عن اإعادة حماكمة 

اأ�شخا�ض مرتبطني مبوؤ�ش�شة الأر�ض املقد�شة، وهي منظمة جلمع الأموال يوجد مقرها يف ولية تك�شا�ض بالوليات 

املتح��دة اأحكام اإدانة بتهمة متويل الإرهاب. غري اأن الأحكام جاءت يف اأعقاب حماكمة غري حا�شمة ا�شتمرت 

�شهرين يف اأواخر عام 2007 واإعادة لها ا�شتمرت �شهرين يف اأواخر عام 2008، وا�شتندت اإىل حتقيق ا�شتغرق 

م��ا يقرب من 15 عاما. واأ�شف��رت الهجمات على القطارات التي حدثت يف مدريد يف 11 اآذار/مار�ض 2004 

عن حماكمة 18 �شخ�شا، على الرغم من اأن �شبعة من املتاآمرين كانوا قد فجروا اأنف�شهم يف �شقة يف اإحدى املدن 

لقي القب�ض على العديد من املفجرين الفعليني وحوكموا مع �شركاء اآخرين.
ُ
القريبة وهرب اآخرون. واأ

وو�شف��ت اإفادة خبري اململكة املتحدة حماكمة عم��ر اخليام واآخرين بتهمة التاآمر لتفجري ملهى ليلي   -214

يف لن��دن اأو يف م��كان اآخر. ورغم اأن التخطيط للهجوم كان مر�شودا خلل جزء كبري من مدته فقد ا�شتمرت 

املحاكم��ة ملا يقرب من عام كامل. و�شملت ال�شتنتاجات العملية املذك��ورة يف اإفادة اململكة املتحدة احلاجة 

اإىل وج��ود حم�ش��ر حريف م�شتمر للمحاكمة ميكن الرج��وع اإليه ل�شتذكار تفا�شيل الأدل��ة التي ُقدمت قبل 

اأ�شهر، وا�شت�شواب عر�ض الأدلة اإلكرتونيا لزيادة و�شوحها. وذكرت نف�ض الإفادة اأي�شا احلاجة اإىل وجود رقابة 

ق�شائي��ة حازمة على الإجراءات الطويلة، وميك��ن اأن يدل ذلك على ا�شت�شواب وجود فريق من الق�شاة ذوي 

اخل��ربة اأو املوؤهلني تاأهيل خا�ش��ا ملعاجلة الق�شايا الطويلة واملتميزة ب�شعوبة خا�ش��ة. ويف اململكة املتحدة تعقد 

جل�ش��ة �شماع حت�شريية اإلزامية جلميع ق�شايا الإرهاب. وتتيح هذه اجلل�شات اتخاذ قرار مبكر وتقدمي ا�شتئناف 

فوري ب�شاأن النقاط القانونية املتنازع عليها، وت�شوية امل�شائل املتعلقة با�شتمرار احتجاز املدعى عليهم.

وت��دل التجربة على �شعوبة اإثب��ات نطاق موؤامرة اإجرامية للمحكمة دون مراقبة اإلكرتونية، اأو ت�شلُّل   -215

�شاب��ط �شرطة اإىل داخل اجلماع��ة، اأو تعاون ع�شو يف اجلماعة ك�شاهد يديل ب�شهادت��ه، والأمثل هو توافر كل 

و�شائ��ل الإثب��ات هذه. ومن اأجل توفري و�شائل اأف�شل للتحقي��ق يف الإرهاب اعتمدت اجلزائر يف عام 2006 

قانونا ي�شمح باملراقبة بامليكروفونات والكامريات واعرتا�ض املرا�شلت. ويلزم اإذن ل�شتخدام هذه الو�شائل واأن 

تنفذ حتت ال�شيطرة املبا�شرة للمدعي العام. ويجيز القانون نف�شه اأ�شلوب الت�شلل لغر�ض التحقيق يف الإرهاب 

ع القانون اأن يرتكب العميل خمالفات حمددة ب�شيطة يف �شياق عمليات الت�شلل،  اأو يف اجلرمي��ة املنظمة، ويتوقَّ

وي�شم��ح له بذلك. وحُتمى �شرية هوية العميل بعناي��ة مبوجب القانون، ولكن يجب اأن جتري عمليات الت�شلل 

حت��ت اإ�شراف املدعي العام اأو قا�شي التحقيق. وق��د ات�شحت فائدة املراقبة التقنية للت�شالت بالتمكن من 

احليلول��ة دون تنفي��ذ خمطط تفجري �شوق عيد امليلد يف �شرتا�شبورغ يف كان��ون الأول/دي�شمرب 2000، ومن 

جن��اح املحاكمة الت��ي ُو�شفت يف العر�ض الإي�شاحي ال��ذي قدمه خبري اململكة املتح��دة لق�شية ريجينا �شد 

اخلي��ام. وكما هو مذك��ور يف الف�شل الثالث، الب��اب واو، التحري�ض على ارتكاب جرائ��م الإرهاب واجلرائم 

ذات ال�شل��ة ب��ه، اأدين حممد حامد وعدد من رفاقه يف ع��ام 2008 يف اململكة املتحدة بتهمة التحري�ض على 

القتل، وتوفري التدريب لغر�ض الإرهاب، وح�شور خميم لتدريب الإرهابيني. وكانت هذه التهم مدعومة بعدد 
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ت بامليكروفونات و�شهادة عميل��ة �شرطة �شرية ت�شللت  م��ن و�شائ��ل الإثبات، من بينها املراقبة املادي��ة والتن�شُّ

اإىل جماع��ة حامد. وت�شكل تقني��ات التحقيق اخلا�شة هذه جانبا اأ�شا�شيا م��ن ال�شرتاتيجية الوقائية ملكافحة 

الإره��اب. ولن يتحقق �ش��وى القليل بالن�ض على اجلرائم الوقائية احلديثة الت��ي تتيح املعاقبة على التح�شري 

للأعمال الإرهابية دون تخويل ال�شلطات احلكومية ال�شلحيات اللزمة للح�شول على املعلومات يف الوقت 

املنا�شب واحل�شول على اأدلة مقبولة ب�شاأن تلك التح�شريات.

وق��د اأثبت ال�شهود املتعاون��ون فائدتهم يف التغلب عل��ى بع�ض ال�شعوب��ات الكامنة يف حماكمات   -216

الإره��اب. فق��د و�شف اخلبري الإ�شباين ق�شي��ة يف بر�شلونة اتُّهم فيها اأحد ع�شر �شخ�ش��ا بالنتماء اإىل منظمة 

اإرهابية وحيازة متفجرات لأغرا�ض اإرهابية، وهم الآن حمتجزون بانتظار املحاكمة. وكان ق�شدهم �شنع اأجهزة 

م  متفج��رة ليتم تفجريها بني يومي 18 و20 كانون الثاين/يناير 2008 يف �شبكة النقل العام يف بر�شلونة. وقدَّ

�شاهد عيان متعاون اإىل اأجهزة ال�شتخبارات معلومات تفيد باأن اجتماعا �شُيعقد يف غ�شون ال�شاعات الثنتني 

وال�شبع��ني التالي��ة بغر�ض تنظيم عملي��ات التفجري. وا�شتلزمت ه��ذه املعلومات قيام احلر���ض املدين بعملية 

عاجلة. فاعُتقل الأ�شخا�ض الذين جتمعوا لرتكاب اجلرمية، ومن بينهم الزعيمان الروحيان للجماعة، وخم�شة 

اأ�شخا�ض متورطني يف م�شاألة املتفجرات، وثلثة اأ�شخا�ض كان معتزما اأن يفجروا اأنف�شهم. وُنقل �شخ�ض اإ�شايف 

واحد للمحاكمة وفقا لأمر اعتقال اأوروبي.

وكان��ت اإدانة ع�شو حركة الطالبان يف ق�شية الوليات املتح��دة �شد حممد خان، املبينة يف الف�شل   -217

الراب��ع، الباب باء، الإره��اب والجتار باملخدرات، متوقفة على �شهادة �شاه��د متعاون تفاو�ض مع املدعى عليه 

عل��ى �ش��راء خمدرات يف اأفغان�شتان. ويف ق�شي��ة اخليام التي �شاهم بالإفادة عنها خب��ري اململكة املتحدة، كان 

باب��ار، وهو مواطن اأمريك��ي من اأ�شل باك�شتاين، ع�شوا نافذا يف املوؤامرة. وعلى الرغم من عدم توجيه التهام 

اإلي��ه يف اململك��ة املتحدة، األقي القب�ض عليه يف الوليات املتحدة بع��د عودته من باك�شتان، واعرتف باأن�شطته 

الإرهابية، واأقر باأنه مذنب يف تهم متعددة. واأ�شبح اأي�شا �شاهدا متعاونا، بعد اأن نال وعدا باأنه �شُيدرج يف برنامج 

اأمن ال�شهود الأمريكي بعد ق�شاء عقوبة �شجن. ومت تاأييد ال�شهادة التي اأدىل بها يف اململكة املتحدة تاأييدا تاما 

نتيج��ة للتحقيق الدقيق والتح�ش��ريات الدقيقة للمحاكمة. ومثل هذا التاأييد حا�شم الأهمية يف التغلب على 

ال�شك الطبيعي يف اأن ال�شخ�ض الذي ي�شهد من اأجل احل�شول على حكم خمفف �شيفعل اأي �شيء ياأمل اأن 

يجعل �شهادته تبدو اأكرث قيمة لدى الدعاء العام. ويف املحاكمة على تفجري ال�شفارتني يف نريوبي ودار ال�شلم 

يف ع��ام 1998، قدم املعلومات اخللفية عن التخطيط ال�شريك يف اجلرمية جمال الف�شل. وكان الف�شل مرافقا 

لأ�شام��ة بن لدن وغ��ريه من املتهمني يف اأفغان�شتان وال�شودان اإىل اأن حدث خلف مايل. وبعد اأن حوكم اأقر 

باأنه مذنب وروى حمادثات كثرية عن التخطيط للأعمال الإرهابية، وبذلك حدد الأدوار ال�شحيحة للمتهمني 

يف املوؤامرة املعقدة.

وميك��ن اأن ي�شب��ح ال�شريك يف اجلرمية املتع��اون �شاهدا على الأفعال التي �ش��ارك فيها. وف�شل عن   -218

ذل��ك، ورهنا بالقواعد الفنية ب�شاأن الأدلة ال�شماعية يف بع�ض البل��دان، ميكن اأن يقدم ال�شاهد اأدلة قيمة عن 

الإرهابي��ني الآخري��ن وعن اأعمال العنف التي ناق�شها معه مرتكبوها. واإذا اأمكن احل�شول على تعاون �شريك 

يف اجلرمي��ة وه��و ما زال ع�شواً مقب��وًل يف اجلماعة املدبرة فيمكن اأن تتيح املعلوم��ات التي يقدمها ال�شطلع 

بعمليات تقنية وت�شريب عملء �شريني وا�شتعمال اخلدع. وميكن اأن توؤدي هذه التقنيات املبتكرة اإىل جناحات 

باه��رة، مث��ل اإنقاذ ال�شلطات الكولومبية عددا من الرهائن يف عام 2008 بعد �شنوات من الأ�شر لدى جماعة 

الق��وات امل�شلحة الثورية الكولومبية. وعندما ُت�شتخدم �شهادة ال�شريك يف اجلرمية بالقرتان مع املراقبة ال�شرية 
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للت�ش��الت، تتعزز م�شداقية ال�شاهد بالت�شجيلت ال�شوتية للمدع��ى عليهم التي توؤكد الق�شة التي يرويها 

ر ال�شاهد املّطلع حمتويات الأدلة، مثل الر�شائل احلا�شوبية والأقرا�ض  ال�شاه��د. وميكن يف ذلك احل��ني اأن يف�شِّ

احلا�شوبية والوثائق واملحادثات املعرت�شة، التي كانت قبل ذلك ل تعني �شيئا ب�شبب ا�شتخدام الرموز فيها اأو 

ملجرد عدم معرفة �شياقها.

والق�شاي��ا الفلبيني��ة اأمثل��ة لل�شتخدام الفع��ال من حيث التكلف��ة لربنامج حماي��ة ال�شهود. ففي   -219

عمليات الختطاف التي وقعت يف �شيبادان، كان بو�شع ال�شهود الأجانب اأن ي�شهدوا �شد اخلاطفني املنتمني 

اإىل جماع��ة اأب��و �شياف واأن يعودوا باأمان اإىل ديارهم البعي��دة، ولكن اأي مواطن فلبيني كان ل بد من اإدراجه 

يف الربنام��ج للحف��اظ على �شلمته و�شلمة عائلته. ويف ق�شية ال�شعب �ش��د قذافى جاجنالنى التي اتُّهم فيها 

خاطف��ون منتمون اإىل جماعة اأبو �شياف، اأدىل متعاون كان ع�شوا يف جماعة اأبو �شياف ب�شهادته حتت احلرا�شة 

الوقائي��ة يف اإط��ار برنامج حماية ال�شهود واأمنه��م وامتيازاتهم التابع لوزارة الع��دل الفلبينية. ويجب اأن يكون 

ملث��ل ه��ذا الربنامج اأ�شا�ض قانوين لكي يتمكن من القيام على نحو فع��ال باإ�شدار وثائق جديدة الأ�شخا�ض، 

واإخفاء ما�شيهم الإجرامي، والتعامل مع ق�شايا عادية مثل حقوق الزيارة بني الزوجني املطلقني ذوي الأطفال 

والتاري��خ الئتماين لل�شخ�ض. وي�شمح القانون الهنغاري الرابع والثلثون لعام 1994 ب�شاأن حتقيقات ال�شرطة 

وامللحقة على الأعمال الإرهابية باإ�شدار وثائق ر�شمية مزورة لتوفري تاريخ �شخ�شي للأ�شخا�ض املحميني.

وحتت��وي اإف��ادة اخلبري امل�ش��ري ب�شاأن القانون املنطب��ق يف بلده على اأحكام ت�شريعي��ة ميكن اأن حتفز   -220

التع��اون. فيمك��ن اأن تكون التربئة من العقوبات يف جرائم الإرهاب اإلزامي��ة اأو اختيارية. فهي اإلزامية عندما 

يتع��اون اجل��اين مع ال�شلطات قب��ل ارتكاب اجلرمية وقبل ب��دء التحقيق. وتكون التربئ��ة اختيارية عندما يتم 

الإب��لغ بع��د ارتكاب اجلرمي��ة وعندما ميّكن اجلاين ال�شلط��ات، خلل التحقيق، من القب���ض على مرتكبي 

اجلرمي��ة الآخرين اأو مرتكبي جرمية اأخرى مماثلة لها يف النوع واخلطورة. وت�شري الإح�شاءات املقدمة من النيابة 

العام��ة يف اململك��ة املتحدة اإىل اأن احلوافز، مثل الأمل يف حكم اأقل، قد تكون دافعا للإقرار بالذنب يف ق�شايا 

الإره��اب. وقد كان معدل الإدان��ة يف املحاكمات املتعلقة بالإرهاب يف عامي 2007 و2008 هو 88 يف املائة. 

واأدين 45 �شخ�شا بعد املحاكمة، واأقر بالذنب 35 �شخ�شا.

باء-      قوانني ال�ستجواب وتدابري احلماية

ي�شلِّم املحققون ذوو اخلربة باأنه ل توجد تقنيات تت�شم بنف�ض ما تت�شم به الأداتان الأ�شا�شيتان لعمل   -221

ال�شرط��ة، وهم��ا ا�شتجواب ال�شه��ود وامل�شتبه بهم، من �ش��رورة وفعالية يف مكافحة جمي��ع اأ�شكال الإجرام. 

وي��وؤدي ا�شتجواب املحتجزين دورا حموريا يف التحقيقات وامللحقات الق�شائية الفعالة يف مكافحة الإرهاب. 

وتت�ش��ح اأهمية ه��ذا الأ�شلوب من الهتمام الت�شريع��ي الوا�شع النطاق الذي ينال��ه الإذن به و�شروطه، ومن 

امل�شاهم��ات املقدم��ة من اأع�شاء فريق اخلرباء العامل. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الإرهابيني كثريا ما يعرتفون طوعا 

بجرائمهم، ولعل ذلك ب�شبب اعتقادهم ب�شواب اأعمالهم.

 درا�ش��ة اخلبري الكيني كي��ف اأن قانون الإثب��ات ل�شنة 2003 حّد من قب��ول العرتافات 
ِّ

وتب��ني  -222

دىل به��ا ل�شباط ال�شرطة خلل الفرتة التي كان يجري فيه��ا التحقيق يف تفجري ال�شفارة يف نريوبي. 
ُ
الت��ي اأ

دة. ويف ق�شية 
َّ
ويك��ون الع��رتاف مقبول من الناحية النظرية اإذا مت يف حمكم��ة اأو يف ظل ظروف معينة مقي

اجلمهوري��ة �شد عبود روغو واآخرين وق�شية اجلمهورية �شد كوبوا حممد �شيف واآخرين ُرئي عدم توافر هذه 
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ل. وكانت ق�شية روغو تتعلق بهج��وم اأ�شفر عن مقتل 15 �شحية، معظمهم  ال�ش��روط وُرف�ض اعرتاف مف�شَّ

م��ن الكينيني، يف فندق اإ�شرائيلي لق�شاء العطلت. ويف ق�شية �شيف اُتهم ثلثة اأ�شخا�ض باأربع تهم تتعلق 

بالتاآم��ر لتفجري ال�شفارة الأمريكي��ة يف عام 1998، وموؤامرة لحقة لتفجري ال�شف��ارة البديلة، وتفجري فندق 

باراداي���ض، وحماولة تدمري طائرة اإ�شرائيلية ب�شاروخ. واعرتف اأح��د املتهمني بدوره، ولكن ُرئي اأن اعرتافه 

غ��ري مقبول. ونتيجة لع��دم مقبولية العرتاف، اإىل جانب عدم القدرة على ا�شتخدام املعلومات الواردة من 

م�ش��ادر �شرية اأو توفري اإعادة التوطني لل�شهود، مل تتبق م�ش��ادر للأدلة تكفي للإدانة. وبرئت �شاحة جميع 

املتهمني يف املحاكمتني كلتيهما.

وو�شل��ت اإىل نتيجة خمتلفة حماكمة حممد �شادق عودة وحممد را�شد داوؤود العوهلي يف الوليات   -223

املتح��دة، املتهمني كلهم��ا بامل�شاركة يف تفج��ريات نريوبي بكينيا. فق��د اأدىل العوهلي باع��رتاف كامل اإىل 

امل�شتجِوبني املنتمني اإىل مكتب التحقيقات الحتادي، واأدىل اإليهم عودة باعرتافات تدينه، وُقبلت جميعها يف 

املحاكمة و�شاهمت يف اإدانتهما واحلكم عليهما بال�شجن املوؤبد. وتعلق ممار�شات الوليات املتحدة اأهمية كبرية 

عل��ى ال�شتجواب، ولكن ت�شرتط تقدمي حتذيرات قانوني��ة وا�شحة اإىل املحتجزين قبل عمليات ال�شتجواب. 

وعلوة على ذلك، ُي�شرتط عر�ض الأقوال على قا�ض دون تاأخري ل �شرورة له، وهذا يعني اأن ُتعر�ض يف اأقرب 

وق��ت ممكن عملي��ا، وعادة يف غ�شون 24 �شاعة، لكي يقوم قا�ض حمايد باإف��ادة ال�شجني بالتهمة املوجهة اإليه 

وبحقوق��ه الواجبة التطبيق. وعلى الرغم من اإفادة امل�شتبه يف �شلوعهم يف الإرهاب بحقهم يف التزام ال�شمت 

ويف الت�ش��اور م��ع م�شت�شار قانوين فاإنهم يعرتفون ب�شهولة، بل وبفخر، بدوره��م يف الهجمات القاتلة. وقد اأ�شار 

راأي حمكمة ال�شتئناف التي اأعادت النظر يف اأحكام الإدانة يف ق�شية تفجري ال�شفارة اإىل اأن ال�شيد العوهلي 

طل��ب، ك�ش��رط للتحدث اإىل �شب��اط مكتب التحقيقات الحت��ادي يف كينيا، وعداً ب��اأن يحاكم يف الوليات 

 ث��م اأ�شر على اأن ا�شتمارة التن��ازل عن حقه يف األ يتم 
)40(

املتح��دة، لأن ذل��ك البلد ه��و عدوه ولي�ض كينيا.

ا�شتجواب��ه يج��ب ت�شحيحها لريد فيها ا�شمه احلقيقي ب��دل من ال�شم امل�شتعار ال��ذي كان ي�شتخدمه حتى 

ذل��ك الوقت. كما اأدىل اأحد املتهمني يف املحاكمة ذاتها، وه��و خلفان حممد، عندما ا�شتجوبه �شباط مكتب 

التحقيقات الحتادي يف جنوب اأفريقيا، باعرتاف كامل فيما يتعلق بدوره يف تفجري ال�شفارة يف دار ال�شلم.

ولوحظت نتائج مماثلة يف حماكمة رمزي يو�شف و�شريكه يف التهمة عبد احلكيم مراد. فبعد طردهما   -224

من باك�شتان، اعرتف يو�شف طوعا ل�شباط مكتب التحقيقات الحتادي على منت الطائرة املتجهة اإىل الوليات 

املتح��دة. وو�ش��ف كيف نظم اأول حماولة لتدمري مركز التجارة العامل��ي يف عام 1993 بتفجري �شاحنة ملغومة 

يف م��راآب املرك��ز حتت الأر�ض. واعرتف مراد بدوره يف موؤامرة ماني��ل لتفجري 12 طائرة ركاب تابعة للوليات 

املتح��دة يف ع��ام 1995. وقب�ض على خاط��ف الطائرات ُيدعى فواز يون�ض على م��نت يخت يف اأعايل البحار، 

واعرتف اأثناء نقله اإىل حاملة الطائرات التي كانت بانتظاره لتحمله اإىل الوليات املتحدة ملحاكمته. اأما ريت�شارد 

ري��د، الذي حاول تدمري طائرة متجهة م��ن باري�ض اإىل الوليات املتحدة باإ�شعال الفتيل املوؤدي اإىل متفجرات 

بل�شتيكي��ة موج��ودة يف كعب حذاء التن�ض ال��ذي كان يرتديه، فقد اعرتف يف غ�ش��ون ثماين �شاعات من 

حماولت��ه. وُرف�ض ادعاوؤه اللحق باأن اعرتافه مل يك��ن طوعيا، واأقر باأنه مذنب يف التهم املوجهة اإليه. وتو�شح 

ه��ذه الأمثلة اأن الأ�شخا�ض ذوي الدوافع القوية ميكن، لأ�شباب خا�شة بهم، اأن يكونوا حري�شني على الإقرار 

مب�شاركتهم يف الأعمال الإرهابية، اأو م�شتعدين للإقرار بها على الأقل. وعلى �شبيل املثال، اأخرب ريد ال�شباط 

 In re Terrorist Bombings of U.S. Embassies in East Africa, 552 F.3rd 93  (2nd Cir. 2008), West Publishing  )40(

.Company
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بع��د احتجازه باأن��ه مقتنع باأن مهمته يجب اأن تنته��ي باملوت اأو ال�شجن. وقد طلب ريد عن��د الإدلء باأقواله 

ح��ذف الإ�شارات اإىل تدريبه وتورطه مع تنظي��م القاعدة من لئحة التهام، وُرف�ض ذلك الطلب، وعندئذ اأقر 

باأنه مذنب، قائل ما يلي: 

"ل اأهتم. اأنا من اأتباع اأ�شامة بن لدن. اأنا عدو لبلدكم، واأنا ل اأهتم."    

ويبني الف�شل الرابع، الباب جيم، الإرهاب واجلرمية املنظمة، كيف ميكن اأن ت�شبح تكتيكات اجلرمية   -225

املنظم��ة غري قابلة للتمييز تقريبا ع��ن تكتيكات اجلماعات الإرهابية. ويحدث ذل��ك عندما ت�شتخدم اجلرمية 

املنظم��ة العن��ف يف حماولة لإرغام الدول��ة على �شيء، وهذا اأح��د التعريفات النمطية للني��ة الإرهابية. وقد 

جنح��ت اإيطاليا يف مكافحة اجلماعات الأيديولوجي��ة التي كانت ت�شتخدم الأ�شاليب الإرهابية يف ال�شبعينات 

والثمانين��ات، ويف ا�شتخ��دام الأدوات التي ُطورت يف تلك ال�شراعات ملكافحة املافي��ا يف الت�شعينات. وثمة 

در���ض ميكن تعلمه من هذه التجربة وهو اأن قانون ال�شم��ت )الأومريتا( الأ�شطوري املتبع يف املافيا، ظل فعال 

حت��ى واجهته الدولة بتدابري ناجعة ومت�شقة مع �شمان��ات حقوق الإن�شان. فاحلوافز القانونية للتعاون، وتدابري 

اأم��ن ال�شهود، واعتماد التقنيات احلديثة جلم��ع الأدلة، مثل املراقبة اللكرتونية، وت�شديد القوانني املو�شوعية 

وقوان��ني الحتجاز، اأجربت اأع�شاء املافيا على الختيار بني حي��اة حمفوفة باملخاطر وفرتات ال�شجن الطويلة، 

اأو التعاون. وحتى عتاة القتلة وروؤ�شاء ع�شائر املافيا، ول �شيما الذين يهددهم خ�شوم داخليون، حتولوا يف هذا 

الو�ش��ع اإىل �شهود للحكومة وك�شفوا عن اأ�شرار منظماتهم. ويتوقع بع�ض النا�ض اأن يكون للإرهابيني اإح�شا�ض 

ق��وي بالن�شباط واأن يكونوا عل��ى غري ا�شتعداد للرد عل��ى ال�شتجواب، ب�شبب تع�شبه��م الأيديولوجي اأو 

الدين��ي. وق��د دلت اخلربة يف ق�شايا الإرهاب املذكورة اأعله عل��ى اأن العديد من الإرهابيني ي�شعرون بالفخر 

بالع��رتاف باأعمالهم الإرهابية، اأو رمبا يتباهون به��ا، دون �شغوط غري م�شروعة. وعلوة على ذلك فقد اأ�شبح 

ع��دد كبري منهم �شهودا متعاونني، مثل العديد من اأع�ش��اء جماعات اجلرمية املنظمة الذين اأ�شبحوا متعاونني 

م��ع العدالة. ولحظ اخلبري اجلزائري اأن من ي�شت�شلمون وفقا لأحكام برنامج امل�شاحلة يف ذلك البلد كثريا ما 

ُيبِلغون عن زملئهم ال�شابقني الذين قد ي�شكلون تهديدا لهم ولأ�شرهم اإذا مل يقب�ض عليهم.

ويختل��ف كل نظام قان��وين من حيث قواع��ده املتعلقة با�شتج��واب املحتجزين وباحل��دود الزمنية   -226

والإج��راءات التي حتمي املحتجز من �شوء املعامل��ة. وي�شف ممار�ض ذو خربة بالنظام الفرن�شي كيف يتم عادة 

القب���ض عل��ى امل�شتبه فيهم عندما يكون التحقي��ق قد قطع �شوطا كبريا، ويكون يف كث��ري من الأحيان مقرتنا 

باإج��راء تفتي�ض. احتجاز ال�شرطة للم�شتبه فيهم وا�شتجوابهم مبدئي��اً بالغ الأهمية. ويتيح ال�شتجواب اإجراء 

بطت، مثل الأقرا�ض احلا�شوبية. وميكن القيام بذلك  حتقق اأويل من اأهمية الوثائق والأ�شياء الأخرى التي �شُ

دون اأن يج��د املحتجز فر�شة لتحذي��ر الآخرين اأو لتن�شيق تف�شري معهم. وعندما يك��ون ملف التحقيق مرتبا 

ترتيب��ا جيدا وحمتويا على اأدلة اإثبات قوية، ين�زع املقبو�ض عليه اإىل الكلم. وُتلخ�ض هذه الأقوال يف حم�شر 

�شرطة ر�شمية له قيمة ا�شتدللية. وميكن للمحاكم الفرن�شية اأن ت�شتخل�ض يف ظروف معينة دللت �شلبية من 

عدم الإجابة. ويحدث ذلك حتى واإن حاول امل�شتبه فيه الرتاجع لحقا عن هذا ال�شمت اأو تف�شريه.

وتع��رتف بلدان اأخ��رى باأن احل��دود الأولية التي ُتفر�ض عل��ى اإمكانية توا�ش��ل املقبو�ض عليه مع   -227

الآخري��ن ت�شاعد عل��ى حماية �شلمة التحقيق. فالإرهاب يكون عادة جرمي��ة جماعية. وكثريا ما يكون هناك 

خط��ر اأن يقوم اأحد امل�شتبه فيهم بتحذي��ر امل�شتبه فيهم الآخرين، مبا�شرة اأو عن طريق و�شطاء، لكي يهربوا اأو 

لكي يخفوا الأدلة اأو يدمروها، اأو ملجرد تن�شيق تف�شريات كاذبة ل�شلوكهم. وعادة ما يكون لدى البلدان ذات 
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اخلربة الك�برية يف مواجهة املنظ�مات ال�تي ت�شتخدم الو�شائل الإرهابية ت�شريع مف�شل يبني حدود الحتجاز 

امل�شم��وح به��ا، وم�ش�اركة ال�شلطة الق��شائية، واحل��ق يف الت�شال مبحام وبالآخرين. وف��رتة الحتجاز الأويل 

لدى ال�شرطة ل�شتجواب امل�شتبه فيهم يف فرن�شا، كما اأو�شحت اإفادات اخلرباء، تبلغ 24 �شاعة، وكانت حتى 

ع��ام 2005 قابل��ة للتمديد الق�شائي لت�شل اإىل 96 �شاعة. وبعد تفج��ريات مدريد ولندن يف ذلك العام، ُرفع 

احلد الأق�شى امل�شموح به لفرتة ا�شتجواب ال�شرطة للمحتجزين من اأربعة اأيام اإىل �شتة اأيام. ويطبق هذا احلد 

الأعل��ى يف حالت الطوارئ باإذن اأحد الق�ش��اة املخت�شني بالنظر يف م�شائل الإفراج والحتجاز اأو من قا�شي 

التحقي��ق بعد اأن ي�شتج��ِوب ال�شخ�ض املحتجز. وُي�شمح بعد ال�شاعات الثنت��ني وال�شبعني الأوىل بالت�شال 

مبحام بح�شور قا�ض.

