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  :ةـــــــدمــــمق

ال القانون الدولي بصفة عامة و القانون المواضيع األكثر تعقيدا في مج يعد موضوع اإلرهاب الدولي من

يتعرض إلى  هوفمن فروع القانون الدولي العام ،  على وجه الخصوصو ذلك بوصفه فرعاالدولي الجنائي 

محاولة عولمة عن طريق إخضاعه لمركزية معرفية بالرغم من عدم وجود توافق و إجماع حول مفهوم 

نه نابع من حقيقة تنوع و اختالف معنى معين راسخ في الذهن ، كما أ كون محتواه يبقى نتاج، الظاهرة 

دى بالضرورة إلى وجود أزمة المبادئ و الخلفيات و الظروف التي تحيـط بكل دولة و شعب ، و كل هذا أ

  .في استقرار ماهية اإلرهاب الدولي 

ة من الخصائص يجب إبرازها باتت مسألة اإلرهاب الدولي في ظل القانون الدولي الجنائي تتسم بجمل لقد

ختالالت في التكييف القانوني له و التنازع حول مصدره و أشكاله و الخلفيات المتحكمة فيه و مثل اإل

بية التي شاعت في شد الجرائم الدولية خطورة لمظاهره السلمن أمسؤولية الجنائية الدولية بإعتبارهلية الإشكا

شتى و  ا، فلم يعد أي مجتمع بمنأى عنه بسبب تزايد العمليات اإلرهابية و اتخاذه لصور العالم المعاصر

و منها ما هو ، ابية بالجماعات اإلره متعددة منها ما هو ذاتي متصلبواعث  عنأشكاال جديدة ناجمة 

 ، و كل ذلكيسهم ال محالةسية أو اقتصاديةسياتلك البواعث قد تكون  ودينية  بيئياجتماعي ذو طبيعة

العولمة أثرت سلبا بانتشار الظاهرة نتيجة االتصاالت الحديثة  هذا و إنً ، اإلرهابكل فعال في انتشار بش

و التقدم التكنولوجي و تحول الجريمة من جريمة محدودة أو محلية إلى جريمة دولية منظمة هيكليا و 

افر الجهود الدولية لمحاربتها عن طريق نشاط موحد ضمن سياق إقليمي أو هو ما حتم تضماديا ، و 

  .دولي 

و جرائم مثل جرائم إبادة الجنس البشري تالط اإلرهاب بكثير من الظواهر اإلجرامية المشابهة خالو نظرا  

الحرب و جرائم ضد اإلنسانية التسامها كلها بطابع العنف و وجود العنصر الدولي و مساسها بمصالح 
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وجود إطار الختالف التعريفات و عدم المجتمع الدولي ككل بالرغم من اختالف الغاية أو الهدف منها

و  ف مواقف الدول صورها نتيجة اختال باقي الجرائم الدولية وه و عالقتهبموحد و عام يحدد مفهوم

التي  المشروعةأعمال المقاومة و بين بعض  يجب التفرقة بين جريمة اإلرهاب الدولي فإنهتشريعاتها ،

ن ذلك من النتائج تالل ، ألير مصيرها و مكافحة االححق الشعوب في تقر كف بها القانون الدولي يعتر 

السلبية لمحاوالت عولمة المفهوم في إنكار حق الدفاع الشرعي للشعوب و المقاومة المسلحة المشروعة 

أمام االنتشار المتزايد مما أدى إلى وجود ازدواجية في الطرح و انتقائية في التعامل مع الظاهرة ، و 

نتشار دائرة العنف و الصراعات شهد العالم العديد من ظاهرة عالمية مجتمعية نظرا الللظاهرة بوصفها 

النشاطات اإلرهابية التي تتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة دول مكتسبة بذلك طابع 

منها جريمة ضد النظام الدولي و مصالح الشعوب الحيوية و امن و سالمة جعل الشيء الذيالتدويل 

اهتم القانون الدولي الجنائي بالظاهرة باعتبارها  عليهفراد السياسية ، و البشرية و حقوق و حريات األ

  .العرفي  أماالتفاقي سواء جريمة يحظرها القانون الدولي 

العالمية الثانية على عاتقها  بعد نهاية الحرب السيماو في ضوء ما سبق ذكره أخذت العديد من الدول 

أو القضاء و آليات مناسبة لمحاربتهاو الحد من انتشارهافي الظاهرة قصد خلق قواعد ولية البحث مسؤ 

  .  القانون الدولي في ضوء أحكام اعليه

 قصدو أسبابها من منظور تكاملي للوقوف على أبعادها اإلرهاب الدولي ظاهرةتتضح أهمية دراسة و 

و  المتصلة به  لإلرهاب الدولي و التفرقة بينه و بين بعض المفاهيممحدد إبراز إشكالية إعطاء مفهوم 

الوطنية المحاكم الجنائية االعتماد على المواثيق الدولية و آراء الفقه المختلفة و اجتهادات بعض ب ذلك

إبراز الجهود الدولية  موقف الشريعة اإلسالمية من الظاهرة معا كذو ، و بعض التشريعات الوطنية للدول 

  .و إمكانية تأثير ذلك على حقوق اإلنسانفي مكافحتها 
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لم تعد ظاهرة محلية خاصة بقطر دون غيره من األقطار بل تعدت الحيز  إن جريمة اإلرهاب الدولية

المكاني الواحد لتشمل عديد المجتمعات بحكم قوة تأثيرها و سرعة إنتشارها ، و هو ما جعل الجهود 

  .الدولية تتظافر مجتمعة للحد من إنتشارها و القضاء عليها

برز الذي يعيق تصدي المجتمع الدولي لها هو مبدأ االختصاص الجنائي العالمي ير أن المشكل األغ    

مصنفة في إطار الجرائم  كونهاالوطنية من متابعة مرتكبي الجريمة  الجزائيةآلية تمكن المحاكم  بوصفه

في  GHSTAو ابرز مثال حاليا هو اصدار الواليات المتحدة لقانون الماسة باألمن و االستقرار الدوليين 

الدي يعطي لها الحق في متابعة اي دولة او فرد له صله و ) قانون ضد رعاة االرهاب(  2016اكتوبر 

جود بعض التشريعات الوطنية التي تمنح اختصاصها الكامل على هذه ، خاصة أمام و يدعم االرهاب 

ختصاص رح تنازع اال، و هو ما قد يطة القضائية حق التتبع و المقاضاةالجريمة لممارسة أجهزتها الوطني

  .إن تمسكت كل جهة باختصاصها و كدا اصدار كل دولة مثل دلك القانون

عدم التكافؤ بين الوسائل المعتمدة في ارتكاب هذه الجريمة  لوجودو لقد تبلورت فكرة نقاش هذا الموضوع 

جرامي و تطور مع الوسائل المعتمدة لمكافحتها مما أدى إلى خلق اختالل في التوازن لصالح الفعل اإل

الظاهرة تطورا ملحوظا ، و هو ما يؤدي بالضرورة إلى نقص فعالية السياسة الجنائية الدولية في تتبع و 

  .معاقبة مرتكبي الجريمة و اإلفالت من العقاب 

شد األأنتقل إلى مناقشة إحدى المبادئ األساسية لتتبع و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية  األمر الذي جعلني

ة على المجتمع الدولي بما فيها جريمة اإلرهاب الدولي و هو مبدأ االختصاص الجنائي العالمي خطور 

لوجود تباين في اآلراء حول وسائل مكافحة  ، هذه الجريمةمن الوسائل القانونية الفعالة لمكافحة  هبعدّ 

و  إلرهاب المضاد،يطلق عليه باأو ما لمحاربة اإلرهاب على استخدام القوة  يؤكداإلرهاب فهناك من 

بوجوب اتخاذ  يقولم و االضطهاد ، أما الرأي األخير هناك رأي آخر يرتكز على إزالة أسباب الظل
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إجراءات للحد من اإلرهاب عن طريق آلية التعاون الدولي الذي أساسه االختصاص الجنائي العالمي، 

على الشرعية  باعتمادهكن للمحاكم الوطنية للدول متابعة و معاقبة مرتكبي جرائم اإلرهاب الذي يمً 

اإلجرائية و الموضوعية لكي تتمكن المحاكم الوطنية من تطبيقه بشكل فعال و تحقيق الغاية المنشودة 

هاب األمر منه، و عليه يجب على الدول أن تكيف قواعدها القانونية الجنائية مع خصوصية جرائم اإلر 

الذي يؤسس لسياسة جنائية دولية تحتم على المشرع الوطني تفعيل المبدأ كنظام قانوني فعال للحد من 

  .ظاهرة اإلفالت من العقاب

جريمة اإلرهاب  في متابعة و محاكمة مرتكبي  أهمية المبدأ علىهذا البحث من خاللالضوء سلط أعليه و 

ية للدول حتى يصبح تكريسه في النظم الداخل طرائقشابهة له و ا عالقته ببعض األنظمة المو كذالدولي 

وجود اختالف في تطبيقه  و محاربة ظاهرة اإلفالت من العقاب بالرغم منآلية قانونية تمّكن من متابعة 

  .، و كدا وجود عوائق تحول دون تفعيله على نحو يؤدي الى عدم تطبيقه بشكل واسعأخرى من دولة إلى 

واقع تتجلى األهمية العلمية و العملية لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي الذي يكون أكثر من خالل هذا ال

الدولة التي فعالية لتتبع و معاقبة مرتكبي جريمة اإلرهاب الدولي بصفة خاصة بغض النظر عن 

  .آليات إلنصافه  إلىالجريمة أو جنسية مرتكبها و الضحية الذي يكون بحاجة تفيها بارتك

قوم بعرض القضايا العملية التي عرضت على القضاء ل دراسة هذه النقطة أكثر واقعية أجعو قصد 

ي العالمي في تشريعاتها الوطنية بالرغم الوطني لبعض الدول التي تبنت مبدأ االختصاص الجنائالجنائي 

 أن بعض المحاكمات لم يكتب لها النجاح نظرا لوجود ضغوطات من دول أخرى للحد من إعمال من

 .  ى إلى تراجع بعض تشريعات الدول على تطبيقه المبدأ مما أدّ 
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  : إشكالية البحث

اإلرهاب  جريمةمدى تأثير ما :إن اإلشكالية المحورية التي نهدف من خالل هذا البحث اإلجابة عنها هي 

هذه و القضاء على الدولي على فعالية مبدأ االختصاص الجنائي العالمي للحد من اإلفالت من العقاب 

  : أهمهاكثيرة فرعية اإلجابة على تساؤالت من خالل  عنهايتم اإلجابة ، و ؟ الجريمة 

  ؟دوافعهماهية اإلرهاب الدولي و _ 

  ؟جريمة اإلرهاب الدولي  آلية لمكافحةاالختصاص الجنائي العالمي مبدأ يمكن اعتبار إلى أي مدZو _ 

  :أهمية البحث 

في وجود عدة عوائق أمام وضع تعريف شامل لإلرهاب مند ظهور بوادره األولى  هذا تكمن أهمية البحث

متفق نظرا التسامه بتوجهات سياسية و أيديولوجية مختلفة جعلت من الصعب العثور على تعريف دقيق 

