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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن رأي أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة .آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

كتاب «تعريف الإرهاب  -نهاية المعايير المزدوجة» لل�سفيرة عبير ريا�ض طه
تقديم وقراءة كمال مساعد
«تعريف اإلره��اب  -نهاية المعايير المزدوجة»،
كتاب جديد للسفيرة عبير ري��اض طه يُضاف إلى
المكتبة اللبنانية والعالمية ،صدر في لندن عن دار
النشر  Arktosباللغة اإلنكليزية نهاية العام الماضي
.2014
يقع الكتاب في  90صفحة من القطع الوسط،
وتتناول فيه السفيرة طه ظاهرة اإلرهاب بشكل عام،
وإرهاب الدولة بشكل خاص الذي تعتبره من أخطر
وأسوأ أشكال اإلرهاب إذ إنه يشمل االحتالل وجرائم
الحرب والجرائم بحق اإلنسانية واإلبادة الجماعية.
وف��ي المقابل ،تشدّد المؤلفة في كتابها على أن
القانون الدولي يحفظ ويؤكد حق الشعوب في تقرير
مصيرها ومقاومة االحتالل األجنبي بكل الوسائل
بما فيها الوسائل العسكرية ،وذلك في مسعى منها
للتفريق بين اإلرهاب ومقاومة االحتالل في ظل إصرار
العديد من الدول على المساواة بينهما حيث اقتضت
مصلحتها ،فتص ِّنف هذه ال��دول العديد من حركات
المقاومة والتحرر الوطني حركات إرهابية وذلك من
أجل نزع الشرعية الدولية عنها كما هي الحال بالنسبة
إلى المقاومتين اللبنانية والفلسطينية وغيرهما .في
حين تقوم الدول عينها بدعم حركات مص َّنفة إرهابية
بموجب القانون الدولي العام وقرارات مجلس األمن،
بما يُعد تسييسا ً صارخا ً لمسألة اإلره��اب واعتمادا ً
على المعايير ال��م��زدوج��ة بما يخدم مصالح هذه
الدولة أو تلك .وفي هذا السياق ،ولتسليط الضوء
على هذه االزدواجية التي تطالب الكاتبة بإنهائها،
تقول طه إن اإلرهابي للبعض هو «محارب من أجل
الحرية» للبعض اآلخ��ر ،مشير ًة إل��ى أن��ه مع غياب
التوافق على تعريف واضح وشامل ونهائي لإلرهاب
فإن الفوضى والضبابية واإلشكالية حول مفهوم أو
تعبير «اإلرهاب» ستؤدي باستمرار إلى نشوء معايير
مزدوجة في تطبيق القانون الدولي العام .وتضيف أن
استعمال (أو باألحرى استغالل) مفهوم اإلرهاب في
العالقات الدولية هو لغاية اليوم استعمال سياسي،
نسبي ومجتزأ ،غير حيادي ،اعتباطي ،وانتقائي حيث
أن التعريف القانوني لإلرهاب غائب بشكل فاضح.
وتتساءل كيف يمكن ،والحالة هذه ،محاربة اإلرهاب
من دون تعريف واضح له؟!
من هنا تضع السفيرة طه ال��ش��روط والمعايير
ال��ض��روري��ة لتعريف اإلره���اب م��ن أج��ل إن��ه��اء لعبة
المعايير المزدوجة تار ًة في توظيف اإلرهاب في خدمة
مصالح ال��دول ،وت��ار ًة أخ��رى محاربته إذا اقتضت
المصالح نفسها.
وتفرد المؤلفة جزءا ً من كتابها القيّم إلرهاب الدولة
ال��ذي مارسته «إسرائيل» في انتهاكاتها الصارخة
لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي العام وفي جرائم
الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية التي
ارتكبتها في عدوانها على لبنان عام  ،1978ثم خالل
احتاللها البلد في  ،2000 – 1982وكذلك في عدوان
 .2006ومن الطبيعي أن ينطبق إرهاب الدولة هذا
على جرائم الحرب واإلبادة التي ترتكبها «إسرائيل»
بحق الشعب الفلسطيني منذ .1948
من هنا أهمية هذا الكتاب الذي يشكل مرجعا ً قانونيا ً
صلبا ً يمكن أن تستخدمه الحكومات العربية في
مواجهة إرهاب الدولة «اإلسرائيلية» ،وكذلك محاربة
اإلرهاب الذي يفتك بمجتمعاتنا العربية والمصدَّر إلينا
من الخارج ،وبحماية بعض الدول الكبرى.
الكتاب متوفر ف��ي مختلف المكتبات اللبنانية
(أنطوان ،مالك ،)...Virgin ،وفي ما يلي أبرز ما جاء
فيه:

اإلرهاب :الحاجة الماسة إلى تعريف
دولي عام

تبقى الحرب على اإلره��اب ،التي تشنها الواليات
المتحدة األميركية حالياً ،خطوة انتقائية ،ناقصة،
وغير فعالة ،ما دامت ال تستند إلى إجماع دولي على
تعريف اإلرهاب .موضوع نقاش مستفيض واستغالل،
من بعض ال��دول لوصف اعدائها ،ال يوجد حتى اآلن
تعريف دولي واضح ودائم وشامل لإلرهاب ،معترف
به دوليا ً ومعلن من األمم المتحدة.
وعلى رغم أن الغالبية الساحقة من ال��دول تدين
اإلرهاب -على األقل علنا ً – في كل أشكاله ،إال أن هناك
انقساما ً حادا ً على التعريف النهائي لإلرهاب ،وسبل
محاربته ،األمر الذي يجعله واحدة من أكثر المسائل
الخالفية والجدلية في الشؤون الدولية المعاصرة