وت�شم��ح املادتان 509 و520 من قان��ون الإجراءات اجلنائية يف اإ�شبانيا باإ�ش��دار اإذن ق�شائي باحلب�ض   -228

مبع��زل ع��ن العامل اخلارجي يف اأي حتقي��ق يف جرمية جنائية. ول يدوم احلب�ض مبعزل ع��ن العامل اخلارجي، لأي 

جرمي��ة، اإل للوقت ال�شروري �شرورة ق�شوى لتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تهرب ال�شخ�ض من امللحقة اأو اأن 

يلحق ال�شرر بحقوق ال�شحية اأو اأن يخفي الأدلة اأو يغريها اأو يدمرها اأو اأن يرتكب جرائم جديدة. ول يجوز اأن 

ت��دوم فرتة احلب�ض مبعزل ع��ن العامل اخلارجي هذه اأكرث من 5 اأيام، وميكن يف حالت الإرهاب واجلرمية املنظمة 

متديدها ق�شائيا لفرتة اأخرى ل تتجاوز 5 اأيام. ويف حالت الإرهاب وحدها ميكن للقا�شي اأو املحكمة اإ�شدار اأمر 

باإع��ادة املته��م اإىل احلب�ض مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة ل تتج��اوز 3 اأيام عندما يكون ذلك م�شت�شوبا ل�شالح 

�شري التحقيق. ومدة احلب�ض مبعزل عن العامل اخلارجي املمكنة البالغة 13 يوما هذه ت�شمل 5 اأيام من الحتجاز 

ل��دى ال�شرطة، كانت ع�شرة اأيام اإىل اأن ق�شت املحكمة الد�شتوري��ة الإ�شبانية باأن الفرتة الق�شوى امل�شموح بها 

ل��دى ال�ش�رطة، ولي�ض حتت �شيطرة الق�ش��اء، هي خم�شة اأيام. وللتحرز من اإمكاني��ة اإ�شاءة ال�شتغلل، تكفل 

املادة 520 اإجراء فح�ض طبي. ويف املغرب، يجوز احتجاز امل�شتبه فيه مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة 96 �شاعة، 

ث��م احتجازه مع اإمكانية الت�ش��ال مبحام ملدة ت�شل اإىل 12 يوما مبوافقة القا�ش��ي. وفرتة الحتجاز الأويل لدى 

ال�شرطة يف اجلزائر هي 48 �شاعة، مع اإمكانية متديد تلك الفرتة خم�ض مرات مبوافقة النيابة العامة. 

وق��د انتقدت جماعات حقوق الإن�شان طول فرتة الحتج��از امل�شموح بها مبوجب القانون الفرن�شي   -229

والإ�شب��اين وقان��ون اململكة املتحدة. وت�شتند انتقاداتهم اإىل خماوف من �ش��وء املعاملة، واإىل قرارات املحكمة 

 واإىل املادة 9-3 من 
)41(

الأوروبية حلقوق الإن�شان، مثل قرارها يف ق�شية بروغان �شد اململكة املتحدة ال�شهرية،

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، التي تن�ض على ما يلي:

م املوقوف اأو املعتقل بتهمة جزائية، �شريعا، اإىل اأحد الق�شاة اأو اأحد املوظفني املخول لهم قانونا      "يقدَّ

اأن يبا�شروا وظائف ق�شائية، ويكون من حقه اأن يحاَكم خلل مهلة معقولة اأو اأن يفرج عنه."

واأ�ش��درت اللجنة املعنية بحقوق الإن�ش��ان املن�شاأة مبوجب العهد الدويل اخلا�ض باحلق��وق املدنية وال�شيا�شية 

تعليقا عاما على هذه املادة، ذكرت فيه اأن من راأيها اأن التاأخري قبل العر�ض على قا�ض يجب األ يتجاوز ب�شعة 

اأيام. وباملثل تن�ض املادة 5-3 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان على ما يلي:

م فوراً      "اأي �شخ���ض يلق��ى القب�ض عليه اأو يحتج��ز وفقا لأحكام الفقرة 1)ج( من ه��ذه املادة يقدَّ

اإىل قا���ض اأو موظ��ف اآخ��ر خم��ول له قان�وناً ممار�ش��ة �شلطة ق�شائية، ويكون م��ن ح�قه اأن يح�اكم 

.Brogan v. United Kingdom, No. A-145, decided 29 November 1988, 11 E. Ct. H.R. 117 (1989) )41(
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خ�لل فرتة معقولة اأو اأن يفرج عنه بانتظار املحاكمة. ويج�وز اأن يك�ون الإفراج م�شروطاً ب�شمانات 

للح�شور للمحاكمة."

وتن��اول القرار ال�شادر يف ق�شية بروغ��ان من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ش��ان م�شاألة اأربعة اأفراد   -230

اعتقل��وا دون اأن يعر�ش��وا على قا���ض لفرتات كان اأقلها 4 اأيام و6 �شاعات واأكربه��ا 6 اأيام و16 �شاعة. وراأت 

املحكمة اأنه حتى اأق�شر فرتة احتجاز دون عر�ض على قا�ض هي يف حد ذاتها انتهاك للتفاقية الأوروبية حلقوق 

الإن�شان، وذكرت ما يلي:

د يف هذا احلكم ما اإن كان من �شاأن اأي م��دة معينة، مثل اأربعة اأيام، من      "ل يوج��د طلب ب��اأن ُيحدَّ

الحتج��از لدى ال�شرط��ة اأو الحتجاز الإداري، يف ق�شية جنائية عادية، اأن تكون، ب�شفة عامة، قابلة 

للتوافق مع اجلزء الأول من الفقرة 3 من املادة 5."

وبالنظ��ر اإىل اأحكام العهد الدويل اخلا���ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شي��ة والتفاقية الأوروبية حلقوق   -231

الإن�ش��ان والق��رارات املماثل��ة يف امل�شمون للحكم ال�ش��ادر يف ق�شية بروغان �شد اململك��ة املتحدة، يبدو من 

املنطقي اأن ن�شاأل عما اإن كان الت�شريع الذي ي�شمح باحلب�ض الحتياطي لفرتات قدرها �شتة اأيام اأو ثلثة ع�شر 

يوم��ا اأو 28 يوم��ا اأو اأكرث ينتهك تلقائيا اأي معيار من معايري القان��ون الدويل حلقوق الإن�شان. وجواب العديد 

من الهيئات الت�شريعية الوطنية هو اأن تلك املعايري ل تنتهك اإذا توافرت �شمانات منا�شبة للإ�شراف الق�شائي 

واحلماية من اإ�شاءة املعاملة. وكل من العهد الدويل والتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان وق�شية بروغان يتناول 

ف��رتة م��ا قبل العر�ض على قا�ض، يف حني اأن القوانني مو�شع النظ��ر تتناول فرتة احلب�ض الحتياطي من اأجل 

التحقي��ق قبل توجي��ه التهام اإىل ال�شخ�ض اأو الإف��راج عنه. وخلل تلك الف��رتة الحتجازية، تن�ض جميع 

القوانني الوطنية املذكورة على عر�ض ال�شخ�ض املحتجز على موظف ق�شائي يف غ�شون ب�شعة اأيام.

ويق�ش��ي القانون الفرن�شي باأن ياأذن قا���ض بالحتجاز بعد اليومني الأولني بعد اأن ي�شتمع اإىل اأقوال   -232

املحتجز. وتقع على عاتق املدعي العام وقا�شي التحقيق اأي�شا م�شوؤولية عن التاأكد من اأن يكون للمحتجز حق 

الت�شال بطبيب ومبحام بعد الثنتني و�شبعني �شاعة الأوىل من العتقال، على الرغم من اأنه ميكن اأن ُيفر�ض 

على املحامي التعهد بعدم الك�شف عن لقائه باملحتجز. وتق�شي املادتان 520 و520 مكررا من قانون املحاكمة 

اجلنائي��ة الإ�شب��اين بالإفراج ع��ن املحتجز اأو عر�شه عل��ى القا�شي يف غ�شون 72 �شاعة م��ن العتقال. ويف 

حالت الع�شابات امل�شلحة اأو اجلماعات الإرهابية اأو املتمردين ميكن متديد الحتجاز للوقت اللزم لأغرا�ض 

ر من ال�شرطة يف 
َّ
التحقي��ق، بحد اأق�شى قدره 48 �شاعة اأخرى، �شريطة اأن يتم هذا التاأخري بناء على طلب مرب

غ�ش��ون اأول 48 �شاع��ة من الحتجاز واأن ياأذن به القا�شي خلل الثماين والأربعني �شاعة التالية. ول ت�شمح 

امل��ادة 527 للمحتجز بتهم��ة الإرهاب املحبو�ض مبعزل عن العامل اخلارجي باأمر م��ن قا�ض باأن يت�شاور اإل مع 

حم��ام ينت��دب له، ولي�ض مع حمام من اختي��اره، ول ت�شمح له بالت�شال مع اأ�شخا���ض اآخرين خلل الفرتة 

الأوىل من الحتجاز. واأثناء هذا الحتجاز يكون الت�شال مبحام خا�شعا للرقابة، ويكون ذلك املحامي منتدباً 

ولي�ض حماميا خا�شا يختاره املحتجز. وقد �شلَّم من�شور �شادر من منظمة غري حكومية هي منظمة ر�شد حقوق 

الإن�ش��ان )هيومان رايت�ض ووت�ض(، ب��اأن احلظر املفرو�ض على املحامي اخلا�ض خلل فرتة الحتجاز الأّويل يف 

را بالتاريخ الطويل لأع�شاء منظمة اإيتا يف ا�شتخدام املحامني املرتبطني باملنظمة للإخلل 
َّ
اإ�شبانيا قد يكون مرب

بالتحقيق��ات. ويف املغرب، ميكن احتجاز امل�شتبه فيه مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة 96 �شاعة، ثم يحتجز، مع 
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احلق يف الت�شال مبحام، ملدة ت�شل اإىل 12 يوما بعد موافقة القا�شي. وفرتة الحتجاز الأويل لدى ال�شرطة من 

جانب ال�شرطة يف اجلزائر هي 48 �شاعة، مع اإمكانية متديد تلك الفرتة خم�ض مرات مبوافقة النيابة العامة.

وي�شمح قانون الإره��اب يف اململكة املتحدة لعام 2000، ب�شيغته املعدلة يف عام 2006، بالحتجاز   -233

ملدة اأق�شاها 28 يوما. بيد اأنه لي�شت لل�شرطة �شلحية اعتقال اأي �شخ�ض اإل ملدة اأق�شاها 48 �شاعة، على اأن 

يق��وم �شاب��ط اأعلى باإعادة النظر يف الحتجاز كل 12 �شاعة، ويج��ب عليه اأن يجتمع باملحتجز واأن يعد تقريرا 

مكتوب��ا عن اأ�شباب ا�شتمرار الحتجاز. وبعد 48 �شاعة، ي�شتل��زم اأي طلب ل�شتمرار الحتجاز اإذنا من اأحد 

ق�ش��اة املحكمة العلي��ا. ولكي يقرر القا�شي اأ�ش�ض ا�شتم��رار الحتجاز، يحتاج اإىل تف�ش��ري ل�شرورة ا�شتمرار 

الحتج��از، مب��ا يف ذل��ك ماهية التحقيقات الت��ي مل تنجز بعد، وما ه��و املتوقع اأن ينجم ع��ن هذه التحريات 

خ��لل ا�شتم��رار الحتجاز، وماذا �شيكون مو�ش��وع املقابلت خلل الفرتة املم��ددة. وميكن اإذا وجد �شبب 

وجي��ه اأن ُيرف�ض ال�شماح للمحتجز بالت�ش��ال مبحام يختاره، ولكن ينبغي يف تلك الظروف تعيني حمام على 

وجه ال�شرعة. وت�شري الدرا�شة الربيطانية اإىل اأنه منذ اأن ُمددت فرتة الحتجاز اإىل 28 يوما يف عام 2006، مل 

ُي�شتخدم التمديد اإىل اأكرث من 14 يوما اإل يف 3 حالت منذ انعقاد اآخر اجتماع لفريق اخلرباء العامل يف روما 

يف حزيران/يونيه 2009.

وتو�ش��ح درا�شة اخلب��ري امل�شري اأن �شلحي��ات قا�شي التحقيق خمولة للمدع��ني العامني. وبهذه   -234

ال�شفة يجوز للمدعي العام اأن ياأمر بحب�ض املتهم حب�شا وقائيا ملدة 15 يوما، ميكن متديدها اإىل ما جمموعه 60 

يوم��ا، وت�ش��ل يف ظروف معينة اإىل �شتة اأ�شهر. وال�شروط امل�شبقة لهذا الحتجاز هي اأن يكون املدعي العام اأو 

قا�ش��ي التحقيق قد وجد اأدل��ة جترميية، واأن ل ياأمر بالحتجاز اإل بعد ا�شتج��واب امل�شتبه به، ما عدا يف حالة 

هروب��ه. وثم��ة حكم اآخر يف القانون امل�شري، اأ�شيف يف القانون رقم 145 لعام 2006، ي�شمن حق املتهم من 

خلل ا�شرتاط اأن تقوم �شلطة التحقيق بتعيني حمام ملرافقة املتهم يف جميع الإجراءات اإذا مل يكن له حماميه 

اخلا�ض. وقد ن�شر النائب العام تعميما يف متوز/يوليه 2006 ياأمر النيابة با�شتدعاء حمام قبل ا�شتجواب املتهم 

اأو مواجهته مبتهمني اأو �شهود اآخرين، وبتعيني حمام اإذا مل يكن للمتهم حمام اأو تخلف حماميه عن احل�شور. 

وهن��اك ا�شتثناء ينطب��ق اإذا ُقب�ض على ال�شخ�ض متلب�شا بفعلته اأو كان هن��اك خطر فقدان الأدلة ب�شبب عدم 

اتخاذ اإجراء. بيد اأن دور املحامي حمدود، مبعنى اأن اأي معلومات يرغب املحامي يف احل�شول عليها من موكله 

لتدوينها يف املح�شر تخ�شع ملراقبة املدعي العام. واإذا رف�شت النيابة توجيه �شوؤال ما فيجب ذكر ال�شوؤال خطيا 

يف املح�شر وعدم توجيهه اإىل املتهم.

وقا�ش��ي التحقيق هو يف فرن�شا ال�شلطة التي تاأذن عادة با�شتخدام تقنيات حتقيق معينة، والتي يجوز   -235

له��ا اأن تقرر، م��ع قا�شي اإخلء ال�شبيل والحتج��از، متديد الفرتة العادية للحتج��از ال�شابق لتوجيه التهام 

والبالغة 48 �شاعة لت�شل اإىل �شتة اأيام يف ق�شايا الإرهاب. ويف البلدان التي �شدقت على التفاقية الأوروبية 

حلق��وق الإن�ش��ان يجب اأن ي�شادق قا�ض عل��ى متديد الحتجاز لدى ال�شرطة وفقا لقان��ون ال�شوابق الق�شائية 

للمحكم��ة الأوروبية حلقوق الإن�شان. ونتيجة لذل��ك فمهما كانت و�شعية املدعي العام والعلقة التي تتباين 

تباينا كبريا بني �شاغل هذا املن�شب وال�شلطة التنفيذية فاإن م�شوؤولية اإدارة الإجراءات تقع على عاتق املحكمة، 

ومن امل�شت�شوب اأن يقوم قا�ض مبراجعة طول مدة الحتجاز ال�شابق لتوجيه التهام.

ويحت��وي العديد من القوانني الوطنية على اأحكام حتمي من التع�شف ويجب مبقت�شاها اأن يتم فورا   -236

بعد الحتجاز اإبلغ ال�شخ�ض بطبيعة اجلرم الذي ُيحتجز ب�شببه. ويظهر هذا ال�شمان نف�شه يف املادة 9-2 من 

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، التي تن�ض على ما يلي: 
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    "يتوج��ب اإب��لغ اأي �شخ�ض يتم توقيفه باأ�شب��اب هذا التوقيف لدى وقوعه، كم��ا يتوجب اإبلغه 

�شريعا باأي تهم توجه اإليه."

وتفي��د درا�ش��ة اخلبري الرو�شي ب��اأن املحكمة الأوروبي��ة حلقوق الإن�ش��ان ف�شرت املادة 5-2 م��ن التفاقية 

الأوروبية حلقوق الإن�شان، التي حتتوي على نف�ض ال�شمان الوارد يف العهد الدويل حلقوق الإن�شان، يف ق�شية 

فوك�ض وكامبيل وهارتلي �شد اململكة املتحدة )الطلبات رقم 86/12244؛ 86/12245؛ 86/12383(، 

الت��ي �ش��در احلكم فيه��ا يف30 اآب/اأغ�شط�ض 1990؛ وق�شي��ة موري �شد اململكة املتح��دة، )الطلب رقم 

88/1431(، الت��ي �شدر احلكم فيها يف 28 ت�شري��ن الأول/اأكتوبر 1994. ويف الق�شيتني كلتيهما ق�شت 

اللجن��ة املعنية بحقوق الإن�ش��ان بوجود انتهاك لللت��زام باإبلغ الأ�شخا�ض املقبو�ض عليه��م فورا باأ�شباب 

احتجازه��م، وق��ررت اأن اإبلغ ال�شخ�ض باأن��ه حمتجز لكونه اإرهابيا هو اإبلغ غام���ض للغاية بحيث ل يلبي 

هذا ال�شرط. ولدى اإعادة النظر يف قرارات اللجنة، ق�شت املحكمة باأن ا�شتجواب امل�شتبه فيهم ب�شاأن وقائع 

وظ��روف حمددة، يف غ�ش��ون �شاعات قليلة من اعتقاله��م، يتيح للم�شتبه فيهم اأن يفهم��وا و�شعهم، ويفي 

بواجب الإبلغ الفوري باأ�شباب الحتجاز.

وت�شع التفاقية الدولية ملناه�شة التعذيب قيودا اأخرى على ال�شتجواب. فهي ت�شرتط على اأطرافها   -237

البال��غ عددهم 145 طرفا جترمي التعذيب، والمتناع عن ط��رد اأو ت�شليم اأي �شخ�ض �شيتعر�ض للتعذيب، كما 

حتظر قبول اأي دليل م�شتمد عن طريق التعذيب. وف�شل عن ذلك، تق�شي التفاقية مبا يلي:

    "ت�شم��ن كل دول��ة اإدراج التعلي��م والإعلم فيما يتعل��ق بحظر التعذيب اإدراج��ا كامل يف برامج 

تدري��ب املوظف��ني املكلفني باإنفاذ القوانني، �ش��واء اأكانوا من املدني��ني اأو الع�شكريني، والعاملني يف 

�ض لأي 
ّ
ميدان الطب، واملوظفني العموميني اأو غريهم ممن قد تكون لهم علقة باحتجاز اأي فرد معر

�شكل من اأ�شكال التوقيف اأو العتقال اأو ال�شجن اأو با�شتجواب هذا الفرد اأو معاملته."

وقد ُذكر قانون العدالة اجلنائية الإيرلندي لعام 2007 يف الباب األف، الذي يتناول العقبات النمطية   -238

التي تعرت�ض التحقيق، من هذا الف�شل. وي�شمح حكم من اأحكام هذا القانون للمحكمة باأن ت�شتخل�ض "ما 

يب��دو منا�شبا من ا�شتنتاجات"من تخلف ال�شخ�ض، قب��ل توجيه التهام، عن ذكر وقائع معينة، اأو رف�شه ذكر 

تل��ك الوقائع، عندما ت�شتجوبه ال�شرط��ة اأو عندما ُيتهم بجرم يجوز ب�شببه الحتجاز". ول ُي�شمح با�شتخل�ض 

ه��ذه ال�شتنتاج��ات اإل اإذا كان��ت الظروف تتطلب تف�ش��ريا واإذا روعيت بع�ض ال�شمان��ات، وذلك مثل اإذا 

كان ال�شخ���ض املحتجز قد مت حتذيره من العواقب املمكنة لهذا الرف���ض واأتيحت له فر�شة معقولة ل�شت�شارة 

حمام. وهذا ال�شتدلل اجلائز هو قاعدة اإثباتية ينبغي متي��يزها عن اجلرمية اجلن��ائية التي اأن�شاأها قانون اجلرائم 

املرتكبة �شد الدولة لعام 1939 وانطوت عليها ق�شية هيني وماكغيني�ض �شد اإيرلندا واملدعي العام [1996]  

م التخلف عن تقدمي تفا�شيل  I.R. 580 1. فامل��ادة 52 م��ن قانون اجلرائم املرتكبة �شد الدولة لع��ام 1939 جترِّ

حت��ركات ال�شخ�ض خلل ف��رتة حمددة عندما تطلب ال�شرطة تلك التفا�شيل. وق��د اأيدت املحكمة العليا يف 

اإيرلن��دا �شحة القانون من الناحي��ة الد�شتورية باعتباره تدخل متنا�شبا يف احلق يف التزام ال�شمت. ويف ق�شية 

هين��ي وماكغين���ض ق�شت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان باأن هذا الإجراء ت�شبب يف احلرمان من احلق يف 

حماكمة عادلة الذي تكفله املادة 6 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان.
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جيم-     اإجراءات املحاكمة العادلة والفعالة

ا�شتخ��دام املعلومات ال�شتخبارية لأغرا�ض الإثبات؛ واإدلء ال�شركاء يف اجلرمية ب�شهادتهم مع توّقع   -239

الت�شاه��ل يف الأحكام وتوفري احلماية والدعم املايل؛ و�شه��ادة ال�شهود مع اإبقاء هويتهم طي الكتمان؛ وفر�ض 

القي��ود على مناق�شة ال�شهود؛ يجب اأن يك��ون كل ذلك م�شحوبا بتدابري ي�شرف عليها الق�شاء ل�شمان تكافوؤ 

الفر�ض بني الدعاء والدفاع يف حماكمة عادلة.

وت�ش��ري اجتهادات الفقه القانوين يف ع��دد من البلدان اإىل اأن التداب��ري الرامية اإىل اإعمال احلق يف   -240

حماكمة عادلة، ويف الوقت ذاته ال�شماح بامللحقة الفعالة، ينبغي اأن ت�شمل ما يلي:

	اأن توج��د اأدل��ة تربر الإدان��ة م�شتقلة عن املعلوم��ات التي يبق��ي من�شوؤها وو�شيل��ة جمعها يف طي  	•   

الكتمان؛

اأن ُتعترب �شهادة ال�شركاء يف اجلرمية مو�شع �شك؛ 	•   

	اأن ُتكف��ل امل�شاواة يف الفر�ض بني الدع��اء والدفاع عن طريق الك�شف الكايف عن املواد التي تفيد  	•   

يف فح�ض م�شداقية �شهود الدعاء.

وقد بنّي الباب األف، العقبات النمطية التي تعرت�ض التحقيق، من هذا الف�شل، املزايا ال�شتدللية   -241

لل�شه��ادة الت��ي يديل بها �شاهد متعاون يد�ض على جماعة اإجرامية ويعمل بتوجيه من احلكومة، اأو التي يديل 

به��ا �شري��ك يف اجلرمية. وينبغ��ي اأن ي�شحب ذلك اتخاذ الحتياط��ات الواجبة، لأن ال�ش��ركاء يف اجلرمية قد 

يعتربون اأن من م�شلحتهم الذاتية اإل�شاق تهمة ب�شخ�ض بالكذب اأو عدم احلر�ض على الدقة، على اأمل جعل 

�شهادتهم اأكرث قيمة لدى املدعي العام وزيادة احتمال اأن توؤدي اإىل فر�ض عقوبة خمففة وتوفري احلماية والدعم 

املايل. وقد ذكر اخلبري الإيرلندي حكم حمكمة ال�شتئناف اجلنائية يف ق�شية ال�شعب )مدير النيابات العامة( 

�ش��د بول وارد )غ��ري مبلغ عنها، حمكمة ال�شتئن��اف اجلنائية، 22 اآذار/مار���ض 2002(. فقد ح�شل �شاهد 

ط اآخرين يف جرمية القتل. واأ�شدرت  م اأدلة تورِّ مت��ورط يف مقتل ال�شحفية فريونيكا غريان على احل�شان��ة وقدَّ

املحكمة البتدائية حكماً بالإدانة، مع اعرتافها باأن ال�شاهد كان �شخ�شا "ل تهمه اإل نف�شه و�شديد الطمع ول 

"يكذب دون تردد". و�شمحت حمكمة ال�شتئناف اجلنائية  اأن  �شاأنه  يتورع عن ارتكاب جرمية خطرية" ومن 

با�شتئناف احلكم بالإدانة، حيث راأت ما يلي:

    "ي�شّلم القانون دائما باأن الأدلة التي يقدمها ال�شريك يف اجلرمية—مهما بدت م�شداقيته—يجب 

اأن توؤيد �شحتها م�شادر م�شتقلة، فاإن مل تتوفر، فيجب حتذير هيئة املحلَّفني، اأو تذكري املحكمة التي 

تنظر يف الوقائع، مبخاطر اإ�شدار الإدانة دون هذا التثبت."

ويف ق�شية ال�شعب )مدير النيابات العامة( �شد غيليغان I.R. 107 [2006] 1  تناولت املحكمة العليا   -242

يف اإيرلندا هجوما على �شهادة ال�شهود املدرجني يف برنامج حماية. وكان الدعاء هو اأن هذه الربامج تفتقر اإىل 

ال�شفافية ول تخ�شع للم�شاءلة، واأن �شهادة ال�شهود املحميني ينبغي ا�شتبعادها ب�شبب م�شاحلهم الذاتية. وكما 

هت املحكمة �شهادة ال�شخ�ض املدرج يف برنامج حلماية ال�شهود ب�شهادة ال�شركاء يف 
َّ
ذكر اخلبري الإيرلندي، �شب

اجلرمية الآخرين، التي ل توجد ب�شاأنها قاعدة تق�شي بالرف�ض التلقائي. واملعيار ال�شليم هو اأن القا�شي اأو هيئة 

املحلَّف��ني يجب اأن ي�شعا يف اعتبارهم��ا بو�شوح اأن الإدانة بال�شتناد اإىل الأدلة التي يقدمها مثل هذا ال�شاهد 

اأمر خطر ما مل يوجد �شند مقنع يوؤيد تلك الأدلة. فاإذا مت حتذير القا�شي اأو هيئة املحلَّفني على النحو الواجب 

واقتنعا بعدم وجود �شك يف �شحة الأدلة على الرغم من اأنها م�شتمدة من �شهادة �شريك يف اجلرمية، جاز لهما 

احلكم بالإدانة.
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وي�شتوج��ب التح�شري للمحاكمة بعناية احلر���ض دائما على م�شاهاة الأدلة للتاأكد من �شحة �شهادة   -243

ال�شري��ك يف اجلرمية وم�شداقيتها ب�شند م�شتق��ل. وقد و�شفت درا�شة خبري اململك��ة املتحدة الق�شايا املعقدة 

الت��ي انطوت عليها املحاكمة يف ق�شية ريجينا �شد عمر اخليام. ففي تلك املحاكمة، اأكد املدعي العام يف بيانه 

الفتتاح��ي اأن �شهادة ال�شاهد املتعاون بابار �شتوؤيَّ��د مب�شتندات عديدة وباأدلة اأخرى مل ُيطلع بابار على الكثري 

منه��ا. وه��ذه الدرجة من ُبعد النظر يف التعامل مع ال�شهود ويف عر�ض الق�شية يف املحاكمة اإىل اأق�شى حد من 

احتمال رجحان راأي يوحي باأن ال�شاهد �شمم �شهادته بحيث تتوافق مع الأدلة الأخرى.

و�شبق ذكر جلوء جماعات اجلرمية املنظمة اإىل الإرهاب يف �شراعها مع الدولة الإيطالية يف الت�شعينات.   -244

وت��دل الأحكام ال�شادرة يف الق�شايا ذات ال�شلة عل��ى اأن ال�شلطات الق�شائية امل�شوؤولة حر�شت على التاأكد 

م��ن اأن املتهمني يف هذه الق�شاي��ا مل يت�شرروا ظلما من �شهادة املتواطئني الذي��ن لديهم دوافع م�شلحة ذاتية 

للتع��اون. فاحلك��م يف ق�شية اأغليريي املتعلق بجرمي��ة قتل الدكتور جيوفاين فالك��وين والآخرين الذين قتلوا 

مع��ه يب��داأ بف�شل عن املبادئ العامة املطبق��ة يف تقييم "التائبني"، اأو املتعاونني م��ع العدالة، الع�شرين الذين 

ُنظ��ر خ��لل املحاكمة يف ما قدموه من اأدلة. ومن العوامل القانوني��ة والنف�شية التي ُذكرت قدرة ال�شاهد على 

ملحظ��ة الأحداث وتذّكرها، والتما�شك املنطق��ي لروايته وعفويتها وتفا�شيله��ا، وات�شاقها واإمكانية التحقق 

منها، وم�شالح ال�شهود ودوافعهم. ويتناول الف�شل التايل من احلكم خلفية ودوافع كل متعاون على حدة. ثم 

م م�شداقية �شهادة كل متعاون يف ال�شياق الذي تت�شل به.
ّ
ي�شتعر�ض احلكم الأدلة يف جمملها وُيقي

وم��ن �ش��اأن كل نظام قانوين اأن تكون ل��ه قواعده اخلا�شة ب�شاأن توقي��ت وتفا�شيل املعلومات التي   -245

يج��ب الك�شف عنه��ا ل�شمان حماكمة عادلة. وم��ن القواعد ال�شائعة اأن املعلومات الت��ي ميكن ا�شتخدامها 

للطع��ن يف اأدل��ة الإثبات اأو للت�شكي��ك يف حجج ممثل الدولة يج��ب الك�شف عنها قب��ل وقت كاٍف لكي 

��ن الدفاع م��ن ا�شتخدامها بفعالية. وتبنيِّ اإفادة خبري اململكة املتحدة ب�شاأن حماكمة عمر اخليام اأنه لزم  يتمكَّ

ل��دى التح�شري للمحاكمة مراجعة مواد التحقيق وال�شتخب��ارات ملعرفة املعلومات التي من �شاأنها اأن تكون 

مفي��دة للدف��اع. ويف تلك الق�شية كان هناك ن��زاع حول اإف�شاء الأدلة التي قدمها باب��ار ال�شريك يف اجلرمية. 

وو�شف��ت اإفادة خبري اململكة املتحدة �شعوبات الإعداد للمحاكمة باأنها ت�شمل "كميات كبرية من مواد غري 

�ض حج��ج الدعاء العام اأو  م�شتخدم��ة تل��زم قراءتها وتقييمها حت�شباً لحتم��ال الك�شف عنها اإذا كانت تقوِّ

ت�شاع��د الدفاع". وكان ال�شاهد بابار قد اأب��رم اتفاقا يف الوليات املتحدة للتعاون مقابل وعد من الدعاء باأن 

يو�ش��ي قا�شي اإ�شدار الأحكام بالت�شاهل، وبتق��دمي م�شاعدة مالية واأمنية يف اإطار برنامج اأمن ال�شهود. وكان 

الك�شف عن اأقوال ال�شاهد ال�شابقة، وعن الوعود التي قدمت له، وعن توقعاته ب�شاأن الت�شاهل وتقدمي الدعم 

امل��ايل، كلها اأمور من �شاأن حمامي الدفاع اأن ي�شر على اأنها �شرورية للمحاكمة العادلة. ومت التو�شل اإىل حل 

�شمح ملدع عام اأمريكي كان مطلعا على الوقائع وامل�شائل املطروحة باأن يي�شر الك�شف عنها للمدعي العام يف 

اململكة املتحدة.