كافحته خاصة من جميع األطراف في المجتمع الدولي و تأثير ذلك على إجراءات و وسائل معليه بين 

تهك حقوق اإلنسان باسم مكافحة اإلرهاب كما فعلت أمريكا في حربها على العراق و التي تن بعض الدول

باسم القضاء على اإلرهاب ، و من جانب من جرائم في حق الفلسطينيين و ما ترتكبه إسرائيل أفغانستان 

ق ائطرها و طر ارتباط جريمة اإلرهاب بالجريمة الدولية بعدما تزايد خيكمن الهدف من الدراسة في  آخر

متطورة مما جعل البشرية التقنيات التكنولوجيا و الباستخدام و ذلك ارتكابها بوسائل و أساليب حديثة 

و محاولة الغرب إلصاق ظاهرة اإلرهاب  2001سبتمبر  11جمعاء تهتم بالظاهرة خاصة بعد أحداث 

لفة و الدور الذي تلعبه الدول و المخت ا، و عليه كان لزاما البحث في الجريمة إلبراز جوانبهاإلسالمب

  .  الدولي و الوطني لمكافحتهالجنائي المنظمات الدولية و القضاء 

  :المنهج المستخدم
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لقد اعتمدت في دراستي على المنهج التاريخي الذي يرتكز على دراسة تطور الظاهرة تاريخيا من خالل 

إبراز االتفاقيات الدولية التي حاولت إعطاء مفهوم لجريمة اإلرهاب الدولي و صورها و تسلسل ذلك زمنيا 

لى المنهج التحليلي من خالل نقل األحداث و الوقائع المتعلقة بالموضوع ، كما اعتمدت عو أيضا 

نصوص االتفاقية و القانونية المتعلقة ية ذات الصلة بالموضوع و دراسة اللتجارب المحاكمات الجنائ

  .بالمادة 

من جريمة اإلرهاب الدولي  ماهيةإلى  منهفي األولتطرقت ، بابين اثنين بتقسيم البحث إلى  قمتقد و 

ا الشريعة قف بعض التشريعات الوضعية و كذمو  خالل توضيح التوجهات المختلفة في تعريفها و

في و كان ذلك إبراز صوره المختلفة و عالقته ببعض الجرائم الدولية األخرى معاإلسالمية من الظاهرة  

بيئية  لظاهرة سواء كانت دوافع شخصية أمدوافع ا تحديد حاولتفالفصل األول ، أما في الفصل الثاني 

ود الدولية و اإلقليمية لمكافحة اإلرهابو الجهقمت باستقراءرهاب ، ثم التي تكون لها عالقة مباشرة باإل

أهمية مبدأ االختصاص فعالجت من خاللهالثاني  البابفي  أما، انعكاسات ذلك على حقوق اإلنسان

من خالل إبراز السند الفقهي و القانوني للمبدأ في الفصل و ذلك الجنائي العالمي في المسألة الرئيسية 

نظرا لوجود عوائق عملية و سياسية و مالية تحيل دون تطبيقه و التحديات الموجودة أمامه ا كذو ، األول 

ظاهرة عالمية ليس لها حدود  بوصفهان جريمة اإلرهاب الدولي ، لنخلص بأفي الفصل الثاني  تنفيذه

ن م اكونه جزءإقليمية أو جغرافية مرتبطة بالضرورة في مكافحتها بمسألة االختصاص الجنائي العالمي 

في جميع قوانين  إنفاذهبعد تفعيله و  إالمفهوم هذا ال، و ال يتحقق الفعال نظام العدالة الجنائية الدولية

  .بدون تمييز  اإلرهابالدول التي تعاني من ويالت 

لإلجابة عن نص اإلشكالية الرئيسية و ما تفرع عنها من تساؤالت فرعية ارتأينا رسم خطة جاءت على و 

  :النحو التالي 
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  .مقدمة و جاءت وظيفية - 

ماهية  فيهوسمناه بجريمة اإلرهاب الدولي ، و تشكل من فصلين اثنين، األول تناولنا الذي الباب األول  - 

أما في الفصل ، مركزه في القانون الدولي  كدا و صوره  و في تعريفهاإلرهاب بمعنى التوجهات المختلفة 

  .رهاب و الجهود الدولية لمكافحتهدوافع اإلتحديد لخصصناه فالثاني  

االختصاص الجنائي العالمي  بأهميةو وسمناه ، الباب الثاني الذي جعلنا الدراسة من خالله تطبيقية  - 

و تشكل أيضا من فصلين ، األول يتعلق بالسند الفقهي و القانوني للمبدأ و الدولي  اإلرهابفي مكافحة 

  .ملية للمبدأ و تحديات تطبيقه العالثاني يتعلق بالتطبيقات 

و اإلجابة على التساؤالت المطروحة  الدراسةمن خاللها يتم تقييم  والتي لنخلص في األخير إلى الخاتمة 

 .للمناقشة 
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 الباب األول 

 جريـــــــــمة اإلرىاب الدولي

      تتفؽ اإلنسانية جمعاء عمى خطكرة جريمة اإلرىاب الدكلي بكصفو عمبل مف أعماؿ العنؼ يتسـ 

بالكحشية المفرطة ك البربرية العمياء لما يخمفو مف رعب في النفكس ك مف خسائر مختمفة بشرية ك مادية  

ك قد يتعدل اإلرىاب حدكد الدكلة الكاحدة ليطاؿ دكال ك مجتمعات أخرل فيك ال يعترؼ بالحدكد الجغرافية 

الفاصمة بيف الدكؿ، ك لقد تفاقمت ظاىرة اإلرىاب في السنكات القميمة الماضية ك اشتدت حدتيا ك أخذت 

ك ذلؾ نتيجة التطكر التكنكلكجي الحاصؿ داخؿ  (عكلمة الجريمة)صكار ك أشكاال مختمفة بفعؿ العكلمة 

المجتمعات حيث صارت كسائؿ االتصاؿ متاحة لجميع أفراد المجتمع،  فمـ يعد أم مجتمع أك دكلة بمنأل 

 .عنو، فأصبحت جريمة اإلرىاب تشكؿ تيديدا حقيقيا لممجتمع الدكلي

     ك رغـ ذلؾ كجدت عدة صعكبات في إعطاء مفيـك مكحد لمجريمة سكاء لدل فقياء القانكف الدكلي أك 

عمى مستكل تشريعات الدكؿ،  مما دفع بالمجمكعة الدكلية خاصة بعد انتياء الحرب العالمية الثانية إلى 

تكثيؼ الجيكد مف أجؿ تعزيز سبؿ مكافحة ظاىرة اإلرىاب عمى الصعيديف الداخمي ك الدكلي ك ىك ما 

تجمى في سعي الدكؿ إلى المصادقة عمى االتفاقيات الدكلية التي تجـر األعماؿ اإلرىابية كما عمدت في 

الكقت نفسو إلى سف تشريعات كطنية تجـر أفعاؿ اإلرىاب ك تعّزز التعاكف فيما بيف الدكؿ لمتابعة       

 .ك معاقبة مرتكبي تمؾ الجرائـ

     كما كاف لممنظمات الدكلية دكر كبير في تكثيؼ التعاكف،  خاصة منظمة األمـ المتحدة التي لعبت 

دكرا كبيرا بفضؿ أجيزتيا لكضع إطار قانكني دكلي لمحاربة الظاىرة بعدما أصبحت ال تشكؿ فقط مشكمة 

ذات حساسية لدكلة ما بعينيا أك لمجمكعة مف الدكؿ بؿ صارت مشكمة لمعالـ كمو، بعدما تنكعت مصادر 
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تمكيؿ أعماؿ اإلرىاب ك بركز دكافع ذاتية ك بيئية ك سياسية تعزز أعماليـ،  ك كذا ظيكر تشكيبلت 

 .جيادية ك منظمات إرىابية جديدة 

 تعززت الجيكد الدكلية لمكافحة 2001 سبتمبر 11     ك بازدياد األعماؿ اإلرىابية خاصة بعد أحداث 

اإلرىاب ، كما أصبح الحديث كثيرا عف الخركقات المصاحبة لتمؾ الحمبلت خاصة بزعامة الكاليات 

المتحدة األمريكية المتعمقة بتأثير ذلؾ عمى حقكؽ اإلنساف سكاء االقتصادية أك االجتماعية أك السياسية  

ك ما صاحبو " معتقؿ قكانتنامك"ك المدنية لؤلفراد كما تبيف فيما بعد مف خبلؿ تقرير مجمس الشيكخ حكؿ 

 .مف جدؿ كبير

      ك نظرا لما تقتضيو الدراسة في ىذا الشؽ فإنو يجب إبراز ماىية اإلرىاب ك ذلؾ بعرض مختمؼ 

التكجيات التي تناكلتو ك كذا تعاريفو المختمفة سكاء في الفقو أك في القانكف الدكلي ك بعض التشريعات 

الكطنية لبعض الدكؿ عمى سبيؿ المثاؿ ، ثـ نشير إلى صكر اإلرىاب المختمفة ك صمتو بالجرائـ الدكلية 

نتطرؽ إلى الدكافع المختمفة التي تحرؾ  (الفصؿ الثاني )، أما في الشؽ الثاني (الفصؿ األكؿ )األخرل 

الجماعات اإلرىابية لمقياـ باألعماؿ اإلرىابية ك الجيكد الدكلية ك اإلقميمية لمكافحة الظاىرة مف اجؿ 

القضاء عميو ك الحد مف ظاىرة االفبلت مف العقاب، ك في األخير نتطرؽ إلى مدل تأثير تمؾ الجيكد 

 .عمى حقكؽ اإلنساف مف منظكر القانكف الدكلي اإلنساني 

 الفصل األول 

 ماىية اإلرىاب و مركزه في القانون الدولي

       لـ يستقر مفيـك جريمة اإلرىاب عمى تعريؼ مكحد منذ ظيكر بكادره األكلى إلى عصرنا ىذا لعدـ 

كجكد معيار مكحد يحدد مفيكمو، لذلؾ نحاكؿ عرض تعريفاتو المختمفة المغكية منيا ك االصطبلحية كفؽ 

ما تناكلو فقياء القانكف الدكلي ، ك الصعكبات التي صاحبت تمؾ التعاريؼ مع إبراز مكقؼ الشريعة 
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اإلسبلمية منو بغرض تبياف براءة الديف اإلسبلمي الحنيؼ مف ىذه الظاىرة التي كثيرا ما نسبت إليو، ثـ 

نعرج عمى مفيـك الجريمة في القانكف الدكلي مف خبلؿ االتفاقات الدكلية ك اإلقميمية ك المكاثيؽ ذات 

الصمة بالجريمة التي تناكلت الظاىرة ، ك كذا مكقؼ بعض التشريعات الكطنية عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 .الحصر ك كؿ ذلؾ سيتـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ

      كما اف اإلرىاب اختمفت أشكالو ك صكره نظرا لتطكره ك تنكع مصادر تمكيمو ك ظيكر تنظيمات 

جديدة خطيرة ك متطكرة مف حيث الكسائؿ المستخدمة ، مما يجعؿ مف الضركرم التمييز بيف ىذه 

التنظيمات اإلرىابية ك حاالت الكفاح المسمح ك أعماؿ المقاكمة ، كما أف أعماؿ اإلرىاب تككف في غالب 