وموضوع نزاع يشوش العالقات بين الدول ،ويجعل
الحرب على اإلره���اب انتقائية واعتباطية ،تخدم
األهداف والمصالح الخاصة لدول معينة ،بدل أن تكون
ذات نطاق دولي عام.
محكمة العدل الدولية تدين كل أشكال اإلره��اب
والهجمات اإلرهابية ،وهناك على األقل اثنا عشر اتفاقا ً
دوليا ً ضد اإلرهاب أقرتها األمم المتحدة ،إضافة إلى
ق��راري مجلس األم��ن الرقم  1373الصادر في أيلول
 ،2001والرقم  1269الصادر في تشرين األول .1999
وال��ق��راران يشجبان ك��ل أع��م��ال اإلره���اب وطرقه
وممارساته كإجرامية وغير مب ّررة ،بغض النظر عن
الدوافع ،لكن أيا ً من هذه المواثيق والقرارات ال يعرف
كلمة «إره��اب» .وعليه كيف تمكن محاربة اإلره��اب
بفعالية وبعدل ،ما لم يكن هناك تعريف واضح له؟
إن الغياب الفاضح لتعريف موحد لإلرهاب ظهر
بوضوح في أعقاب هجمات  11أيلول في الواليات
المتحدة ،ما يجعل الحجة في ه��ذا التعريف أكثر
ضرورة وأهمية من كل وقت مضى.
وحده التعريف الدولي العام والشامل لإلرهاب،
الذي يحظى بموافقة المجتمع الدولي ،يحمي ازدواجية
المعايير عند تعريف اإلره��اب ومحاربته ،ويصون
العدالة الشاملة.
ما هو اإلرهاب؟
اإلره����اب بطبيعته صعب التعريف ،والسبب
الرئيسي لذلك هو أن كلمة «إرهاب» استعملت اعتباطا ً
كاتهام سياسي -ال قانوني -من ال��دول في وصفها
ممارسات أعدائها ،وهكذا يفقد مصطلح «اإلره��اب»
الوجه القانوني ال��ذي يجعله عاما ً بحق ،ما أفقد
«الحرب على اإلرهاب» صدقيتها وشرعيتها.
من هنا تظهر ض��رورة وضع الشروط والمعايير
لتعريف دولي عام ودائم لإلرهاب ،بما يتالءم مع قرار
الجميعة العامة لألمم المتحدة الرقم  159/42الصادر
في  7كانون األول  ،1987الذي يعترف بأن «فعالية
محاربة اإلرهاب يمكن تعزيزها من خالل وضع تعريف
لإلرهاب الدولي يحظى بإجماع عام».

شروط ومعايير لتعريف اإلرهاب

في ما يأتي الشروط والمعايير الهادفة إلى تحقيق
االجماع على تعريف اإلرهاب:
التعريف يجب أن يكون قانونيا ً ودائماً ،هناك حاجة
ماسة إلى تعريف واضح لإلرهاب ،يجري تطبيقه في
شكل ثابت ،أي تعريف قانوني دائم ال سياسي يتغير
باستمرار ليتناسب ومصالح بعض ال��دول .فإمعان
النظر إلى األحداث الدولية ،يكشف أن الدول ال تنظر إلى
اإلرهاب من وجهة أعمال العنف الواقعة ،بقدر ما تنظر
إليه من زاوي��ة الجهات المستهدفة ،وهوية مرتكبي
هذه األعمال .أمثلة عدة تظهر هذا التعريف ،السياسي،
المتفاوت ،والمتقلب ،لإلرهاب ،وأكثرها جدارة بالذكر
حال أفراد الطالبان والقاعدة ،الذين كانوا يمتدحون
كمجاهدين و»محاربين من أجل الحرية» ويحظون
بدعم وكالة االستخبارات األميركية عندما كانوا
يقاومون االحتالل السوفياتي ألفغانستان ،والذين
يعتبرون اليوم في رأس الئحة اإلرهابيين الدوليين
المطلوبين في العالم.
بخالف ه��ذا التعريف االنتقائي والمتقلب ،على
التعريف القانوني لإلرهاب إدانة كل أعمال اإلرهاب
حيثما تقع ،ومن أي كان ،وبغض النظر عن الجهة التي
تستهدفها هذه األعمال اإلرهابية.

التعريف يجب أن يكون عاما ً

يجب أن يكون تعريف اإلرهاب دوليا ً عاماً ،أي أن
يحظى بموافقة المجتمع الدولي ،وأن يتم إقراره من
معظم ال��دول األعضاء في األمم المتحدة ،وأن يكون
ملزما ً للجميع .ولتحقيق هذه الشمولية ،على األمم
المتحدة – المنظمة الوحيدة التي تمثل المجتمع
الدولي  -أن تكون السلطة الوحيدة المخولة تعريف
اإلرهاب ،والمظلة القانونية والسياسية الوحيدة لكل
ق��رارات أو إج��راءات مناهضة لإلرهاب ،لكل تحالف
دولي ضد اإلرهاب.
 -٣التعريف يجب أن يكون شامأل:
الطريقة األكثر فعالية لمحاربة اإلرهاب والقضاء
عليه تكمن في تطبيق العدالة الشاملة ،أي يجب أن
يكون هناك تشريع دولي عام .في الحرب على اإلرهاب،
ال «عدالة» انتقائية تطبق بطريقة أحادية واعتباطية
م��ن ج��ان��ب ب��ع��ض ال����دول ض��د م��ا تعتبره أه��داف��أ
«إرهابية» .وعليه ،ولتجنب ازدواجية المعايير ،يجب