وقد ُنق�شت الإدانة الأولية التي اأ�شدرتها املحكمة الأملانية يف حق منري املت�شدق، الذي كان مقربا   -246

م��ن خلية هامبورج ال�شالع��ة يف هجمات اأيلول/�شبتم��رب 2001، لأن احلكومة الأمريكي��ة رف�شت ال�شماح 

لزعيم القاعدة الأ�شري رمزي بن ال�شيبة بالإدلء بال�شهادة، وهو ما ادعى املتهم اأنه حرمه من اأدلة ل�شاحله. ويف 

اإجراءات لحقة ُقدم عدد من ملخ�شات ال�شتجواب �شمل اإنكار بن ال�شيبة اأن املت�شدق كان له اأي علم باأن 

املدع��ى عليه كان يعلم مبوؤامرة قيادة طائرات وجعلها ت�شطدم مبب��ان. واأثبتت اأدلة م�شتقلة اأن املتهم كان يعلم 
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مبوؤامرة خطف الطائرات. ونتيجة لذلك، ُحكم باأن املت�شدق م�شوؤول عن م�شرع ركاب الطائرات، ولكن لي�ض 

عن ال�شحايا الذين قتلوا على الأر�ض يف 11 اأيلول/�شبتمرب 2001.

ويف ق�شي��ة ال�شعب )مدير النيابات العام��ة( �شد ماكفيت )غري مبلغ عنه��ا، حمكمة ال�شتئنافات   -247

ه  اجلنائي��ة، 9 كان��ون الأول/دي�شم��رب 2005( اتُّهم املدع��ى عليه باأنه ع�ش��و يف منظمة غ��ري م�شروعة وموجِّ

لأن�شطتها. وكانت من امل�شائل املطروحة م�شداقية ال�شاهد املتعاون ديفيد روبرت، وهو اأمريكي كان قد ت�شلل 

اإىل اجلي���ض اجلمهوري ايرلندي بتوجيه من مكت��ب التحقيقات الحتادي الأمريكي ودائرة الأمن الربيطانية. 

وكان��ت يف حوزة مكتب التحقيقات الحتادي معلومات تنتق���ض من روبرت ومن ما�شيه. وخل�شت حمكمة 

ال�شتئن��اف اجلنائية الإيرلندية اإىل اأن قدرا كبريا م��ن املعلومات النتقا�شية ُقدم لكي ي�شتخدمه الدفاع "يف 

الك��م الهائل من املواد التي ُك�شف عنها وال�شه��ادات ال�شفوية التي اأدىل بها ممثلون لوكالت اأجنبية، بحيث 

ل يوجد خطر حقيقي باأن تكون املحاكمة غري عادلة حتما". ووافقت حمكمة ال�شتئناف اجلنائية على طلب 

ب��اأن حتدد املحكمة العليا النق��اط القانونية يف الق�شية، بحي��ث اأتاحت عمليا ا�شتئنافا جدي��دا للدعوى اأمام 

تل��ك املحكمة. وكان من بني حجج ال�شتئناف اأن دع��وى الدفاع قد ُقو�شت من خلل تخلف الدعاء عن 

الك�ش��ف عن جميع املواد املتعلق��ة مب�شداقية ديفيد روبرت. وق�شت املحكمة العلي��ا باأن امل�شاألة املحورية هي 

الب��ت يف م�شداقية اأحد ال�شهود مع وجود اأدلة م�شتندية ذات �شلة مب�شداقيته يف حوزة اأطراف خارج الولية 

الق�شائي��ة. ويف مثل هذه احلالة يتم الوفاء بالتزامات الدع��اء فيما يتعلق بالإف�شاح عندما تقتنع املحكمة باأن 

كل اجله��ود املعقولة ق��د ُبذلت بح�شن نية للح�شول عل��ى هذه امل�شتندات، واأن الأط��راف الأجنبية قدمت 

م�شتوى عاليا من التعاون يف ال�شتجابة لهذه اجلهود.

وميك��ن اأن تن�شاأ من طبيعة اجلرمية اأي�شا حاجة ملمار�شة عناية خا�شة من اأجل حتقيق حماكمة عادلة.   -248

وق��د تناول الف�شل الثالث، الباب هاء، الإع��داد الفردي للأعمال الإرهابية، جترمي الت�شرف الذي يتم بق�شد 

ارت��كاب اأعم��ال اإرهابية. فحتى الأفعال التي تعترب بريئة يف غري هذه الأح��وال، مثل �شراء خرائط اأو ت�شوير 

مبن��ى �شه��ري، ميكن اأن يعاقب عليها مبوجب ه��ذا القانون. وتتوقف ال�شفة الإجرامي��ة للفعل على النية التي 

يت��م بها. ولذلك ينبغي اأن تويل املحكمة اهتماما خا�شا ملدى الإقناع الذي يت�شم به الدليل على هذا الركن 

املعن��وي. ون��ادرا ما تت�شنى معرفة احلال��ة الذهنية لل�شخ�ض من حي��ث العلم اأو النية معرف��ة مبا�شرة اإل من 

ت  العبارات التي يديل بها ذلك ال�شخ�ض. ويف اأي حماكمة بتهمة التح�شري لعمل اإرهابي عنيف، يوفر التن�شُّ

الإلك��رتوين على ات�شالت امل�شتبه به اأدل��ة مقنعة للغاية. ويوفر الت�شجيل ال�شري ملحادثات ال�شخ�ض املعني 

اأح��د ال�شب��ل القليلة للربهان املبا�شر على نية ال�شخ�ض. وميكن اأن توفر �شه��ادة امل�شاركني يف املوؤامرة اأي�شا ما 

يثب��ت نية املدعى علي��ه. وتتطلب هذه ال�شهادة التي يديل بها ال�شركاء يف اجلرمي��ة التزاما دقيقا بالحتياطات 

املذكورة اأعله ب�شاأن تقييم هذه ال�شهادة بقدر كبري من احلذر، مع ما ي�شاحب ذلك من ك�شف عن املواد ذات 

ال�شلة املحتملة بالدفاع.

يف الوق��ت نف�شه ل ينبغي بخ�ض قيمة القرائن كو�شيلة لإثب��ات الوقائع احلقيقية. ففي معظم النظم   -249

القانونية ُيعترب اأن القرائن ل تقل �شلحية عن ال�شهادة املبا�شرة التي ُيديل بها مراقب. غري اأن القرائن تعتمد 

عل��ى ا�شتخل���ض ا�شتنتاجات ت�شتند اإىل املنطق واخلربة من احلقائق املربهن عليها والتي ميكن اأن تقبل اأكرث 

م��ن تف�شري واحد. والإرهابي الذي يحر�ض على ع��دم الإدلء باعرتافات �شارة اإىل ال�شهود املحتملني اأو اإىل 

ال�شرط��ة ميكن اأن ي�شمن عدم وجود دليل مبا�شر على حالت��ه الذهنية. ومع ذلك، تعرتف النظم القانونية يف 

جمي��ع اأنحاء الع��امل باأن الربهان على ما يفعله املرء، مثل العي�ض بهوية م��زورة واحل�شول على مكونات ميكن 

ا�شتخدامه��ا يف �شن��ع قنبلة، هو موؤ�شر موثوق به على نية ذلك ال�شخ�ض. وقد اأ�شار اخلبري الإ�شباين وغريه اإىل 
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القيم��ة الإثباتية التي ل جدال فيه��ا للقرائن، مثل ا�شتخدام �شبكة الإنرتنت لب��ث الر�شائل التي تدعو اإىل 

العن��ف واأ�شرطة الفيدي��و التي ت�شور عمليات الإعدام وقطع الروؤو�ض وت�شي��د بالهجمات النتحارية واحلرب 

املقد�شة، اأو حيازة كتيبات اأو اإر�شادات عن �شنع الأ�شلحة واملتفجرات، اأو امل�شاركة يف مع�شكرات التدريب. 

وي�ش��ار اأي�شا، يف الف�شل الثاين، الباب جيم، امل�شوؤولية اجلنائية ع��ن توجيه الأعمال الإرهابية وتنظيمها، اإىل 

مناق�ش��ة الأدلة غري املبا�شرة، اأو القرائن. وتقدم تلك املناق�شة مثال للكيفية التي مت بها احلكم باأن قادة منظمة 

اإيت��ا م�شوؤول��ون عن الهجمات الإرهابية. و�شمل��ت القرائن التي جرى العتماد عليه��ا الأدلة على ات�شالهم 

مبنفذي الهجوم الفعليني يف اأوقات حا�شمة الأهمية، والأدلة على اأن هذه الهجمات العنيفة مل تكن تنفذ اإل 

باإذن من هوؤلء القادة.

واإذا مل يع��رتف املدع��ى عليه عند ال�شتجواب ومل يكن هناك �شه��ود اأو ت�شجيلت �شرية لإثبات   -250

كلمات��ه، يرتدد بع�ض الق�شاة يف احلكم باأن املتهم ت�شرف بنية جنائية. ويف هذه احلالة ينبغي العرتاف بقيمة 

القرائ��ن بو�شفها و�شيل��ة لإثبات الوقائع احلقيقية. والواقع اأن قيمة القرائ��ن م�شدد عليها �شراحة يف عدد من 

التفاقي��ات العاملية، مث��ل اتفاقية فيينا لعام 1988 ب�ش��اأن املخدرات، واتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية 

املنظم��ة عرب الوطنية لع��ام 2000، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد لع��ام 2002. و�شيغة املادة 28 من 

اتفاقية مكافحة الف�شاد مثال على ذلك:

    "ميكن ال�شت��دلل من امللب�شات الوقائعية املو�شوعية على توافر عن�ش��ر العلم اأو النية اأو الغر�ض 

م وفقا لهذه التفاقية."
َّ
ب�شفته ركنا لفعل جمر

وميك��ن اأن ت�ش�تن��د اإمك�اني��ة ا�شت�خل�ض اأدل���ة الإثب�ات ه���ذه اإىل املمار�ش��ات املتع�ارف عليها   -251

يف الن�ظ��ام القان��وين، اأو ق�د تك���ون من�شو�شا عليها �شراح��ة يف الت�شريع. وي�شمح قان��ون الع�دالة اجل�نائية 

ال�شخ�ض،  تخلف  الإيرلن���دي لع�ام 2007 للمحكمة باأن ت�شتخل�ض "ما يبدو منا�شبا من ا�شتنتاجات" من 

قب��ل توجيه التهام اإليه، عن ذكر وقائع معينة، اأو رف�ش��ه ذكر تلك الوقائع، عندما ت�شتجوبه ال�شرطة اأو عندما 

يوج��ه اإليه التهام بج��رم يجوز ب�شببه الحتجاز، عندم��ا ت�شتدعي الظروف تقدمي تف�ش��ري لتلك الوقائع. ول 

ُي�شم��ح با�شتخل�ض هذه ال�شتنتاج��ات اإل اإذا روعيت بع�ض ال�شمانات، مث��ل حتذير املحتجز من العواقب 

املمكن��ة لهذا الرف�ض، واإتاحة فر�شة معقولة له ل�شت�شارة حمام. وقد ي�شعر الق�شاة باأمان اأكرث يف ا�شتخل�ض 

ا�شتنتاج��ات اأخرى من ه��ذا النوع مبنية على احل�ض ال�شليم اإذا كانت قوان��ني البلد حتتوي على قاعدة عامة 

لتف�شري الأدلة مثل القاعدة الواردة يف املادة 119 من قانون الإثبات الكيني:

"افرتا�ض الوقائع    

    يج��وز للمحكم��ة اأن تفرت�ض ح��دوث اأي واقعة ترى اأن من املرجح اأنها حدث��ت، مع مراعاة امل�شار 

الع��ادي للأحداث الطبيعية، وال�شل��وك الب�شري، والأعمال التجارية العام��ة واخلا�شة، يف علقتها 

بوقائع الق�شية املعينة."

وت��رد يف اأ�شب��اب احلكم ال�شادر يف 12اآذار/ مار�ض 2009 يف ق�شية امللكة �شد حممد موؤمن خواجة،   -252

رق��م G3082-04 يف حمكمة اأونتاريو العليا يف كندا، مناق�شة مفيدة ب�شاأن ال�شتنتاجات التي ميكن ا�شتخل�شها 

والعوام��ل الت��ي ينبغي النظ��ر فيها لدى احلكم عل��ى املتهمني. فق��د ا�شتعر�ض القا�شي ال��ذي اأ�شدر احلكم 

الأغرا�ض القانونية لإ�شدار الأحكام مبوجب املادة 718 من القانون اجلنائي الكندي، التي تن�ض على ما يلي:
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    "الغر���ض الأ�شا�شي م��ن اإ�شدار الأحكام هو اأن ت�شهم، اإىل جانب مبادرات منع اجلرمية، يف احرتام 

القان��ون واحلفاظ على جمتمع عادل و�شلمي واآمن من خلل فر�ض جزاءات عادلة ترمي اإىل واحد 

اأو اأكرث من الأهداف التالية:

)اأ(      اإدانة الأعمال غري امل�شروعة؛    

)ب(   ردع اجلاين وغريه من الأ�شخا�ض عن ارتكاب اجلرائم؛     

)ج(     عزل املجرمني عن املجتمع، حيثما يكون ذلك �شروريا؛    

)د(     امل�شاعدة على اإعادة تاأهيل اجلناة؛    

)ه�(    تقدمي تعوي�شات عن الأ�شرار التي حلقت بال�شحايا اأو املجتمع املحلي؛    

    )و(      تعزيز ال�شعور بامل�شوؤولية لدى اجلناة، والعرتاف بال�شرر الذي حلق بال�شحايا واملجتمع."

وطبقت املحكمة هذا التحليل يف اإ�شدار احلكم على حممد موؤمن خواجة، وهو مواطن كندي كان   -253

�شارعا يف �شنع 30 جهاز تفجري للمدعى عليهم الذين حوكموا يف ق�شية ريجينا �شد اخليام يف اململكة املتحدة. 

دين 
ُ
وعن��د اإ�شدار احلكم، رف�ض هو ووالداه التعر�ض للم�شائل املتعلق��ة مب�شوؤوليته عن ارتكاب اجلرائم التي اأ

بارتكابه��ا. وا�شتنتج��ت املحكمة من هذا الغياب للمعلومات عن قابليته لإع��ادة التاأهيل عدم وجود عوامل 

ف��ة للنظ��ر فيها غري �شغر �شنه ن�شبي��ا )كان يف منت�شف الع�شرينات يف وقت ارت��كاب اجلرمية(، واهتمامه  خمفِّ

بالتعليم، و�شجله اجليد يف العمل. وا�شتعر�شت املحكمة ال�شلحيات املنطبقة بامللحظات التالية:

    "يف اإ�شدار الأحكام يف ق�شايا الإرهاب، يجري الرتكيز ب�شفة خا�شة على عنا�شر ال�شجب، والردع، 

وحماي��ة النا�ض بعزل اجلاين عنهم. وعلوة على ذلك فحيثما متار���ض الأعمال الإرهابية من اأجل 

ق�شي��ة دينية اأو عقائدية، ميكن اأن يعترب وازع ال��ردع ال�شخ�شي نف�شه اأقل اأهمية من حماية النا�ض. 

ويف ق�شي��ة ر. �شد مارت��ن )Cr AppR (S) 477 at 480 )1999 1، قال الل��ورد بينغهام �شي جي يف 

ال�شفح��ة 480 م��ا يلي: 'لدى اإ�شدار احلكم يف اأخطر اجلرائ��م الإرهابية، يكون هدف املحكمة هو 

املعاقب��ة والردع والتعطي��ل، ومن املرجح اأن توؤدي اإع��ادة التاأهيل دورا ثانوي��ا [اإن كانت توؤدي اأي 

دور]'. ويف ق�شية لودي �شد ريجينا، NSWCCA 360 ،[2007]، قالت حمكمة ال�شتئناف اجلنائية 

يف ني��و �شاوث ويلز اإنه 'ينبغي يف كثري من الأحيان اإعطاء اإع��ادة التاأهيل والظروف ال�شخ�شية وزنا 

قليل جدا يف حالة اجلاين املتهم بارتكاب جرمية اإرهابية. فاجلرمية الإرهابية جرمية �شنيعة، وُيعَطى وزن 

اأكرب حلماية املجتمع، والردع ال�شخ�شي والعام، واجلزاء."

وورد حتلي��ل مماث��ل ب�شاأن احلك��م يف املن�شور 'خل�ش��ة لق�شايا الإره��اب التي بت��ت فيها املحاكم   -254

الإثيوبي��ة' )لع��ام 2007(. فق��د ورد يف حجج حمكمة املو�ش��وع اأن الهدف من العقاب ه��و يف املقام الأول 

التعلي��م والتاأهيل. ومبا اأن املدعى عليه��م الذين قتلوا عدة �شحايا بالقنابل يف فنادق وحافلت وقاموا مبحاولة 

ر الآخري��ن وُتن�شف من ت�شرروا  لغتي��ال وزير يف احلكوم��ة، فقد ُرئي اأن من ال�ش��روري فر�ض عقوبات حتذِّ

ت�شررا مبا�شرا من الأعمال الإجرامية. واأيدت املحكمة العليا الأثيوبية هذه العقوبات ال�شارمة من اأجل ردع 

)42(

الإرهابيني املحتملني.

 Compendium of Terrorism Cases Decided by و�شف ق�شية املدعي العام �شد حممد حممود فرح واآخرين، الوارد يف املن�شور 
)42(

Ethiopian Courts (2007) ال�شادر عن برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب، التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
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�سابعا-     التعـاون الدولـي

األف- اللتزام بالت�سليم اأو املقا�ساة

كان اللت��زام ال��ذي يق�شي بت�شليم اله��ارب اأو اإحالته بغر�ض املحاكمة مبوج��ب القانون الداخلي   -255

للبل��د الذي يوجد فيه ذلك ال�شخ���ض حكما رئي�شيا يف اتفاقية ع�شبة الأمم ب�شاأن منع الإرهاب واملعاقبة عليه 

لعام 1937. ومنذ عام 1970 كانت هذه التفاقية هي الآلية الأ�شا�شية للتعاون الدويل يف جميع التفاقيات 

والربوتوكولت العاملية ذات ال�شلة بالإرهاب التي تن�شئ جرائم جنائية. 

ويحتوي العديد من املعاه��دات الثنائية، وكل اتفاقية من التفاقيات العاملية ذات ال�شلة بالإرهاب   -256

م اأفعاًل، عل��ى مادة تت�شمن اللتزام املذك��ور اأعله. وترد �شيغة منطية يف امل��ادة 7 من اتفاقية قمع 
ّ
الت��ي جت��ر

ال�شتيلء غري امل�شروع على الطائرات )1970(.

    "اإذا مل تقم الدولة املتعاقدة التي يوجد اجلاين امل�شتبه فيه يف اإقليمها بت�شليمه، فتكون ملزمة بدون 

ا�شتثناء اأيا كان و�شواء ارتكبت اجلرمية يف اإقليمها اأم ل باإحالة الق�شية اإىل �شلطاتها املخت�شة لغر�ض 

املحاكم��ة. وتقوم تلك ال�شلطات باتخاذ قرارها بنف�ض الطريقة التي تتبع ب�شاأن اأية جرمية عادية ذات 

طابع ج�شيم مبوجب قانون تلك الدولة." )43(

التي  ويتجلى يف الق�شية املتعلقة مبحمد علي حمادي تطبيق مبداأ "الت�شليم اأو املحاكمة" والكيفية   -257

ميك��ن اأن ي�شاع��د بها عل��ى ت�شوية احل��الت ال�شيا�شية احل�شا�ش��ة. ففي عام 1985 غ��ادرت اإحدى طائرات 

تران���ض وورلد ايرلين�ز اأثين��ا متجهة اإىل روما. وخلل الرحلة �شيطر خاطف��ون م�شلحون على الطائرة وحولوا 

لقي به 
ُ
طلق الر�شا�ض على راأ�ض املواط��ن الأمريكي روبرت �شتيتهام واأ

ُ
م�شاره��ا اإىل بريوت. وعلى الأر�ض، اأ

من الطائرة. ويف عام 1987 اعتقل حمادي يف مطار فرانكفورت باأملانيا حامل متفجرات �شائلة. وكان قد ُوجه 

اإلي��ه الته��ام بالفعل يف الوليات املتحدة ب�ش��اأن اختطاف الطائرة، وُقدم على الف��ور طلب بت�شليمه. وكانت 

اأملاني��ا ملزمة، وفق��ا لأحكام املعاهدة الثنائية لت�شلي��م املطلوبني املربمة بني اأملانيا والولي��ات املتحدة، واتفاقية 

ع��ام 1970 ب�ش��اأن ال�شتيلء غري امل�ش��روع على الطائرات، ب��اأن ت�شلم حمادي اأو تق��دم الق�شية للمحاكمة 

 انظ��ر امل��ادة 7 من اتفاقي��ة قمع ال�شتيلء غري امل�شروع على الطائ��رات )1970(؛ واملادة 7 من اتفاقية قم��ع الأفعال غري امل�شروعة 
)43(

املوّجه��ة �ش��د �شلمة الطريان املدين )1971( وبروتوك��ول املطارات امللحق بها لع��ام 1988؛ واملادة 7 من اتفاقية من��ع اجلرائم املرتكبة �شد 

الأ�شخا���ض املتمّتع��ني بحماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوما�شيون، واملعاقبة عليها )1973(؛ وامل��ادة 8 من التفاقية الدولية ملناه�شة اأخذ 

الرهائ��ن؛ وامل��ادة 10 م��ن اتفاقية احلماية املادية للم��واد النووية )1979( وتعديلها لع��ام 2005؛ واملادة 10-1 من اتفاقي��ة قمع الأعمال غري 

امل�شروع��ة املوجه��ة �شد �شلم��ة امللحة البحري��ة )1988(، وبروتوكول املن�شاآت الثابت��ة امللحق بها، وبروتوكول امللح��ة البحرية لعام 2005 

امللحق��ني بهذين ال�شكني؛ واملادة 8-1 م��ن التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )1997(؛ واملادة 10-1 من التفاقية الدولية 

لقم��ع متوي��ل الإره��اب )1999(؛ وامل��ادة 11-1 من التفاقية الدولية لقم��ع اأعمال الإرهاب الن��ووي )2005(. ول ترد امل��واد امل�شماة مواد 

اأو املحاكمة" اإل يف التفاقيات املتعلقة بالإرهاب، ولكن ل ترد يف بروتوكولت تلك التفاقيات. وال�شبب هو الو�شعية القانونية  "الت�شليم 
للربوتوكولت. فل يجوز للدولة اأن تعتمد اأحد الربوتوكولت ما مل تكن طرفا يف التفاقية الأ�شلية، لأن الربوتوكول هو جمرد مكمل للتفاقية 

الأ�شلي��ة. ولذل��ك ل حتتوي التفاقات التكميلية على مادة منف�شلة ب�شاأن الت��زام الت�شليم اأو املحاكمة، لأن ذلك اللتزام موجود يف التفاقية 

التي يكّملها الربوتوكول.
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بنف���ض الطريق��ة التي يحاكم بها على جرمية داخلية خطرية. وح��دث يف لبنان يف وقت قريب من هذا الوقت 

اختط��اف اثنني من املواطن��ني الأملان الغربيني، واأدين اأحد اأخوة حمادي لحق��ا يف اأملانيا بتهمة امل�شاركة يف 

ذل��ك الفعل. ورف�ش��ت ال�شلطات الأملانية الطل��ب الأمريكي لت�شليم حممد حم��ادي، واختارت اأن حتاكمه 

فرج عن الرهينتني يف لبنان. واأدين حممد حمادي 
ُ
عل��ى جرائم ا�شتيلء الطائرات واأخذ الرهائن والقت��ل. واأ

وحكم عليه بال�شجن املوؤبد. ويف حني اأعربت ال�شلطات الأمريكية عن تف�شيلها للنظر يف الق�شية يف الوليات 

املتح��دة، اأعلنت عن تفهمه��ا للموقف الأملاين، وتعاونت مع النيابة العام��ة الأملانية بتقدمي ال�شهود اللزمني، 

واأثنت على ال�شلطات الأملانية يف معاجلتها للق�شية.

واأثارت ليبيا اأمام حمكمة العدل الدولية م�شاألة ت�شتدعي الهتمام تتعلق بقابلية التزام الت�شليم اأو   -258

املحاكمة للإنفاذ فيما يخ�ض تفجري طائرة بان اأمريكان ايرلين�ز، الرحلة رقم 103، فوق لوكربي يف ا�شكتلندا 

يف عام 1988. فقد ُوجه التهام يف ا�شكتلندا والوليات املتحدة ب�شاأن هذا الهجوم اإىل مواطنني ليبيني اثنني 

وُطلب علنا ت�شليمهم من ليبيا. وعندما مل يتم الت�شليم، الُتم�ض يف جمل�ض الأمن الدويل فر�ض عقوبات على 

ليبي��ا. والتم�شت ليبيا من حمكمة الع��دل الدولية اأن تن�شفها، موؤكدة اأن التزامه��ا مبوجب التفاقية الدولية 

لقم��ع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد الطريان امل��دين )عام 1971( هو الت�شليم اأو املحاكمة. ووفقا لهذا 

اللتزام اأبلغت ليبيا حمكمة العدل الدولية باأنها األقت القب�ض على امل�شتبه فيهم وقدمت الق�شية للمحاكمة، 

وه��ي لذلك ممتثلة للتزاماته��ا التعاهدية. ونتيجة لذلك طلبت ليبيا من املحكم��ة اأن تتخذ تدابري موؤقتة ملنع 

اململك��ة املتحدة والوليات املتحدة من طلب فر�ض عقوبات على ليبيا اأو اتخاذ تدابري اأخرى �شدها. واأ�شدر 

جمل�ض الأمن عدة قرارات تفر�ض عقوبات، ويف عام 1992 رف�شت حمكمة العدل الدولية فر�ض تدابري اأولية 

متنع اململكة املتحدة والوليات املتحدة من اتخاذ اإجراءات �شلبية جتاه ليبيا. ويف عام 1998 بّتت املحكمة يف 

العرتا�ش��ات الأولية على وليتها، وراأت اأن هناك نزاعا قائما مبوجب اتفاقية عام 1971 واأنها خمت�شة بالبت 

 ومل ي�شدر قط اأي حكم ب�شاأن مو�شوع الق�شية، لأن الطرفني �شحباها يف عام 2003.
)44(

فيه.

باء- ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية

ل ا�شتثناء اجلرائم ال�شيا�شية من ت�شليم املطلوبني مع�شلة يف ق�شايا الإرهاب. فاأعمال  تاريخي��ا، ي�شكِّ  -259

الإره��اب ت��كاد اأن تكون دائما ذات طاب��ع �شيا�شي، لأنها ُترتك��ب للتعبري عن املعار�ش��ة العقائدية والدينية 

للحكومات ول�شيا�شاتها. وهناك اجتاه حاليا للحد من هذا ال�شتثناء وال�شتعا�شة عنه باآليات اأكرث دقة ل متنح 

اأعمال العنف الإرهابية ح�شانة ولكن حتمي فعل من امللحقة الق�شائية التمييزية.

وقد اأو�شح خبري جمهورية اإيرلندا اأن بلده، �شاأنها �شاأن بلدان القانون العام الأخرى، كانت يف اأحد   -260

 1 Q.B. ،[1891] ،In re Castioni ،الأوقات تعمل بال�شابقة الق�شائية التي اأر�شتها الق�شية املتعلقة بكا�شتيني

149 )اإنكل��رتا(. وق��د ا�شتخدم احلكم يف تلك الق�شية حمّكاً ثلث��ي الأركان لتحديد ما اإذا كان من املمكن 

اعتبار جرمية عادية جرمية �شيا�شية، وهذه الأركان هي: هل يوجد مترد اأو ا�شطراب �شيا�شي؛ وهل الفعل ال�ُمتهم 

ز  بارتكاب��ه ج��زء من ذلك ال�شطراب اأم حدث بال�شدفة معه؛ وهل ارتك��ب بدافع عقائدي اأو �شيا�شي. وركَّ

 Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at )44(

 Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom, Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America (judgments
.of 27 February 1998(
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هذا املحك على املعار�شة للحكومة ولي�ض على تاأثري الأن�شطة على ال�شكان املدنيني. وكان بو�شع الأ�شخا�ض 

الذي��ن ك�ان من الوا�شح اأن اأفعالهم تهدف اإىل ترويع واإرغ��ام ال�شكان من دعاة الوحدة يف اإيرلندا ال�شمالية 

اأن يعتم��دوا على اف�رتا���ض اأن جرائمهم ذات طابع �شيا�شي لكي ي�شتفيدوا م��ن ا�شتثناء اجلرائم ال�شيا�شية، 

وب�ذل��ك يفلت�ون من الت�ش�ليم. ومت اإلغاء الو�شعية القانونية ملرتكب اجلرمي��ة ال�شيا�شية التي يتمتع به�ا هوؤلء 

اجلناة عندما اعتمدت اإي�رلندا التف�اقية الأوروبي�ة لقمع الإرهاب يف قانونها الداخلي يف عام 1987. وكانت 

فرن�ش��ا يف اأحد الأوقات تراعي ما ي�شمى مبداأ ميرتان، ال��ذي حال دون ت�شليم اأع�شاء جماعات ثورية عنيفة 

مر باأن ُي�شلم اإىل اإيطاليا باولو بري�شيت�شيتي، املدان بامل�شاركة 
ُ
يف اإيطاليا انتقلوا اإىل فرن�شا، ولكن يف عام 2002 اأ

مر يف عام 2008 بت�شليم مارينا برتيلي��ا، التي اأدينت يف الثمانينات بجرائم 
ُ
يف جرائ��م قت��ل وجرائم اأخرى، واأ

لغي اأمر ت�شليمها يف وقت لحق، وكان ال�شبب ال��ذي ُذكر هو ا�شتثناء اإن�شاين قائم على 
ُ
قت��ل واختط��اف. واأ

مر بت�شليم �شيزار باتي�شتي، الذي اأدين يف عام 1979 باغتيالت 
ُ
اعت��لل �شحتها، ولي�ض ا�شتثناء �شيا�شيا. واأ

و�شرق��ات، اإىل اإيطالي��ا من فرن�شا، لكنه هرب ووجد ملذا له يف الربازيل. وُمنح باتي�شتي اللجوء ال�شيا�شي يف 

عام 2009، ولكن ذلك القرار ا�شتوؤنف لدى املحكمة العليا يف الربازيل. ومل ُترتكب جرائم القتل الإرهابية 

الت��ي وقعت يف عام 1996، والتي اتُّهمت بارتكابها فهرية اإي��ردال يف تركيا، باأحد الأ�شلحة التي ُحددت يف 

التفاقي��ة الأوروبي��ة لقمع الإرهاب باعتبارها جتع��ل ا�شتثناء اجلرائم ال�شيا�شية غري قاب��ل للتطبيق. وامتنعت 

احلكوم��ة البلجيكية عن ت�شليمها، وق��ررت حمكمة بلجيكية اأنها لي�ض له��ا اخت�شا�ض مبحاكمتها عن جرائم 

القت��ل املرتكبة يف تركيا. وهي الآن هاربة من العدالة، بعد اأن فرت من بلجيكا يف عام 2006 قبل اأن ت�شجن 

تنفيذا حلكم ب�شاأن جرائم اأ�شلحة ووثائق مزورة ارتكبتها يف بلجيكا. 