األحياف مرتبطة بجرائـ أخرل اشد خطكرة عمى المجتمع الدكلي نظرا لتداخمو ببعض الجرائـ الدكلية 

 .األخرل، ك ىك ما نبحث فيو مف خبلؿ المباحث اآلتي بيانيا

 المبحث األول

 التوجيات المختمفة في تعريف اإلرىاب الدولي

      أكدت معظـ الدراسات الحقكقية المتداكلة حكؿ ظاىرة اإلرىاب الدكلي إلى غياب تعريؼ مكضكعي 

ك ىك ما يعكس الفكضى التي بات يتخبط فييا , كاضح ك محدد ليا يتمتع بقكة قانكنية ممزمة لجميع الدكؿ

 في ظؿ ما بات يعرؼ بالعدالة 2001المجتمع الدكلي السيما بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 

ك إف ىذه السياسات المنتيجة , 1التي غالبا ما يشار لضمكع األمـ المتحدة فييا" اإلنتقائية أك اإلنتقامية"

 .تمثؿ تحدِّ لجكىر فكرة القانكف الدكلي ك جدكل آلياتو ك تنذر تداعياتيا بالفكضى العالمية الشاممة

      ك إف أىـ ما يدكر حكلو النقاش في تحديد مفيـك اإلرىاب ىك عدـ تكافؽ الدكؿ ك اختبلؼ نظرتيا 

فقد يراىا , لو في تحديد طبيعة العمؿ اإلرىابي في حد ذاتو ك صكره ك األساليب المختمفة لمظاىره 

 .البعض إرىابا ك البعض اآلخر ال يراه كذلؾ 
                                                           

1
 2005 أحمد حسٌن سوٌدان ، اإلرهاب الدولً فً ظل المتغٌرات الدولٌة ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، :انظر- 

  .27ص 



  اإلرىاب الدكليجريمة:  األكؿالباب

 

11 
 

      ك نظرا لتمؾ الصعكبات تـ إرجاء عدة جيكد دكلية لكضع إتفاقية عالمية لمكافحتو ك تبرير األعماؿ 

اتفاقية )إال أنو ك رغـ غياب , اإلرىابية نفسيا بعّدىا إرىابا مضادا أك كفاحا لمقضاء عمى اإلرىاب 

فإف قكاعد القانكف الدكلي تكفر بعض األحكاـ التي تيتـ بظاىرة اإلرىاب الدكلي مف أجؿ تبياف  (اإلطار

عناصره ك خصائصو ك أساليبو ك السبؿ الكفيمة لمكافحتو بالرغـ مما يشكبيا مف الغمكض ك النقص 

 . الكبيريف 

      ك سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى ثبلثة محاكر رئيسة، مف خبلليا نعّرؼ اإلرىاب الدكلي لغة       

نتناكؿ التعريفات المختمفة في القانكف الدكلي، أّما  (المطمب الثاني)ك في  (المطمب األكؿ  )ك اصطبلحا 

فسنعرج عمى مكقؼ بعض التشريعات الكضعية التي تناكلت الظاىرة  ك بخاصة  (المطمب الثالث )في 

مكقؼ المشرع الجزائرم في معالجتيا السيما ك قد صار نمكذجا يحتذم بو ك ىك ما أكده بياف مجمس 

2015-03-11 بتاريخ 32كزراء الداخمية لمدكؿ العربية المنعقد بالجزائر في دكرتو 
2.  

 المطمب األول 

  تعريف اإلرىاب الدولي لغة و اصطالحا

      لقد اكتنؼ تعريؼ اإلرىاب الدكلي عدة صعكبات ك اختمؼ الفقياء ك شّراح القانكف الدكلي حكؿ 

إعطاء تعريؼ مكحد لمدلكلو ، ألف مصطمح اإلرىاب بداللتو الحديثة يعد دخيبل عمى القامكس العربي 

فعبارة اإلرىاب اكتسبت عبر مختمؼ مراحؿ التطكر الفكرم في التاريخ المعاصر مضمكنا سياسيا كاضح 

،  كما أف اإلرىاب بمدلكلو الحالي لـ يرد في الشريعة اإلسبلمية بمصدرييا األساسييف القرآف     3المعالـ

ك السنة ، ك عميو نحاكؿ البحث في المعنى المغكم ك الفقيي لممفردة ثـ نتطرؽ إلى مكقؼ الشريعة 

 .   اإلسبلمية مف ىذا المصطمح

                                                           
2
  .3 ، ص ،2015-03-12بٌان مجلس وزراء الداخلٌة العرب ، جرٌدة الخبر الٌومٌة ، الصادرة بتارٌخ : انظر- 

3
 أدونٌس العكرة ، اإلرهاب السٌاسً ، بحث فً أصول الظاهرة و أبعادها اإلنسانٌة ، دار الطلبة للطباعة و النشر ، بٌروت ،الطبعة الثانٌة :انظر- 

  .25 ، ص1993
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 الفرع األول

 المعنى المغوي لإلرىاب 

      ال يكجد تعريؼ جامع لمفيـك اإلرىاب ك يرجع األمر إلى تطكر ظاىرة اإلرىاب ذاتيا ك تعدد 

، ك لـ تذكر المعاجـ العربية القديمة 4أشكاليا ك أساليب ارتكابيا ك تداخميا مع غيرىا مف الظكاىر األخرل

 كؼ    ػػػػػػػػك الرىػػػػػػػػػػػبة ىي الخ, أم خاؼ , رىبة ك رىػػػػػػبا (يرىب)ك  (رىب)كممة إرىاب ك لكنيا عرفت بالفعؿ 

سترىبو , 5ك الفزع، ك ىذا ما جاء في قامكس لساف العرب ك أرىبو ك رىبو ك إسترىبو أم أخافو ك فّزعو كا 

 .بمعنى استدعى رىبتو حتى رىبو الناس 

ك رىباننا بالضـ , َكَعَؿ ِرىَبةن ك ُرىبنا بالضـ ك بالفتح ك بالتحريؾ , َرِىَب :       ك حسب القامكس المحيط 

 .6ك يحرؾ أم خاؼ

بفتح الراء ك الباء  (َرَىبَ )بفتح الراء ك كسر الياء ك  (َرِىبَ )كما يشير صاحب تاج العركس إلى أف كممة 

ك يقاؿ أرىبو       , 7تعني خاؼ ك خشي ك مصدرىا الرىب ك ىك الخكؼ ك الرعب ك الخشية ك الفزع 

 .ك استرىبو أم أخافو ك يقاؿ َتَرىَّّبُو أم تكعده 

      ك يستخمص مما سبؽ بأف المعنى العربي األصيؿ لكممة رىب ىك الخكؼ ك الخشية مف اهلل       

ك عميو فإف المعاجـ القديمة تخمك مف كممة اإلرىاب أك اإلرىابي      , ك الخكؼ مف احتماؿ كقكع األذل

ك ىناؾ مف يرل بأف مفردة أك مصطمح اإلرىاب لـ تستخدـ إال قبؿ ثمانيف سنة مف اليـك كما أنيا لـ 

 .8تستعمؿ إال نادرا

                                                           
4
 2011عمر سعد الهوٌدي ، مكافحة جرائم اإلرهاب فً التشرٌعات الجزائٌة دراسة مقارنة ، دار وائل ،عمان ،األردن ، الطبعة األولى ، :انظر- 

  .18، ص 
5
  .325 لسان العرب ، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ، دار األندلس ،بٌروت ،لبنان، د ط ، ص:انظر- 

6
، و القاموس الوسٌط ، لما ذهب من كالم العرب ، دار (ر هـ ب ) مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز أبادي ، القاموس المحٌط مادة:انظر- 

 . (ر هـ ب ) ، مادة1982الرسالة ، بٌروت 
7
  .(ر هـ ب)من دون طبعة وال تارٌخ ، مادة - محمد مرتضى الزبٌدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت: انظر- 

8
  .32،  ص2003 عبد الرحمن عماد قضٌة اإلرهاب بٌن الحق و الباطل ، منشورات اتحاد و كتاب العرب، دمشق ، سورٌا،  
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 بقمـ الراىب 1355ظيرت ألكؿ مرة في المغة الفرنسية عاـ  (terreur)      ك كممة رعب 

BERSUIRE ك جاءت مف المغة البلتينية TERRORك قد أخذت , 9 ك ىي تعني في األصؿ الخكؼ

ك اتيامو باإلرىاب " ركبسير"ىذه الكممة معنى جديدا في نياية القرف التاسع عشر بعد إعداـ 

TERRORISM أم اإلرىاب الذم تمارسو الدكلة . 

      أما في المعاجـ الحديثة فمقد أقر ك أطمؽ مجمع المغة العربية في المعجـ الكسيط كممة اإلرىاب التي 

أساسيا رىب أم أخاؼ، كما أستخدـ لفظ اإلرىابييف ك ذكر أنو كصؼ يطمؽ عمى الذيف يسمككف سبيؿ 

  .10العنؼ ك اإلرىاب لتحقيؽ أىدافيـ السياسية 

الذعر ك اليكؿ ك كؿ ما ,  تعني الرعب « terror » بأف كممة 11      ك لقد ك رد في قامكس المكرد

 يعني إرىاب أم ذعر ناشئ عف فعؿ « terrorism »ك اإلسـ , يكقع الرعب في النفكس فيك إرىاب 

 .    ك ىذا المعنى نفسو الكارد في معاجـ المغة العربية المعاصرة,  تعني اإلرىابي« terrorist »اإلرىاب ك 

 أك Terroristتبياف أف كممة إرىابي " Oxford Dictionary"     ك لقد جاء في قامكس أككسفكرد 

 terrorismك اإلسـ , اإلرىابي تعني الشخص الذم يستعمؿ العنؼ المنظـ لضماف نياية سياسية ما

 .12ك بخاصة في أغراض سياسية, يعني استخداـ العنؼ ك التخكيؼ أك اإلرىاب بالمجكء لمقتؿ،  التفجير 

االستخداـ الممنيج لمعنؼ مف "  فقد عرؼ اإلرىاب بأنو Le Petit Robert      أما القامكس الفرنسي 

ك اإلرىاب , (سكاء بمد األـ أـ ال  )أجؿ تحقيؽ ىدؼ سياسي، تنفذىا منظمة سياسية لمتأثير عمى بمد ما

 .13" يككف كسيمة لمحكـ

                                                           
9
  .97 ص ،2004، دار المطبوعات الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ،طبعة إمام حسانٌن عطا هللا ، اإلرهاب و البنٌان القانونً للجرٌمة :انظر -  

10
  .282، ص 1972مجمع اللغة العربٌة ، المجمع الوسٌط ،الطبعة الثانٌة ، القاهرة ، مصر ،: انظر -  

11
  .1997 ، 31 منٌر البعلبكً ، المورد ، قاموس انجلٌزي عربً ، دار العلم للمالٌن ، بٌروت ،لبنان، الطبعة  

12
 - Longman dictionary of English language and culture, London, éd , 1993 .                                                                  

13
 - Dictionnaire : le Petit Robert , éd, 1993;paris , p :2505.                                                                                                 
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      ك باستعراضنا لبعض المعاجـ ك القكاميس العربية ك األجنبية فإنو عمينا القكؿ بأف الداللة المغكية 