أن يتضمن التعريف إدانة كل أعمال اإلرهاب وأشكاله
حيثما ترتكب ٠ومن أي كان ،وبغض النظر عن هوية
مرتكبها أو الجهة التي تستهدفها ،ويشمل هذا التعريف
األفراد والمجموعات والدول التي تقوم أو ترعى مختلف
أنواع اإلرهاب ،سواء على النطاق المحلي أو اإلقليمي أو
الدولي.
إن الحاجة إلى تعريف شامل لإلرهاب تم تأكيدها
في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم 44/29
الصادر في  4كانون األول  1989في شأن اإلجراءات
للقضاء على اإلرهاب الدولي» ،والذي يدين بالمطلق
كل أعمال اإلره���اب وسبله وممارساته حيثما تقع
وترتكب أيا ً يكن مرتكبوها باعتبارها «إجرامية وغير
قابلة للتبرير».
 -٤التعريف يجب أن يدين إرهاب الدولة بوصفه
أعلى أشكال اإلرهاب يدين القانون الدولي اإلرهاب في
مختلف أشكاله وتشمل هذه اإلدانة اإلرهاب المرتكب من
األفراد والمجموعات المحلية ،لكنه يشمل أيضا ً إرهاب
الدولة .من هنا تبرز الحاجة إلى تطبيق القانون الدولي
على كل هذه التصنيفات من دون مفاضلة أو تمييز .من
أجل ضمان تعريف شامل لإلرهاب يتضمن كل أشكال
اإلرهاب ،يجب أن يشمل التعريف ،وأن يدين ،إرهاب
الدولة كما إرهاب األفراد والمجموعات.
فإرهاب الدولة هو أعلى أشكال اإلرهاب ،كونه يعتبر
شرعيا ً وفق القانون المحلي ،وهو يمارس من األجهزة
الحكومية الرسمية ،ما يجعله إرهابا ً منظما ً تجيزه
الدولة .ويشمل إرهاب الدولة :االحتالل ،الجرائم ضد
االنسانية ،جرائم الحرب واإلبادة الجماعية.
لذلك تدين المواثيق الدولية وقرارات األمم المتحدة
إرهاب الدولة قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة القرم
 29/44الصادر في  4كانون األول  ،1989في شأن
«اإلجراءات للقضاء على اإلرهاب الدولي يدين بالمطلق
«كل أعمال اإلرهاب وسبله وممارساته حيثما تقع أيا ً
يكن مرتكبوها» ،األمر الذي يعني أن ال أحد فوق القانون
عندما يتعلق األمر بممارسة اإلرهاب :ال الجهات غير
الحكومية ،وال المسؤولين الحكوميون.
في إش��ارة أكثر مباشرة ووض��وح�ا ً إلى
اإلره��اب ال��ذي تمارسه ال��دول ،يدين ق��رار الجمعية
العامة لألمم المتحدة الرقم  159/39الصادر في 17
كانون األول  1984في شأن «عدم القبول بسياسة
إره��اب ال��دول��ة وبكل أعمال تقوم بها ال��دول بهدف
تقويض النظام السياسي  -االجتماعي في دولة أخرى
مستقلة» ،يدين بقوة سياسيات اإلرهاب وممارساته
في العالقات بين الدول كطريقة للتعامل بين الدول
والشعوب األخرى.
لقد كانت الدول – مع بعض االستثناءات  -متحصنة
إزاء سلطة القانون الدولي ،ومحمية بالمبدأ المقدس
لألمم المتحدة المتمثل بالسيادة الوطنية.
إال أن هذه الحصانة توقفت عن أن تكون مطلقة،
وأخ��ذت باالنحسار أمام برو سلطة القانون الدولي
اإلنساني ،خصوصا ً بعد حرب الخليج الثانية.
 -٥تحديد اإلرهابيين :قائمة األمم المتحدة باألفراد
والمجموعات والدول التي تمارس اإلرهاب.
بغية أن يشمل تعريف اإلره��اب كل أشكال إرهاب
الدولة ،وضمان سلطة القانون الدولي على النطاق
العالمي ،وتجنب ازدواجية المعايير ،ومنع االستغالل
السياسي لكلمة «إره��اب» في الحرب على اإلره��اب،
يجب وضع قائمة شاملة بأسماء األفراد والمجموعات
وال��دول التي تمارس أو ترعى اإلره��اب ،وذل��ك تحت
مظلة السلطة الوحيدة لألمم المتحدة ووقايتها وحدها.
 -٦التعريف يجب أن يميز بوضوح بين اإلره��اب

والمقاومة:
 شرعية النضال م��ن أج��ل ح��ق تقرير المصيرومقاومة االحتالل األجنبي وفق القانون الدولي.
قيل الكثير في الحاجة إلى التمييز بين اإلره��اب
والمقاومة الشرعية ،لكن لم تجر أي محاولة .جدية
واضحة لصياغة هذا التمييز في لغة قانونية ،بعيدا ً
من الشعارات .هذا التغيير ال يجب أن يكون وضعه
صعبأ ،كون القانون الدولي يميز في شكل واضح بين
اإلره��اب وبين المقاومة الوطنية الشرعية لالحتالل
األجنبي .والمقاومة واإلرهاب مبدآن متناقضان جذرياً،
وهناك فقط سياسيون يحاولون الربط بينهما ،وهؤالء
استغالليون ومحرضون ،مناهضون لمجموعات
معينة تقاوم من أجل ضمان الحق الوطني في تقرير
المصير.