وو�شف اخلبري الياباين حماولة مواطن �شيني تفادي ت�شليمه عن طريق ال�شتناد اإىل ا�شتثناء اجلرائم   -261

ال�شيا�شي��ة. فقد اختطف هذا ال�شخ�ض يف كانون الأول/دي�شمرب 1989 طائرة تابعة للخطوط اجلوية ال�شينية 

وعل��ى متنها 223 راكبا، بع�د اأن ه�دد بن�شف الطائرة. وادعى اخلاطف اأن دافعه لإجبار الطائرة على الهبوط 

يف مط��ار ياباين كان طلب اللج��وء ال�شيا�شي ب�شبب تورطه يف حادثة �شاحة تيانامنني يف حزيران/يونيه 1989. 

ولذل��ك طل��ب احلماية مبوجب ا�شتثن��اء اجلرائم ال�شيا�شية ال��وارد يف قانون ت�شليم املطلوب��ني الياباين. و�ُشلم 

ال�شخ����ض املع�ن��ي للح�كومة ال�ش�ينية يف �شباط/فرباير 1990 بعد اأن اأ�ش��درت املحكمة العل�يا يف طوكيو 

حكم��ا باأن عملية الختطاف مل تكن جرمي��ة �شيا�شية. وعللت املحكمة ذلك باأن ال�شتيلء غري امل�ش�روع مل 

تك��ن له �شلة مبا�ش��رة بغر�ض �ش�يا�شي، بل كان حم�اولة لتفادي امللحق��ة الق�ش�ائية بتهمة الر�شوة. وعلوة 

خ�شع له ركاب الطائرة 
َ
عل��ى ذلك ف��اإن اأي �شلة �شيا�شية بحادثة �شاحة تيانامنني ل تعلو على الإي��ذاء الذي اأ

التجارية وطاقمها.

وكان��ت يف امل�ا�شي احلالت التي مل تقم فيها الوليات املتح��دة بت�شليم الفارين املتهمني بالتورط   -262

يف اأعم��ال العنف يف اإيرلن��دا ال�شمالية م�شدرا لتوتر دبلوما�شي. و�شاهمت درج��ة الت�وتر يف اإع�ادة النظر يف 

عام 1985يف معاهدة ت�شليم املطلوبني املربمة بني الوليات املتحدة وبريطانيا. وحّدت تلك املراجعة من نطاق 

ا�شتثن��اء اجلرائم ال�شيا�شية، وخ�شو�شا فيما يتعلق بجرائم القت��ل وغريها من اأعمال العنف اخلطرية. وت�شف 

درا�ش��ة خبري الإنرتب��ول الع�شو يف الفريق اخلرباء العامل كيف كانت تلك املنظمة يف البداية متتنع عن القيام 

ب��اأي ن�شاط يف جمال مكافحة الإره��اب. وكانت تلك ال�شيا�شة ت�شتند اإىل نظامها الأ�شا�شي الذي يحظر على 

املنظم��ة "اأن تن�ش��ط اأو تتدخل يف اأي م�شائل اأو �شوؤون ذات طابع �شيا�شي اأو ع�شكري اأو ديني اأو عن�شري". 

ويف ع��ام 1984 خل�ش��ت اجلمعي��ة العامة للإنرتب��ول اإىل اأن النظام الأ�شا�شي ل يحظر عل��ى �شبيل البداهة 

التعاون يف ق�شايا الإرهاب الدويل. واتخذت اجلمعية قرارا ي�شمح للمنظمة باأن تن�شط يف هذا املجال. وتفح�ض 
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الأمان��ة العام��ة للإنرتبول كل طلب للتعاون ال�سرطي الدويل على اأ�سا���س كل حالة على حدة. ومن املقبول 

عموم��ا الآن يف ممار�سة الإنرتبول اأن ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية ل ينطبق على جرائم الإرهاب. ومنذ اأن اتُّخذ 

ه��ذا القرار، نفذت املنظمة العديد من مبادرات مكافحة الإرهاب، وهي تعترب هذا املجال الآن اأحد جمالتها 

ن�سئت فرقة العمل املعنية بدمج املعلومات )فرقة عمل 
ٌ
ذات الأولوي��ة يف ميدان اجلرمية. وعلى �سبيل املث��ال، اأ

فيوج��ن( يف عام 2002 وتعقد �ستة اجتماعات اإقليمية كل �سنة. وت�سم هذه الجتماعات الأع�ساء العاملني 

يف جمال مكافحة الإرهاب لتبادل املعلومات ودرا�سة الجتاهات والق�سايا الراهنة يف املنطقة ومناق�سة درا�سات 

احلالت. ويف حزيران/يونيه 2009 كان ي�سارك يف اأن�سطة فرقة العمل هذه 141 بلدا.

 ا�ستثناء اجلرائم 
)45(

وتلغ��ي التفاقات العاملية ذات ال�سلة بالإرهاب املتفاو�س عليها منذ عام 1997  -263

ال�سيا�سي��ة فيما يتعلق باجلرائم املحددة يف هذه التفاقات، وت�ستم��ل على مادة ب�ساأن عدم التمييز حتمي من 

املعامل��ة التمييزية القائم��ة على جمموعة وا�سعة من العتبارات غري امل�سموح به��ا، ولي�س الن�ساط ال�سيا�سي 

وح��دة. وقد ا�سُتخدم��ت ال�سيغة النمطي��ة لهاتني املادتني لأول م��رة يف التفاقية الدولي��ة لقمع الهجمات 

الإرهابية بالقنابل )1997(:

    "امل��ادة 11- ل يجوز، لأغرا�س ت�سليم املجرمني اأو امل�ساعدة القانونية املتبادلة، اعتبار اأي جرمية من 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة 2 جرمية �سيا�سية اأو جرمية مت�سلة بجرمية �سيا�سية اأو جرمية ارتكبت 

بدواف��ع �سيا�سية. وبالتايل، ل يجوز رف�س طلب ب�ساأن ت�سليم املجرمني اأو امل�ساعدة القانونية املتبادلة 

موؤ�س���س على مثل هذه اجلرمية ملجرد اأن��ه يتعلق بجرمية �سيا�سية اأو جرمية مت�سل��ة بجرمية �سيا�سية اأو 

جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية.

    املادة 12- لي�س يف هذه التفاقية ما يف�سر على اأنه يفر�س التزاما بت�سليم املجرم اأو بتقدمي امل�ساعدة 

القانوني��ة املتبادل��ة اإذا توفرت لدى الدولة الط��رف املطلوب منها الت�سليم اأ�سب��اب وجيهة تدعوها 

اإىل العتق��اد ب��اأن طلب ت�سليم املجرمني لرتكابهم اجلرائم املذك��ورة يف املادة 2، اأو طلب امل�ساعدة 

القانونية املتبادلة فيما يتعلق بهذه اجلرائم، قد قدم بغية حماكمة اأو معاقبة �سخ�س ما ب�سبب العن�سر 

ال��ذي ينتم��ي اإليه اأو ب�سبب دين��ه اأو جن�سيته اأو اأ�سله الإثني اأو راأيه ال�سيا�س��ي، اأو باأن ا�ستجابتها 

للطلب �سيكون فيها م�سا�س بو�سع ال�سخ�س املذكور لأي من هذه الأ�سباب."

وُرف�س��ت اأي�سا حماولت لل�ستن��اد اإىل ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية كم��ربر للجرائم املحلية. وهناك   -264

مث��الن من ال�س��ودان مثريان للهتمام. ففي �سباط/فرباير 1973 احتج��زت منظمة اأيلول الأ�سود رهائن يف 

�سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف اخلرطوم. وطالب املحتجزون بالإفراج عن �سرحان �سرحان، الذي كان قد 

اأدين يف عام 1969 باغتيال ال�سيناتور الأمريكي روبرت كينيدي، وعن �سجناء عديدين حمتجزين يف الأردن 

واإ�سرائيل واأملانيا. وعندما مل تلّب مطالب حمتجزي الرهائن قتلوا دبلوما�سيني اأمريكيني ودبلوما�سي بلجيكي. 

ورف�س��ت املحكمة العليا يف ال�سودان املزاع��م باأنه مبوجب القانون الإن�ساين الدويل ينبغي اعتبار تلك اجلرائم 

 املادت��ان 14 و15 من التفاقية الدولية لقمع الهجم��ات الإرهابية بالقنابل )1997(؛ واملادتان 14 و15 من التفاقية الدولية لقمع 
)45(

متوي��ل الإرهاب )1999(؛ واملادت��ان 15 و16 من التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب الن��ووي )2005(؛ واملادتان 11-األف و11-باء من 

تعدي��ل اتفاقي��ة احلماية املادية للمواد النووي��ة )2005(؛ واملادتان 11 مكررا و11 مك��ررا ثانيا من بروتوكول ع��ام 2005 امللحق باتفاقية قمع 

الأعمال غري امل�سروعة املوجهة �سد �سلمة امللحة البحرية.
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جرائ��م �شيا�شية ارتكبت بغر���ض دعم املقاومة الفل�شطينية. وق�شت املحكمة ب��اأن اتفاقيات جنيف ل تنطبق 

عل��ى اأعم��ال العنف التي ترتكب يف ال�شودان �ش��د دبلوما�شيني من البلدان الت��ي يعي�ض ال�شودان معها يف 

خذ الغر�ض ال�شيا�شي لأفعال املدعى عليهم بعني العتبار يف حتديد مدة عقوبتهم، ولكن مل يعترب 
ُ
�ش��لم. واأ

)46(

مربرا من �شاأنه اأن مينع املحاكمة.

ومت التو�شل اإىل نتيجة م�شابهة يف قرار يتعلق بهجمات وقعت يف اخلرطوم يف عام 1988. فقد دخل   -265

اإىل ال�ش��ودان لغر�ض مهاجمة امل�شالح الغربية خم�شة فل�شطيني��ون ينتمون اإىل منظمة تطلق على نف�شها ا�شم 

اخلليا الثورية العربية. وُوجهت نريان الأ�شلحة الر�شا�شة وامل�شد�شات والقنابل اليدوية اإىل 'نادي ال�شودان'، 

ف��اأدت اإىل اإ�شابة اأحد املواطنني ال�شودانيني. ويف غرفة الطعام يف فندق الأكروبول قتلت قنبلة موظفا بريطانيا 

يف الأمم املتحدة وزوجته وطفلني، وت�شببت يف وفاة ثلثة اآخرين اأجانب و�شودانيني وجرح �شبعة �شحايا. وردا 

عل��ى الدف��ع باأن هذه الأعمال كانت جرمية �شيا�شية، ق�شت املحكم��ة ال�شودانية باأن الطابع ال�شيا�شي املدعى 

للجرمي��ة قد تكون له اأهمية فيما يتعل��ق باأغرا�ض ت�شليم املطلوبني اأو اإ�شدار الأحكام، ولكن لي�ض فيما يتعلق 

)47(

باإثبات تهمة ارتكاب جرمية جنائية حملية.

جيم- حالت ال�ستدراج والطرد

ل توجد قاعدة يف القانون الدويل حتظر ت�شليم اأي �شخ�ض مت ا�شتدراجه من وطنه عن طريق اخلداع.   -266

وحتى عندما يكون ت�شليم املطلوبني ممكنا فكثريا ما ُيطرد املتهمون لأ�شباب تتعلق بالأمن القومي اأو بالهجرة، 

واأحيانا دون اأي اإجراء ق�شائي. وقد ل مينع هذا ال�شرب من عمليات الرتحيل البلد الذي ُيطرد اإليه ال�شخ�ض 

م��ن اأن ميار�ض عليه الولي��ة الق�شائية اجلنائية تبعا لقانونه الداخلي. ويتبع كثري م��ن البلدان مبداأ اأن املحاكم 

ل تق��وم عادة با�شتق�شاء الكيفي��ة التي حتقق بها وليتها على ال�شخ�ض. غري اأن مثل هذه احلالت يدقق فيها 

تدقيقا �شارما اإذا كانت هناك اأي م�شاألة تتعلق بالتعذيب اأو املعاملة التمييزية اأو توقيع عقوبة الإعدام.

وق��د در�شت املحكمة الد�شتوري��ة الحتادية يف اأملانيا املراجع الدولية وق��ررت اأنه ل توجد قاعدة يف   -267

القان��ون ال��دويل متنع الت�شليم عندما يك��ون الأ�شخا�ض قد ا�شُتدرجوا من وطنهم ع��ن طريق احليلة. فقد قام 

خمرب با�شتدراج م�شوؤول يف اأحد البلدان التي ل ت�شلِّم رعاياها و�شكرتريته اإىل اأملانيا. وبينما كانا هناك، تلقت 

اأملاني��ا طلبا لت�شليمهما، اعرت�ش��ت عليه حكومة البلد الذي يحملون جن�شيت��ه. وطلب الهاربان من املحكمة 

الد�شتوري��ة الأملاني��ة اأن تقرر اأن هناك قاعدة يف القانون الدويل حتظ��ر ت�شليم اأي �شخ�ض مت ا�شتدراجه بوا�شطة 

اخلداع ليغادر بلده. وق�شت املحكمة باأنه ل يوجد مثل هذه القاعدة، واأن غالبية املحاكم جتيز ت�شليم املطلوبني 

يف احل��الت الت��ي يكون فيها ال�شخ�ض ق��د ا�شُتدرج عن طريق اخلداع ملغادرة بل��ده. ومل تتخذ املحكمة اأي 

)48(

موقف ب�شاأن احلالت التي يكون فيها ال�شخ�ض املطلوب ت�شليمه قد اخُتطف بالقوة.

 Judicial Precedents in Combating Terrorism in Sudan و�ش��ف ق�شي��ة رزق �شامل اأبو غ�ش��ان واآخرون، ال��وارد يف املن�ش��ور 
)46(

)2007( ال�شادر من برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب، التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.

 Judicial Precedents in Combating Terrorism in Sudan و�ش��ف ق�شي��ة �شريف عزت عطوي واآخ��رون، ال��وارد يف املن�ش��ور 
)47(

)2007( ال�شادر من برنامج بناء قدرات مكافحة الإرهاب، التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.

 القرار ال�شادر يف BverfG, 2BvR 1506/03 بتاريخ 2003/11/5.
)48(
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ويف مناق�شة انت�شار انتهاكات جواز ال�شفر والتاأ�شرية يف الف�شل الرابع، الباب هاء، النتهاكات املتعلقة   -268

بالهوي��ات امل��زورة وبالهجرة، ُذكرت حالت عديدة لإعادة اع�شاء يف اجلي���ض الحمر الياباين اإىل اليابان، مبا 

ر�شلوا اإىل الأردن، وُرف�ض دخولهم هناك، و�ُشلموا اإىل ال�شلطات 
ُ
يف ذلك اإعادة اأربعة اأفراد ُطردوا من لبنان، واأ

اليابانية، وُنقلوا جوا اإىل ذلك البلد. ومل يعترب اأي حكم اإدانة من الأحكام ال�شادرة يف حق هوؤلء الأ�شخا�ض 

غري �شليم ب�شبب واقعة طردهم بدل من ت�شليمهم.

ومل تك��ن ق�شي��ة الفاري�ض مات�شني �ش��د الوليات املتح��دة )1992( املعرو�شة عل��ى املحكمة العليا   -269

الأمريكي��ة تتعل��ق بالطرد من جانب حكوم��ة متعاونة. والواق��ع اأن الق�شية كانت مو�ش��ع احتجاجات قوية من 

احلكومة املك�شيكية. فقد قام مواطنون مك�شيكيون يت�شرفون نيابة عن ال�شلطات الأمريكية باختطاف طبيب من 

املك�شيك. ومت ت�شليم الهارب اإىل الوليات املتحدة ملحاكمته بتهمة تورطه يف تعذيب اأحد موظفي وكالة مكافحة 

املخ��درات يف الولي��ات املتحدة. وا�شت�شه��دت املحكمة العليا ب�شوابق تدل على اأنه ي�ش��ح للمحاكم اأن متار�ض 

الولي��ة الق�شائية على �شخ���ض ُجلب ق�شراً اإىل دائرة الخت�شا�ض الق�شائي، فرف�شت اأن ُت�شقط التهم اأو اأن تاأمر 

باإع��ادة املتهم اإىل وطن��ه املك�شيك. وعلى الرغم من الحتجاجات ال�شيا�شي��ة والدبلوما�شية، ا�شتمرت املحاكمة 

 وعل��ى الرغم من اأن القاعدة القانونية التي اأكدها راأي املحكمة مل تكن 
)49(

واأدت يف النهاي��ة اإىل حكم بالرباءة.

متعلق��ة بالإرهاب فق��د اعُتمد عليها يف حماكمات لحقة متعلقة بطرد متهم��ني بالإرهاب. فقد خل�ض القرار يف 

ق�شية الفاري�ض مات�شني اإىل اأن وجود معاهدة لت�شليم املطلوبني ل يحول دون احل�شول على الخت�شا�ض الق�شائي 

ال�شخ�شي بو�شائل اأخرى ما مل حتظرها املعاهدة �شراحة. كما خل�ض اإىل اأن الو�شائل التي ُجلب بها ال�شخ�ض اإىل 

املحكمة ل توؤثر عادة يف وليتها الق�شائية ما دامت ل تنطوي على التعذيب اأو غريه من الو�شائل اللاإن�شانية.

وات�شاق��ا مع هذا ال��راأي، اأدين خمتطف طائرة م�ش��ر للطريان علي رزاق يف الولي��ات املتحدة بتهمة   -270

 وُطرد رمزي يو�شف من باك�شتان واأدين يف نيويورك بتهمة امل�شاركة يف 
)50(

القر�شنة اجلوية بعد طرده من نيجرييا.

اأول حماولة تفجري لتدمري مركز التجارة العاملي يف عام 1992 بوا�شطة �شاحنة ملغومة يف مراآب وقوف ال�شيارات 

باملرك��ز. ومب��ا اأن طرده حدث بعد يوم م��ن اعتقاله، كما هو مو�شح يف راأي حمكم��ة ال�شتئناف، فيمكن للمرء 

 وُطرد اثنان من مفجري ال�شفارتني 
)51(

اأن يفرت���ض اأن الأم��ر مل ينطو على اأي اإجراءات ت�شليم ق�شائية مطول��ة.

يف نريوب��ي ودار ال�شلم، حممد �شديق عودة وحممد العوهلي وخلفان حمم��د، من كينيا )العوده والعوهلي(، 

��ل اأحدهم من جنوب اأفريقيا )خلفان حممد(. وقد ا�شتعان��ت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان، والهيئة  وُرحِّ

ال�شابق��ة لها يف فح�ض احلالت، وهي اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�شان، باتخاذ تدابري موؤقتة يف بع�ض املنا�شبات 

لتاأخ��ري حالت الط��رد. اإل اأن املحكمة اأيدت عددا من حالت الطرد املث��رية للجدل، مبا يف ذلك ق�شية فريدا 

�شد اإيطاليا، )1980(، DR 20 21؛ وق�شية كلو�ض األتمان )باربي( �شد فرن�شا )1984( 83/10689؛ وق�شية 

�شانت�شي���ض رامريي�ض �ش��د فرن�ش��ا )DR 86-B ،)1996 95. وتناول راأي الدائرة الك��ربى للمحكمة يف ق�شية 

اأوَج��لن �شد تركيا، رق��م 99/46221 )3 كان��ون الأول/دي�شمرب 2005( القب�ض على عب��د اهلل اأوَجلن يف 

كيني��ا واإعادته اإىل تركيا للمحاكمة. واأوَجلن معروف جيدا بو�شفه زعي��م حزب العمال الكرد�شتاين. وكانت 

�ض على جرائم قتل متعددة وعلى 
َّ
الإنرتب��ول قد اأ�ش��درت اإخطاراً اأحمر ب�شاأن اأوجلن ا�شتنادا اإىل تهم باأنه حر

التمرد �شد احلكومة الرتكية.

 نتيج��ة للخلف ح��ول الختطاف، مت التفاو�ض لحقا على معاه��دة بني املك�شيك والوليات املتح��دة حتظر عمليات الختطاف 
)49(

ع��رب احل��دود. ومل تدخل املعاهدة حيز النفاذ بعد. وعلوة على ذلك، رف��ع الفاري�ض مات�شني دعوى على احلكومة الأمريكية ومن نفذوا عملية 

اختطاف��ه، وح�ش��ل على حكم ل�شاحله يف حمكمة ابتدائية، ولكن يف عام 2004 و�شلت الق�شية اإىل املحكمة العليا يف الوليات املتحدة، التي 

حكمت باأن القوانني املنطبقة ل ت�شمح برفع دعوى ب�شان القب�ض على �شخ�ض مت خارج الوليات املتحدة.

.United States v. Rezaq, 134 F. 3rd 1121 (D.C. Cir. 1998), West Publishing Company 
)50(

.Youssef v. United States, 327 F. 3d 56 (2nd Cir. 2003), West Publishing Company 
)51(
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وق��د طرد اأوَجلن من �شوريا يف عام 1998، و�شعى دون جن��اح اإىل احل�شول على اللجوء ال�شيا�شي   -271

يف ع��دة بل��دان. ويف نهاية املطاف دخل كينيا، حيث قام اأفراد من �شفارة اأجنبية با�شطحابه عرب املطار اإىل مقر 

اإقام��ة ال�شف��ري. وا�شتكت كينيا لحقا من اأن اأوَجلن دخل كينيا دون اأن يعلن عن هويته اأو اأن مير عرب مراقبة 

ج��وازات ال�شف��ر، وباأن ال�شفري املعني نفى يف البداية اأن ال�شخ���ض كان اأوَجلن. وبعد لقاء مع وزير اخلارجية 

الكين��ي، اأبل��غ ال�شفري اأوَجلن باأنه حر يف املغ��ادرة. واأخذت ال�شلطات الكينية اأوَج��لن اإىل املطار، و�شلمته 

اإىل ال�شلط��ات الرتكي��ة التي كانت يف النتظ��ار والتي نقلته اإىل تركيا على الف��ور ملحاكمته. وقررت املحكمة 

اأن التهام��ات الرتكي��ة ي�شمح بها القانون، ثم بحثت فيما اإن كان��ت الأعمال التي قام بها امل�شوؤولون الأتراك 

تنتهك ال�شيادة الكينية والقانون الدويل. وبعد اأن تبني للمحكمة اأنه كان هناك تعاون طوعي غري ر�شمي بني 

ال�شلطات الرتكية وال�شلطات الكينية، قررت اأن عمليتي اإلقاء القب�ض والنقل متتا وفقا ل�"اإجراء م�شرح به يف 

الإن�شان. حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   1-5 املادة  القانون" لأغرا�ض 

وم��ن بني الق�شاي��ا ال�شابقة على ق�شية اأوَجلن ق�شيتان ميك��ن ا�شتخل�ض درو�ض مفيدة منهما بوجه   -272

خا���ض وهما ق�شية كلو�ض األتمان )باربي( �شد فرن�شا، رقم 83/10689، وق�شية اإيليت�ض رامريي�ض �شانت�شي�ض 

�ش��د فرن�شا، رقم 95/8780. ذلك لأن ل��دى فرن�شا قانون ين�ض على ما يلي: "يك��ون ت�شليم املطلوبني الذي 

 وقد ا�شتعر�شت 
حت�شل عليه احلكومة الفرن�شية لغيا وباطل يف غري احلالت املن�شو�ض عليها يف هذا القانون.")52(

املفو�شي��ة الأوروبية، يف �شي��اق قرارها بعدم وجود اأي انتهاك للتفاقية الأوروبي��ة حلقوق الإن�شان، النتائج التي 

تو�شل��ت اإليها املحاك��م الوطنية الفرن�شية التي بتت يف اعرتا�شات املدعى عليه. و�شملت تلك النتائج قرارا باأن 

تنفيذ مذكرة  عمليات النقل مل تنطو على ت�شليم املطلوبني، و"اأنه يف غياب اأي اإجراء لت�شليم املطلوبني" يكون 

توقي��ف يف فرن�ش��ا عل��ى �شخ�ض فر اإىل اخلارج "لي���ض باأي حال م�شروط��ا بعودة الأخري طوعي��ا اإىل فرن�شا ول 

با�شتخدام اإجراء ت�شليم مطلوبني". وجاء يف راأي اللجنة يف ق�شية األتمان )باربي( ما يلي:

     "ب�ش��اأن م�شاألة التدابري التي ُطبقت عل��ى مقدم الطلب قبل ت�شليم��ه اإىل ال�شلطات الفرن�شية، اأي 

اإلق��اء القب�ض عليه يف بوليفيا واحتجازه يف ذلك البلد وخ��لل الرحلة اإىل كاين، ترى املفو�شية اأن 

ال�شلط��ات البوليفي��ة هي التي اتخذت هذه التدابري، وهي وحدها الت��ي تتحمل امل�شوؤولية عنها يف 

القانون الدويل.

    بي��د اأنه ل يزال م��ن ال�شروري درا�شة م�شاأل��ة انتهاك التفاقية من جانب فرن�ش��ا بعد ت�شليم مقدم 

الطلب اإىل ال�شلطات الفرن�شية يف 5 �شباط/فرباير 1983.

    وح��ول هذه النقط��ة، ترى اللجنة، اأول، اأن التفاقية ل تت�شمن اأحكام��ا �شواء ب�شاأن ال�شروط التي 

ميك��ن مبوجبها اأن تت��م املوافقة على ت�شليم املطلوبني اأو ب�شاأن الإج��راءات التي ينبغي تطبيقها قبل 

املوافقة على ت�شليم املطلوبني. ويرتتب على ذلك اأنه، حتى اإذا كان بالو�شع و�شف طرد مقدم الطلب 

عة فاإن هذا لن ي�شكل يف حد ذاته انتهاكا للتفاقية." باأنه عملية ت�شليم مقنَّ

 Loi du 10 Mars 1927. " L'extradition obtenue par le Gouvernement francais est nulle, si elle est intervenue en 
)52(

."dehors des cas prevus par le presente loi
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ويف ق�شي��ة رامريي�ض �شانت�شي���ض �شد فرن�شا، �شلمت ال�شلطات ال�شوداني��ة الهارب، املعروف با�شم   -273

الإرهاب��ي كارلو�ض، اإىل ال�شلطات الفرن�شي��ة، التي اأعادته اإىل فرن�شا. وعند و�شول املدعى عليه طّبق عليه اأمر 

معّل��ق كان قد �شدر بالقب�ض عليه بتهمة تفجري �شيارة ملغوم��ة اأ�شفر عن مقتل �شخ�ض واحد واإ�شابة �شبعني 

�شخ�شا يف باري�ض يف عام 1982. وكان قرار املفو�شية كما يلي:

    "من حيث اإن مقدم الطلب ي�شتكي من اأن فرن�شا مل تتخذ اإجراءات ت�شليم املطلوبني، ت�شري اللجنة 

اإىل اأن التفاقي��ة ل تت�شم��ن، باأية ح��ال، اأحكاما �شواء ب�شاأن الظروف التي جت��وز فيها املوافقة على 

ت�شليم املطلوبني اأو الإجراءات الواجب اتباعها قبل اأن يجوز الت�شليم. ويرتتب على ذلك اأنه حتى 

م��ع افرتا�ض اأن الظ��روف التي و�شل فيها مقدم الطلب اإىل فرن�شا ميك��ن و�شفها باأنها عملية ت�شليم 

عة فاإن هذا ل ميكن اأن ي�شكل، يف حد ذاته، انتهاكا للتفاقية."  مقنَّ

ويلحظ راأي املفو�شية اأن املحكمة الداخلية الفرن�شية �شبق اأن حكمت مبا يلي: 

    "يف هذه احلالة، ل ميكن ملقدم الطلب اأن يجادل باأنه كان هناك اأي انتهاك حلكم من اأحكام القانون 

ال�شادر يف 10 اآذار/مار�ض 1927، لأنه مل ُتتخذ يف حقه اأي اإجراءات ت�شليم ...

* * *    

    وع��لوة عل��ى ذلك فاإن ال�شواب��ق الق�شائية تظهر اأي�ش��ا اأن الظروف التي ُيلق��ى فيها القب�ض على 

�شخ���ض ما، تتَّخذ يف حقه اإجراءات ب�شفة قانونية وي�شدر يف حقه اأمر قب�ض �شليم، ومت فيها ت�شليمه 

اإىل ال�شلط��ات القانونية الفرن�شي��ة، لي�شت يف حد ذاتها كافية جلعل الإجراءات باطلة، �شريطة اأن ل 

تك��ون ال�شلطات الفرن�شية ق��د األغت اإجراءات البحث عن احلقيقة وال�شعي اإىل اإثباتها، ول جعلت 

من امل�شتحيل على الدفاع اأن ميار�ض حقوقه اأمام �شلطات التحقيق واملحاكم التي تنظر الق�شايا."

وراأت املحكم��ة الد�شتورية يف جنوب اأفريقيا اأن الإبعاد ينتهك القانون املحلي يف ق�شية حممد �شد   -274

 فقد تقدم تن�زاين بطلب للح�شول على تاأ�شرية زي��ارة جلنوب اأفريقيا قبل يوم من تفجري 
)53(

جن��وب اأفريقي��ا.