لمصطمح اإلرىاب تتفؽ معظميا في الربط بيف اإلرىاب ك استخداـ العنؼ السياسي لتحقيؽ أىداؼ 

 .سياسية بالرغـ مف عدـ تطابؽ المعنى المغكم لئلرىاب ك استخداـ العنؼ السياسي 

 الفرع الثاني 

 موقف الفقو من تعريف اإلرىاب

      إف أىـ ما يدكر حكلو النقاش ىك صعكبة تحديد مفيـك دقيؽ ك مكحد لمفيـك اإلرىاب الدكلي نظرا 

ك عميو فإف إعطاء تعريؼ محدد لو أصبح يمثؿ كبرل المكاضيع , لطبيعتو ك اختبلؼ نظرة الدكؿ إليو 

، ك قد ألقت ىذه المشكمة بظبلليا عمى الجيكد 14أماـ الباحثيف في ىذه الظاىرة سكاء القانكنييف أـ غيرىـ

الدكلية ك الكطنية لمكافحة ىذه الظاىرة ، ك أصبحت حتمية كضع إطار محدد لئلرىاب باعتباره مسألة 

ضركرية ك ممّحة تمكف الييئات الدكلية مف اعتماد مرجعية قانكنية مكحدة مف جية،  كما تمّكف الدكؿ مف 

، غير أف ىذه 15كضع إلتزاـ قانكني مكحد ك غير خاضع لمصالح أم دكلة مف الدكؿ مف جية ثانية

الجيكد لـ تكفؽ في بمكرة إلتزامات محددة ك شاممة تأخذىا الدكؿ عمى عاتقيا يكحي بتعريؼ مكضكعي 

ناجـ عف معاىدة دكلية تعنى بمكافحة اإلرىاب ك القضاء عمى أسبابو ك دكافعو، ك ىذا ما دفع بمفيؼ مف 

ك ىذا اإلتجاه دعا إلى ضركرة , الفقياء إلى اعتبار اإلرىاب ال يشكؿ جريمة دكلية طبقا القانكف الدكلي 

تجاىؿ مسألة التعريؼ ك البحث عف آليات أخرل تجـر أفعاال محددة متفؽ عمييا عمى اعتبارىا تشكؿ 

غير أف ىناؾ جانب كبير مف الفقياء أصركا عمى كضع تعريؼ ك إيجاد تعريؼ , مظيرا لئلرىاب الدكلي

، ك مف خبلؿ ىذه االختبلفات تتبمكر فكرة ضركرة كضع تعريؼ مف خبلؿ إبراز االتجاىات 16إطار

 .المختمفة التي عرفتو 

                                                           
.89إمام حسانٌن عطا هللا ، اإلرهاب و البنٌان القانونً للجرٌمة ، مرجع سابق ،ص : انظر- 

14
  

.46 ،ص 2002 -105المصري شفٌق ، اإلرهاب فً مٌزان القانون الدولً ، مجلة شؤون األوسط ، العدد : انظر-
15

  
 و ما 58،ص 2002خلٌل إمام حسانٌن ، اإلرهاب و حروب التحرٌر الوطنٌة ،الطبعة األولى ،دار مصر المحروسة ، القاهرة ، مصر،: انظر-

. ٌلٌها
16
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 ضرورة التعريف: الفقرة األولى 

        لقد أدت النتائج المترتبة عمى صعكبة التعريؼ إلى تبرير األعماؿ اإلرىابية ك االنتقائية          

ك العشكائية في كصؼ األفراد ك الجماعات ك بعض الدكؿ باإلرىاب أك أنيا داعمة لو كفقا لممصالح 

، ك إلزالة المبس ك الغمكض حكؿ الظاىرة كاف لزاما دفع الجيكد الدكلية إليجاد 17السياسية لكؿ طرؼ

ألف بعض الدكؿ تستعمؿ اإلرىاب بصكرة , إطار قانكني مكحد يتـ بمكجبو التمييز بيف اإلرىاب ك غيره 

معمنة ضد دكؿ ك جماعات أخرل لتحقيؽ أىداؼ سياسية ك أيديكلكجية في الكقت التي تصؼ حركات 

التحرير الكطنية بأنيا حركات إرىابية ك تمجأ تمؾ الدكؿ لمساعدة حركات التمرد ك تخصص ليا مساعدات 

 .مالية ك معدات عسكرية 

 االتجاىات المختمفة في تعريف اإلرىاب الدولي: الفقرة الثانية

      إف أكؿ ظيكر لفكرة اإلرىاب الدكلي في فقو القانكف الدكلي كاف في المؤتمر األكؿ لتكحيد القانكف 

، ك منو ظيرت عدة إتجاىات في تعريؼ 18 1930العقابي الذم انعقد في مدينة كارسك في بكلندا عاـ 

اإلرىاب، فيناؾ اإلتجاه الكصفي الذم يبرز خصائص عمميات اإلرىاب ك التركيز عمى عناصر العمؿ 

اإلجرامي عمى أنو فجائي ك ييدؼ إلى تحقيؽ دكافع سياسية ك أيديكلكجية ، كما ُكِجد اتجاه تحميمي يرتكز 

عمى تحديد طبيعة األفعاؿ المككنة لئلرىاب ك ما تتسـ بو مف عنؼ فجائي ك الذم يخمؽ حالة مف 

الرعب، ك أخيرا ىناؾ اتجاه حصرم يسعى في جكىره إلى تحديد مجمكعة مف األفعاؿ التي تعد أعماال 

 .   فمتى ارتكبت تعد أعماال إرىابية, إرىابية مثؿ خطؼ الطائرات ك الدبمكماسييف ك أخذ الرىائف 

                                                           
17

  .98، ص1994محمد عبد اللطٌف عال ، جرٌمة اإلرهاب دراسة مقارنة ، دار النهضة العربٌة القاهرة، :  انظر- 

 1987-محمد مؤنس محب الدٌن ، اإلرهاب فً القانون الجنائً على المستوٌٌن الوطنً و الدولً ، دار الفكر العربً ، القاهرة، مصر: انظر-

.197،ص
18
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- ALOISIYEO-  كألكازم – AMELIO-     ك مف بيف الفقياء الذيف أخذكا بيذا المفيـك الفقيياف 

أم أف اإلرىاب يقـك عمى تعداد األفعاؿ , المذاف كضعا تعريفا لئلرىاب يقـك عمى تعداد أنكاع مف الجرائـ 

 .19ك الجرائـ اإلرىابية

     غير أنو يؤخذ عمى ىذا التحديد الحصرم  لؤلفعاؿ بأنو يصبح مع مركر الكقت ناقصا ك غير متجدد 

مع تطكر جرائـ اإلرىاب ، ك ىذا أمرا خاطئا نسبيا نظرا لبلبتكارات اإلرىابية المتجددة ك تطكر أعماليا      

 .ك أساليبيا، ك ىنا تكمف الصعكبة في التفرقة بيف العمؿ اإلرىابي ك الغرض السياسي منو 

      غير انو ىناؾ مف عرؼ اإلرىاب بالتركيز عمى نتائجو بكصفو كؿ عمؿ إرىابي منظـ بيدؼ خمؽ 

حالة مف اليأس أك الخكؼ بقصد زعزعة ثقة المكاطنيف أك بقصد تيديـ بنية نظاـ كائف أك بقصد تدعيـ أك 

، ك عرِّؼ أيضا بأنو كؿ عمؿ منظـ يستعمؿ فيو العنؼ أك التيديد باستعماؿ 20تعزيز سمطة حككمية قائمة

العنؼ لخمؽ جك مف الخكؼ العاـر بقصد القمع ك اإلكراه، أك ىك كؿ عمؿ عنؼ منظـ أك التيديد بو 

الذم يقكـ بو أفراد أك جماعات أك حككمات أك دكؿ لخمؽ حالة مف الخكؼ أك الذعر أك اليأس بقصد 

تحقيؽ أىداؼ عامة سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية ، ك تعدُّ أعماال إرىابية كؿ أعماؿ القمع ك التكسع    

ك اإلحتبلؿ ك اإلستغبلؿ ك الييمنة بكؿ أشكاليا التي تمارسيا األنظمة اإلستعمارية ك أنظمة التمييز 

العنصرم ك الييمنة األجنبية ك ال تعتبر أعماال إرىابية كقتاؿ الشعكب ك حركات التحرر الكطني ال بؿ 

  .21تقرير المصير ك التحرر ك اإلستقبلؿ 

      كما ُعرِّؼ بأنو إستراتيجية عنؼ مجّرـ دكليا تحفزىا بكاعث عقائدية ك تتكخى أحداث عنؼ مرعب 

داخؿ شريحة خاصة مف مجتمع معيف لتحقيؽ الكصكؿ إلى السمطة أك القياـ بدعاية لمطمب أك لمنظمة 

                                                           
.108إمام حسانٌن عطا هللا ، المرجع السابق ،ص : انظر- 

19
  

.84احمد حسنٌن سوٌدان ، نفس المرجع السابق ، ص : انظر-
20

  
21

محمد ولٌد عبد الرحٌم ، إرهاب الدولة فً تحدٌد اإلرهاب ،  كتاب الفكر ،  مجموعة با حسن ، أعمال نظمها الحزب السوري القومً : أنظر - 

  .73، ص 2001االجتماعً،  بٌروت ، ، لبنان ،
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بغض النظر عما إذا كاف مقترفك العنؼ يعممكف مف أجؿ أنفسيـ أك نيابة عنيا أك نيابة عف دكلة مف 

 .22الدكؿ لمحصكؿ عمى أىداؼ عسكرية أك سياسية 

      ك عّرؼ أيضا بأنو نكع مف البرامج السياسية يعتمد العنؼ فييا كآلية إلحداث التغيير،  فاإلرىابيكف 

 ك كذا ،يستخدمكف عمى نحك منظـ القتؿ ك الدمار أك التيديد بالمػجكء إلييما إلرىاب األفراد ك المجتمعات

 .23الحككمػات إلجبارىا عمى الرضكخ لمطالبيا السياسية 

      ك رغـ تعدد الجيكد ك المحاكالت القانكنية لكضع تعريؼ جامع ك مانع لظاىرة اإلرىاب فإنو ال يكجد 

حتى اآلف تعريؼ متفؽ عميو ك ىك اإلتجاه السائد في القانكف الدكلي الجنائي ، ك عميو فإف التعريؼ 

األمثؿ يجب أف يتصؼ بالتجريد ك المكضكعية بحيث ال يتفؽ فقط مع كجية نظر طرؼ مف أطراؼ 

، 24الصراع دكف الطرؼ اآلخر مع ضركرة اإللماـ بالجكانب المختمفة لمظاىرة دكف إغفاؿ أم جانب منيا

ك  ىناؾ مف يرل أف مفيـك اإلرىاب الدكلي يستعمؿ فقط مف أجؿ المبلئمة المغكية لتغطية جممة مف 

األفعاؿ التي عّدت جرائـ في القكانيف الكطنية لمعظـ الدكؿ باإلضافة إلى أفعاؿ أخرل مثؿ اختطاؼ 

 .الطائرات 

      ك يعتبر عبد اهلل سميماف بأف اإلرىاب الدكلي ال يختمؼ عف اإلرىاب الداخمي مف حيث المضمكف   

ك كبلىما عبارة عف أعماؿ تؤدم إلى حالة مف الرعب لدل فئة أك أفراد أك جميكر ما بغية الكصكؿ إلى 

أىداؼ معينة، ك أف ما يميز اإلرىاب الدكلي ىك كجكد عنصر أجنبي إذ يتجاكز حدكد الدكلة ك يخمؽ 

 .25حالة تنازع في اإلختصاص ك تنازع في القكانيف 

                                                           
22

-voir : Blakesly Christopher :terrorism ,drugs, international law ,and the protection of human liberty –
transnational publishers ,inc, new York ,non printing date, page 41. 