المقاومة قي القانون الدولي

يعترف القانون الدولي بحق المقاومة في حالتين:
أوالً -في حال اللجوء إلى المقاومة كوسيلة لممارسة
حق تقرير المصير حرص القانون الدولي على تأكيد
حق الشعوب في تقرير النظام السياسي واالقتصادي
واالجتماعي الذي تريده بحرية واستقاللية تامة عن
كل تدخل خارجي .فحق الشعوب في تقرير المصير
وفي االستقالل ال يُن َقص ،وهو ركن من أركان القانون
ال��دول��ي ،ومبدأ في سياسة مبدا السيادة الوطنية
بالنسبة إلى شرعة األمم المتحدة.
وباإلضافة إلى شرعة األمم المتحدة ،تدعم قرارات
األمم المتحدة اآلتية حق الشعوب في تقرير مصيرها:
الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم 159/39
الصادر في  17كانون األول  ،1984الذي يعيد تأكيد
«ح��ق ك��ل الشعوب غير القابل للنقض ف��ي تبديد
شكل الحكم واختيار نظامها السياسي واالقتصادي
واالجتماعي ،بعيدأ من كل تدخل خارجي أو تحريض
أو عرض أو قيود من أي نزاع كانت» ،و»يحث كل الدول
على التأييد التام ،بما يتالءم مع شرعة األمم المتحدة،
بسيادة ال��دول واستقاللها وحق الشعوب في تقرير
مصيرها».
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم 159/42
الصادر في  7كانون الدول  ،1987الذي يدين اإلرهاب
الدولي ،يعيد تأكيد أيضا ً على مبدأ حق الشعوب في
تقرير المصير الذي هو في صلب شرعة األمم المتحدة،
وينص على أن ال شيء في القرار يمكن أخذه من أجل
حرمان الشعوب من حق تقرير المصير ،الحرية،
واالستقالل.
قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة الرفم 29/44
الصادر في  4كانون األول  ،1989والذي يعيد تأكيد
«مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ال��ذي هو في
صلب شرعة األمم المتحدة» ،يشير إلى الحق غير القابل
للنقض في تقرير المصير واالستقالل لكل الشعوب
تحت األنظمة االستعمارية والعنصرية واألشكال
األخرى للسيطرة الخارجية واالحتالل األجنبي.
باالستناد إلى ما ذكر تعتبر مقاومة كل شعب أو
مجموعة من أجل تقرير المصير شرعية بالنسبة إلى
القانون الدولي.
ثانياً -في حال اللجوء إلى المقاومة كوسيلة إلنهاء
االحتالل األجنبي:
االحتالل غير شرعي بالنسبة إلى القانون الدولي:
يعتبر االح��ت�لال ،في شكل واض��ع ،غير شرعي،
وغير قانوني فى االتفاقات الدولية وشرعة األمم
المتحدة التي تنص على أن «ك��ل ال���دول األعضاء
ستمتنع ،ف��ي العالقات ال��دول��ي��ة ،ع��ن التهديد ،أو

استعمال ال��ق��وة ض��د س��ي��ادة واس��ت��ق�لال وأراض���ي
أي دول��ة ،أو ب��أي طريقة أخ��رى تتنافى مع أه��داف
األمم المتحدة».
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم 159/39
الصادر في  17كانون األول  ،1984والذي يدين إرهاب
الدولة ،يدين أيضا ً االحتالل بقوة باعتباره عمالً غير
شرعي ،ويعيد تأكيد «واجب كل الدول باالمتناع في
العالقات الدولية عن استعمال القوة أو التهديد بها
ضد سيادة أي دول��ة وحرمة أراضيها واستغاللها؛
ويؤكد «السيادة الدائمة للدول والشعوب على مواردها
الطبيعية ،وعلى ح��ق تقرير المصير واالستقالل
للشعوب ال��واق��ع��ة تحت السيطرة االستعمارية
واالحتالل األجنبي وحكم األنظمة العنصرية ويطالب
القرار «كل ال��دول بعدم القيام بأي أعمال تهدف إلى
التدخل العسكري واالحتالل ،وإحداث تغيير بالقوة ،أو
إضعاف النظام السياسي -االجتماعي للدول ،وزعزعة
استقرارها وقلب حكوماتها ،وتحديدا ً عدم القيام بأي
عمل عسكري لتحقيق هذه األه��داف تحت أي ذريعة
من أي نوع كانت ،ووقف كل خطوة قد بدأت من هذا
النوع» .ليس هناك من إدانة أكثر وضوحا ً وصراحة
لالحتالل من جانب القانون الدولي.
ج -أشكال اإلرهاب ونطاقه:
يأخذ اإلره��اب أشكاال ً وأبعادا ً مختلفة ،فاإلرهاب
يمكن أن يمارسه أو يرعاه األف��راد أو المجموعات أو
الدول ،على النطاق المحلي ،اإلقليمي ،أو الدولي.
اإلرهاب المحلي ،يشمل أعمال اإلرهاب داخل حدود
دولة ما ،ويقع في خانتين:
اإلرهاب الذي يمارسه أفراد أو مجموعات محلية،
س��واء كانوا يعملون في شكل مستقل أو في رعاية
دول��ة /أو دول خارجية ،وذل��ك ضد المواطنين أو
المسؤولين الحكوميين أو المؤسسات في دولة ما.
إرهاب الدولة ،اي االستعمال غير الشرعي للقوة
والقمع اللذين تمارسهما دول��ة م��ا ،وي��أخ��ذان شكل
أعمال اإلرهاب المذكورة ،وذلك بحق بعض/أو كل/
المواطنين على أساس التمييز السياسي أو االجتماعي
أو العرقي أو الديني أو الثقافي ،أو بحق المواطنين في
أراض قامت باحتاللها أو بضمها الدولة المذكورة.
 -٢اإلره���اب اإلقليمي أو ال��دول��ي ويشمل أعمال
اإلرهاب التي تستهدف الدول في منطقة معينة أو في
العالم والتي يقوم بها:
أ— األف��راد أو المجموعات فوق  -القومية النين
يعملون في شكل مستقل أو في رعاية دولة /أو دول
أجنبية.
ب  -ال��دول التي ترعى أو تقوم بأعمال عنف ضد
أراضي ومواطني الدول المجاورة أو البعيدة من خالل
االعتداء المباشر ،االجتياح أو االحتالل ،أو في طريقة
غير مباشرة عبر رعاية مجموعات إرهابية في هذه
الدول.
د  -إرهاب الدولة كأعلى اشكال اإلرهاب
يعتبر إرهاب الدولة ،سواء على النطاق الداخلي أو
الدولي (أي اإلرهاب الذي ترعاه الدول) ،خرقا ً فاضحا ً
للقانون الدولي ،وتحديدا ً قرار الجمعية العام لألمم
المتحدة الرقم  159/ 39الصادر في  17كانون االول
 1984الذي يدين بقوة إرهاب الدولة.
كما يعد إرهاب الدولة أعلى اشكال اإلره��اب ،كون
أعمال العنف والتدمير الناتجة عنه أعماال ً منظمة
تقوم بها أجهزة الدولة وسلطاتها ،وهي بذلك تحظى
بموافقة /أو غض النظر /القانون المحلي بوصفها
شرعية من وجهة نظر الحكومة ،في حين أن اإلرهاب
الذي يقوم به األفراد أو المجموعات هو إرهاب تمارسه
مجموعات سرية وخارجة على القانون ،أعضاؤها
ف��ارون من العدالة ومالحقون من القانون المحلي
والقانون الدولي على حد سواء .وعليه فالمطلوب من
الدول عدم استخدام مصطلح «اإلره��اب» واستغالله
في شكل اعتباطي لوصف األفراد والجماعات المناوئين
لها ولممارسة إرهاب الدولة بحقهم تحت شعار الدفاع
عن النفس المزعوم .فاألمم المتحدة هي الجهة الوحيدة
المخولة تحديد اإلرهاب.
ه  -االحتالل كأحد أشكال إرهاب الدول
يعتبر اجتياح أراضي الغير واحتاللها من جانب
دول��ة ما أحد اشكال إره��اب الدولة ،كونهما يمثالن
عمالً عدائيا ً يدينه القانون الدولي ،وتهديدا ً للسالم
واالأمن الدوليين .في هذا السياق ،يصف قرار الجمعية
العمومية لألمم المتحدة الرقم  159/39الصادر في
 17كانون االول  ،1984والذي يدين سياسة إرهاب
الدولة ،هذا القرار بوضوح االحتالل كشكل من أشكال
إرهاب الدولة .فاالحتالل األجنبي و/أو ضم األراضي
هو عمل غير شرعي ينتهك في شكل فاضح استقالل