ال�شف��ارة الأمريكية يف دار ال�ش��لم، وو�شل اإىل جنوب اأفريقيا يف اليوم الت��ايل للتفجري، حيث طلب اللجوء 

بعد من جنوب اأفريقيا اإىل الوليات 
ُ
حت��ت ا�شم م�شتعار. وتبني لحقا اأنه اأحد املتهمني بارتكاب التفج��ري، واأ

املتحدة. وكان احلكم بالإعدام عقوبة ميكن فر�شها على اجلرائم املن�شوبة اإليه. وراأت املحكمة العليا يف جنوب 

اأفريقيا اأن ذلك الإبعاد غري �شليم اإجرائيا، واأنه بالنظر اإىل اإمكان توقيع عقوبة الإعدام فاإن تنازل حممد اخلا�ض 

بالإبع��اد باط��ل. وكان املربر الذي ا�شتندت اإليه هو معار�شة جنوب اأفريقيا لعقوبة الإعدام. و�شدر اأمر باإحالة 

راأي حمكمة جنوب اأفريقيا اإىل قا�شي املحكمة الأمريكية التي تقوم مبحاكمة ال�شيد حممد. ويف وقت اإ�شدار 

بلغت هيئة املحلَّفني بر�شالة حمكمة جنوب اأفريقيا. ومل تفر�ض هيئة املحلَّفني عقوبة الإعدام، واأدى 
ُ
احلكم، اأ

زهقت نتيجة التفجري.
ُ
ذلك اإىل فر�ض عق�وبة ال�ش�جن املوؤبد ب�شبب الأرواح التي اأ

 Khalfan Khamis Mohammed v. President of the Republic of South Africa and Six Others, No. 17/01 CCT,  
)53(

.decided 28 May 2001
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دال-     ال�سمانات الدبلوما�سية

اأ�شبح من امل�شتبعد على نحو متزايد، يف حالت ت�شليم املطلوبني والإبعاد واللجئني، اأن يت�شنى عن   -275

طري��ق ال�شمانات الدبلوما�شية ب�شاأن املعاملة العادلة، دون وجود اآليات فعالة للتحقق، التغلب على ادعاءات 

التعر�ض خلطر التعذيب اأو ال�شطهاد ال�شيا�شي. 

ويف ق�شية حممد املذكورة اأعله، اأ�شارت املحكمة الد�شتورية بجنوب اأفريقيا اإىل افرتا�شها اأنه لو كان   -276

ُقدم طلب لت�شليم حممد الهارب لكانت قد متت املوافقة عليه. وكان اأ�شا�ض ال�شماح بالت�شليم �شيكون تعهداً 

دبلوما�شي��اً من الوليات املتحدة باأن ت�شليمه لن ي��وؤدي اإىل توقيع عقوبة الإعدام عليه. ومثل هذه التعهدات 

هي وعود من ال�شلطات التنفيذية يف الدولة يتم نقلها عرب القنوات الدبلوما�شية وتفيد باأن تدابري حماية معينة 

�شرُتاع��ى اأو اأن ممار�ش��ات معينة �شُتجتنب. وقد اأ�شبحت ال�شمانات باأن عقوبة الإعدام لن تفر�ض، اأو اأنها اإذا 

فر�شت لن تنفذ، �شائعة يف عمليات ت�شليم املطلوبني بني الدول التي حتظر عقوبة الإعدام وبلدان معينة تفر�ض 

ه��ذه العقوبة. وميك��ن اأي�شا اإ�شدار تعهدات دبلوما�شي��ة تفيد باأن الت�شليم لن ي��وؤدي اإىل تعذيب اأو حماكمة 

متييزي��ة اأو معامل��ة غري عادلة، ولكن هذه التعهدات تثري جدًل اأ�شد مما يثريه غريها. وهناك عدد من التفاقات 

الثنائي��ة واملتعددة الأطراف التي ت�شمح برف�ض التعاون الدويل عندم��ا يكون هناك خطر التعر�ض للتعذيب، 

ومن بينها اتفاقية مناه�شة التعذيب لعام 1984 والتفاقية اخلا�شة بو�شع اللجئني لعام 1951. وعلوة على 

ذل��ك، يحظر العديد من ال�شكوك التعاون اأو ي�شم��ح برف�شه اإذا كان هناك �شبب للخ�شية من الت�شرر ب�شبب 

الراأي ال�شيا�شي اأو العرق اأو الدين اأو غري ذلك من الأ�شباب التمييزية، اأو ملجرد الإجحاف يف املحاكمة التي 

ُيطلب التعاون الدويل من اأجلها.

وق��د ت�شمنت اتفاقيات الأمم املتحدة ذات ال�شلة بالإرهاب التي مت التفاو�ض عليها منذ عام 1997   -277

مادة منطية ت�شمح برف�ض طلبات ت�شليم املطلوبني وامل�شاعدة املتبادلة، ترد بال�شيغة التالية:

    "لي�ض يف هذه التفاقية ما يف�ّشر على اأنه يفر�ض التزاما بت�شليم املجرمني اأو بتقدمي امل�شاعدة القانونية 

املتبادلة اإذا توف��رت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�شليم اأ�شباب وجيهة تدعوها اإىل العتقاد 

ب��اأن طلب ت�شليم املجرمني لرتكابهم اجلرائ��م املذكورة يف )التفاقية( اأو طل��ب امل�شاعدة القانونية 

املتبادل��ة فيما يتعلق بهذه اجلرائم، قد قدم بغية حماكمة، اأو معاقبة، �شخ�ض ما ب�شبب العرق الذي 

ينتمي اإليه اأو ب�شبب دينه اأو جن�شيته اأو اأ�شله الإثني اأو راأيه ال�شيا�شي، اأو باأن ا�شتجابتها للطلب من 

�شاأنها اأن مت�ض بو�شع ال�شخ�ض املذكور لأي من هذه الأ�شباب.")54(

وحتظ��ر ال�شيغة الواردة يف التفاقي��ة اخلا�شة بو�شع اللجئني لعام 1951 الطرد اإىل اأي مكان تكون   -278

في��ه حي��اة طالب اللجوء اأو حريته مه��ددة ب�شبب عرقه اأو دينه اأو جن�شيته اأو انتمائ��ه اإىل فئة اجتماعية معينة 

اأو راأي��ه ال�شيا�ش��ي. ول ي�شري ذلك ال�شك اإىل اأي معيار لتحديد م��ا ي�شكل تهديدا. واملعيار الوارد يف اتفاقية 

مناه�ش��ة التعذيب ويف ال�شكوك العاملية ذات ال�شلة بالإرهاب، التي اعتمدت لحقا، يرد بعبارة "اإذا توفرت 

 توج��د �شيغ��ة مطابق��ة فعلياً يف التفاقية الدولية لقم��ع الهجمات الإرهابي��ة بالقنابل لعام 1997، والتفاقي��ة الدولية لقمع متويل 
)54(

الإرهاب لعام 1999، والتفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي لعام 2005، وتعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية لعام 2005، 

وبروتوكول عام 2005 لتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �شد �شلمة امللحة البحرية.
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اأ�شب��اب وجيهة تدعوها للعتقاد". ويتطلب التنبوؤ بالكيفية التي �شُيطبق بها ذلك املعيار يف املمار�شة العملية 

درا�ش��ة عدد م��ن العوامل، من بينها م�ش��ادر الإثبات التي تنظ��ر فيها املحاكم، وطريق��ة التعامل مع م�شائل 

امل�شداقية، والعناية التي توليها الأو�شاط املعنية بحقوق الإن�شان للم�شاألة.

ومبوجب املادة 22 من اتفاقية مناه�شة التعذيب، ميكن اأن توافق اأي دولة بر�شاها على اأنه يجوز للجنة   -279

عي حدوث  مناه�شة التعذيب املن�شاأة مبوجب ذلك ال�شك اأن تنظر يف البلغات التي يقدمها اأي �شخ�ض يدَّ

انتهاك للتفاقية من جانب تلك الدولة. وللجنة �شلحية تقدمي وجهات نظرها اإىل الدولة الطرف واإىل الفرد. 

يف ق�شي��ة َعجيزة �ش��د ال�شويد، بالرقم 2003/233، التي �شدر احلكم فيه��ا يف 20 اأيار/مايو 2005، قررت 

اللجن��ة وجود خطر التعر���ض للتعذيب يف البل�د التي ُطرد اإليها ذلك ال�شخ�ض، م�شت�شهدة بتقاريرها اخلا�شة 

ال�شابق��ة. ثم ذكرت اأن خرقا للتفاقية حدث لأن "احل�شول على ال�شمانات الدبلوما�شية الذي، علوة على 

ر اأي اآلية لإنفاذه، مل تكن كافية للحماية من هذا اخلطر الوا�شح". وذكر التقرير الدوري اخلام�ض  ذلك، مل يوفِّ

لل�شويد املقّدم اإىل جلنة مناه�شة التعذيب، واملوؤرخ كانون الأول/دي�شمرب 2005، اإ�شلحا ت�شريعيا دخل حيز 

النف��اذ يف ع��ام 2006. فقانون الأجانب اجلديد ين�ض على اأنه اإذا خل�شت هيئة دولية ذات اخت�شا�ض بالنظر 

يف ال�شكاوى الفردية اإىل اأنه ل ينبغي رف�ض دخول الأجنبي اأو طرده اأو ترحيله، يح�شل ال�شخ�ض تلقائيا على 

ت�شري��ح بالإقامة. ويف احلالت التي توجد فيها اأ�شباب غري عادية لعدم اإ�شدار هذا الت�شريح، يبقى الأجنبي 

يف ال�شويد بانتظار حدوث املزيد من التطورات.

ويف ق�شي��ة تنتو�ض �شد جمل�ض طعون اللجئني، نق�ش��ت حمكمة عليا يف جنوب اأفريقيا قرارا بعدم   -280

 وكان ال�شاكي قد دخل جنوب اأفريقيا بجواز �شفر مزيف، وكان يعي�ض يف بلدان خمتلفة 
)55(

من��ح حق اللجوء.

مل��دة حوايل 20 �شن��ة بهويات مزورة. وعند منحه حق اللجوء، اعتمدت املحكم��ة على �شهادات ور�شائل من 

منفي��ني ليبي��ني، من بينهم ويل عهد الأ�شرة املالكة ال�شابقة، وتقارير واردة من موؤ�ش�شة الرقيب حلقوق الإن�شان 

الليبي��ة، ومنظم��ة الت�شامن حلق��وق الإن�شان، ومنظمة العفو الدولي��ة. واأيدت هذه الوثائق ادع��اء تنتو�ض باأنه 

يخ�ش��ى لأ�شباب وجيه��ة اأن يتعر�ض لل�شطهاد. وا�شتندت املحكمة اأي�ش��ا اإىل اأنها وجدت تباينا يف التواريخ 

يف م��واد التحقي��ق التي ُقدمت دعما لطلب ت�شليم، كما ا�شتندت اإىل تقارير يف و�شائل الإعلم ب�شاأن حماكمة 

لأجان��ب يف ليبيا حظيت بتغطية اإعلمية وا�شعة. ويف ق�شية �شعدي �شد اإيطاليا، برقم 6/37201، التي �شدر 

احلكم فيها يف 28 �شباط/فرباير 2008، ا�شتندت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان، بقدر كبري، يف قرارها باأن 

ال�شاك��ي �شيتعر�ض خلطر التعذيب اإذا مت ترحيله، اإىل تقارير من�شورة، م�شت�شهدة بثلثة تقارير من منظمة العفو 

الدولية وتقرير من منظمة ر�شد حقوق الإن�شان )هيومان رايت�ض ووت�ض( وقرار �شادر من الربملان الأوروبي.

وتذك��ر درا�ش��ة اخل�بري الرو�شي ق���رار املح�كمة الأوروبي��ة حلقوق الإن�شان يف ق�شي��ة اإ�شماعيلوف   -281

واآخ��رون �ش��د رو�شيا، الطل��ب 6/2947، التي �شدر احلكم فيه��ا يف 24 ني�شان/اأبري��ل 2008. وقد قررت 

املحكمة ما يلي:

واأخ��ريا، �شتدر�ض املحكمة حج��ة احلكومة التي مفادها اأن �شمان��ات املعاملة اإن�شانية ...   -127"    

وفرت لل�شاكني �شمانة كافية ل�شلمتهم. وقد حذرت املحكمة يف حكمها ال�شادر يف ق�شية �شاهال 

م��ن العتم��اد على ال�شمان��ات الدبلوما�شية من التعذي��ب التي ت�شدر من دول��ة يكون التعذيب 

متف�شي��ا اأو م�شتمرا فيها )انظر ق�شية �شهال، املذك��ورة اأعله، الفقرة 105(. ويف ق�شية �شعدي �شد 

.No. 13182/06, S. Africa High Court, 14 August 2007 (Transvaal Provincial Division) )55(
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اإيطالي��ا الأخرية، راأت املحكم��ة اأي�شا اأن ال�شمانات الدبلوما�شية لي�شت يف حد ذاتها كافية ل�شمان 

حماية وافية من خطر اإ�شاءة املعاملة، حيثما تكون م�شادر موثوق بها قد اأفادت بلجوء ال�شلطات اإىل 

ممار�ش��ات من الوا�شح اأنها تخالف مبادئ التفاقية اأو بتغا�شي ال�شلطات عن تلك املمار�شات )انظر 

ق�شي��ة �شعدي، املذكورة اأعله، الفقرتني 147 و148(. وبالنظر اإىل اأن ممار�شة التعذيب. . . تو�شف 

م��ن قب��ل خرباء دوليني مرموق��ني باأنها ممار�شة منهجي��ة )انظر الفقرة اأعله(، ف��اإن املحكمة لي�شت 

مقتنعة باأن ال�شمانات ... توفر �شمانا موثوقا من خطر اإ�شاءة املعاملة 

    128-     وتبع��ا لذل��ك فاإن اإعادة ال�شاكني ق�شريا �شتوؤدي اإىل انته��اك للمادة 3، لأنهم �شيواجهون 

خطرا �شديدا من التعر�ض للتعذيب اأو املعاملة اللاإن�شانية اأو املهينة هناك."

وتلفت درا�شة اخلبري الرو�شي النتباه اإىل ما جاء يف الراأي املخالف جزئيا الذي مفاده ما يلي:  -282

ل ا�شتنتاج وجود انتهاك حمتمل للمادة 3 من التفاقية 'يف حال اإنفاذ اأوامر الت�شليم على      "... ي�شكِّ

ال�شاكني' فهما متطرفا للحكم الذي �شدر موؤخرا يف ق�شية �شعدي �شد اإيطاليا، )بالرقم 6/37201، 

[الدائرة الكربى]، احلكم ال�شادر يف 28 �شباط/فرباير 2008( ول �شيما لل�شتنتاج التايل: 'يتوقف 
الوزن ال��ذي يعطى لل�شمانات املقدمة من الدولة امل�شتقبلة، يف كل حالة على حدة، على الظروف 

ال�شائ��دة يف الوقت ذي ال�شلة' )انظر ق�شية �شع��دي، املذكورة اأعله، الفقرة 148(. وجتدر الإ�شارة 

اإىل اأن��ه يف احلكم ال�شادر عن الدائرة الكربى يف ق�شي��ة ماماتكولوف وع�شكروف �شد تركيا ب�شاأن 

ت�شليم املطلوبني اإىل نف�ض البلد—... —خل�شت املحكمة اإىل ما يلي ، مع اإيلء العتبار ل�شمان 

مت احل�ش��ول عليه من احلكومة. . . قبل تاري��خ الت�شليم: 'لي�ض بو�شع املحكمة اأن ت�شتنتج، يف �شوء 

املواد املعرو�شة عليها، اأنه كانت توجد اأ�شباب جوهرية يف التاريخ املذكور اآنفا للعتقاد باأن ال�شاكني 

يواجه��ون خطرا حقيقيا يتمث��ل يف املعاملة املحظ��ورة مبوجب املادة 3'، )انظ��ر ق�شية ماماتكولوف 

وع�شكروف �شد تركيا [الدائرة الكربى]، بالرقمني 99/46827 و99/46951، التي مت البت فيها 

يف 4 �شباط/فرباير 2005، الفقرة 77، من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان 1-2005(."

ووَرد يف ال��راأي املخال��ف اأن املحكمة و�شعت موقفها القانوين تو�شيعا جذري��ا يف ق�شية �شعدي. ولي�ض اأكيدا 

م��ا اإن كان الختلف يف النتائج بني ق�شية ماماتكولوف وع�شك��روف �شد تركيا وق�شية اإ�شماعيلوف قد تاأثر 

بالأح��داث الت��ي وقعت يف ال�شنوات الثلث الفا�شلة بني القرارين. وم��ا هو موؤكد هو اأنه يف ق�شية ال�شعدي 

وق�شي��ة اإ�شماعيلوف قبلت الدائ��رة الكربى للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ش��ان تقارير اأجهزة الأمم املتحدة 

واملنظم��ات غ��ري احلكومية املعنية بحق��وق الإن�شان اأو اأعطتها وزن��ا اإثباتيا كبريا، وكانت غ��ري مائلة اإىل قبول 

ال�شمانات التي تناق�شها تقارير تلك الهيئات.

ويف ق�شية �شوري�ض �شد كندا )2002(، نق�شت املحكمة العليا الكندية اأمر ترحيل �شخ�ض منت�شب   -283

اإىل منظمة انف�شالية متار�ض العنف، وا�شرتطت عقد جل�شة ا�شتماع جديدة، معتمدة على ما يلي:

    "التقاري��ر املتعلقة بحقوق الإن�شان ... التي تفيد باأن ا�شتخ��دام التعذيب منت�شر على نطاق وا�شع، 

وخ�شو�ش��ا �شد من ي�شتبه يف ع�شويته��م يف )احلركة النف�شالية(. ففي تقرير موؤرخ يف عام 2001، 

ذكرت منظمة العفو الدولية حوادث تعذيب متكررة على يد ال�شرطة واجلي�ض، مبا يف ذلك تقرير باأن 

خم�شة عمال اعتقلوا لل�شتباه يف تورطهم يف )احلركة( تعر�شوا للتعذيب على اأيدي ال�شرطة. وتويف 

اأحدهم نتيجة للتعذيب على ما يبدو".
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ويف اآب/اأغ�شط���ض 2006 اأ�ش��درت �شعبة خدمات احلماية الدولية التابع��ة ملفو�شية الأمم املتحدة   -284

ل�ش��وؤون اللجئني مذكرة ب�شاأن ال�شمانات الدبلوما�شية واحلماي��ة الدولية للجئني. واأكدت املذكرة جمددا 

ر الأمم املتحدة اخلا�ض املعني بحماية حقوق الإن�ش��ان واحلريات الأ�شا�شية يف  النتائ��ج التي تو�شل اإليها مق��رِّ

�شي��اق مكافحة الإرهاب وكذلك مفو�ض الأمم املتحدة ال�شامي حلقوق الإن�شان. وم�شمون هذه النتائج هو اأنه 

ل ينبغ��ي ال�شعي للح�شول على ال�شمانات الدبلوما�شي��ة اأو العتماد عليها عندما يكون هناك منط ثابت من 

النته��اكات اجل�شيم��ة اأو ال�شارخة اأو اجلماعية حلقوق الإن�شان، اأو من املمار�ش��ة املنهجية للتعذيب. واأعرب 

املق��رر اخلا�ض يف وق��ت لحق عن راأي مفاده اأن الآليات اخلا�شة مبرحلة ما بع��د الإعادة ل تفعل �شيئا يذكر 

للتخفيف من خطر التعر�ض للتعذيب، وقد اأثبتت عدم فعاليتها، وينبغي األ ُت�شتخدم. وذكر املفو�ض ال�شامي 

حلق��وق الإن�ش��ان اأن ال�شمانات الوحيدة امل�شموح به��ا يتعني اأن ت�شمل اإ�شرافا بال��غ التدخل ومتطورا، مثل 

املراقبة بالفيديو على مدار ال�شاعة.

وعندم��ا تعترب ال��دول اأن ال�شمانات املقدم��ة كافية حلماية ال�شخ�ض الذي يج��ري نقله، ت�شتمر يف   -285

العتم��اد عليه��ا يف احلالت التي تعترب منا�شبة. وقد اعتمدت اأملانيا عل��ى ال�شمانات يف ت�شليم متني قبلن، 

قائ��د املنظمة التي تطلق على نف�شها ا�شم خلفة كولونيا، اإىل تركيا يف عام 2004 لرتكابه جرائم �شد النظام 

الد�شت��وري يف تركي��ا. وهذا ال�شتمرار يف العتماد على ال�شمانات يت�ش��ق مع النهج الذي اتخذته املحكمة 

العلي��ا يف طوكيو يف ت�شليم اخلاطف املذكور يف الف�شل ال�شابع، الباب باء، املتعلق با�شتثناء اجلرائم ال�شيا�شية، 

اإىل ال�ش��ني. وق��د ا�شتظهر ال�شخ�ض مو�شوع طلب الت�شليم باأن مبداأ عدم الإع��ادة الق�شرية مينع ت�شليمه لأنه 

ق��د يتعر�ض لعقوبة الإعدام اأو غريها م��ن �شروب املعاملة اللاإن�شانية. ورف�شت املحكمة العليا يف طوكيو هذا 

الدعاء. وكما هو مو�شح يف درا�شة اخلبري الياباين، كان منطقها هو اأن اجلرم الذي هو متهم به ل ُيعاقب عليه 

بالإعدام. وكانت احلكومة ال�شينية قد اأعطت تاأكيدات باأنها �شرتاعي مبداأ تخ�ش�ض الت�شليم. وينبغي مبوجب 

العرف الدويل اأن يوثق بال�شمان الر�شمي ال�شادر عن الدولة ما مل يوجد اأي �شبب خا�ض للعتقاد مبا يخالف 

تلك الثقة. وف�شل عن ذلك، تن�ض التفاقية املتعلقة بو�شع اللجئني �شراحة على اأنها ل تنطبق على اجلاين 

عندم��ا تك��ون هناك اأ�شباب جدية للعتقاد باأن��ه ارتكب جرمية خطرية خارج بلد اللج��وء قبل طلب اللجوء. 

 هي حماكمة مواطن فرن�شي بتهم��ة الإعداد والتاآمر 
)56(

وكان��ت ق�شي��ة الوليات املتحدة �شد زكري��ا مو�شوي

لل�ش��رتاك يف هج��وم من نوع مماثل للهجمات التي ارتكبت يف 11 اأيلول/�شبتمرب 2001. وقد وافقت فرن�شا 

واأملانيا على تقدمي املعلومات والتعاون. غري اأن هذين البلدين تلقيا �شمانات باأن املواد املقدمة لن ُت�شتخدم يف 

املرحلة املتعلقة بعقوبة الإعدام من املحاكمة، وعولتا عليها، وذلك ب�شبب �شيا�شاتهما الوطنية التي ترف�ض هذا 

ال�شكل من اأ�شكال العقاب. 

اإل اأن��ه، بقدر متزايد، يجب اأن تعرتف ال�شلطات باأن �شلط��ات البلد الآخر اأو املحاكم الإقليمية قد   -286

حتتاج اإىل قدر كبري من الإقناع من اأجل التغلب على ادعاء وجود خطر التعر�ض للتعذيب اأو املعاملة التمييزية 

اأو عدم وجود حماكمة عادلة. وللآراء التي اأعربت عنها الأجهزة املعنية بحقوق الإن�شان التابعة للأمم املتحدة 

�ش��د ا�شتخدام ال�شمان��ات الدبلوما�شية وزن معنوي كبري، وقد حظيت بقدر كب��ري من الإعلم. ودح�ض ما 

تقدم��ه املنظمات غري احلكومية م��ن تقارير قائمة على الأدلة ال�شماعية عن وج��ود منط ثابت من النتهاكات 

الفادح��ة اأو ال�شارخ��ة اأو اجلماعي��ة حلقوق الإن�شان اأ�شع��ب كثريا من دح�ض ال�شه��ادات املحددة اأو غريها 

 See Motion for Discovery of Agreement between Germany, France and the United States and Evidence Subject )56(

 455-A, Eastern District-and/or Relevant to that Agreement, filed 13 December 2002 in U.S. v. Zacarias Moussaoui, No. 01
.of Virginia
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م��ن الأدلة على وجود خط��ر يتعر�ض له فرد بعينه. ويتيح العتماد على مثل ه��ذه التقارير قدرا غري حمدود 

تقريب��ا من حرية التقدير الق�شائية. وما اأن ي�شبح اأحد البلدان مو�شوع تقارير �شلبية من جانب اأو�شاط حقوق 

الإن�شان يرجح اأن يواجه �شعوبات كبرية يف احل�شول على التعاون الدويل. وما النتقاد املتزايد للعتماد على 

ال�شمان��ات الدبلوما�شية اإل �شبب اآخر من بني اأ�شباب عدي��دة تدعو اإىل الق�شاء على �شائر ال�شروب املتبقية 

من �شور املعاملة غري اللئقة اأو غري املن�شبطة على يد املوظفني العموميني، و�شمان املعاملة الإن�شانية والعادلة 

جلميع املتهمني واملدانني.

وينبغ��ي اأن يدرك امل�شوؤولون احلكوميون اأي�ش��ا اأن من اخلطاأ اأن ُيفرت�ض اأنه مبا اأن عبء الإثبات يقع   -287

عي اخل�شية من ال�شطهاد فاإن ع��دم م�شداقية ذلك ال�شخ�ض  م��ن الناحية النظرية عل��ى ال�شخ�ض الذي يدَّ

ر رف�ض ادعائه. ففي ق�شية تنتو�ض يف جنوب اأفريقيا اأ�شارت املحكمة العليا اإىل ما و�شفته تاريخ  ينبغ��ي اأن تربِّ

مق��دم الطلب املمتد اإىل 20 �شنة من الكذب والر�شوة واخل��داع، وخ�شو�شا فيما يتعلق مب�شائل الهجرة. ومع 

ذل��ك فقد قررت اأن جمل�ض ا�شتئنافات اللجئني اأعطى وزن��ا مفرطا لهذه الأدلة ووزنا غري كاٍف للأدلة التي 

توحي بوجود خطر اأن يتعر�ض للمعاملة غري العادلة اإذا اأعيد اإىل وطنه.

هاء-     اجلوانب الأخرى للتعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية

اأفاد اخلرباء باأن مدى جناح التعاون الدويل يتفاوت كثريا. ففي مرحلة التحقيق، تتاأثر اأوجه التفاوت   -288

مب��ا للبلد الذي يرد منه طل��ب امل�شاعدة من قدرات واإرادة �شيا�شية. ويف مرحلة الإثبات، مل يعالج العديد من 

البل��دان معاجلة كافية امل�شائل الإجرائية املتعلقة بجم��ع الأدلة وا�شتخدامها فيما بني النظم القانونية املختلفة. 

ويل��زم اخليال والت�شالت واملرونة لتذليل العقبات الناجتة من ذلك التي تعرت�ض التعاون الدويل الفعال يف 

جمال العدالة اجلنائية. وكثريا ما تكون ق�شايا ت�شليم املطلوبني �شعبة اإذا مل توجد معاهدات الت�شليم املنا�شبة، 

لأن العديد من البلدان يرتدد يف العتماد على املبادئ العامة املتمثلة يف املجاملة واملعاملة باملثل.

وق��د ك�شف��ت امل�شاهمات املقدمة من اخلرباء عن جمموعة متنوعة م��ن التجارب يف جمال التعاون   -289

ال��دويل. وذكرت امل�شاهمات العديد من احل��الت املثمرة للتعاون بني ال�شرطة وامل�شاع��دة القانونية املتبادلة 

وممار�ش���ات ت�ش�لي��م املطلوب��ني. وذكر ممث���ل الإنرتبول تواف��ر فرق الت�ش��دي للحادثات، بن��اء على الطلب، 

وفد فريق اإىل باىل فى اأعقاب تفجري 
ُ
للم�شاعدة يف التحقيق يف اأي عمل اإرهابي ولتي�شري التعاون الدويل. وقد اأ

ع��ام 2005، و�شاعد على تبادل املعلومات مع اأجه��زة ال�شرطة يف الدول الأخرى. ويف حالت اأخرى وفرت 

ف��رق الت�شدي للحادثات اخلربة الفنية يف م�شائل مثل حتديد هوية اأ�شحاب اجلثث. وذكرت درا�شة كولومبية 

التعاون مع باراغواي يف التحقيق فيما يت�شل باختطاف وقتل �شي�شيليا كوبا�ض، ابنة رئي�ض باراغواي ال�شابق، 

ومع اإ�شبانيا يف ق�شية رمييديو�ض غار�شيا األربت، املتهم بتوفري التمويل للقوات امل�شلحة الثورية الكولومبية عن 

طري��ق منظم��ة غري حكومية اإ�شبانية. واأ�شار اخلبري اجلزائري اإىل ت�شليم عب��د الكرمي حماد من اإ�شبانيا ملواجهة 

تهمتي ت�شكيل جماعة اإرهابية والقتل العمد مع �شبق الإ�شرار. وُذكرت جتارب خميبة للآمال ا�شتجابت فيها 

بل��دان متقدمة لطل��ب التعاون ببطء �شديد اأو مل ت�شتجب له على الإطلق. وق��د تكون قدرة البلدان الأقل 

من��وا عل��ى التحقيق يف الهجمات واملنظمات الإرهابية حمدودة. ومع ذلك ف��اإن تلك البلدان كثريا ما عملت 

يف �ش��راكات فعالة مع حمققني من البلدان التي ي�شتهدفها الإرهابيون. وكان املواطنون الكينيون هم ال�شحايا 
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الرئي�شي��ني لتفجري ال�شفارة الأمريكية يف نريوبي، حيث قتل املئات منهم وجرح الآلف. ولزمت موارد مادية 

واأخ��رى هائل��ة للتحقيق ال��دويل الوا�شع النطاق يف ق�ش��ف هدفني يف وقت واحد يف نريوب��ي بكينيا ويف دار 

ال�ش��لم بتن�زانيا يف ع��ام 1998. واأو�شحت درا�شة اخلبري الكيني حمدوديات واأوج��ه ق�شور اإثباتية هامة يف 

قوانني ذلك البلد وموارده. وبالنظر اإىل تلك ال�شعوبات، يبدو اأن قرار كينيا بالتعاون املنفتح جدا مع املحققني 

واملدع��ني العام��ني الأجانب كان غري اأناين وبعي��د النظر على ال�شواء. و�شمل ذل��ك التعاون ال�شماح خلرباء 

ال�شتدلل العلمي اجلنائي الأمريكيني بجمع الأدلة يف موقع التفجري يف نريوبي واإجراء املقابلت مع امل�شتبه 

به��م يف التفجريات. وف�شل عن ذلك، ُنقل امل�شتب��ه فيهما حممد العوهلي وحممد �شديق عودة اإىل احلرا�شة 

الأمريكي��ة. واأك��دت املحاكمات العلنية التي جرت يف الوليات املتحدة جن��اح هذا النهج، واأدت اإىل اإدانات 

واإ�شدار اأحكام �شجن طويلة يف حق املدعى عليهم رمبا مل تكن ممكنة لو حوكما يف كينيا.

ومت نق��ل متهم اآخ��ر يف الق�شية نف�شها من جن��وب اأفريقيا بطريقة و�شفتها املحكم��ة الد�شتورية يف   -290

 فقد ق�شت حمكمة جن��وب اأفريقيا باأن اله��ارب من تفجري دار 
)57(

جن��وب اأفريقي��ا لحقا باأنها غري �شليم��ة.