.10-1  ،ص ص 1998عبد الكرٌم دروٌش ، دراسات فً منع الجرٌمة و العدالة الجنائٌة ، الجزء األول ، القاهرة ،: انظر-
23

  
.61، ص2002ثامر إبراهٌم الجهمانً ، مفهوم اإلرهاب فً القانون الدولً ، دار الكتاب العربً ، الجزائر، الطبعة األولى ،: انظر-

24
  

.219،ص1992عبد هللا سلٌمان ، المقدمات األساسٌة فً القانون الدولً الجنائً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، : انظر-
25
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      ك يرل حسنيف إبراىيـ صالح عبيد بأف اإلرىاب الدكلي ىك أفعاؿ التخريب ك التدمير كافة التي 

تطاؿ المرافؽ العامة ك كذلؾ القتؿ الجماعي الذم يذىب ضحيتو األشخاص ك مف ثـ فيك يشجع 

  .26اإلضطرابات في المجتمع الدكلي

      كما يعرؼ عبد العزيز سرحاف اإلرىاب الدكلي بأنو كؿ اعتداء عمى األركاح ك األمكاؿ ك الممتمكات 

العامة أك الخاصة بالمخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي العاـ بمصادره المختمفة بما في ذلؾ المبادئ األساسية 

لمحكمة العدؿ الدكلية،  ك يركز عمى فكرة أنو استغبلؿ غير مشركع لمقكة ك يدرج ضمف أعماؿ اإلرىاب 

الدكلي فكرة التفرقة العنصرية الممارسة مف طرؼ الدكؿ ك يعتبر الفعؿ خارجا عف اإلرىاب الدكلي إذا 

كاف الباعث عميو ىك الدفاع عف الحقكؽ المقررة لؤلفراد ك حقكؽ اإلنساف أك حقكؽ الشعكب في تقرير 

مضيرىا ك مقاكمة اإلحتبلؿ بكؿ أشكالو ألف القانكف الدكلي يبرر ذلؾ كما أف ليذه المقاكمة سند قانكني 

 .27يتضمف القكة

أف إصطبلح اإلرىاب الدكلي يستخدـ في األزمنة المعاصرة لئلشارة :  فيرل28      أما صبلح الديف عامر

إلى اإلستخداـ المنظـ لمعنؼ لتحقيؽ ىدؼ سياسي ك بصفة خاصة لجميع أعماؿ العنؼ التي تقـك بيا 

ك ىك ينطكم في ىذا المفيـك , منظمة سياسية بممارستيا عمى المكاطنيف ك خمؽ جك مف عدـ األمف 

عمى طرائؽ متعددة مف األعماؿ أبرزىا أخذ الرىائف ك اختطاؼ األشخاص بصفة عامة ك خاصة 

الممثميف الدبمكماسييف ك قتميـ ك كضع متفجرات أك عبكات ناسفة في أماكف تجمع المدنييف أك كسائؿ 

النقؿ العامة ك التخريب ك تغيير مسار الطائرات بالقكة ، ك مف جية أخرل عرؼ إسماعيؿ الغزاؿ 

                                                           
.220حسنٌن إبراهٌم صالح عبٌد ،مرجع سابق،ص: انظر-

26
  

.223حسنٌن إبراهٌم صالح عبٌد ،مرجع سابق،ص: انظر-
27

  
.86 ،ص1976صالح الدٌن عامر ،مقدمة لدراسة قانونٌة النزاعات المسلحة ،الطبعة األولى ، دار الفكر العربً ، مصر، : انظر-

28
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مؤسسة ك ميثاؽ يسكغ العنؼ , فكر , اإلرىاب أك النضاؿ الثكرم ىك إيديكلكجية ، مبدأ " اإلرىاب بالقكؿ 

 .29"أك استراتيجية تعطي األفضمية لتمؾ األعماؿ

      ك أخيرا ىناؾ إتجاه أقاـ تعريفو لئلرىاب عمى الغاية التي يسعى إلييا اإلرىابي أك الجماعة اإلرىابية 

ك مف كجية نظر أصحاب ىذا الرأم فكؿ عمؿ باستعماؿ , 30مف خبلؿ العمؿ اإلرىابي في حد ذاتو

العنؼ الذم يخمؽ حالة مف الرعب ك الفزع الشديديف لتحقيؽ ىدؼ غير مشركع سكاء كاف سياسيا أك 

 .عقائديا أك أيديكلكجيا فيكصؼ بأنو عمؿ إرىابي 

      غير أف ىذا التعريؼ كاسع ك فضفاض حسب رأيي ألنو يمكف أف يغطي كؿ صكر استخداـ العنؼ 

السياسي بما في ذلؾ الحركب النضالية المشركعة ك بخاصة حركب التحرير الكطنية ك تقرير المصير 

 .لمشعكب المختمفة

      ك رغـ ىذه التعريفات التي تكصؼ الفعؿ اإلرىابي بالشدة ك القسكة ك غير اإلعتيادية ك التي تجعؿ 

منو عمبل قادرا عمى إحداث الرعب الذم يمكف بدكره مف فرض آراء المستخدميف لو فيك يحمؿ رسالة 

 .  معينة بغض النظر عف مدلكليا ك أىدافيا إلى ضحايا محتمميف ك إلى مجتمع معيف 

يتضح لنا بأنو مف "  في القانكف الدكلي"   فمف خبلؿ استعراضنا لمختمؼ التعريفات التي كضعيا الفقياء 

الصعكبة بمكاف عند إعطاء مفيـك لئلرىاب الدكلي التركيز عمى جانب العمؿ اإلرىابي كحده أك تعداد 

األفعاؿ اإلجرامية ك تحديد بكاعثيا ك ىذا نظرا الختبلؼ التعريفات ك المفاىيـ السائدة لدل المجتمع 

 .الدكلي ،ك ىك ما يؤدم إلى تداخؿ الفعؿ اإلرىابي مع الجرائـ الدكلية األخرل التي نتطرؽ إلييا فيما بعد

 

 
                                                           

29
 1990إسماعٌل الغزال ، اإلرهاب و القانون الدولً ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع ، بٌروت لبنان، الطبعة األولى، :انظر-  

  .16،ص 
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- Martin John(M)-Anne(T),Romano, multinational crime , terrorism , espionage , drugs, and arms trafficking , 
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 الفرع الثالث

 موقف الشريعة اإلسالمية من اإلرىاب

      كممة اإلرىاب غريبة عمى القامكس اإلسبلمي ك الديف اإلسبلمي ك ال يمكف لو أف يقر كما يركج لو 

،  ك إف الشريعة اإلسبلمية بمصادرىا سكاء القرآف أك 31في اإلعبلـ المعاصر بما يسمى اإلسبلـ المتطرؼ

لـ يستخدـ كممة اإلرىاب بالمعنى الشائع في ىذا العصر كما لـ تستخدـ  (الحديث النبكم الشريؼ)السنة 

بعضيا , الصيغة نفسيا ك إنما اقتصر اإلستعماؿ عمى عدة صيغ مختمفة مشتقة مف المادة المغكية نفسيا 

 .ك بعضيا اآلخر يدؿ عمى التعبد , يدؿ عمى الخكؼ مف اهلل ك الفزع 

ك لعؿ أشير ما ,       ك المبلحظ أيضا أنو لـ ترد في الحديث النبكم الشريؼ كثيرا ىذه المصطمحات

ك ألجأت ظيرم إليؾ  )حديث البراء بف عازب رضي اهلل عنو الذم يركيو في دعاء  (رىبة)كرد في لفظ 

 .33، ك قيؿ أم الرغبة في الثكاب ك رىبة أم خكفا مف غضب ك عقاب اهلل32(رغبة ك رىبة 

    أما في القرآف الكريـ فإف أغمب اآليات التي كردت فييا ىذه الكممة تدعك إلى مخافة اهلل سبحانو ك 

، ك باستعراض اآليات القرآنية نجد أف فعؿ َرَىَب ال  (...ك إيام فارىبكف  ... )تعالى في قكلو تعالى 

يكجد فيو قتاؿ ك ال قتؿ، أما في القتاؿ ك الحرب فنجد القرآف الكريـ يستخدـ لفظ الرعب ك منو قكلو 

سكرة ''(فاضربكا فكؽ األعناؽ ك اضربكا منيـ كؿ بناف , سألقي في قمكب الذيف كفركا الرعب )تعالى

 ''.26سكرة األحزاب'' (ك قذؼ في قمكبيـ الرعب فريقا تقتمكف ك تأسركف فريقا  ) ك قكلو تعالى'' 12األنفاؿ 

   ك منو فالرىبة المقصكدة في اإلسبلـ ك المستخدمة في مختمؼ السياقات سكاء القرآنية منيا أك في 

الحديث لـ يقصد منيا اإلرىاب البتة كما ىك شائع في الكقت الحالي بؿ إف األغمب األعـ مف معانييا ىك 

 .الخكؼ مف اهلل ك اإلنابة إليو 
                                                           

31
  .30عمر سعد الهوٌدي ، مكافحة جرائم اإلرهاب فً التشرٌعات الجزائٌة ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص : انظر- 

.33،ص1981، دار الفكر للطباعة و النشر 17 جزء09صحٌح مسلم بشرح النووي ،مجلد : انظر-
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ق شترقٌم محمد فؤاد عبد الباقً، مكتبة دار الصحابة ،دم-  شرح صحٌح البخاري–ابن حجر العسقالنً ، فتح الباري : انظر-
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ك إيام  )منيا قكلو تعالى  (ر ىػ ب)      ك قد كردت عدة آيات قرآنية استخدمت مشتقات ىذه المادة 

ك الترىيب ك الرىبة أم الرجكع , لآلية أم فاخشكني  (34)،  قاؿ ابف كثير في تفسيره''40البقرة'' (فارىبكف

ك أعدكا ليـ  ): كما كردت لفظة الرىب في سكرة األنفاؿ بصيغة الفعؿ المضارع  في قكلو تعالى, لمحؽ 

ما استطعتـ مف قكة ك مف رباط الخيؿ ترىبكف بو عدك اهلل ك عدككـ ك آخريف مف دكنيـ ال تعممكنيـ اهلل 

 '' .60األنفاؿ'' (يعمميـ 

     إذف فالترىيب ىنا لؤلعداء، ك يعتبر حقا شرعيا إلييا منحو اهلل لعباده المسمميف في زمف الحرب 