الدولة المحتلة وسيادتها على أرضها  -وهما مبدآن
يكونان ركنا ً من أركان القانون الدولي  -كما أنه يصادر
حرية المواطنين وحقهم في الحماية واألمن.
و -إرهاب الدولة يولد اإلرهاب الدولي
غالبا ً ما يؤدي إرهاب الدولة إلى اإلرهاب الدولي،
عندما تأخذ سلطات الدولة إجراءات قمعية وتعسفية
بحق المدنيين أو االقليات .واإلرهاب الدولي غالبا ً ما
يكون نتيجة ،وليس سبباً ،للعنف والقهر .قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة الرقم  42/9هـ  - 1الصادر
بتاريخ  7كانون الدول  1987عن اإلجراءات الواجب
اتخاذها لمنع اإلرهاب الدولي ودراسة األسباب الكامنة
وراء أشكال اإلرهاب وأعمال العنف والمتمثلة بالمآسي
واإلحباط القهر واليأس يربط بوضوح ،وفي شكل
مباشر ،بين إرهاب الدولة واإلره��اب الدولي ،ويحث
«كل الدول على المساهمة في القضاء التدريجي على
أسباب اإلرهاب الدولي وإيالء اهتمام خاص بمختلف
االوضاع ،بما فيها االستعمار والعنصرية واألوضاع
المتعلقة باالنتماء الجماعي لحقوق اإلنسان والحريات
األس��اس��ي��ة ،وبتلك المتعلقة بالسيطرة األجنبية
واالحتالل ،والتي من شأنها أن تؤدي إلى قيام اإلرهاب
الدولي وإلى تهديد السالم واألمن العالميين».
ز  -التفريق بين المقاومة واإلره����اب :شرعية
المقاومة الوطنية لالحتالل األجنبي في ظل القانون
ال��دول��ي؛ تعتبر المتاومة الوطنية المسلحة ضد
االحتالل األجنبي وعمليات دعم هذه المقاومة شرعية
بالنسبة إلى القانون الدولي ،وتحديدا ً قراري الجمعية
العامة لألمم المتحدة الرقم  159/39الصادر في 17
كانون االول  ،1984والرقم  159/42المادة في 7
كانون االول  ،1987اللذين يح ّرمان بشدة هذا االحتالل
ويستجيبان كليا لحق الشعوب في تقرير مصيرها
وهو ركن من أركان القانون الدولي .وعليه ،فإن مقاومة
االحتالل ال يمكن اعتبارها بأي شكل من األشكال وفي
أية أوضاع أعماال ً إرهابية ،بل إن المقاومة هي نتيجة
لالحتالل ال��ذي تدينه المواثيق الدولية كشكل من
أشكال إرهاب الدولة الذي يسبب اإلرهاب.
ح  -األمم المتحدة هي السلطة الوحيدة المخولة
تحديد اإلرهاب ومحاربته ،ومن أجل ضمان الشمولية
في تحديد اإلره��اب وضمان محاربته على النطاق
الدولي ،يجب أن يحظى هذا التعريف لإلرهاب بموافقة
عامة من المجتمع الدولي ،فيجري إق��راره من األمم
المتحدة بغالبية الدول األعضاء ،على أن يكون ملزما ً
للجميع .ولتحقيق هذه الشمولية ،تعتبر األمم المتحدة
السلطة الوحيدة واإلطار السياسي والقانوني الوحيد
ألي قرارات أو اجراءات مضادة لإلرهاب ،أو ألي تحالف
ضد اإلرهاب.
إن ق��ررات األم��م المتحدة وتوصياتها بخصوص
اإلره��اب هي ملزمة لكل ال��دول األعضاء التي تطالب
بإلحاح بتعديل تشريعاتها الداخلية بما يتالءم مع
المواثيق واالتفاقات الدولية المتعلقة باإلرهاب .في
هذا السياق يجب القيام بخطوات إلقامة المحكمة
الجنائية الدولية المقترحة التي صوتت عليها 139
دولة خالل المؤتمر الذي عقد في روما عام  1998في
رعاية األمم المتحدة ،وذلك من أجل محاكمة المتهمين
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة
الجماعية التي تشكل جميعا ً أعماال ً إرهابية أينما وقعت
ومن أي شخص أو جهة ارتكبت.
المحكمة الجنائية الدولية التي ت��خ� َّول سلطة
التدخل في شكل وقائي متى اقتضى األم��ر ،ستعمل
بالتنسيق التام مع محكمة العدل الدولية التي تشكل
امتيازاتها محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم
بحق اإلنسانية.
لذلك يجب عقد مؤتمر دولي عن اإلرهاب تحت راية
االمم المتحدة ،وبما يتطابق مع قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة الرقم  29/44الصادر في  4كانون االول
 ،1989من أجل تبني أو تعديل هذا التعريف لإلرهاب
الذي من شأنه أن يخدم كدليل لسياسة األمم المتحدة
لتحقيق العدالة الشاملة .كما يجب أن يعد المؤتمر
المذكور ،من جهة ،الئحة باألفراد والجماعات والدول
التي تمارس أو ترعى اإلرهاب ،والئحة أخرى بحركات
المقاومة الوطنية التي تناضل إلنهاء االحتالل األجنبي
ولممارسة حقها الوطني في تقرير المصير ،وذلك من
أجل تجنب أي خطأ بين المجموعات اإلرهابية وحركات
التحرر الوطني ،ولتجنب استغالل مصطلح اإلرهاب
وسوقه كعدو لممارسة القمع التعسفي أو العنف تحت
ستار الدفاع عن النفس أو الحرب على اإلرهاب.
إن كل تغيير أو تعديل لتعريف اإلرهاب في اللوائح
ال��م��ذك��ورة يجب أن يكون محصورا ً بموافقة األم��م
المتحدة وحدها.