ال�شلم ل ميكن اأن يعترب اأنه تنازل عن حقه يف عدم ترحيله اإىل الوليات املتحدة، لأنه يواجه عقوبة الإعدام 

هن��اك. واأم��رت املحكمة باأن ير�شل حكمه��ا اإىل املحكمة الأمريكية التي تق��وم باملحاكمة. واتبعت املحكمة 

الأمريكي��ة ال�شوابق املعتمدة وقررت اأن ع��دم م�شروعية الطرد ل جتردها من الخت�شا�ض، ولكن اأبلغت هيئة 

املحلَّف��ني براأي حمكمة جنوب اأفريقيا. وفر�شت هيئة املحلَّفني عقوبة ال�شجن املوؤبد بدل من عقوبة الإعدام، 

م�شرية اإىل اأن حماولة اإجراء ات�شالت دولية بني النظم ت�شتحق العناء دائما.

ت�شم��ح بع�ض الت�شريعات الوطني��ة باأ�شكال مبتكرة من التعاون الدويل. فامل��ادة 10 من قانون منع   -291

الإره��اب لعام 2002 يف موري�شيو���ض ي�شمح للوزير املخت�ض بتعيني �شخ�ض باأن��ه م�شتبه يف اأنه اإرهابي دويل 

يخ�ش��ع لإجراءات ميكن اأن ت��وؤدي اإىل جتميد اأمواله، وحرمانه من الدخ��ول اإىل موري�شيو�ض، وغري ذلك من 

القي��ود. وم��ن بني اأ�شب��اب هذا التعيني اأن يكون ا�ش��م ال�شخ�ض " ... مدرجا باعتب��اره �شخ�شا متورطا يف 

اأعم��ال اإرهابي��ة يف اأي ق��رار من ق��رارات جمل�ض الأمن ال��دويل اأو يف اأي��ة وثيقة من وثائ��ق جمل�ض الحتاد 

ــي". وثمة اأ�شا���ض اآخر هو اأن يكون ال�شخ���ض معتربا "من جانب املنظم��ات احلكومية اأو املنظمات  الأوروب

الأخرى التي يوافق عليها الوزير" متورطا يف اأعمال اإرهابية. ويف بلدان اأخرى، مل تعّدل الت�شريعات املحلية 

لتلب��ي احتياجات التعاون الدويل. فقان��ون الوليات املتحدة، على �شبيل املث��ال، ي�شمح بعمليات التفتي�ض 

الب��دين الق�ش��ري للم�شاعدة على تلبية طلب م�شاعدة قانونية متبادلة، ولك��ن ل ي�شمح باملراقبة الإلكرتونية، 

الت��ي تعت��رب اأي�شا مبوجب القانون الد�شت��وري للوليات املتحدة عملية تفتي�ض ولك��ن حتكمها اأحكام قانونية 

خمتلفة عن الأحكام املنطبقة على عمليات التفتي�ض البدين. 

وميكن اأن يوؤدي الكتفاء بتجميع واإحالة الأدلة اأو �شهادات ال�شهود التي يتم جمعها وفقا للإجراءات   -292

الروتيني��ة للدول��ة املطلوب منها التعاون اإىل جم��ع اأدلة ل تكون مقبولة مبوجب القان��ون الإجرائي يف الدولة 

الطالب��ة. وقد ُذكرت يف م�شاهمت��ي اخلبري الإيرلندي وخبري اململكة املتح��دة الواردتني يف الباب ال�شاد�ض-

جي��م، اإج��راءات املحاكمة العادل��ة والفعالة، احلاجة اإىل امل�شاع��دة من النظراء الأجان��ب لتلبية الإجراءات 

الإثباتية الر�شمية وفقا لقانون الدولة الطالبة. وو�شف اخلبريان كلهما كيف قامت �شلطات يف بلد اآخر بتقدمي 

امل��واد بطريقة اأقنعت املحاكم املحلية باأن حقوق الدفاع نال��ت حماية كافية. وو�شف الع�شو الياباين يف فريق 

 انظ�ر Mohammed v. President of the Republic of South Africa and Six Others، احلا�شية 53.
)57(
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اخل��رباء العامل التاريخ العنيف للجي���ض الأحمر الياباين واأهمية امل�شاعدة يف جم��ع الأدلة يف مقا�شاة اأحد 

زعماء تلك املنظمة.

فق��د واجه اجلي�ض الأحمر الياباين يف ال�شبعينات نق�شا يف التمويل، ولذلك خطط خلطف مديرين   -293

تنفيذيني ل�شركات يابانية يف اأوروبا للح�شول على فدية. وحاول يو�شياكي يامادا دخول فرن�شا وفقا للخطة ولكن 

بطت مع يامادا "وثائق التعليمات"، التي  األقي القب�ض عليه يف متوز/يوليه 1974 حليازته جواز �شفر مزورا. و�شُ

كتبتها زعيمة اجلي�ض الأحمر الياباين فو�شاكو �شيغينوبو، للخطة. ويف اأيلول/�شبتمرب 1974 ا�شتوىل ثلثة من 

اأع�ش��اء اجلي�ض الأحمر الياباين على ال�شفارة الفرن�شية يف لهاي بهولندا، فاأ�شابوا �شابطي �شرطة واأخذو 11 

رهين��ة. وطالبوا بالإفراج عن يامادا، واإع��ادة "وثائق التعليمات"، ودفع فدية قدرها مليون دولر من دولرات 

الوليات املتحدة، واإعطاءهم طائرة للهروب بها. وعندما ت�شلموا الطائرة ويامادا و000 300 دولر فروا اإىل بلد 

يف ال�ش��رق الأو�شط. ومل تكن ال�شيدة �شيغينوبو موجودة بنف�شها اأثناء ال�شتيلء على ال�شفارة الأمريكية يف 

لهاي، ومل تعد اإىل اليابان حتى عام 1997. وقد اعتقلت يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2000 واتُّهمت بارتكاب 

جرائ��م اأخذ الرهائن واحتجازهم انتهاكا للقانون، وال�شروع يف القتل. ويف �شباط/فرباير 2006 اأدينت وحكم 

عليه��ا بال�شجن مل��دة ع�شرين عاما. وعند ال�شتئن��اف اأيدت املحكمة اإدانتها، وه��ي الآن قيد النظر من قبل 

املحكمة العليا. ومن بني الق�شايا القانونية قيد النظر التحديات التي تواجه مقبولية الوثائق ومواد الأدلة املادية 

التي مت احل�شول عليها من خلل امل�شاعدة القانونية املتبادلة.

وقد قامت ال�شلطات الهولندية بالتحقيق وجمع الأدلة، ب�شبب وقوع اجلرمية يف ذلك البلد. ومت جمع   -294

الأدلة امل�شتندية، مبا فيها الأقوال التي اأدىل بها الرهائن، و�شور من م�شرح اجلرمية، وال�شهادات الطبية اخلا�شة 

بامل�شابني، واأتيحت لل�شلطات اليابانية من خلل اإجراءات امل�شاعدة القانونية املتبادلة. ومع ذلك، واجه قبول 

ه��ذه امل�شتندات كاأدلة عقب��ة متّثلت يف قاعدة عدم مقبولية الأخذ بالروايات املتواترة، وهذا يعني اأن م�شمون 

امل�شتن��د ينبغي اأن يعر�ض على املحاكمة من خلل �شه��ادة ال�شخ�ض الذي يقدم امل�شتند، واأن يخ�شع ذلك 

ال�شخ�ض لل�شتجواب يف املحكمة يف اليابان. وهناك بع�ض ال�شتثناءات التي ت�شمح بها املادة 321 )3( من 

قانون الإجراءات اجلنائية، التي تن�ض على ما يلي:

    "فيما يتعلق بالإفادات اخلطية غري تلك املن�شو�ض عليها يف املادتني ال�شابقتني، متى عجز ال�شخ�ض 

ال��ذي ق��ّدم الإفادات عن اأن ي��ديل ب�ش�هادته وقت التح�شري للمحاكمة العلني��ة اأو وقت املحاكمة 

العلني��ة، ب�شبب وفاته اأو اختلل حالته العقلي��ة اأو اجل�ش�دية اأو لأنه مفقود اأو مق�يم خ�ارج اليابان، 

وتك��ون اأق�واله ال�ش�ابقة �ش�رورية لإثب�ات اجلرم ال�ذي جتري املحاكمة ب�ش�اأنه؛ غ�ري اأن هذا ينطبق 

يف احل��الت التي يكون ق��د مت في��ها الإدلء بالأق���وال يف ظ�ل ظ�روف خا�ش����ة ت�شفي عل��يها 

م�شداقية خا�شة."

وفيم��ا يتعل��ق بالأدل��ة امل�شتندية على حادث��ة لهاي، قدمت ال�شلط��ات الهولندي��ة معلومات باأن   -295

الأ�شخا�ض الذين اأدلوا بالبيانات اأو قدموا امل�شتندات لي�شت لديهم نية احل�شور اإىل اليابان للإدلء ب�شهادتهم، 

وا�شت��ويف ذلك املعيار الأول من امل��ادة املذكورة من املدونة. وكانت هذه امل�شتن��دات �شرورية حقا للإثبات، 

وبذل��ك ا�شتويف املعي��ار الثاين. وب�شاأن املعيار الثال��ث، كانت جميع امل�شتندات قد اأع��دت بطريقة تتفق مع 

قان��ون الإجراءات اجلنائي��ة الهولندي وكذلك مع قانون الإجراءات اجلنائي��ة الياباين. ولو كانت امل�شتندات 
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ق��د اأع��دت بطريقة تتنافى مع النظام القانوين الياباين ملا كان بالو�شع اأبدا ا�شتخدام هذه امل�شتندات كاأدلة يف 

اليابان. ومبا اأن امل�شتندات �شجلتها �شلطات التحقيق الهولندية اأو قدمها خرباء فقد اعرتفت املحكمة اليابانية 

باأن امل�شتندات موثوقة بدقة، وبذلك ا�شتويف املعيار الثالث.

ومل تك��ن �شيغينوبو حا�شرة عن��د ال�شتيلء على ال�شفارة الفرن�شية يف هولن��دا، ونفت م�شوؤوليتها   -296

مت فيها �شيغينوبو اإىل يامادا ا�شرتاتيجية لأخذ  عن��ه. وب�شبب اإنكارها اأ�شبحت "وثائق التعليمات"، التي قدَّ

الرهائن، اأدلة حا�شمة الأهمية. وكانت جمموعة وثائق التعليمات التي ُقدمت يف املحاكمة ن�شخة، لذلك كان 

�شروريا اإثبات اأن الن�شخة مطابقة للأ�شل. وتطلب ذلك تقدمي اأدلة اإىل املحكمة ب�شاأن ما يلي: من الذي اأعد 

الن�شخ��ة؛ ومت��ى واأين وملاذا وكيف و�شلت الن�شخة اإىل يدي املحقق الياب��اين؛ واأدلة على اأنه مل يكن هناك 

اأي احتم��ال باأن تكون حمتويات الوثيقة قد مت تغيريها. ومن اأج��ل توفري تلك املعلومات، كان من ال�شروري 

التما�ض م�شاعدة قانونية تكميلية من فرن�شا، البلد الذي مت فيه �شبط الوثيقة. واأو�شحت درا�شة اخلبري الياباين 

كيف قدمت ال�شلطات الهولندية والفرن�شية م�شاعدات مف�شلة مل تقت�شر على جمرد جمع الأدلة بل �شملت 

تنفي��ذ الإج��راءات التي حددتها الدولة الطالب��ة وتوفري املعلومات اللزمة من اأجل جع��ل الأدلة مقبولة يف 

الياب��ان. وكان ل ب��د من تقدمي هذه امل�شاعدة من دون لب�ض اأو �شوء فهم، الأمر الذي تطّلب م�شاورات وا�شعة 

النطاق. وذكر عدة خرباء اأن خرباء الت�شال اخلا�شني بالعدالة اجلنائية املتمركزين يف البلدان الأجنبية ب�شفة 

م�شوؤويل ات�شال خا�شني بال�شرطة اأو النيابة العامة مفيدون جدا �شواء يف تعجيل تقدمي الطلبات ال�شليمة اأو يف 

دعم الطلب ومتابعة تنفيذه.

وق�شي��ة مقهى كافيه دي باري�ض يف جيبوتي مثال لل�شتخدام الناجح للجهود التحقيقية التي يقوم   -297

به��ا بل��د اآخر يف حماكمة داخلي��ة. ففي عام 1990 األقى اأربع��ة اأفراد قنابل يدوية عل��ى �شرفة املقهى، الذي 

ه��و من�شاأة يرتادها املواطنون الفرن�شي��ون. وُقتل طفل عمره �شت �شنوات، واأ�شي��ب خم�شة اأ�شخا�ض اآخرون 

بجروح خطرية. وا�شُتهلت حتقيقات جنائية يف جيبوتي حيث وقعت اجلرمية، واأي�شا يف باري�ض بناء على جن�شية 

ال�شحاي��ا الفرن�شيني. ونّف��ذت ال�شلطات الفرن�شية تفوي�شات ق�شائية يف اإثيوبي��ا وجيبوتي، وُقدمت معلومات 

اإىل قا�ش��ي التحقي��ق الفرن�شي من زميله يف جيبوتي. وُقب�ض على بع�ض املدعى عليهم يف جيبوتي ومت ت�شليم 

اآخري��ن اإىل جيبوتي من اإثيوبيا. وا�شتفادت اإجراءات املحاكمة يف جيبوتي ا�شتفادة وا�شعة النطاق من الأدلة 

الت��ي جمعتها ال�شلطات الفرن�شي��ة، ف�شل عن نتائج التحقيق الذي اأجرته �شلط��ات ال�شرطة املحلية. ونتيجة 

)58(

لذلك، ُحكم على خم�شة من املدعى عليهم بال�شجن مددا ترتاوح بني �شت �شنوات وال�شجن املوؤبد.

وميك��ن اأن يتم�شك املتهمون باأنهم يحتاجون، من اأجل تقدمي دفاع فعال والوفاء مببداأ تكافوؤ الفر�ض   -298

ب��ني الدع��اء والدف��اع، اإىل اإمكانية احل�شول على امل�شاع��دة من احلكومات الأجنبية على ق��دم امل�شاواة مع 

الدع��اء. ويرجح اأن ل تكون لأي طلب م�شتقل يقدم من الدفاع اإىل حكومة اأجنبية اأي �شفة قانونية مبوجب 

قان��ون املعاه��دات اأو القانون الأجنبي. وينطوي اأي طلب يقدم من الدع��اء بالنيابة عن الدفاع على ت�شارب 

م�شالح كامن، وميكن اأن يكون هدفا للهجوم يف وقت لحق على هذا الأ�شا�ض. وحتى اإذا ُوجه طلب الدفاع 

اإىل املحكم��ة اأو اأحي��ل اإليه��ا فيمكن اأن ل يكون هن��اك اأي �شبيل للإن�شاف �شوى اإر�ش��ال تفوي�ض ق�شائي 

تقلي��دي من القا�شي املحل��ي اإىل القا�شي الأجنبي، دون العتماد على اأي معاه��دة. وقد ل توفر اإجراءات 

 Judgment No. 03/01 of 9 April 2001, Prosecution v. Awaleh Assoweh, Aden Robleh Awaleh, Mohamed ali  )58(

 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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خطابات التفوي�ض �شهولة الت�شالت التي توفرها اإجراءات معاهدة امل�شاعدة املتبادلة، لكنها قد توفر اأف�شل 

حل توفيقي متاح.

وذك��ر اخلب��ري الفلبيني اأن معاهدة امل�شاع��دة القانونية املتبادلة قد اأج��دت يف تاأمني اإعادة مواطنني   -299

اأمريكي��ني للمحاكمة يف ق�شيتي ال�شعب �شد اأبو �شلح الدين وق�شية ال�شعب �شد قذافى جاجنالنى. وقال 

تيحت ل�شتجواب �شحايا الختطاف يف احلالت��ني كلتيهما، ف�شل عن ال�شهود املطلوبني يف 
ُ
اإن الفر�ش��ة قد اأ

التحقي��ق وال�شهود من اخل��رباء العلميني يف اإحدى الق�شيتني. وذكرت درا�شة خبري اململكة املتحدة اأي�شا اأنه 

تكاد اأن توجد يف كل حتقيق ب�شاأن الإرهاب خطابات التما�ض وفقا لت�شريعات امل�شاعدة القانونية املتبادلة. ويف 

الق�شية املتعلقة بتمويل جماعة ليبية عنيفة، واملذكورة يف الف�شل الثالث، الباب دال، التمويل و�شائر اأ�شكال 

الدع��م للإره��اب، ُوجه اأكرث من 50 خطاب التما�ض اإىل اأكرث من 15 بلدا. ومن �شاأن وجود ت�شريعات حملية 

منا�شب��ة بخ�شو�ض تق��دمي الأدلة الأجنبية، ويف الو�ش��ع املثايل وجود �شبكة من ترتيب��ات امل�شاعدة املتبادلة، 

ت�شهي��ل التعاون الدويل كثريا. وثمة عن�شر اآخر �ش��روري لتاأمني امل�شاعدات اخلارجية وهو اإقامة �شراكة فعالة 

ب��ني �شرطة التحقيق اأو جهاز الأمن واملدعي العام، الذي ه��و ال�شلطة املخت�شة بتقدمي الطلب مبوجب العديد 

م��ن معاه��دات امل�شاعدة القانونية. و�شواء يف اإط��ار طلب امل�شاعدة املتبادلة اأو التفوي���ض الق�شائي، قد يتعني 

عل��ى املدع��ي العام اأن ي�شافر مع �شباط ال�شرط��ة جلمع الأدلة يف اخلارج من اأجل �شم��ان مقبوليتها مبوجب 

الت�شريعات وقواعد الإثبات ال�شارية.

وتتوقف فعالية امل�شاعدة القانونية املتبادلة وت�شليم املطلوبني على ال�شواء على وجود تعريفات متوافقة   -300

للجرائم تفي مبتطلبات التجرمي املزدوج. ويتطلب هذا املبداأ، مع بع�ض ال�شتثناءات، اأن يكون الت�شرف الذي 

توج��ه التهمة ب�شاأن��ه جرمية لي�ض فقط يف الدولة التي تطلب امل�شاعدة اأو ت�شلي��م املطلوبني بل اأي�شا يف الدولة 

التي ُيطلب منها التعاون. واإذا كانت الدولة التي يطلب منها التعاون، ح�شبما اأ�شار اخلبري املغربي، ل ت�شرتط 

يف تعري��ف الأعم��ال الإرهابية اإثبات وجود ق�شد جنائي فح�شب بل اأي�شا وجود دافع معني فاإن البلدان التي 

ل ت�شرتط هذا الركن قد تواجه �شعوبة يف احل�شول على التعاون. وذكر عدد من اخلرباء حالت ُرف�شت فيها 

طلب��ات بلده��م اخلا�شة بت�شليم مطلوبني متهمني بارتكاب جرائم اإرهابي��ة، ودفعهم ذلك اإىل ا�شتنتاج مفاده 

اأن و�ش��ع تعريف قانوين عامل��ي للإرهاب بو�شفه جرمية جنائية من �شاأنه اأن يقلل عدد حالت رف�ض الت�شليم. 

وتن�ش��اأ �شعوب��ات ب�شاأن ت�شليم املطلوبني اأي�شا فيم��ا يتعلق بنوع وكم الأدلة التي تطلبه��ا البلدان التي جُتري 

حماكمة م�شغرة يف هذا ال�شاأن، مما يتطلب درجة عالية من الإقناع، قبل نقل اأي �شخ�ض ملواجهة املحاكمة يف 

الدولة التي تطلب الت�شليم.

ومن امل�شت�شوب لدى النظر يف م�شائل التعاون الدويل حتليل جميع التعقيدات املحتملة وال�شتعداد   -301

لأ�شواأ ال�شيناريوهات. فقد يطالب �شخ�ض مطلوب لل�شهادة باحل�شول على احل�شانة من كل من الدولة متلقية 

الطلب والدولة الطالبة فيما يتعلق ب�شلوكه الإجرامي اخلا�ض قبل اأن يوافق على الإدلء ب�شهاداته. ويلزم اأن 

ت�شت�ش��ار �شلط��ات الهجرة يف اأي ق�شية تنطوي على نقل �شاهد، ل �شيما ال�شاهد الذي يكون حمبو�شا ب�شبب 

�شلوكه الإجرامي. وقد يطلب ال�شاهد حق اللجوء يف الدولة الطالبة اأو يف دولة عبور. وقد يدعي اأن اعرتافاته 

ال�شابق��ة باملعرفة اجلنائية انتزع��ت عن طريق التعذيب. ومثل هذا الدعاء، حت��ى اإذا كان بل اأ�شا�ض، يرجح 

اأن يت�شب��ب على اأ�شعف الإميان يف تاأخ��ري تاأمني اإعادة ال�شاهد املحتجز واإثارة �شج��ة اإعلمية حول امل�شاألة. 

ويقت�ش��ي هذا الحتمال اأن ُينظر دائما يف اإجراءات ممكنة بديل��ة لنقل ال�شاهد نقل فعلياً. ومن هذه البدائل 



ُخال�ضــة ق�ضـــايا الإرهـــاب114

الإدلء بال�شه��ادة عرب دائرة تلفزيونية مغلق��ة، اأو الإدلء بال�شهادة يف الدولة متلقية الطلب مع اتباع اإجراءات 

مطابق��ة بقدر الإمكان للإجراءات املتبعة يف الدولة الطالبة، اأو اأن توفر للمحكمة يف الدولة الطالبة ملخ�شات 

اأو ن�شخ من اأقوال ال�شاهد اأو �شهادته التي اأدىل بها يف الدولة متلقية الطلب.

ول ي�شمح بع�ض القوانني والد�شاتري الوطنية بت�شليم املطلوبني اإل على اأ�شا�ض وجود علقة تعاهدية.   -302

وميكن يف كثري من الظروف اأن يوفر الن�شمام اإىل اتفاقيات الأمم املتحدة وبروتوكولتها ذات ال�شلة بالإرهاب 

اأ�شا�ش��ا تعاهديا لت�شليم املطلوبني املتهمني بالقيام باأعم��ال اإرهابية. اإل اأن هناك حالت ل توجد فيها معاهدة 

لت�شلي��م املطلوبني ول ين��درج الت�شرف حتت طائلة اأي م��ن �شكوك الأمم املتحدة. ويع��رتف القانون اجلنائي 

ال��دويل باإمكانية ت�شلي��م املطلوبني على اأ�شا�ض مبادئ املعاملة باملثل واملجاملة، ولكن حتى عندما يكون ذلك 

ممكنا يف ظل القانون الوطني فاإن العديد من احلكومات يرتدد يف املوافقة على الت�شليم اإل �شمن اإطار تعاهدي 

يحدد اإجراءات متفق عليها وحماية �شريحة لل�شخ�ض املراد نقله.
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ق��ّدم عدد من اخلرباء مقرتحات لتح�شني جهود مكافحة الإرهاب. وتوّفر هذه املقرتحات، باعتبارها   -303

�شل�شل��ة من املوؤ�شرات التي حددها اخلرباء م��ن اأجل امل�شتقبل، خامتة عملية لهذه اخلل�شة ت�شت�شرف امل�شار 

املقب��ل. وكما اأكد اخلبري الرتك��ي، لي�ض الإرهاب ول و�شائل مكافحته م�شاألة جديدة. فقد اأدى عمل اإرهابي 

يف ع��ام 1914 اإىل ن�ش��وب �ش��راع عاملي. وتو�شلت ع�شب��ة الأمم، التي تاأ�ش�شت نتيجة لذل��ك ال�شراع، اإىل 

اتفاقي��ة عن طريق التفاو�ض ملنع الإرهاب واملعاقبة علي��ه يف عام 1937. وعلى الرغم من اأن ذلك ال�شك مل 

يدخل حيز النفاذ قط فاإن اأحكامه ا�شتبقت العديد من الآليات املوجودة يف التفاقيات املعا�شرة ذات ال�شلة 

بالإره��اب، مثل تعريف الإرهاب باأنه الأعم��ال التي ُيق�شد منها خلق حالة من الرعب يف اأذهان �شريحة من 

النا���ض، واللتزام بالت�شلي��م اأو املحاكمة، واإدراج اجلرائم الإرهابية تلقائيا يف ع��داد اجلرائم اخلا�شعة للت�شليم 

يف اتفاقي��ات ت�شلي��م املطلوبني القائمة اأو املقبلة التي ُتربم بني الدول الأطراف. وق�شت التفاقية اأي�شا بتجرمي 

التاآم��ر و�شائر اأ�ش��كال امل�شاركة يف جرائم الإره��اب اأو امل�شوؤولية عنها والتحري�ض عليه��ا، دون اعتبار لنجاح 

تل��ك الأفعال. وهن��اك �شل�شلة من التفاقي��ات والربوتوكولت العاملية ذات ال�شل��ة بالإرهاب التي و�شعت 

من��ذ عام 1963 ت�شرتط الآن على اأطرافها جترمي كل �ش��كل تقريبا ميكن ت�شوره من اأ�شكال العنف الإرهابي 

ومتوي��ل الإره��اب. وال�شيء الذي ما زال��ت احلاجة تدعو اإليه ه��و املزيد من الإرادة ال�شيا�شي��ة للتعاون �شد 

الإرهابيني، والعرتاف باأنه يف حني اأن الإرهاب، كظاهرة تاريخية، رمبا يكون من امل�شتحيل الق�شاء عليه، فاإنه 

ميك��ن تهمي�شه ببذل اجلهود للتو�ش��ل اإىل حلول توفيقية �شلمية طويلة الأمد. وتقت�شي تلك احللول التوفيقية 

ما عن تاريخ البلد و�شيادته فاإن 
ّ
الع��رتاف باأنه يف حني اأن الثقافة القانونية ل��كل بلد ت�شكل تعبريا �شرعيا وقي

تلك املجموعة املعينة من القوانني واملمار�شات ل ميكن اأن تكون الو�شيلة الوحيدة امل�شموح بها للوفاء باملعايري 

املعرتف بها دوليا حلقوق الإن�شان.

وق��د لحظ عدة خرباء اأن ما يعرت�ض التعاون الدويل من عقبات متعلقة بالتجرمي املزدوج وباجلرائم   -304

ال�شيا�شي��ة �شوف يتقل�ض اإىل حد بعيد باعتماد تعاريف قانونية عاملية جلرائم الإرهاب ودعم الإرهاب اأو متويله 

والتحري�ض عل��ى الإرهاب. ويوجد الآن يف التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )1999( تعريف �شامل ملا 

ي�شكل متويل الإرهاب. وي�شرد ذلك التعريف الأعمال الإرهابية التي يكون توفري الأموال اأو جمعها لها غري 

قان��وين. وهذه الأفعال املذكورة ه��ي اجلرائم املن�شو�ض عليها يف اتفاقي��ات الأمم املتحدة وبروتوكولتها ذات 

ال�شل��ة بالإرهاب التي اعُتمدت بني عام��ي 1970 و1997، واأي هجوم على مدنيني يراد به الت�شبب يف وفاة 

مدني��ني اأو اإحل��اق اإ�شابات بدنية خطرية بهم بهدف ترويع جمموع��ة �شكانية اأو اإرغام حكومة اأو منظمة دولية 

 وبذل��ك توفر اتفاقية قمع متويل الإره��اب تعريفات قانونية دقيقة 
)59(

عل��ى القيام ب��اأي عمل اأو المتناع عنه.

 امل��ادة 2-1 )اأ( و)ب( م��ن التفاقية الدولية لقمع متوي��ل الإرهاب الت�شرف الذي ل يجوز لل�شخ���ض اأن يوفر له الأموال اأو 
ِّ

 تب��ني
)59(

يجمعها عن علم، وذلك باأنه القيام:

)اأ(      بعمل ي�شكل جرمية يف نطاق اإحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف هذه املعاهدات؛  

اأو  

)ب(    ب��اأي عم��ل اآخر يه��دف اإىل الت�شبب يف موت �شخ�ض مدين اأو اأي �شخ�ض اآخ��ر، اأو اإ�شابته بجروح بدنية ج�شيمة، عندما   

يك��ون ه��ذا ال�شخ�ض غري م�ش��رتك يف اأعمال عدائية يف حالة ن�شوب نزاع م�شلح، عندما يكون غر�ض ه��ذا العمل، بحكم طبيعته اأو يف �شياقه، 

موجها لرتويع ال�شكان، اأو لإرغام حكومة اأو منظمة دولية على القيام باأي عمل اأو المتناع عن القيام به.
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للأعمال الإرهابية، وتن�ض �شراحة على اأنه ل يجوز للأطراف يف اأي اتفاق اأن تعترب هذه الأعمال ذات طابع 

�شيا�ش��ي. وه���ذا النموذج ال�شامل موجود منذ اأن مت التفاو�ض على التفاقي��ة يف عام 1999. بيد اأنه لي�شت 

كل البل��دان البالغ عددها 167 بلدا التي هي دول اأطراف يف اتفاقية قمع متويل الإرهاب قد اأدرجت تعريف 

تل��ك التفاقية جلرمية متويل الإرهاب اإدراجا كام��ل يف قانونها الداخلي اأو اعتمدت تو�شيف اجلرائم املذكورة 

يف املادة 2-1 )اأ( و)ب( من التفاقية كو�شيلة لتعريف الأعمال الإرهابية.

وق��د ظلت جلنة خم�ش�شة من جلان اجلمعية العامة للأمم املتحدة تتفاو�ض منذ �شنوات ب�شاأن اتفاقية   -305

�شاملة توفر تعريفا عامليا جلرمية الإرهاب واإدانة عاملية له. وحتى عام 2009 مل يتحقق توافق اآراء ب�شاأن م�شروع 

�ش��ك. ولكن حتى اإذا حققت اللجنة جناحاً فوري��ا وتو�شلت اإىل اأن تعتمد اجلمعية العامة ن�شا نهائيا لتفاقية 

ف��اإن الأم��ر �شي�شتغرق �شنوات، يف املجرى الع��ادي للأحداث، لتحقيق اعتماد التفاقي��ة على نطاق وا�شع. 

وعلوة على ذلك �شتمر �شنوات اإ�شافية قبل اأن يت�شنى �شوغ تو�شيفات اجلرائم والإجراءات اجلنائية املحلية 

ذ تو�شيف اجلرمية اأو اجلرائم والإجراءات اجلديدة وموافق��ة الهيئات الت�شريعية عليها ودخولها حيز  الت��ي تنفِّ

النف��اذ. ولذلك يج��ب العرتاف باأنه حتى اإبرام اتفاقية �شاملة تعرِّف جرائم الإرهاب لن يعالج فورا العقبات 

التي تعرت�ض التعاون الدويل.