 .إلرىاب أعداء اهلل ك ىك حؽ الدفاع الشرعي كما ىك معركؼ حديثا في القانكف الدكلي

      كما كردت لفظة الرىب في سكرة األنبياء بصيغة المصدر األصمي لمكممة ك ذلؾ في قكلو سبحانو  

ك ىك يدؿ عمى الرجاء ك األمؿ   '' , 90األنبياء'' (ك يدعكننا رغبا ك رىبا ك كانكا لنا خاشعيف )ك تعالى 

  . 35ك الرغبة في عطاء اهلل تعالى ك الخكؼ مف عذابو

      ك يمكف استخبلص أبعاد مصطمح الرىبة في القرآف الكريـ بما يفيد منتيى الخكؼ ك اإلنبيار مف 

معجزات اهلل أك الترىيب ألعداء اهلل ، ك مف ثـ فإف الرىب تعد حالة داخمية تتجسد سمككيا في تصرفات 

 الفرد الباطنية ك الظاىرية التي ربطيا اهلل سبحانو ك تعالى بنفسو عند إرادتو التخكيؼ لعمكـ الكافريف 

ك الييكد المعانديف،  كما ىك حؽ شرعي منحو اهلل لعباده المؤمنيف لمدفاع بو عف حرمة الديف ضد أعداء 

  . 36اهلل ك أعداء األمة اإلسبلمية 

      أما عمـك فقياء الشريعة اإلسبلمية فإنيـ حرمكا اإلرىاب، ك ىك ما ذىب إليو المجمع الفقيي 

 في رابطة العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة في دكرتو 10/01/2002اإلسبلمي في اجتماعو الذم عقد في 

                                                           
34

 ،الجزء 1987تفسٌر القرآن الكرٌم ،دار المعرفة، بٌروت، لبنان ، الطبعة األولى،  (الحافظ عماد الدٌن أبو الفداء إسماعٌل )ابن كثٌر: انظر-  

 .79األول، ص

.355ابن كثٌر ، المرجع السابق ،ص : انظر-
35

  
أحمد عٌساوي ، مفهوم اإلرهاب فً القرآن الكرٌم ، كلٌة العلوم االجتماعٌة و العلوم اإلسالمٌة ،جامعة باتنة ، الجزائر،على الموقع : انظر-2
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 ك أكد بأف التطّرؼ ك العنؼ ك اإلرىاب ليس مف اإلسبلـ في شيء ك إنيا أعماؿ خطيرة ك ليا آثار 16الػ

 .فاحشة ك فييا اعتداء عمى اإلنساف ك ظمـ لو 

      ك أصدر عمى إثر ذلؾ المجمع الفقيي اإلسبلمي الدكلي قرارا في دكرتو الرابعة عشرة عرؼ مف 

أك التخكيؼ أك التيديد ماديا أك معنكيا الصادر مف الدكؿ أك /العدكاف ك'' خبللو مصطمح اإلرىاب بأنو

الجماعات أك األفراد عمى اإلنساف في دينو أك نفسو أك عرضو أك عقمو أك مالو بغير حؽ بشتى صنكفو 

 .37'' ك صكر اإلفساد في األرض

      ك مما سبؽ يتضح بأف اإلرىاب ليس مف اإلسبلـ في شيء ك أف الجياد في سبيؿ اهلل الذم شرع 

نصرة لمحؽ ك إقرارا لمعدؿ ك السبلـ ك األمف ك دفاعا عف الظمـ كما يحدث في فمسطيف ك أرض الشيشاف 

 . فانو ليس مف اإلرىاب في شيء 

       ك حسب رأيي فاف اإلسبلـ بمصادره حارب ىذه الظاىرة الغريبة عف ديننا ك مقتيا باعتبارىا فسادا 

في األرض، ك يستشؼ ذلؾ مف خبلؿ اآليات الكثيرة المتعمقة بالفساد ك اإلفساد في األرض ك لقد نيى 

سكرة القصص ''  (ك ال تبغ الفساد في األرض إف اهلل ال يحب المفسديف)اإلسبلـ عنو،  في قكلو تعالى 

،  ك ىنا نجد القرآف جعؿ مف (ك يسعكف في األرض فسادا ك اهلل ال يحب المفسديف)،  ك قكلو تعالى ''77

الفساد في األرض عمؿ غير مشركع ك ال يحبو اهلل تعالى ك ال يثبت عمؿ المفسديف بؿ يزيمو ك يمحقو 

،  كما أمرنا اهلل ''81سكرة يكنس'' (إف اهلل ال يصمح عمؿ المفسديف)كيظير بطبلنو في قكلو تعالى أيضا 

، ك غيرىـ "85ىكد"سكرة (ك ال تعثكا في األرض مفسديف)باالبتعاد عف الفساد في األرض في قكلو تعالى 

مف اآليات الكثيرة التي جعمت األعماؿ التي فييا فساد داللة عمى معصية اهلل، ك إف اإلرىاب ك األعماؿ 

 .  اإلرىابية تدخؿ ال محالة ضمف ىذه األعماؿ التي يمقتيا اإلسبلـ ك يحرميا ك ينيى عنيا

   

                                                           
. هجري1423 ذو القعدة 13و8فً - قطر-  الدوحة– لمجلس مجمع الفقه اإلسالمً 14قرارات و توصٌات الدورة الـ:انظر -
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 المطمب الثاني 

 مفيوم اإلرىاب في القانون الدولي

      لقد صار انتشار اإلرىاب في دكؿ العالـ عمى اختبلؼ أكضاعيا ك ثقافاتيا ك نظميا ك تطكرىا إلى 

أف أصبح يشكؿ تيديدا خطيرا لؤلمف ك اإلستقرار الكطني ك الدكلي عمى حد سكاء، ك رغـ ىذا فبل يكجد 

إطار مكحد لمكاجية ىذه الظاىرة رغـ تعدد محاكالت تعريؼ اإلرىاب عمى المستكل الدكلي إال أنو لـ يتـ 

اإلتفاؽ عمى تحديد تعريؼ دقيؽ نظرا لتبلمس الظاىرة مع األعماؿ اإلجرامية،  إضافة إلى إختبلؼ نظرة 

الدكؿ إليو، كما أصبح لدل بعض الدكؿ أداة ميمة في إدارة السياسة الخارجية ليا فقد تشجع جماعة ك 

تديف جماعة أخرل بكصفيا منظمة إرىابية،  ك بالتالي فيي تبحث عف تعريؼ لئلرىاب حسب سياستيا ك 

 .38طبقا الحتياجاتيا الدبمكماسية

بأف اإلرىاب ال يمكف أف يككف        غير أف المتفؽ عميو لدل غالبية الدكؿ خاصة في العصر الحالي

إال دكليا  في الغالب بالنظر آلثاره التي تمتد ألكثر مف دكلة،  ك عميو كجدت عدة معاىدات أك اتفاقات 

كما كجدت أيضا عدة إعبلنات ك قرارات دكلية , دكلية تعنى بالظاىرة منيا معاىدات دكلية ك إقميمية 

 .تتضمف تعريؼ ك إدانة األعماؿ لئلرىابية،  ك ىذا ما نتطرؽ إليو في المحاكر التالية 

 الفرع األول 

 المعاىدات الدولية ضد اإلرىاب

       نقصد بيا تمؾ المعاىدات التي ال تقتصر عمى دكؿ إقميـ معيف التي تضـ مجمكعة محددة        

بؿ ىي معاىدات عالمية مفتكحة النضماـ كؿ دكؿ العالـ لكضع قكاعد دكلية , ك محصكرة مف الدكؿ 

                                                           
.154 الى 150إمام حسانٌن عطا هللا ، المرجع السابق، ص: انظر-
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تمتـز بيا جميع الدكؿ التي أبرمتيا ك صادقت عمييا كما تسمح بانضماـ دكؿ أخرل دكف تمييز بينيا عمى 

 . 39أساس جغرافي

     إف ىذه اإلتفاقيات ما كجدت إال لككف القانكف الدكلي يفتقر إلى اتفاقية شاممة مختصة لمكافحة 

، ك يكجد صنفاف مف ىذه اإلتفاقيات الدكلية ك ذلؾ ما نبينو مف 40اإلرىاب ك القضاء عميو ك عمى أسبابو 

 : خبلؿ الفقرات التالية

 المعاىدات العامة ضد اإلرىاب :الفقرة األولى

 جنيف      يتمثؿ ىذا الصنؼ في معاىدة دكلية كاحدة تـ إبراميا في عيد عصبة األمـ ك ىي اتفاقية 

, ك تعدُّ أكؿ ممارسة دكلية لتقنيف اإلرىاب عمى المستكل الدكلي , 1937لمنع ك مقاكمة اإلرىاب لعاـ 

كلقد كضعت تعريفيف لئلرىاب،  األكؿ كصفي لمعمؿ اإلرىابي بصفة عامة ك نصت عمى كؿ الكقائع 

اإلجرامية المكجية ضد دكلة ك ىدفيا أك طبيعتيا ك ىك إثارة الرعب لدل شخصيات محددة في مجمكعات 

 أما التعريؼ الثاني فيك تعريؼ تعدادم ،أك في الجميكر،  غير أف ىذا التعريؼ تـ كصفو بالغامض

ك ىناؾ مف انتقد ىذا , بمكجبو عددت األعماؿ التي تككف أعماال إرىابية ك كانت عمى سبيؿ الحصر

التعريؼ ككنو أعطى سمطة تقرير الصفة اإلجرامية أك غير المشركعة لمكقائع لمدكؿ التي ليا سمطة تفسير 

، ك لقد اشترطت االتفاقية المذككرة أعبله أف يرتكب الفعؿ اإلجرامي بعنصريو المادم         41المعاىدة

ك أف يكجو الفعؿ إلى دكلة ما , ك يعاقب عمى مجرد الشركع فيو , ك المعنكم دكف اشتراط تحقيؽ نتيجة 

بقصد خمؽ حالة رعب في أذىاف الشعب نتيجة القتؿ ك الجرح ك التخريب ك التدمير لمممتمكات العامة   

 .ك تيديد األمف العاـ ك تعريض األمة لمخطر 

      ك تظير أىمية ىذه االتفاقية بأنيا أكؿ اتفاقية تيدؼ إلى الحد مف خطر األعماؿ اإلرىابية ك معاقبة 

مرتكبي األعماؿ اإلرىابية ك دعت إلى إنشاء محكمة دكلية لمعاقبتيـ ك إلى إلزاـ الدكؿ بمنع ك معاقبة 
                                                           

.165إمام حسانٌن عطا هللا ، مرجع سابق، : انظر-
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أعماؿ اإلرىاب المكجية ضد الدكؿ األخرل، كما أنيا كضعت أسس محكمة جنائية دكلية،  إاّل أنيا لـ 

تتطرؽ إال لنكع كاحد مف صكر اإلرىاب ك ىك اإلرىاب الثكرم، ك أغفمت إرىاب الدكلة ك إرىاب األفراد 

باعتبارىما إحدل صكر اإلرىاب، ك عميو فيي ال تعكس الكضع الحالي لمقانكف الدكلي ك المجتمع الدكلي 