وهـب الأع�ضاء الب�شرية وزرعها بين العلم النافع والتديّن الأعمى
بدري رفيق تقي الدين
تحقق في النصف الثاني من القرن العشرين تطورا ً عظيما ً
أذه��ل البشرية وذل��ك في العلوم الطبية .وأب��رز ما جاء في هذا
المجال عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية ،والجدير بالذكر
أن هذا الموضوع هو قديم قدم اإلنسان ،وإن لم يكن بهذا الشكل
المتطور .فقد عرف اإلنسان منذ العصر البرونزي عملية «الترنبه»
وهي عبارة عن إزالة جزء من عظم القحفة نتيجة إصابة الرأس،
ومن ثم إع��ادة هذه القطعة إلى مكانها .كما وع��رف المصريون
القدامى عمليات زرع األسنان ونقلها عنهم في ما بعد اليونان
والرومان ،أما األطباء المسلمون فقد عرفوا زراعة األسنان في القرن
العاشر الميالدي ،وفي القرن السادس عشر الميالدي قام الطبيب
اإليطالي تاجيليا ك��وزي بإعادة تركيب أنف مقطوعة بواسطة
رقعة مأخوذة من ذراع المريض ،وكان الطبيب المذكور أول من
تنبه لظاهرة الرفض التي تحدث عن نقل األعضاء من شخص إلى
آخر .وأنه خالل القرن التاسع عشر ميالدي تمت عمليات نقل كثيرة
لألعضاء مثل األوتار والعضالت والجلد واألعصاب والغضاريف
والقرنيات والمبايض وأجزاء من األمعاء ،ومع نهاية القرن التاسع
عشر اختلف المضمون العلمي حيث قدم العلم قائمة كبيرة من
االكتشافات العلمية والطبية.
وفي السنوات األخيرة من القرن العشرين تحديدا ً أجريت العديد
من العمليات الجراحية بخاصة بعد اكتشاف عقار «السيكلو
سبورين» وهو عقار (دواء) توصل إليه العلماء في عام 1980
يساعد العضو الغريب المزروع على البقاء في جسم المريض
وبفضل استخدام هذا العقار ارتفعت نسبة نجاح عمليات زرع
األعضاء إلى حوالى  80في المئة .وقد تجاوب القانون مع التقدم
الطبي بظهور فرع جديد من فروع القانون وهو القانون الطبي ،ألن
الطب يقدم األمل والقانون يقدم الحماية.