وم��ن ثم يجب اإي��لء الهتمام للتدابري املوؤقتة الواقعية. من بني تل��ك التدابري تطبيق مبداأ التجرمي   -306

امل��زدوج بالطريق��ة التي تكون يف �شال��ح التعاون الدويل على اأف�ش��ل وجه. وعادة ل ي�شمح ه��ذا املبداأ من 

مب��ادئ القانون الدويل بالتعاون اإل عندما يكون الفعل معاقب��ا عليه يف كل من الدولة الطالبة والدولة متلقية 

الطلب. بيد اأن من املهم اأن يطبق هذا املبداأ بطريقة واقعية ت�شتند اإىل ما اإن كان ال�شلوك ي�شكل جرمية مبوجب 

قوان��ني البلدي��ن كليهما. وينبغي اأن ل يوىل اعتبار ملا اإن كانت اجلرمي��ة تندرج يف نف�ض الفئة اأو ت�شمى بنف�ض 

 واملرونة هامة ب�شفة خا�شة فيما يتعلق مبا يلي: تطبيق القوانني والنظريات 
)60(

امل�شطل��ح يف الدولتني كلتيهم��ا.

الوطني��ة املختلفة ب�شاأن النية وامل�شوؤولية اجلنائية )امل�شوؤولية ب�شف��ة فاعل رئي�شي، اأو �شريك، اأو عقل مدبر، اأو 

حمر���ض(؛ وفيما يتعلق بارت��كاب جرائم الدعم )متويل الإرهاب، والدعم امل��ادي، وامل�شاعدة، والتحري�ض(؛ 

وفيم��ا يتعلق باجلرائم امل�شتن��دة اإىل العلقات ذات الغر�ض غري امل�ش��روع )الع�شوية يف منظمة غري م�شروعة، 

والتجّمع اجلنائي اأو الإرهابي، والتاآمر(. فالأفعال التي ت�شكل جرمية يف البلد الطالب قد تو�شف و�شفا خمتلفا 

متاما يف قوانني البلد متلقي الطلب، ولكن ما دام ال�شلوك الذي ينطوي عليه الأمر معاقبا عليه يف البلد متلقي 

الطل��ب فيجب اأن يكون التعاون الدويل ممكنا. ومن ال�شروري اأن ل يكون هناك اإفلت من العقاب—�شواء 

داخ��ل اأي نظام اأو بني النظم—ب�شبب وجود ثغرات يف تو�شيف��ات اجلرائم التي تفر�ض امل�شوؤولية على من 

ي�شع��ون ت�ش��ورات الأعمال الإرهابية ويخططون له��ا وينظمونها ومن ينفذونها فعلي��ا. وينبغي اأي�شا النظر يف 

و�ش��ع ا�شتثناءات للتجرمي املزدوج عند ل يكون من �شاأن التعاون الطوعي مع الطلب اخلارجي اأن يهدد القيم 

الأ�شا�شية اأو امل�شالح ال�شيا�شية للبلد متلقي الطلب. فالتجرمي املزدوج هو ممار�شة قائمة على العرف ت�شتند اإىل 

حماي��ة �شيا�شات العدالة اجلنائي��ة للبلد و�شيادته. ورمبا ل تكون قد تهياأت لأي بل��د ما املنا�شبة اأو اأتيحت له 

الفر�شة الت�شريعية لتجرمي نوع معني من اأنواع اإ�شاءة ا�شتخدام تكنولوجيا احلا�شوب، اأو لو�شع قانون مينع متويل 

م ال�شل��وك املعني و�شهد جرمية اإرهابية. ول 
ّ
الإره��اب، عندم��ا يتلقى البلد طلبا ظاهر الوجاهة من بلد اآخر جر

يوجد عائق يف القانون الدويل مينع البلد من تنقيح ت�شريعاته املحلية لكي يت�شنى له اأن يتنازل عن هذا ال�شرط 

املتع��ارف عليه واأن يقدم التع��اون عندما يرى وفقا لتقديره ال�شيادي اأن هذا التع��اون يخدم امل�شالح الأو�شع 

للعدالة والأمن الدوليني. 

 انظر املادة 43-2 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد.
)60(
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وق��د اأو�شح اخلبري الكيني اأن التدابري الإدارية، مهما كانت ب�شيطة، مثل اإن�شاء فريق متخ�ش�ض من   -307

املحقق��ني يف جمال مكافحة الإره��اب، �شمانا لل�شتمرارية واخلربة، من �شاأنه��ا اأن ت�شاعد كثريا على حت�شني 

نوعية املحاكمات املحلية. وحتى ترتيب ب�شيط يف جمال اإدارة �شوؤون العاملني، مثل ال�شتعانة باملحققني الذين 

ط �شل�شلة احلرا�شة اللزمة  با�شروا اأعمال التحقيق والتحري يف الواقعة للم�شاعدة يف املحاكمة، من �شاأنه اأن يب�شِّ

لقب��ول الأدلة واأن يزيل العقبات التي ل �شرورة لها. وتبنيِّ درا�شة اخلبري اجلزائري كيف ميكن جعل تكتيك 

الت�شلل اإىل اجلماعة الإرهابية اأكرث فعالية. فالت�شريع اجلزائري ي�شمح ل�شابط ال�شرطة بارتكاب خمالفات معينة 

ب�شيط��ة ن�شبيا لإجناز عملية ت�شلل، ويوفر احلماية—يف كل مرحل��ة من مراحل الإجراءات—من الك�شف 

عن الهوية احلقيقية للعميل. وميكن جعل تكتيك الت�شلل هذا اأكرث فعالية وكفاءة اإذا جرى متديد بع�ض تدابري 

احلماي��ة القانونية املت�شلة بالأعمال التي تتم بتوجيه ر�شم��ي لكي ت�شمل تلك احلماية الأ�شخا�ض الآخرين، 

غري �شباط ال�شرطة، الذين يت�شرفون حتت توجيه ر�شمي. واأكرث ال�شيناريوهات واقعية هو ا�شتخدام متواطئ اأو 

م�شارك يف اجلرمية عندما ترى �شلطة التحقيق اأن من املنا�شب ا�شتخدام مثل هذا ال�شخ�ض. ويت�شح ما ينطوي 

علي��ه هذا الق��رتاح من ب�شرية وفائدة من و�شف الق�شية الذي قدمه اخلب��ري الإ�شباين ب�شاأن خطة لرتكاب 

تفج��ريات يف و�شائل النقل العام��ة يف بر�شلونة يف كانون الثاين/يناير 2008. فقد وردت معلومات من �شاهد 

متع��اون عن اجتماع ملخططي هجمات بالقناب��ل، وذلك يف يوم الجتماع املزمع. ونتيجة لهذا التحذير الذي 

جاء يف الوقت املنا�شب، ا�شتطاعت قوات حفظ النظام اأن تعبئ نف�شها يف ذلك اليوم نف�شه واأن تلقي القب�ض 

على امل�شاركني يف املوؤامرة بتهمة الع�شوية يف منظمة اإرهابية وحيازة متفجرات لأغرا�ض اإرهابية.

ل اأموال، املذكورة يف الف�شل الثالث، الباب جيم،  ويرد اأي�شا يف درا�شة الوليات املتحدة ب�شاأن حموِّ  -308

متويل الإرهاب، و�شف ل�شتخدام مواطن عادي كمت�شلل. وتتمثل مزايا ا�شتخدام اأ�شخا�ض من نف�ض بيئة من 

يجري التحقيق ب�شاأنهم يف قدرة اأولئك الأ�شخا�ض على حتقيق القبول والت�شلل املرجوين ب�شرعة اأكرب وبعمق 

د �شابط ال�شرطة اأو ال�شتخبارات بتاريخ  اأك��رب مما يت�شنى لع�ش��و يف قوة ال�شرطة اأو جهاز الأمن. ويجب اأن يزوَّ

وهم��ي، اأي بهوية وق�شة حياة وهميت��ني لإخفاء خلفيته احلقيقية والوقت ال��ذي ق�شاه يف اخلدمة احلكومية، 

ولإثب��ات ال�شب��ب يف رغبته يف الرتب��اط بالإرهابيني. وي��وؤدي التاريخ الوهمي املعي��ب اإىل وجود خطر على 

العمي��ل ال�ش��ري وف�شل عملية الت�شلل. وحتى مع وجود تاريخ وهمي معق��ول، ل ميكن اأبدا ل�شخ�ض غريب 

اأن يق��ّدم اإىل اجلماع��ة الإرهابي��ة نف�ض دلئل املوثوقية الت��ي يقدمها �شخ�ض مع��روف للجماعة منذ �شنوات 

اإم��ا �شخ�شيا اأو ع��ن طريق معارف م�شرَتكني. ومن ثم فمن �شاأن ا�شتخ��دام متعاونني من البيئة الإجرامية اأو 

الإرهابي��ة اأن ي�شّهل اخرتاق اجلماعات الإرهابية. وقد يت�شن��ى ر�شد مدى �شدق املتعاون با�شتخدام املراقبة 

الإلكرتونية واملادية، وبالتايل �شمان نزاهة التحقيق والك�شف عن كامل نطاق ع�شوية اجلماعة غري امل�شروعة. 

وعندما يواَجه كل من اأع�شاء املنظمة بعملية ت�شلل ناجحة، يتعني عليه اأن يجري تقييما ملدى تعر�شه اخلا�ض 

للخط��ر واأن يقرر ما اإن كان �شيجازف بالتعر�ض للمحاكم��ة وال�شجن الطويل الأمد اأم �شيتعاون ويثبت التهم 

على الآخرين، ويوؤدي ذلك اإىل املزيد من زعزعة اجلماعة الإرهابية.

و�ش��دد عدد م��ن اخلرباء على �شرورة اع��رتاف جميع البلدان باأن الإنرتن��ت ت�شكل هدفا حمتمل   -309

لهجوم اإرهابي وكذلك و�شيلة للحتيال من جانب الإرهابيني الأفراد. ويتمثل خطر حايل اأكرب يف ا�شتخدامها 

كاأداة لن�ش��ر التطرف والتجني��د والتدريب وجمع الأم��وال والت�شالت للإرهابيني واجلماع��ات الإرهابية. 

وال�شبكة العاملية )الويب(، كما اأ�شار خبري اإيطايل، منا�شبة متاما ملا للبنية �شبه اخللوية التي يتميز بها العديد من 

اجلماعات الإرهابية من احتياج��ات يف جمال الت�شالت. وي�شتوجب هذا التهديد تدريب موظفني موؤهلني 

لر�شد الأمناط ذات ال�شلة، ولكن ي�شتوجب اأي�شا ا�شتخدام الأدوات القانونية املنطبقة على جرائم اخلطر، اأي 
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جرائ��م التحري�ض والتح�شري التي ل تتوقف على ارتكاب عم��ل اإرهابي عنيف. وثمة عقبة رئي�شية هي عدم 

الك�شف عن الهوية لدى ا�شتخدام الت�شالت على ال�شبكة العاملية، وهي عقبة ل ميكن التغلب عليها اإل من 

خ��لل تنمية اخلربات التحقيقية وتطوير اآليات التعاون الدويل املبا�شر، مبا فيها ال�شكوك القانونية التي تتناول 

حتديدا الو�شول اإىل النرتنت وبيانات مواقع الويب. وقد اقرتح اخلبري الإيطايل اعتماد اإجراءات قانونية ميكن 

م خدمة  ��ع املحتوى، ومقدِّ د املحتوى، وجممِّ مبوجبه��ا اإخطار الكيان امل�شوؤول ع��ن اأي موقع على الويب )مزوِّ

ال�شت�شاف��ة على الإنرتنت، وامل�شوؤول عن املوقع اأو امل�شرف عل��ى املوقع( باأن املوقع ُي�شتخدم للتحري�ض على 

الإرهاب اأو لت�شالت الإرهابيني اأو لغري ذلك من الأغرا�ض غري امل�شروعة. واإذا مل تقم اجلهة امل�شوؤولة باإزالة 

املحتوى اأو تعديله ل�شتبعاد املادة الإجرامية، فيمكن اعتبارها م�شوؤولة جنائيا عن ن�شرها غري امل�شروع. وت�شمح 

د  امل��ادة 320-1 م��ن القانون اجلنائي الكندي للمحكم��ة باأن ُت�شدر، ا�شتنادا اإىل وج��ود اأ�شباب معقولة توؤكَّ

�ض على الكراهية اأو البيانات التي جتعل الدعاية التي  مبوجب اأحكام تلك املادة، اأمرا يتعلق بالدعاية التي حترِّ

���ض على الكراهية متاحة من خلل نظام حا�شوبي، ويفر���ض الأمر على امل�شوؤول عن النظام توفري ن�شخة  حترِّ

م��ن املواد، والتاأكد م��ن اأن تلك املواد مل تعد خمزونة اأو متاحة من خلل النظ��ام، وتوفري املعلومات اللزمة 

لتحديد هوية ومكان ال�شخ�ض الذي عر�ض املواد. وتن�ض املادة على اإمكانية الطعن يف الأمر وتقدمي ا�شتئناف 

ب�شاأنه. و�شيكون مفيدا للغاية للدول الأخرى اأن تتمكن الوليات املتحدة من التو�شل اإىل حل ملا يرتتب على 

ت�شريعاتها املتعلقة بحرية القول والتعبري من حمدودية قدرتها على تقدمي التعاون الق�شائي فيما يتعلق بجرائم 

التحري�ض الأجنبية.

وقد اأخذت اخلطورة املثبتة عمليا للتهديد املتمثل يف الإرهاب واجلرمية العابرة للحدود تك�شر احلواجز   -310

الوطني��ة التي تعرت�ض تبادل املعلومات ال�شتخبارية ومعلوم��ات ال�شرطة. فقد اأ�شدر جمل�ض الحتاد الأوروبي 

الق��رار الإطاري 2006/960JHA املوؤرخ 18 كانون الأول/دي�شم��رب 2006 الذي يحظر على اأي دولة ع�شو يف 

الحت��اد الأوروبي اأن تطلب اإج��راءا ق�شائيا للك�شف عن معلومات جلهاز ال�شرطة التابع لدولة اأخرى يف الحتاد 

الأوروب��ي اإذا كان ه��ذا الإجراء ل ُيطلب للك�شف عن املعلومات لل�شلط��ات املحلية. ويحدد القرار الأ�شكال 

والإجراءات واجلداول الزمنية لتقدمي ال�شتخبارات واملعلومات. وُيحظر على الدول رف�ض تقدمي املعلومات اإل 

اإذا كان من �شاأن اإف�شائها اأن ي�شر مب�شالح الأمن الوطني اجلوهرية، اأو اأن يعر�ض للخطر جناح حتقيق جنائي جاٍر 

اأو عملي��ة ا�شتخبارية جنائية جاري��ة اأو �شلمة الأفراد، اأو اإذا كان من الوا�شح اأنه غري متنا�شب اأو غري ذي �شلة 

بالغر�ض الذي ُطلبت املعلومات من اأجله. وبطبيعة احلال، ل بد من الوفاء باملعايري القانونية الوطنية والإقليمية 

فيم��ا يتعلق بالتفاقات الر�شمية لتبادل ال�شتخبارات واملعلوم��ات. وقد اأبطلت حمكمة العدل الأوروبية اأول 

اتف��اق بني الحتاد الأوروب��ي والوليات املتحدة ب�شاأن توفري �شجلت م�شبق��ة باأ�شماء امل�شافرين على اخلطوط 

اجلوي��ة، لأنها كان��ت ت�شتند خطاأ على تنظي��م ال�شوق الداخلي��ة للجماعة الأوروبية ولي���ض على العتبارات 

الأمنية. ثم وافق الحتاد على اتفاق ثان بقرار املجل�ض CFSP/JHA/2007/551 املوؤرخ 23 متوز/يوليه 2007.

الإنرتبول.  وو�شفت درا�شة خبري الإنرتبول م�شروع "تقارير القب�ض على الإرهابيني" التي ت�شدرها   -311

وكان ت�ش��ور هذا امل�شروع هو اأن يتخذ �شكل قائمة �شنوية، م�شنف��ة ح�شب البلد واجلن�شية، باملقبو�ض عليهم 

لل�شتب��اه يف تورطهم يف اأن�شط��ة اإرهابية، ُتن�شر يف موقع الإنرتبول على �شبكة الويب العاملية لتقارير اعتقالت 

الإرهابي��ني. وحاليا ل ُيعت��زم يف اإطار م�شروع تقاري��ر القب�ض على الإرهابني التاب��ع للإنرتبول اأي �شيء غري 

ه��ذا التجميع والن�شر. غري اأنه، اإذا قامت كل البلدان بتقدمي ه��ذه البيانات بحر�ض وا�شتمرارية ومع البيانات 

ال�شخ�شية ال�شليمة، وهي بيانات حتديد الهوية مبا فيها بيانات ال�شتدلل الأحيائي، فيمكن اأن تكون اإمكانية 

تدوين هذه املعلومات يف قاعدة بيانات جارية تابعة للإنرتبول جديرة بال�شتك�شاف.
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وتبعا لذل��ك، ميكن النظر يف التعرف على الأ�شاليب القانوني��ة والربوتوكولت التنفيذية التي من   -312

�شاأنه��ا التمكني من التحقق من معلومات مثل ال�شجلت اجلنائية ال�شابقة لطالبي اللجوء، مع �شمان حقوق 

هوؤلء الأفراد واأ�شرهم. ومن الناحية العملية، �شينطوي ذلك على جتميع البيانات الأحيائية التعريفية الفريدة 

وتخزينها يف قواعد البيانات ليتم التحقق منها، وتقدمي الفئات املقابلة من البيانات الأحيائية التعريفية اخلا�شة 

بالأ�شخا���ض الذين يراد اإثبات هويتهم اأو التحقق منها. وميكن اأن يكون توفري ال�شمانات القانونية والتنفيذية 

اللزمة مهمة �شاقة، ولكن من الوا�شح اأن من امل�شت�شوب اأن يكون هناك نوع ما من الت�شدي لنت�شار الوثائق 

املزورة وحالت ادعاء هويات غري حقيقية.

ويب��ني الف�شل الرابع، الباب ه��اء، النتهاكات املتعلق��ة بالهويات املزورة وبالهج��رة، الو�شيلة التي   -313

ا�شتخدمها "مفجر احلذاء" ريت�شارد ريد و�شريكه �شاجد باداتان لإخفاء رحلتهما املريبة. فقد اأبلغا بب�شاطة 

ع��ن فقدان جوازات �شفرهم من اأجل تاأمني ج��وازات �شفر بديلة �شاحلة. ويوحي ا�شتخدام هذه الو�شيلة من 

و�شائ��ل الإرهابيني باأن تقدمي طلبات متعددة ل�شتبدال جوازات ال�شفر ه��و اأمر جدير بالتتبع باعتباره موؤ�شرا 

مثريا للرتياب. فاحل�شول على جوازات ال�شفر البديلة ل يخفي الرحلت املريبة وح�شب بل هو م�شدر اأي�شا 

جلوازات ال�شفر احلقيقية التي ميكن اأن ي�شاء ا�شتخدامها اأو تغيريها. وعلوة على ذلك، ينبغي زيادة ا�شتخدام 

قاع��دة بيانات الإنرتبول لوثائق ال�شفر امل�شروقة واملفق��ودة. وقد ثبت اأن قاعدة البيانات هذه اأداة بالغة القيمة 

�ش��واء يف ال�شتخ��دام العملي اأو كو�شيلة لرفع م�شتوى الوعي ب�شخامة 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 بامللحظة للتطبيقات الفعالة لتكنولوجيا املعلومات التي ل ت�شكل �شوى القليل من التهديد 

للحرية ال�شخ�شية اأو ل ت�شكل اأي تهديد لها.

وتن��اول خبري الإنرتبول ظاهرة الإرهاب البيولوجي اأي�شا. وعل��ى الرغم من اأن الأ�شلحة البيولوجية   -314

ا�شُتخدمت يف احلروب يف العقود الأخرية ومن جانب اأوم �شيرنيكيو يف الهجمات على مرتو الأنفاق يف طوكيو 

ف��اإن العامل غري م�شتعد، اإىل حد بعيد، للت�ش��دي للهجمات الإرهابية البيولوجية. والأ�شلحة البيولوجية �شهلة 

ال�شتخ��دام ن�شبيا للإرهابيني. فم�شببات الأمرا�ض يكاد اأن يك��ون اكت�شافها غري ممكن، وميكن اأن يجلبها فرد 

اإىل البل��د بق��در معقول من ال�شهولة، ويف بع�ض احلالت )اجلمرة اخلبيث��ة على �شبيل املثال( ميكن ن�شرها بعد 

ذلك بكميات كبرية. وعلوة على ذلك فنظم العدالة اجلنائية يعرقلها يف كثري من البلدان ق�شور الأطر القانونية 

��م الك�شف عن الأ�شلحة البيولوجية وقمعها. ويف كثري من الأحيان ل ُينتهك اأي قانون اإىل اأن ُين�َشر  الت��ي تنظِّ

فعل املر�ض اأو العامل البيولوجي. ولذا فاإن �شباط اإنفاذ القوانني لي�شوا جمهزين جتهيزا جيدا لإجراء التحريات 

م الأن�شطة التح�شريية املتعلقة بالأ�شلحة  الأولي��ة عن الك�شف يف �شنع هذه الأ�شلحة. ودون وجود قوانني جت��رِّ

البيولوجي��ة ل يوج��د اأي اأ�شا�ض للح�ش��ول على امل�شاعدة القانوني��ة اأو التعاون القانوين م��ن اأجل منع اإنتاج 

تل��ك الأ�شلحة ونقلها. ولذلك توج��د حاجة ملحة اإىل �شمان اأن تكون البلدان على ا�شتعداد كاف للهجمات 

الإرهابي��ة البيولوجية وحممية منها وق��ادرة على الت�شدي لها. وقد و�شعت الإنرتب��ول ون�شرت دليل مرجعيا 

ي�شتخدمه  بالغ الأهمية بعنوان "دليل التخطيط ال�شتباقي والتحرك اإزاء اأحداث الإرهاب البيولوجي" لكي 

�شب��اط ال�شرطة وغريهم من املهنيني يف جهود الوقاي��ة من الإرهاب البيولوجى والتاأهب ملواجهته. وا�شطلعت 

املنظمة اأي�شا بالعديد من الأن�شطة املت�شلة بالإرهاب البيولوجي، مثل عقد املوؤمترات وحلقات العمل التدريبية 

والتماري��ن، وتعكف على اإن�ش��اء قاعدة بيانات للحادث��ات البيولوجية. و�شتحتوي قاع��دة البيانات هذه على 

معلوم��ات غري متاحة يف املجال العام ع��ن اأجهزة الك�شف، والتحقيق يف موقع اجلرمي��ة، والتحاليل املختربية، 

والعوام��ل اأو ال�شموم البيولوجي��ة امل�شروقة اأو املفقودة، ومعدات واإج��راءات اإدارة م�شرح اجلرائم ذات ال�شلة 

.I-24/7 بالبيولوجيا. و�شتتاح البيانات من خلل نظام الإنرتبول العاملي الآمن لت�شالت ال�شرطة
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وقدم��ت الدرا�شة الكولومبية لفريق اخل��رباء العامل اأحد ع�شر مقرتحا حمددا لتعزيز ال�شرتاتيجية   -315

الدولية ملكافحة الإرهاب؛ وهي:

1-      دم��ج اجلهود الت��ي ُبذلت من خلل اعتم��اد ال�شرتاتيجية العاملية ملكافح��ة الإرهاب التي     

اعتمدته��ا اجلمعية العامة للأمم املتحدة)61 ملكافحة اأعمال الإرهاب بجميع اأ�شكاله ومظاهره 

بغ�ض النظر عن دوافعها واأيا كان مرتكبوها اأو مكان ارتكابها؛

2-      احلفاظ على تركيز ا�شرتاتيجي م�شرتك؛    

3-      و�شع خطة عمل حمددة ملواجهة الظروف املواتية لنت�شار الإرهاب؛    

4-      تعزيز ودعم اأن�شطة مكافحة الإرهاب التي ت�شطلع بها الأمم املتحدة؛    

5-      اإدان��ة الإره��اب املرتكب على ال�شعي��د الدويل بجميع اأ�شكاله ومظاه��ره، مبا يف ذلك اإدراج     

املنظمات الكولومبية التي تنخرط يف املمار�شات الإرهابية يف قائمة املنظمات الإرهابية؛

6-      التحفي��ز عل���ى بن���اء الت�حالفات ب��ني الأجهزة الأمني��ة يف كل ب�لد بغر���ض حتديد ممرات     

الإم��داد والعبور الدولية وتبادل املعلومات احل�ش�ا�شة الت���ي من �شاأنها اأن ت�شاعد على حتييد 

تلك املمرات؛

7-      اإع��داد ن�ش��رات حتدد اأه��م زعماء الع�شاب��ات املطلوبني املع��روف اأنهم ي�شاف��رون اإىل بلدان     

اأخرى؛

8-      ب��ذل م�شاع عل��ى ال�شعيد الدويل لبيان عواقب اأن�شطة الإرهاب يف كولومبيا، التي توؤثر على     

املجتمع الدويل من خلل متويل تلك الأن�شطة بالجتار باملخدرات؛

9-       اإن�ش��اء ف�ش��اء ات�شالت يف اأمري��كا اللتينية بغر���ض الو�شول املبا�ش��ر ويف الوقت املنا�شب     

اإىل امل�علوم��ات املت�علقة بالأن�ش�ط��ة الإره�ابية، من اأجل احل�ش�ول عل��ى �شورة مو�ش�وعية 

خل�شائ���ض وطبيعة منظ�مات مث���ل القوات امل�شلحة الثوري�ة الكولومبي��ة وجي��ض التح�رير 

الوطني الكولومبي؛

10-    درا�ش��ة اإن�شاء بوابة على الإنرتن��ت تكون خم�ش�شة لتو�شيح اآثار م�شكل��ة الإرهاب و�شمات     

املنظم��ات ال�شالع��ة يف ممار�شته. مع حتدي��ث املوقع مبعلومات عن اأن�شط��ة املنظمات الإرهابية 

والإج��راءات التي يتخذه��ا املجتمع العاملي لتحيي��د تلك املنظمات. و�شتك��ون البوابة هي 

ال�شاحة املنا�شبة لإظهار اللتزام باإطار تدابري مثل امل�شاعدة املتبادلة؛

11-    وثمة جانب اآخر ينبغي النظر فيه وهو اإن�شاء مكتب لر�شد وتتبع املنظمات الإرهابية، ميكن اأن     

م اإىل هيئات متعددة الأطراف وت�شاعد على ت�شكيل املعيار الذي يتم  ُي�شدر تقارير �شنوية تقدَّ

مبوجبه اإدراج الكيانات يف قوائم املنظمات الإرهابية واإبقاوؤها يف تلك القوائم.

 قرار اجلمعية العامة 288/60 املوؤرخ 8 اأيلول/ �شبتمرب 2006.
)61(
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وو�ش��ف اخلبري الإ�شباين كيف ركزت مكافحة الإرهاب، من منظور قانوين، على الهدف اجلوهري   -316

املتمثل يف منع وتفادي العتداءات الوح�شية والع�شوائية التي تقوم بها املنظمات الإرهابية، ا�شتنادا اإىل اأربعة 

م�شارات تنفيذية:

1-      ي�شتند ت�شدي العدالة اجلنائية اإىل تطبيق تو�شيفات اجلرائم اجلنائية التي ل تتطلب ارتكاب     

هجم��ات اإرهابي��ة فعلي��ة، مثل جرائ��م امل�شاركة يف جماع��ة اإرهابية اأو التع��اون معها، ومتويل 

الإرهاب، واملعاقبة على الأعمال التح�شريية، ول �شيما التاآمر لرتكاب اأعمال اإرهابية.

2-      ا�شتخ��دام القرائن واأ�شالي��ب التحري اخلا�شة. فه��ذه الأدوات، التي تثم��ر نتائج جيدة يف     

التحقيق يف ظواهر اإجرامية مثل الجتار باملخدرات وغ�شل الأموال واجلرمية املنظمة، تكت�شب 

)62(

اأهمية ا�شتثنائية بالنظر اإىل ال�شعوبات التي ت�شببها العمليات الوقائية من منظور الإثبات.

3-      اأ�شبح التحقيق يف الأفعال الأولية وامل�شاِعدة التي تتمثل يف توفري الدعم واخلدمات اللوج�شتية     

والبنية التحتية لهذه اجلماعات والت�شرت عليها، والتي ل ميكن ف�شلها عن الأهداف الإجرامية 

لتلك اجلماعات )تزوير الوثائق وبطاقات الئتمان وغريها من و�شائل الدفع، واجلرائم املرتكبة 

�ش��د املمتلكات، والجت��ار باملخدرات، وغ�ش��ل الأموال، ال��خ(، عن�شرا اأ�شا�شي��ا يف �شمان 

الت�شدي الإنفاذي الإ�شايف والتكميلي لأع�شاء هذه اخلليا واجلماعات.

4-      تعزي��ز التعاون الدويل يف جمال ال�شتخب��ارات وعلى ال�شعيد الق�شائي. ويف جمال التعاون،     

مت اإن�ش��اء ف�شاءات قانوني��ة يو�شع فيها نطاق التعاون الق�شائي )عل��ى �شبيل املثال، بني فرن�شا 

واإ�شباني��ا( بوا�شط��ة جمموعة متنوعة من الأدوات والآليات، مث��ل ت�شليم املحتجزين ت�شليما 

موؤقتا، وتبادل املعلومات ال�شتخبارية التنفيذية، واإن�شاء فرق التحقيق امل�شرتكة.

وتنف��ذ على ال�شعي��د الوطني يف البلدان التي لديه��ا قدر من اخلربة يف مواجه��ة الإرهاب �شيا�شة   -317

ال�شتباق الوقائي للأن�شطة الإرهابية. وقد اأو�شى اخلرباء باأنه يجب اعتماد نف�ض النهج على امل�شتوى الدويل. 

وينتف��ع التع��اون الدويل كثريا من �شبكات الت�ش��الت اخلا�شة بالتحقيقات، ومن بينه��ا الإنرتبول، وتعيني 

�شباط ات�شال يف ال�شفارات، وعقد اجتماعات الأفرقة املتخ�ش�شة. والتعاون على �شعيد اأجهزة الدعاء العام 

اأقل تقدما من التعاون بني اأجهزة ال�شرطة، ويفتقر اإىل ثقافة ال�شتباق وثقافة املركزية وثقافة العمل اجلماعي. 