 .في تعريؼ اإلرىاب الدكلي

 المعاىدات الدولية الخاصة بأشكال محددة من اإلرىاب: الفقرة الثانية

   اتجيت ىذه االتفاقيات إلى تناكؿ األعماؿ التي تكصؼ بأنيا تشكؿ أعماال إرىابية ك ىي تتعمؽ جميا 

عدة ك يمكف تحديدىا حسب , بالمبلحة الجكية ك البحرية ك أخذ الرىائف ك الشخصيات المحمية دكليا 

المعاىدات المتعمقة بالمبلحة الجكية مثؿ اتفاقية طككيك المتعمقة بالجرائـ ك يعطى تصنيفات ، فمنيا 

 ، كما تـ إبراـ اتفاقية 42 1964 أيمكؿ 24األعماؿ األخرل المرتكبة عمى متف الطائرات ك ُأبرمت في 

 ك كذا اتفاقية مكنتلاير 1970 ديسمبر 7الىام لمنع االستيبلء غير المشركع عمى الطائرات تـ تكقيعيا في 

 ك تضمنت مجمكعة 1973 جانفي 22لمنع األعماؿ غير المشركعة ضد سبلمة الطيراف الذم كقعت في 

 .كبيرة مف الجرائـ ضد سبلمة الطيراف 

 المتعمقة بالمبلحة البحرية ك تشمؿ اتفاقية جنيؼ ألعالي البحار التي تـ التكقيع      كما تكجد االتفاقيات

 ، ك كذا معاىدة قمع األفعاؿ غير القانكنية عمى أمف المبلحة البحرية التي كقعت في 1978عمييا في 

  .(أكيمي الكرك  )ك جاءت نتيجة لحادث اختطاؼ السفينة اإليطالية  , 1988ركما في 

    ك ىناؾ االتفاقيات المتعمقة باألشخاص التي تشمؿ االتفاقية الدكلية بشأف قمع ك منع الجرائـ التي 

 ، ك كذا 1973 كانكف األكؿ 14ترتكب ضد األشخاص المتمتعيف بثقافة دكلية  التي أبرمت بنيكيكرؾ في 

 ك ىي الكحيدة التي أشارت في 17/12/1979االتفاقية الدكلية لمكاجية أخذ الرىائف التي أبرمت في 

 .ديباجتيا بأف أخذ الرىائف يعد مظيرا مف مظاىر اإلرىاب الدكلي 

                                                           
48احمد حسٌن سوٌدان ، المرجع السابق ،ص:انظر-
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      1999 ديسمبر 09قعت في ك  ك التي       ك في األخير برزت االتفاقية المتعمقة بتمكيؿ اإلرىاب

        ابييف ػػػػتقضي بأف تتخذ األطراؼ خطكات لمنع تمكيؿ اإلره ، ك 2002 أفريؿ 10دخمت حيز التنفيذ في ك 

الحيمكلة دكف ىذا التمكيؿ، سكاء كاف بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عف طريؽ جماعات تّدعي أف ليا  ك

أىدافا خيرية أك اجتماعية أك ثقافية، أك تشترؾ أيضا في أنشطة غير مشركعة مثؿ االتجار بالمخدرات أك 

 جّراءُتمـز الدكؿ بتحميؿ مف يمّكلكف اإلرىاب مسؤكلية جنائية، أك مدنية، أك إدارية ،  ك تيريب األسمحة

 كذا تجميدىا ك تنص عمى تحديد األمكاؿ المخصصة لؤلنشطة اإلرىابية، ك، كما القياـ بذلؾ العمؿ

الة عمى ػرل، عمى أساس كؿ حػػػتأتية مف المصادرة مع دكؿ أخػكذلؾ تقاسـ األمكاؿ الـ مصادرتيا، ك

 .ف فيما بيف الدكؿلـ تعد األسرار المصرفية مبررا كافيا لبلمتناع عف التعاك  كحدة،

      ك يمكف أف نخمص مف تعداد ىذه االتفاقيات التي تـ ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ ك ال الحصر بأنيا 

أتت كرد فعؿ لبعض حكادث العنؼ التي تحدث لشخصيات أك ضد أىداؼ لدكؿ، ك عميو كانت مقيدة 

بحالة محّددة ك تتسـ بالمحدكدية في المعالجة بعيدة عف إعطاء مفيكـ كاسع لمظاىرة ، ك بالنتيجة يتضح 

 .جميا عدـ اتفاؽ مكحد عمى مفيـك محدد لئلرىاب الدكلي 

الفرع الثاني 

 المعاىدات اإلقميمية ضد اإلرىاب

      تعّرؼ المعاىدات اإلقميمية المتعمقة باإلرىاب عمى أنيا تمؾ المعاىدات التي أبرمت في نطاؽ إقميـ 

ك إنما تقتصر عمى مجمكعة مف الدكؿ سكاء كانت أكركبية أك , محدد بحيث ال تشمؿ جميع دكؿ العالـ

 :ك ذلؾ ما سكؼ نتناكلو في الفقرات التالية , عربية أك منظمات إقميمية 
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 المعاىدات اإلقميمية األجنبية: الفقرة األولى 

 ك يمكف حصر ىذه المعاىدات حسب أىميتيا الى نكعيف ، أكليما اتفاقية منظمة الدكؿ األمريكية لمنع  

1971(اتفاقية كاشنطف  )ك معاقبة أعماؿ اإلرىاب التي تأخذ شكؿ جريمة ضد األشخاص 
، ك نجدىا 43

ال تكرد تعريؼ لئلرىاب بؿ تتضمف أعماال جنائية تضعيا في خانة األعماؿ اإلرىابية ك تنزع عنيا 

، ك جاء فييا 44كما أنيا لـ تعرؼ اإلرىاب ك إنما تضمنت عمكميات في النصكص, طابعيا السياسي 

عمى الخصكص جرائـ الخطؼ ك القتؿ ك االعتداءات األخرل المكجية ضد الحياة ك سبلمة األشخاص ك 

تمتـز الدكؿ المتعاقدة طبقا لمقانكف الدكلي بتكفير حماية خاصة بيـ ك كذلؾ أعماؿ االبتزاز المرتبطة بيذه 

 .45الجرائـ ك أكدت عمى أف تمتـز الدكؿ بإدراج تمؾ الجرائـ في تشريعاتيا  العقابية 

 27/01/1977االتفاقية األكركبية لقمع اإلرىاب التي أبرمت بتاريخ  أما النكع الثاني يشمؿ     

بستراسبكرغ، كما إنيا لـ تضع تعريفا لئلرىاب ىي األخرل ك لكنيا أكردت أعماال كصفتيا بأنيا أفعاؿ 

ك لقد تركت لمدكؿ األعضاء حرية اعتبار أفعاؿ أخرل إرىابية، ك ىذا ما يؤدم بالضركرة إلى , إرىابية 

، ك كاف الدافع إلبراميا القضاء عمى ظاىرة اإلرىاب 46اختبلؼ تكييؼ الفعؿ الكاحد مف دكلة إلى أخرل

الدكلي التي اجتاحت أكركبا في أكائؿ السبعينات كما تيدؼ إلى المساىمة في قمع أعماؿ اإلرىاب عندما 

، ك قد نصت عمى أف جريمة اإلرىاب ىي 47تشكؿ اعتداء عمى الحقكؽ ك الحريات األساسية  لؤلشخاص

 1970مف الجرائـ التي كردت في اتفاقية قمع االستيبلء غير المشركع لمطائرات المكقعة في الىام لعاـ 

 ك كؿ جريمة 1971ك كذا الجرائـ الكاردة في اتفاقية قمع جرائـ االعتداء عمى سبلمة الطيراف المدني لعاـ 

خطيرة تقع عمى حياة أك السبلمة الجسدية لؤلشخاص ذكم الحماية الدكلية ك المبعكثيف الدبمكماسييف ك 

                                                           
43

 - Borricand Jackes , la France a l’épreuve du terrorisme régression ou progression  du droit , revue de droit 
pénal et le criminologie ,juin ;1992 .p,39. 

.63،ص1991دراسة قانونٌة نافذة ، الطبعة األولى ،دار العلم للمالٌٌن، بٌروت ،لبنان،–محمد عزٌز شكري ، اإلرهاب الدولً : انظر-
44

  
45

 ، 2012خلٌل حسٌن ، ذرائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط الجدٌد ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، الطبعة األولى ، :انظر- 

   .99ص 
 ، 1992 ، جوٌلٌة من سنة34مقال ، إبراهٌم محمد العنانً ، النظام الدولً األمنً ،مجلة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة ، العدد الثانً ، : راجع-3

.  447ص   
47

  .97خلٌل حسٌن ، ذرائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط الجدٌد ، مرجع سابق ، ص :انظر-  



  اإلرىاب الدكليجريمة:  األكؿالباب

 

28 
 

جرائـ الخطؼ ك االحتجاز غير المشركع لؤلفراد ك األعماؿ التي تستخدـ فييا القذائؼ ك القنابؿ اليدكية ك 

الصكاريخ ك األسمحة النارية أك الطركد الخداعية، ك أكدت عمى مبدأ التسميـ لمرتكبي تمؾ الجرائـ لمدكلة 

 .التي ارتكبت في إقميميا الجريمة في إطار التعاكف بيف دكؿ االتحاد األكركبي 

 االتفاقيات اإلقميمية العربية: الفقرة الثانية

نجد أىميا االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب التي تمخضت عف اجتماع مجمس كزراء الداخمية العرب       

 كفؽ 1999 مام 07  ك التي بدأ سريانيا في1998 أفريؿ 22ك كزراء العدؿ العرب في القاىرة بتاريخ 

كما ،  منيا، ك عرفت المادة األكلى في الفقرة الثانية اإلرىاب ك بالفقرة الثالثة الجريمة اإلرىابية408المادة 

استثنت مف التعريؼ حاالت الكفاح بمختمؼ الكسائؿ مف أجؿ التحرير ك تقرير المصير كفقا لمبادئ 

القانكف الدكلي ك اعتبرت أف كؿ عمؿ منيا ال يعد عمبل إرىابيا، كذلؾ حاالت التعدم عمى الممكؾ      

 ،كما استثنت المادة الثانية منيا إضافة إلى الكفاح المسمح بمختمؼ الكسائؿ 48ك رؤساء الدكؿ المتعاقدة

   .    49الجرائـ السياسية 

 جكاف 28المؤرخة في        كما جاءت اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسبلمي لمكافحة اإلرىاب الدكلي

1999
 بعدما نسب العديد مف العمميات اإلرىابية في السنكات األخيرة إلى منظمات تحمؿ أسماء عربية          50

ك جاء تعريؼ اإلرىاب مف قبؿ المنظمة بأنو فعؿ مف أفعاؿ , ك إسبلمية ككنيـ يمثمكف اإلسبلـ السياسي 

يقع تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي ك ييدؼ , العنؼ أك التيديد بو أيا كانت بكاعثو أك أغراضو 

إلى إلقاء الرعب في الناس أك تركيعيـ بإيذائيـ أك تعريض حياتيـ أك أعراضيـ أك حريتيـ أك أمنيـ أك 

حقكقيـ لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأخذ المرافؽ أك األمبلؾ العامة أك الخاصة أك احتبلليا أك 