في حماية جسم اإلنسان دينيا ً

إن التعاليم المسيحية تؤكد أن صحة اإلنسان هي القيمة األولى
ألن اإلنسان هو القيمة المطلقة ،أما في اإليمان فالله خلق اإلنسان
لذاته والله بذاته في خدمة اإلنسان .وهنا يمكن االستنتاج بأن
اإلنسان هو القيمة المطلقة وبالنتيجة فإن الحياة البشرية هي
كذلك واإلنسان عليه حقوق ولديه واجب للحفاظ على صحته
خصوصا ً من لديه حاجة ما .كما قال أحد اآلباء إن األصحاء ملزمون
بالسقماء من باب األخوة اآلدمية والبنوة اإللهية .وهنا نستعيد قوال ً

للقديس أيليوناوس «مجد الله هو اإلنسان الحي وإن الله يمجد
بصحة اإلنسان» خصوصا ً أننا أعضاء بعضنا بعضاً .وهنا يشدد
على أن الوهب فضيلة إنسانية دينية مسيحية مميزة فائقة ،ويشير
الدكتور لويس الخوند أيضا ً إلى أن القضية الطبية هي التي تحكم
من ناحية نقل األعضاء.
والكنيسة تترك األمر للطب من الناحية العلمية ،وإنها تتفق مع
العلم الطبي بأن موت اإلنسان المحتم هو الموت الدماغي وبالتالي
هو لن يكون موجودا ً في جسمه البيولوجي .تأسيسا ً على ما تقدم
فمن يوصي بأعضائه للمحتاجين إليها كذا وكذا وكذا ....كل ما لم
يتمكن من وهبه في حياته يعطيه في مماته وبتفوق .وإن جميع
الكنائس المسيحية تبارك عملية الوهب وتنادي بها تأسيسا ً على
مبدأ ال يجوز أن ندفن كنوزا ً غالية في التراب ،كما أن الكنيسة تشدد
على مجانية وسالمة الوهب على رغم قيمة األعضاء ،لذا يكون
الوهب لدى الطوائف المسيحية فضيلة إنسانية .أما الشريعة
خصت كالً من حق الحياة وحق سالمة الجسم
اإلسالمية الغراء فقد ّ
بحماية خاصة ،وقد نصح النبي وأوصى في قوله« :يا أيها الناس
تداووا ،فإن الله لم ينزل من داء إال انزل له دواء» ،وكان يحض على
العالجات الطبيعية ،ويؤثر الغذاء في الدواء .والمتفق عليه بين
علماء الشريعة اإلسالمية أن تعلم الطب ودراسته والعمل به فرض
من فروض الكفاية ،وواجب حتمي على كل شخص ال يسقط عنه
إال إذا قام به غيره وذلك لحاجة الجماعة للتطبيب وألنه ضرورة
اجتماعية .وقد عُ ّرف الطبيب بأنه العارف بتركيب البدن وجراح
األعضاء واألم��راض الحادثة فيها وأسبابها وأعراضها واألدوية
النافعة .ويمكن القول بأن الدين المسلم يحرم وهب األعضاء بحيث
ما يتداوله البعض ،ولكن أحد الفقهاء قال بأن هذه األفكار خاطئة،
وقال بأن معارضة فكرة وهب األعضاء ما هي إال رأي ضعيف يقابله
رأي راجح توافق عليه جميع المذاهب الفقهية ال بل تشجع اإلنسان
على التبرع بأعضائه في حال الموت ،وفي الحياة أيضاً ،وقالوا
بالتبرع باألعضاء التي ال تشكل خطرا ً على المتبرع .وهنا يستحق
البحث استطرادا ً كافيا ً ال مجال لذكره اآلن ،ومن الفقهاء من قال
تحديدا ً بعدم جواز نقل الخصيتين وال المبيض ألنها تنقل الصفات
الوراثية ...ومن جهة أخرى ،شدد الفقهاء أيضا ً على عدم جواز تلقي
أي بدل مادي نظير عملية الوهب ،حتى ولو كان إكرامية للمتبرع.
وهناك قاعدة شرعية تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات
فترفع الحرمة عن اإلنسان إذا ما وجد الشخص نفسه في حالة
يخشى فيها حصول ضرر على نفسه بحيث يكون ضررا ً حقيقيا ً
فيلتجئ إلى المنهي عنه والمحظور من أجل دفع الضرر المتأتي

ج ّراءه إذا كان قد أشرف على الهالك.
وبإيجاز نقول بأن جميع اآليات القرآنية تدعو إلى الخير وكذلك
األحاديث النبوية التي تحث على مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان،
بحيث ين ّفس كربه وهمه فالذي يُحيي نفسا ً واحدة يحيي الناس
جميعاً ،وبينما يفيد أحد إنسانا ً واحدا ً كأنما أ ّمن اإلفادة لإلنسانية
جمعاء وهذا ما يستدل به عن معاني الرحمة في اإلسالم.