ولت��دارك هذا النق�ض، يل��زم تزويد الق�شاة واملدع��ني العامني املعنيني بالدعم وامل�شاع��دة لكي يتمكنوا من 

التوا�ش��ل الفعال م��ع نظرائهم الأجانب. وهذا اأحد اأه��داف وحدة التعاون الق�شائ��ي )يوروج�شت( التابعة 

للحتاد الأوروبي، التي توفر بنية موؤ�ش�شية دائمة للتعاون. والبنية املوؤ�ش�شية �شرورية كمكمل للتعاون امل�شتند 

اإىل التعارف ال�شخ�شي، لأن املهام امل�شندة اإىل العاملني تتغري با�شتمرار. وتت�شح قيمة اليوروج�شت من ق�شية 

كان فيه��ا قا���ض من اأحد بلدان القانون القاري الأوروبي بحاجة ما�شة اإىل �شهادة اأديل بها ب�شاأن م�شاألة اأخرى 

يف اأح��د بل��دان القانون العام، وح�شل عليها �شريعا. ومن دون الثق��ة املتبادلة بني الق�شاة الذين اعتادوا على 

العم��ل مع��ا يف م�شائل الإرهاب فرمبا مل تكن تلك املهمة الب�شيطة �شُتنج��ز دون اأ�شهر من التاأخري. وكان من 

 كانت هذه ال�شرورة ل�شتخدام الأ�شاليب التحقيقية اخلا�شة مبكافحة اجلرائم الإرهابية نقطة �شدد عليها تكرارا جميع اخلرباء تقريبا 
)62(

طوال الجتماعات الثلثة التي عقدها فريق اخلرباء العامل.
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ال�شم��ات الرئي�شية للنجاح داخل الحتاد الأوروبي، التي كثريا ما ذكرها خرباء على دراية بالتعاون بني فرن�شا 

واإ�شبانيا، فعالية مذكرة العتقال الأوروبية يف �شرعة ت�شليم الهاربني اإىل املحكمة التي يواجهون التهام فيها، 

من دون تدّخل العمليات ال�شيا�شية اأو ما ت�شببه من تاأخري.

وتناول عدد من العرو�ض املقدمة من اأع�شاء فريق اخلرباء العامل اآليات تعزيز وتنظيم تبادل املعلومات   -318

والتع��اون بني اأع�شاء النيابات العامة. واأ�شار خبري اليوروج�شت اإىل اأن الإرهاب الدويل ينطوي بطبيعته لي�ض 

فق��ط على م�شاكل التجرمي املزدوج بل اأي�شا على تنازع الخت�شا���ض. وفيما يتعلق بهذه الن�زاعات، ُذكر اأن 

و�ش��ع جمموعة متف��ق عليها من املبادئ التوجيهية ب�ش��اأن عوامل مثل مكان اجلرمية، وم��كان وجود امل�شت�به 

فيه��م، وحي�ازة الأدل�ة، وجن�ش�ية امل�ش�تبه فيهم وال�شحايا، وعوام��ل اأخرى، ميكن اأن ي�شاعد على حل كثري 

م��ن الن�زاعات. وتذك��ر درا�شة اليوروج�شت اإن�شاء اليوروج�ش��ت يف �شباط/فرباير 2002 لت�شهيل الت�شال 

 2009/426/JHA والتع��اون الق�شائي��ني بني الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي. ومبوجب ق��رار جمل�ض اأوروبا

امل��وؤرخ 16 كان��ون الأول/دي�شمرب 2008 اتُّخ��ذت خطوات لتعزي��ز الفعالية التنفيذي��ة لليوروج�شت. فتم 

تن�شيق و�شعية و�شلحيات الأع�شاء الوطنيني املنتدبني اإىل مقر اليوروج�شت، وكذلك و�شعية و�شلحيات 

املرا�شل��ني الوطنيني املعنيني مب�شائل الإره��اب وغريها من امل�شائل. ولي�شت للمنظمة حتى الآن اأي �شلحية 

م�شتقل��ة للتحقي��ق يف اجلرائم املرتكبة يف حق امل�شال��ح املالية للحتاد الأوروبي. ورمب��ا ين�شئ املجل�ض، عمل 

باأح��كام املادة 69-هاء من معاه��دة ل�شبونة، متى ما اأ�شبح ذلك ال�شك نافذا، نيابة عامة اأوروبية للتحقيق يف 

اجلرائم املرتكبة يف حق تلك امل�شالح وحماكمة مرتكبيها. وقد �شاركت اليوروج�شت بالفعل يف �شمان ح�شن 

التن�شي��ق والتعاون يف ق�شايا الإره��اب، كلما طلبت ذلك دولة ع�شو. وحتتفظ املنظمة، لهذا الغر�ض ول�شمان 

تبادل املعلومات، بنظام لإدارة الق�شايا تدَرج فيه الإجراءات الق�شائية املتبعة يف م�شائل الإرهاب التي ت�شارك 

فيه��ا املنظمة، مبا يف ذلك التهام��ات واأحكام الإدانة، مع قائمة باملرا�شلني الوطني��ني يف امل�شائل ذات ال�شلة 

بالإره��اب. ويف الفرتة 2007-2008 ا�شُتهل��ت 24 ق�شية تنفيذية، تتعلق خم�ض منها بتمويل الإرهاب، من 

بينه��ا ق�شايا تخ�ض ال�شويد واإيطاليا. والق�شية ال�شويدية مبينة يف الف�شل الثالث، الباب دال، التمويل و�شائر 

اأ�ش��كال الدعم للإره��اب. ويف الق�شية الإيطالية متكن ممثلو اليوروج�شت واملدعي العام يف ميلنو من تن�شيق 

تنفيذ 20 مذكرة اعتقال اأوروبية بالتزامن يف فرن�شا والربتغال ورومانيا واململكة املتحدة واإيطاليا ونقل املقبو�ض 

قة مل�شاكن املتهمني خلل 
َّ

عليهم اإىل النيابة العامة الإيطالية. وعلوة على ذلك، ُنظمت عمليات تفتي�ض من�ش

نهاي��ة اأ�شبوع واحدة، وه��ذا نهج كان �شروريا �شرورة مطلقة لتجنب اختف��اء الأدلة املحتملة. ويوجد الآن يف 

مرحل��ة التحقيق يف حمكمة ميلنو جمي��ع املعتقلني والأدلة التي مت جمعها. كما اأ�ش��ار اخلبري الإ�شباين اإىل 

تنفيذ اتفاق مربم يف كانون الثاين/يناير 2007 من اأجل التعاون على مكافحة الإرهاب بني املدعني العامني 

يف باري�ض ويف الرباط واملحكمة الوطنية العليا يف اإ�شبانيا.

والرابط��ة الدولي��ة لأع�شاء النيابات العامة ه��ي رابطة مهنية ت�شكلت يف ع��ام 1995، تتمتع مبركز   -319

ا�شت�ش��اري لدى املجل�ض القت�ش��ادي والجتماعي التابع للجمعية العامة ل��لأمم املتحدة. وهي ت�شم مدعني 

عام��ني من 130 بلدا يف �شت قارات. وقد �شدد اخلبري ال��ذي ميثل الرابطة على الأهمية الأ�شا�شية لأن حتقق 

�شلط��ات الدعاء نف�ض الدرجة ال�شائدة ب��ني اأجهزة ال�شرطة من تبادل املعلوم��ات والتفاعل ال�شتخباراتي. 

ز عن وعي على اأعم��ال التح�شري التي  وبنف���ض القدر من الأهمي��ة �شرورة وجود ا�شرتاتيجي��ة ا�شتباقية تركِّ

ت�شبق الهجمات الإرهابية، وت�شتخدم جرمية التجّمع الإجرامي لإتاحة التدخل يف الوقت املنا�شب. واأ�شارت 

م ملوجة من الهجمات  الدرا�شة املقدمة من الرابطة اإىل التعرف ال�شريع على اجلماعة الإرهابية التي كانت تنظِّ

يف باري���ض وليون يف عام 1995. واأتاح ا�شتخدام جرمية التجّم��ع الإجرامي قيام ال�شلطات بتفكيك اجلماعة 
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قبل ارتكاب الهجمات. واأ�شبحت امل�شاألة الرئي�شية عندئذ هي اإدارة امللف الق�شائي بحيث ل ُتخلق م�شاكل 

ع��ن طريق تقدمي �شبكة مفرطة الت�شاع اإىل املحاكمة. وو�شف خبري الرابطة الدولية لأع�شاء النيابات العامة، 

وه��و ع�شو يف الق�شاء الفرن�شي، فائدة مركزية التحقي��ق واملحاكمة يف ق�شايا الإرهاب يف حمكمة باري�ض منذ 

عام 1986. وتتطلب هذه املركزية وعيا من جانب ال�شلطات باأهمية معاجلة ق�شايا الإرهاب يف املكان املنا�شب، 

جنب��ا اإىل جن��ب مع وجود و�شيلة لت�شوية نزاعات الخت�شا�ض على وجه ال�شرعة. ومن الأمثلة يف هذا املجال 

اأن اأي �شل�شل��ة م��ن عملي��ات ال�شطو امل�شلح على البنوك ق��د تعترب من اأعمال جماعة م��ن جماعات اجلرمية 

املنظمة يف حني تكون يف احلقيقة و�شيلة لتمويل الإرهاب وينبغي اأن حتقق فيها ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق 

يف الأعمال الإرهابية. 

وثم��ة م�شاألة اأخرى جرى الت�شديد عليه��ا يف الدرا�شة املقدمة من الرابطة الدولية لأع�شاء النيابات   -320

العامة وهي اأهمية اإبرام الربوتوكولت قبل وقوع حالت الطوارئ، بغية �شمان الت�شدي املنظم والكفء لتك 

احل��الت. وقد برهن ال�شتيلء يف ع��ام 1994 على طائرة اإيربا�ض اجلزائرية وحتويل م�شارها اإىل مطار مر�شيليا 

عل��ى احلاجة اإىل وجود اتفاقات تنفيذية بني ال�شلط��ات الإدارية والق�شائية املختلفة التي ت�شارك يف الت�شدي 

لعم��ل من اأعمال قر�شنة الطائرات. فمثل كان من ال�ش��روري، فور حترير الرهائن، تنظيم الإجراءات اللزمة 

ل�شم��اع اأق��وال الع�شرات م��ن الركاب ك�شهود، يف ح��ني كان اهتمامهم ال�شخ�شي من�شب��ا على مّل �شملهم 

م��ع اأ�شرهم يف اأق��رب وقت ممكن. وتبني درا�شة خبري من اململكة املتحدة كي��ف ميكن اأن يكون من املفيد يف 

التحقيق��ات امل�شرتك��ة اإبرام مذكرة تفاهم مع الوكالت النظرية يف الولي��ة الق�شائية الأجنبية املتعاونة. ومن 

�ش��اأن ه��ذا التفاق اأن يتن��اول م�شائل مثل اأهداف التحقي��ق، وال�شرتاتيجي��ة، واأدوار وم�شوؤوليات كل من 

الأط��راف، وخطوط الت�شال، واإمكانية الط��لع على املواد املوجودة يف نطاق ولية كل طرف وا�شتعرا�شها، 

وت�شني��ف املواد. ومبثل هذا التفاهم امل�شبق ميكن جتنب ال�شعوبات التي ميكن اأن ت�شاَدف لحقا يف التحقيق 

وامللحقة الق�شائية يف الق�شية. 

ويو�ش��ح تن�شيق عمليات العتقال والتفتي�ض يف غ�شون نهاية اأ�شب��وع واحدة، املذكور يف الدرا�شة   -321

املقدم��ة من اليوروج�شت، مدى ال�شرعة التي ميكن اأن يتم بها تنظي��م العمل عند توافر الت�شالت املنا�شبة 

وروح التع��اون عل��ى ال�شعيد الإقليمي. ويرى خبري الرابطة الدولية لأع�ش��اء النيابات العامة اأنه �شيكون من 

ال�ش��روري اأن يقام على ال�شعيد العاملي يف الوقت املنا�شب م�شتوى مماثل من التعاون الق�شائي على مكافحة 

الإره��اب. ولتحقيق هذا الهدف، اقرتح خبري الرابطة ت�شكيل منظمة تعاون ق�شائي عاملية مماثلة لليوروج�شت 

)اإنرتج�ش��ت( ت�ش��م املدعني العامني املتخ�ش�ش��ني، لكي تكون منظمة للمدعني العام��ني مكملة للإنرتبول 

ولليوروج�ش��ت خارج �شبكة اليوروج�شت. و�شتك��ون للإنرتج�شت ولية اإ�شافية هي حت�شني القدرات املهنية 

لأع�شاء النيابة العامة. ولن يكون هناك اأي التزام بال�شتفادة من خدمات هذه املنظمة اإذا كانت هناك و�شائل 

ع  اأن�شب. غري اأنه، كما يتوقع املرء وكما هو الأمر يف حالة اليوروج�شت، فاإن القدرة على التعاون املنتظم �شت�شجِّ

ر يف تنفي��ذ طلبات امل�شاعدة املتبادلة. و�شتكون اخلطوة  عل��ى تبادل الت�شالت ب�شاأن اأ�شباب التوقف والتاأخُّ

الأوىل نح��و اإن�شاء ه��ذه املنظمة هي اإن�شاء اأمانة لو�شع اأ�شمل قائمة ممكن��ة بنقاط الت�شال. وكما هو الأمر يف 

حال��ة يوروج�شت، �شيكون و�شع هذه القائم��ة م�شحوبا بتنظيم امللفات التي حتتوي على القواعد التي ينبغي 

اتباعه��ا ب�شاأن طلبات امل�شاعدة، مبا يف ذل��ك عمليات التفتي�ض، والتن�شت على املكامل��ات الهاتفية، واملراقبة 

بوا�شطة امليكروفونات، وال�شبط، والت�شليم املراقب، والت�شلل ال�شري. وبذلك �شيتم قبل �شياغة الطلب اإبلغ 

كل قا���ض اأو م��دع عام معن��ي مبكافحة الإرهاب مباهية املعلوم��ات التي يطلبها بلد املق�ش��د. وميكن اأن تنظم 
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الأمان��ة موؤمت��رات اإقليمية اأو عاملية جله��ات الت�شال. ويف حني اأن هذه الأهداف قد تب��دو طموحة فاإنه ميكن 

��ع اأن يك��ون الدعم متاحا من جهات الت�ش��ال. و�شتكون الرابطة الدولية لأع�ش��اء النيابات العامة اأي�شا  توقُّ

عل��ى ا�شتعداد بالقدر الذي ت�شمح به مواردها لإتاحة خربتها وللم�شاعدة على بناء القدرات. ويف �شياق هذه 

املبادرة، ميكن اأن يحفز ذلك الكيان تبادل املمار�شات اجليدة وحتديث هذه اخلل�شة.

م اخلطري العابر للحدود. وميكن، بروح  وميت��د اخت�شا�ض ممثلي يوروج�شت اإىل م�شائل الإج��رام املنظَّ  -322

ات الإنرتج�شت ولية  الفعالية من حيث التكلفة، اأن ت�شند اإىل ق�شاة الت�شال العاملني يف خدمة اإحدى من�شّ

ت�شم��ل اجلرمية املنظمة، مع بقاء الإرهاب اأولويته��م. وميكن اإيجاد مكان خم�ش�ض لعقد اجتماعات التن�شيق، 

اأم��ا عقد املوؤمترات بالفيدي��و وبالت�شال عن بعد فيمكن اأن يتطلب التعاون مع الإنرتبول من اأجل حتقيق اأمن 

الت�ش��الت. وخلف��ا لليوروج�شت، ل يتوخى يف البداي��ة وجود م�شرف للبيانات يحت��وي على املعلومات 

ال�شري��ة. ورمبا ت�شم��ح ال�شراكة مع الإنرتبول يف نهاي��ة املطاف بجمع بيانات عن جمي��ع امللحقات الق�شائية 

جلماع��ات اإجرامية معين��ة. وقد اأثمر قيام الحتاد الأوروبي بتطوير التعاون ب��ني اأجهزة ال�شرطة يف الثمانينات 

والتع��اون الق�شائ��ي يف الت�شعينات نتائج اإيجابية ل ميكن اإنكارها. وه��ذا املثال للنجاح يف التقدم من التعاون 

الثنائي اإىل التعاون الإقليمي يف جمال العدالة اجلنائية ميكن تكراره الآن، داخل املناطق الأخرى وبينها على 

ال�شواء، على اأن يكون خا�شعا دائما للمعايري امللزمة عامليا حلقوق الإن�شان.

وذكرت درا�شة كولومبية �شبكة كامدن امل�شرتكة بني الوكالت ل�شرتداد املوجودات كمثال لرابطة   -323

طوعي��ة ب��ني ال�شلطات تتعامل مع م�شكل��ة معينة يف جمال العدالة اجلنائية ل تتطل��ب ح�شدا كبريا للموارد. 

وُو�شف��ت ال�شبكة باأنه��ا موؤلفة من فرق قانونية يتم تعيينها يف كل بلد م��ن البلدان املعنية. وحتقق هذه الفرق 

تكام��ل اآليات التعاون يف جمال ا�شرتداد املوجودات، وت�شع اإجراءات التن�شيق واأن�شطته يف بلدانها الأ�شلية. 

ويجتمع املمثلون �شنويا لتن�شيق وتدعيم تعارفهم ال�شخ�شي وعلقات الثقة ولإجراء مناق�شات فنية، مبا يوؤدي 

اإىل اإيجاد اآلية فعالة ودينامية. وتلحظ الدرا�شة الكولومبية احلاجة اإىل نف�ض هذا النوع من التعاون الدويل من 

اأجل حتييد وتفكيك البنيات الدولية الداعمة للمنظمات التي تقوم باأعمال اإرهابية. وت�شتخِدم هذه البنيات 

التعبريات الإيديولوجي��ة والأن�شطة ال�شيا�شية ل�شرف انتباه ال�شلطات الأجنبية عن الدعم اللوج�شتي الذي 

تقدمه هذه البنيات لتخطيط الأعمال الإرهابية وتنفيذها. ومع ذلك، ت�شدد ال�شلطات الكولومبية على احلاجة 

اإىل العرتاف باأن تلك البنيات ت�شكل جزءا من خطر الإرهاب العاملي.

و�شملت املقرتحات الأخرى يف جمال امللحقة الق�شائية التخطيط امل�شبق، واعتماد قاعدة قانونية   -324

ملعاجلة طلبات امل�شاعدة القانونية املتبادلة التي يتقدم بها الدفاع. ولحظ اخلبري الإيرلندي اأن املدعى عليهم 

الذي��ن جت��ري ملحقتهم بجرائم الإره��اب يجب اأن تتاح له��م الفر�شة لتقدمي دفاع فع��ال، وقد يرغبون يف 

تق��دمي اأدلة تتطلب تعاون حكومات اأجنبي��ة. واإذا مل توجد اإجراءات لتقييم �ش��رورة هذه الأدلة اأو لإحالة 

الطل��ب اإىل احلكومة الأجنبية فقد تقرر حمكمة ال�شتئن��اف اأن احلكومة القائمة باملحاكمة قد عرقلت احلق 

يف حماكم��ة عادل��ة، اأو اأن عدم اتخ��اذ اإجراء ما قد انتهك مب��داأ تكافوؤ الفر�ض بني الدع��اء والدفاع. ومن 

الوا�ش��ح اأن املدعني العامني �شيقعون يف ت�شارب م�شال��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 داخل يف نطاق معاهدة 

امل�شاع��دة املتبادلة. ويبدو اأن اأف�ش��ل حل هو و�شع امل�شوؤولية عن تقدمي الطل��ب نيابة عن الدفاع على عاتق 

املحكم��ة يف البلد الذي �شتج��رى فيه املحاكمة. ومن �شاأن هذا النهج اأن يك��ون على اأكرب قدر من الفعالية 

اإذا قررت��ه �شراحة قوانني الإجراءات اجلنائية اأو قواعدها. و�شيكون احتمال اأن تعرتف الدولة متلقية الطلب 
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باملعايري والإجراءات القانونية املوحدة التي تعرب عن ال�شيا�شة الوطنية، واأن ت�شتجيب لها، اأرجح من احتمال 

اأن تع��رتف تلك الدول��ة مبمار�شة املحكمة حرية التقدير التي تتمتع بها على اأ�شا�ض كل حالة على حدة واأن 

ت�شتجيب لتلك املمار�شة.

ويقوم بع�ض البلدان بو�شع تدابري يف جمال الأمن العام، غري امللحقات اجلنائية، من اأجل مكافحة   -325

 ال�شادر م��ن املحكمة الأوروبية 
)63(

الإره��اب. وقد تناول احلك��م يف ق�شية اأ. واآخرون �ش��د اململكة املتحدة،

حلق��وق الإن�ش��ان يف 19 �شباط/فرباير 2009، الحتج��از الوقائي للأجانب مبوجب �شلط��ة الدولة يف مراقبة 

الهج��رة. وكان هذا الحتجاز قد مت ا�شتنادا اإىل �شلحي��ات خا�شة بالهجرة مور�شت عمل بتقييد للقانون يف 

علن عنه مبوجب املادة 15 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان. وبّت راأي املحكمة يف عدد 
ُ
حالة الطوارئ اأ

م��ن امل�شائل الهام��ة. فقد راأت اأن تقييد القانون �شدر ب�شفة قانوني��ة، لأن الأ�شا�ض املنطقي الذي ا�شتند اإليه 

كان الهجم��ات الإرهابية التي وقعت يف اأيلول/�شبتمرب 2001، ال��ذي اأكدته الهجمات على نظام النقل يف 

لن��دن يف متوز/يوليه 2005. و�شمل��ت الإجراءات القانونية للطعن يف الحتجاز بع�ض جوانب الإف�شاح العام 

د، مل ُتك�شف الأدلة اإل ملحام خا�ض انتدب 
ّ
د عن اأ�شباب العتقال. ويف حالة الإف�شاح املقي

ّ
والإف�ش��اح املقي

لتمثي��ل م�شال��ح املحتجز. وراأت املحكمة اأن الإجراء نف�شه ل مينع الطع��ن الفعال يف الحتجاز عندما تكون 

الدع��اءات ال��واردة يف املواد املف�شح عنها اإف�شاحا عاما ذات طبيعة حمددة. وفيما يتعلق بخم�شة حمتجزين، 

كان��ت الدعاءات العلنية تتعلق ب�شراء معدات ات�شالت �شلكي��ة ول�شلكية حمددة، وحيازة وثائق حمددة، 

وعق��د اجتماعات م��ع اأ�شخا�ض م�شتبه يف اأنهم اإرهابي��ون، مذكورين باأ�شمائهم، يف اأوق��ات واأماكن حمددة. 

وبالنظر اإىل اأن املحامي اخلا�ض للمحتجزين كان له حق الطلع على الأدلة املف�شح عنها اإف�شاحا مقيدا وكان 

بو�شع��ه اأن ي�شتج��وب �شهود الدولة وتقدمي احلجج اإىل القا�شي، اعت��ربت املحكمة اأن حقوق هوؤلء املعتقلني 

اخلم�شة كانت حممية حماية كافية. بيد اأنه فيما يتعلق مبحتجزين معينني كانت الدعاءات العلنية ذات طابع 

ع��ام. وكان��ت الأدلة املف�شح عنها اإف�شاحا عاما تتعلق بنقل مبال��غ كبرية من املال عن طريق ح�شاب م�شريف 

اأو بجم��ع الأموال عن طريق الحتيال. اإل اأنه مل يكن هناك دليل علني يوفر �شلة بني الأموال التي ُجمعت 

والإره��اب. وج��اء يف احلكم ال�ش��ادر من املحكمة اأن ه��ذا الفتقار اإىل التحديد مل يعاجل��ه اإتاحة ال�شتعانة 

باملحامي اخلا�ض، واأنه منع الأ�شخا�ض املعنيني من الطعن الفعال يف الدعاءات املوجهة اإليهم.

ولع��ل ال��راأي الذي �شبق اأن تو�شل��ت اإليه املحكمة الوطنية والقائل ب��اأن تدبري الحتجاز الذي ل   -326

ينطبق اإل على 'الإرهابيني الدوليني' الأجانب مييز دون مربر �شد الرعايا الأجانب كان اجلانب الذي ترتبت 

عليه اأو�شع النتائج يف القرار. وبعد القرار الوطني الذي اتخذه جمل�ض اللوردات باأن احتجاز الرعايا الأجانب 

وحده��م ينط��وي على التميي��ز، مت اعتماد نظام "اأوامر مراقب��ة". ومنذ عام 2005 يج��وز اأن يتم باأمر ق�شائي 

اإخ�شاع اأي �شخ�ض ُي�شتبه على نحو معقول يف تورطه يف الإرهاب، بغ�ض النظر عن جن�شيته، لقيود معينة على 

حرية حركته واأن�شطته.

ومم��ا له اأهمي��ة خا�شة ملن ي�شارك��ون يف التحقيق وامللحق��ة يف اجلرائم اجلنائية عملي��ة التحول اإىل   -327

التطرف التي جتعل الأ�شخا�ض يعربون اخلط الفا�شل بني الإميان مبعتقدات متطرفة وا�شتخدام تعبريات متطرفة 

من ناحية وا�شتخدام العنف من ناحية اأخرى، اإىل جانب الو�شائل القانونية ملنع هذا التطور. وكان اأحد العوامل 

 الطلب 5/3455.
)63(
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الت��ي ذكره��ا العديد من اخلرباء باعتبارها توؤدي اإىل التحول اإىل التط��رف هو وجود ال�شجني و�شط �شجناء من 

معتنق��ي الأفكار الإيديولوجية اأو الدينية املت�شددة. وميكن اأن يوؤدي العنف املفرط من جانب الدولة اإىل نتائج 

عك�شي��ة، من حيث اإنه ُيعت��رب املعادل املعنوي لأعمال العنف الإرهابية ومربرا له��ا. وُذكر التهمي�ض واحلرمان 

املادي واإخفاق الآمال باعتبارها عوامل تف�شي اإىل الإحباط. وهذا الإحباط ميكن اأن ي�شتغله زعماء املجتمعات 

�شون على العنف، اأو ميكن اأن ي��وؤدي اإىل التحول الذاتي اإىل التطرف.  املحلي��ة املهيج��ون للم�شاعر الذين يحرِّ

واعُت��ربت الدعاي��ة على الإنرتنت املحتوية عل��ى م�شاهد حية لأعمال العنف، مبا يف ذل��ك قطع الروؤو�ض، اأداة 

�شائعة بوجه خا�ض وخطرية للتحول الذاتي اإىل التطرف يلزم ر�شدها ومكافحتها بعناية.

و�شاه��م اخلب��ري اجلزائري مبنظور من منطقة �شمال اأفريقيا. ويتعل��ق ذلك بحكم قانوين جديد يطلق   -328

علي��ه ا�شم "امليثاق من اأجل ال�شلم وامل�شاحلة الوطنية"، اعتمد يف عام 2005 عن طريق ا�شتفتاء. ويتيح هذا 

امليث��اق اإنهاء ملحق��ة الإرهابيني املتورطني يف اأعم��ال الإرهاب، غري املذابح اجلماعي��ة والتفجريات، الذين 

يعلن��ون توبته��م وي�شملِّمون اأنف�شهم لل�شلط��ة الق�شائية. وي�شعى امليثاق اإىل تعزي��ز الكفاح �شد الإرهاب من 

خ��لل التحفيز على التوبة، وتعبئ��ة املواطنني �شد الإرهاب، وحتّمل امل�شوؤولية م��ن ِقبل الدولة عن امل�شاكل 

الجتماعي��ة التي يعاين منه��ا الإرهابيون التائبون واملتعلقة بالأ�شخا���ض املفقودين ومعوليهم القانونيني. ومل 

يك��ن ه��ذا الق�رتاح �شوى واح��د من التعبريات املختلفة ع��ن الراأي ال�شائد بني اخلرباء ب��اأن الإرهاب، من 

حي��ث اإنه ظاه�رة اجتماع�ية، ل ميك�ن احل�د منه اإل با�ش�تجابة �ش�املة وع�املية. وقد اعتمدت اجلمعية العامة 

يف قراره��ا 288/60 ال�ش��ادر يف 8 اأيلول/�شبتمرب 2006 ا�شرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب. 

وت�شمل الدعائم الأربع لهذه ال�شرتاتيجية التدابري الرامية اإىل معاجلة الظروف امل�شاعدة على انت�شار الإرهاب، 

وتدابري منع الإرهاب ومكافحته، والتدابري الرامية اإىل بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز 

دور منظومة الأمم املتحدة يف هذا ال�شدد، والتدابري الرامية اإىل �شمان احرتام حقوق الإن�شان للجميع و�شيادة 

رفقت به��ذا القرار خطة عمل تف�شيلية. وتقوم 
ُ
القان��ون بو�شف ذلك الركيزة الأ�شا�شية ملكافحة الإرهاب. واأ

بتنفي��ذ ه��ذه اخلطة حاليا فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب. وت�شم تلك الهيئة، التي يراأ�شها 

م�ش��وؤول رفيع امل�شتوى يف الأمانة العامة للأمم املتحدة، اأكرث من ع�شرين كيانا من كيانات الأمم املتحدة املعنية 

بجميع جوان��ب ق�شايا الإرهاب، علوة على املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية )الإنرتبول(، يف جهد يرمي اإىل 

توفري النوع من ال�شتجابة ال�شاملة الذي يو�شى به اخلرباء.
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Renato Maria Russo

Francesco Giuseppe Troja

Fausto Zuccarelli

بريو

Gladys Margot Echaíz Ramos

Victor Cubas Villanueva

تركيا

ismail Zararsiz

اجلزائر

عبد اهلل رحموين
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فرن�سا

Jean-Louis Bruguiere

الفلبني

Nestor Lazaro

Jovencito Zuno

كولومبيا

Hermes Ardila Quintana

Benedicto Campos Ardila

Luis Gilberto Ramirez Calle

Luz Mila Salazar Cuellar

Raúl Sanchez

Rosso José Serrano Cadena

Fabio Valencia Cossio

كينيا

Edwin Okello

م�سر

ر�شا حمدي اأحمد ح�شني

حممد حممود خلف

اإ�شماعيل را�شخ

املغرب

حممد العر�ض

املك�سيك

José Ricardo Cabrera Gutiérrez

Jose Luis Santiago Vasconcelos†

Avigai Vargas Tirado

اململكة املتحدة

Susan Jane Hemming

Rose-Marie Wellington
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الوليات املتحدة الأمريكية

Pierre Saint Hilaire

اليابان

Satoko ikeda

Takeshi Seto

وحدة التعاون الق�سائي التابعة لالحتاد الأوروبي )اليوروج�ست(

Juan Antonio García Jabaloy

الرابطة الدولية لأع�ساء النيابات العامة

François Falletti

املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول(

Yaron Gottlieb

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

Cecilia Ruthström-Ruin

Michael DeFeo

irka Kuleshnyk

Mauro Miedico

Aldo Lale-Demoz
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