في حماية جسم اإلنسان
في القانون الوضعي

في هذا البحث ال بد من فهم الحق في حماية جسم اإلنسان
وتبيان أفعال االعتداء على الحق في سالمة الجسم ،ومن ثم
عرض مشروعية األعمال الطبية .لذا يمكننا القول بأن الحق في
حماية جسم اإلنسان هو من الحقوق التي يشملها قانون العقوبات
بالحماية ،فللحق في سالمة الجسم جانب موضوعي يتمثل في
التكامل الجسدي لجسم اإلنسان من جهة ،وجانب فردي يتمثل في
حق الفرد في أن يكون جسمه مكفول الحماية وال يقوم أحد باالعتداء
عليه من جهة ثانية .كما أن هناك جانبا ً متعلقا ً بالمجتمع الذي له
حق أيضا ً في حماية الجسم من االعتداء إذ إن الفرد يؤدي للمجتمع
بعض الواجبات ،فإذا كان هناك مساس لسالمة جسمه فإن ذلك
يع ّد اعتداء على حق المجتمع .ومن هنا يتضح أن الحق في الحياة
هو المصلحة التي يحميها القانون في أن يبقى الجسم مؤديا ً القدر
األدنى من وظائفه ،أما الحق في سالمة الجسم فهو المصلحة التي
يحميها القانون في أن يظل الجسم مؤديا ً كل وظائفه .مع اإلشارة
إلى أن الصحة تتخذ صفة الكمال إذا كانت جميع أعضاء الجسم
تسير بكل وظائف الحياة في الجسم على النحو العادي ،وإن
لكل شخص نصيبه من الصحة .وبالتالي يمكن أن نوجز تعريف
الجسم :بأنه الكيان الذي يباشر وظائف الحياة وهو محل الحق
في سالمة الجسم ،وإن قانون العقوبات ينظر إلى أجزاء الجسم
من دون تفرقة .فللجسم إذا ً هو كل ما صدرت عنه وظائف الحياة
على تعددها واختالف أنواعها ،وإذا فقد جزء منها فقد انتقصت هذه
القيمة وعُ ّد هذا االنتقاص مساسا ً بسالمة الجسم يح ّرمه القانون.
هذا من جهة .ومن جهة ثانية :فالمشترع اللبناني أشار إلى تعبير
اإلي��ذاء مثالً في بعض الفقرات المبينة في الفصل األول الخاص
بالجنايات والجنح على حياة اإلنسان وسالمته.
استنادا ً إلى كل ما تقدم ،فإن صفوة القول تتمثل بأن الحق في
سالمة الجسم هو مصلحة المجتمع والفرد يق ّرها المشرع ويحميها
في أن تسير وظائف الحياة في الجسم على النحو الطبيعي وفي

أن يحتفظ بتكامله وأن يتحرر من اآلالم البدنية ،وجميع األعمال
الطبية التي يقوم بها األطباء والجراحون كما يحدث في العمليات
الجراحية تستلزم المساس بالحق في سالمة الجسم وتسبب
آالما ً للمريض ،وقد يترتب على ذلك شفاؤه كما قد ينشأ عنه ازدياد
المرض واأللم ،فاحتمال الشفاء من العالج مع انصراف ذهن الطبيب
الى هذا الشفاء يكون قد أدى هذا األخير مهمته طبقا ً ألصولها الفنية
ٍ
كاف لرفع المسؤولية .وهنا ليس من سبيل إلى استعراض أسباب
مشروعية العمل الطبي إن في حالة الضرورة وإن تجاه المريض
وإن في عدم توافر القصد الجنائي وإن في شروط ممارسة األعمال
الطبية ،وإن جميع هذه المواضيع على جانب من الدقة والعمق وال
يوجد متسع لشرحها االن.
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أخ��ذ األنسجة واألع��ض��اء البشرية لحاجات طبية وعلمية
(لبنان):
إن هذا المرسوم االشتراعي الذي يتكون من تسع مواد قد يضمن
السماح بأخذ األنسجة واألعضاء البشرية من جسم أحد األحياء
لمعالجـة
مرض أو جروح خص آخر وفقا ً لشروط محددة ،أي أن يكون
الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره ،وأن يعاين من قبل الطبيب
المكلف بإجراء العملية ،وأن يوافق الواهب خطيا ً وبم ْلء حريته،
وأن يكون إعطاء األنسجة أو األعضاء على سبيل الهبة المجانية.
كما أشار في المادة الثانية منه إلى أنه يمكن أخذ األنسجة واألعضاء
البشرية من جسد شخص ميت أو نقل ميتا ً إلى مستشفى ،على أن

يكون المتوفى قد أوصى بذلك أو أن تكون عائلة المتوفى قد وافقت
على ذل��ك ،كما يشترط موافقة المستفيد من العملية المسبقة،
ويجوز فتح الجثة لغايات علمية.
مع اإلشارة المهمة إلى أن المادة  30من قانون اآلداب الطبية
رقم  288لعام  ،1994قالت بإجراء استئصال عضو إلنسان بالغ
حي في سبيل إجراء عملية زرع ذات هدف عالجي وذلك بعد موافقة
الواهب الخطية ،وذك��رت أيضا ً عدم جواز إج��راء عملية التلقيح
االصطناعي أو الحمل بواسطة التقنيات الخصوبة المساعدة إال
بين الزوجين وبموافقتهما ،كما حرم القانون المذكور المتاجرة
باألعضاء البشرية.
ختاماً ،إن ما يهمنا من استعراض هذه األفكار العلمية الطبية
وبإيجا ٍز التوصل إلى إرساء ثقافة إنسانية واعية وراقية ومتحضرة
وعلمية ونافعة أوال ً وأخيراً ،بحيث نسعى بحزم وبقوة إلى ش ّد
أزر اللجنة الوطنية لوهب وزرع األعضاء واألنسجة البشرية إلى
جانب ترتيب مهمات تنسيق ومتابعة عمليات الوهب في لبنان.
ونشير إلى أن جميع بلدان العالم يوجد لديها لوائح انتظار لمرضى
بحاجة إلى زرع أعضاء وهذه الالئحة ال تزال في لبنان في طورها
التأسيسي ،األمر الذي يقتضي معه إع��ادة تشكيل هذه الالئحة
تشكيالً علميا ً وطبيا ً دقيقاً .كما أن على الطوائف كافة تسهيل
العمل بالوصايا المسجلة لديها والتي يمكن من خاللها أن يوصي
الموصي بالتبرع بأحد أعضائه بعد وفاته األمر الذي يستدعي
العجلة والتنبه ،وتنفيذ إرادة الموصي بحذافيرها من دون تردد
وحجج واهية متزمتة ومتدينة ال تستقيم علميا ً وال إنسانياً.
آملين في المستقبل القريب أن يكون لدينا العديد من بنوك
لألعضاء (البشرية) تفي بالغرض وتبعث الحياة من الموت.