                                                           
.16و15 ،ص1999 سبتمبر 30اشرف عبد الحمٌد ، االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب ،رؤٌة تقٌٌمٌة ، مجلة قضاٌا برلمانٌة ، العدد ،: انظر-

48
  

.92محمد عزٌز شكري ،المرجع السابق ،ص: انظر-
49

  
50

األمم المتحدة، المكتب المعنً بالمخدرات و الجرٌمة ، فرع منع اإلرهاب ، وثٌقة عمل ، دراسة حول تشرٌعات مكافحة اإلرهاب فً : أنظر- 

 .29 ، ص 2009دول الخلٌج العربٌة و الٌمن ،األمم المتحدة ، بنٌوٌورك ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،
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االستيبلء عمييا أك تعريض أحد المكارد الكطنية أك المرافؽ الدكلية لمخطر أك تيديد االستقرار األمني     

 .ك السبلمة اإلقميمية الكحدة السياسية أك سيادة الدكؿ المستقمة 

      ك في األخير برزت اتفاقية دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي لمكافحة اإلرىاب التي كقعت 

كؿ ) عمى إعطاء مفيـك اإلرىاب بأنو 49، ك قد أكدت في مادتيا 2004 مام 04بمدينة الككيت بتاريخ 

مف أفعاؿ العنؼ أك التيديد أيا كانت بكاعثو أك أغراضو فيك تنفيذ لمشركع إجرامي فردم أك جماعي     

ك ييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أك تركيعيـ بإيذائيـ أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر 

أك إلحاؽ الضرر بالبنية أك بأخذ المرافؽ أك الممتمكات العامة أك الخاصة أك احتبلليا أك االستيبلء عمييا 

 .(أك تعريض أحد المكارد الكطنية لمخطر

  ك المبلحظ مف خبلؿ استقراء ىذه االتفاقيات نجدىا تسعى إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الظركؼ 

المؤدية إلى انتشار اإلرىاب ك التأكيد عمى أىمية التعاكف فيما بيف الدكؿ لتحقيؽ األمف الجماعي بنكعيو 

 .الداخمي ك الخارجي

 الفرع الثالث 

 القرارات و اإلعالنات الدولية

      لقد كردت في الفصؿ األكؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة أحكاـ متعمقة بحقكؽ اإلنساف،  كما خكؿ 

لمجمس األمف الدكلي الحؽ في إصدار قرارات ألجؿ التدخؿ ك حماية حقكؽ اإلنساف سكاء الحماية 

، ك عميو  صدرت العديد مف القرارات عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تتضمف 51القانكنية أك الجسدية 

خاصة في مجاؿ الطيراف ك كاف ذلؾ منذ صدكر قرارىا في الدكرة , في مجمميا إدانة األعماؿ اإلرىابية 

 .25/11/1980 بتاريخ 25، ك كذا القرار الصادر في الدكرة 12/12/1979 بتاريخ 24

                                                           
51

ٌحاوي نورة بن علً ، حماٌة حقوق اإلنسان فً القانون الدولً والقانون الداخلً ،دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر، الطبعة : انظر- - 

  .84 الى 80، ص ص 2006الثانٌة ، 
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القكية  عمى  إدانتيافيو  عمى مكقفيا ك أكدت 52 08/09/2006      ك لقد اعتمدت الجمعية العامة منذ 

لئلرىاب بجميع أشكالو كمظاىره، أيا كاف مرتكبكه، كحيثما ارتكب، كأيا كانت أغراضو، عمى أساس أنو 

ذ تؤكد مف جديد،  يعد كاحدا مف أشد األخطار التي تيدد السبلـ كاألمف الدكلييف اإلعبلف المتعمؽ  كا 

 9 المؤرخ 60/49بالتدابير الرامية إلى القضاء عمى اإلرىاب الدكلي، الكارد في مرفؽ قرار الجمعية العامة 

 المتعمؽ بالتدابير الرامية إلى القضاء 1994، كاإلعبلف المكمؿ إلعبلف عاـ 1994ديسمبر /كانكف األكؿ

ديسمبر / كانكف األكؿ17 المؤرخ 210/51عمى اإلرىاب الدكلي، الكارد في مرفؽ قرار الجمعية العامة 

ك عميو جاءت , ، كبخاصة الجزء المتعمؽ باإلرىاب2005، كنتائج مؤتمر القمة العالمي لعاـ 1996

بإستراتيجية عالمية جديدة لمكافحة اإلرىاب الدكلي عمى شكؿ قرار اتخذتو مرفقا بخطة عمؿ بو صؾ 

ك ذلؾ بتكجيو رسالة , عالمي يحسف الجيكد الكطنية لمدكؿ ك اإلقميمية ك الدكلية الرامية لمكافحة اإلرىاب 

كاضحة مفادىا أف اإلرىاب غير مقبكؿ بجميع أشكالو ك مظاىره ك الحث عمى ضركرة اتخاذ خطكات 

عممية فرديا ك جماعيا لمنعو ك مكافحتو بما يكفؿ االلتزاـ الذم قطعو قادة دكؿ العالـ في مؤتمر القمة 

كقد أداف قادة العالـ في ىذا المؤتمر إدانة قاطعة اإلرىاب  لمجمس األمف 14/09/2005المنعقد في 

أيان كانت أغراض ارتكابو،  كتأسيسان عمى  أينما ارتكب، ك بجميع أشكالو كمظاىره، أيان كاف مرتكبكه، ك

 الدكؿ األعضاء العمؿ مف خبلؿ الجمعية العامة مفىذه القاعدة التاريخية،  طمب مؤتمر القمة أيضان 

 لمكافحة اإلرىاب،  تستند إلى تكصيات مف األميف العاـ مف شأنيا التشجيع عمى إستراتيجيةعمى اعتماد 

،  استجابات شاممة كمنسقة كمتسقة عمى كؿ مف الصعيد الكطني كاإلقميمي كالدكلي لمتصدم لئلرىاب

 سبتمبر 5ك4 المنعقدة في اإلستراتيجيةككمساىمة في االستعراض األكؿ مف قبؿ الدكؿ األعضاء لتنفيذ 

بإعداد تقرير عف أنشطة منظكمة األمـ المتحدة في تنفيذ ''  باف كي مكف''  قاـ األميف العاـ2008

 ندكة بشأف دعـ ضحايا اإلرىاب،  كبالنسبة 2008 سبتمبر 9،  ك عقد األميف العاـ أيضان في اإلستراتيجية

                                                           
http://www.un.org/arabic .2006-09-08 الصادر فً 288/60قرار الجمعٌة العامة :  :   . انظر على
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 قّدـ األميف العاـ تقريران ثانيان عف أنشطة منظكمة 2010 سبتمبر 8لبلستعراض الثاني لمتنفيذ المنعقد في 

ك تكالت قرارات الجمعية العامة التي األمـ المتحدة في مجاؿ تنفيذ االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرىاب، 

66/10 اإلرىاب إلى أف صدر عف الجمعية قرار رقـ تديف
 الذم 18/11/2011 في دكرتيا المنعقدة في 53

رحبت فيو عمى إنشاء مركز األمـ المتحدة لمكافحة اإلرىاب في مقر األمـ المتحدة الذم مف أكلكياتو 

تطكير إستراتيجية مكافحة اإلرىاب عمى الصعيديف الكطني ك اإلقميمي ك مكافحة تمكيؿ اإلرىاب        

 .ك يتضح مف خبلؿ ىذا التطكر في مفيـك اإلرىاب دليؿ عمى خطكرتو ك تكثيؼ الجيكد لمحاربتو

       أما عمى الصعيد مجمس األمف فإنو ىك اآلخر يتعامؿ معو منذ ظيكره بإجراءات متطكرة تأخذ 

شكؿ إجراءات يفرضيا عمى الدكؿ التي ليا صمة باإلرىاب إلى أف عقد المؤتمر العالمي في 

 لمجمس األمف حكؿ اإلرىاب أيف تـ فيو إدانة صريحة ك إعطاء تعريؼ كاسع لئلرىاب 14/04/2005

 .بجميع أشكالو بغض النظر عف دكافعو ك كذا إدانة التحريض عمى ىذه األعماؿ 

 المطمب الثالث 

 مفيوم اإلرىاب في بعض التشريعات الوضعية

      إف المتمعف في التشريعات الكضعية الجنائية يجد تباينا في مكاقفيا ك في قكانيف بمدانيا اتجاه مسألة 

اإلرىاب سكاء مف حيث تعريفو أك عناصره ك أشكالو، ك لعؿ ذلؾ راجع إلى انعكاس مكقؼ تمؾ الدكؿ 

ك سكؼ نعرض في ىذا , عمى الصعيد الدكلي ك طريقة معالجتيا لمظاىرة بعد التجربة التي عرفتيا

 : المطمب مكقؼ بعض التشريعات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في الفركع التالية 

 

                                                           
 1                                                                                       :انظر قرارات الجمعٌة العامة على الموقع االلكترونً:انظر-
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 الفرع األول 

 موقف المشرع الجزائري

فكرة حديثة نسبيا في الجزائر حيث ظيرت في بداية التسعينات، ك لـ يعرفيا " اإلرىاب"تعدُّ فكرة       

 سبتمبر 30 المؤرخ في 03/92المشرع الجزائػرم إال بمكجب تشريعات خاصة ضمف المرسكـ التشريعي 

 المؤرخ 05/93 ك المتػعمؽ بمكافحة التخريب ك اإلرىاب ك المعدؿ بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ 1992

 25 المؤرخ في 11/95لتظير بعد ذلؾ في قانكف العقكبات بمكجب األمر رقـ, 1993 أبريؿ 19في 

 لتتكالى التعديبلت ك النصكص الجديدة التي أخذت بالفكرة نفسيا سكاء مف الناحية 1995فبراير 

المكضكعية أك اإلجرائية، ك قد تناكؿ قانكف العقكبات في بادئ ذم بدء الظاىرة اإلرىابية كجريمة خاصة 

ك عمؿ عمى إتباع سياسة ردعية       , ك أقر ليا قكاعد مكضكعية ك إجرائية تتبلءـ ك ىذه الخصكصية

ك زجرية في مكاجية مرتكبي جرائـ اإلرىاب معتمدا عمى أساسا عمى إنزاؿ أشد درجات العقاب عمى 

 .ك تقرر إجراءات استثنائية تتطمبيا الجريمة ذاتيا , مرتكبييا

      ك قد عمد المشرع الجزائرم في ىذه المرحمة إلى التجريـ كفؽ الترسانة القانكنية المكجكدة في قانكف 

ك حيف لـ تعد ىذه النصكص قادرة عمى التصدم , العقكبات ك ىذا ككنو لـ يعرؼ الظاىرة بأسمكبيا الجديد

 قصد كضع 03/92ليا انتقؿ المشرع لمتجريـ عػف طريؽ نصكص خاصة بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ 

حمكؿ مؤقتة لبعض مظاىر الجريمة في صكرىا األكلى عمى غرار بعض التشريعات المقارنة، ك ىذا دكف 

التعرض لمظاىرة بشكؿ خاص، ك دكف استعمالو لممصطمحات التي تميزىا عف جرائـ القانكف العاـ منيا 

ك يعد ىذا المكقؼ اإليجابي مقارنة مع بعض التشريعات التي سكتت " اإلرىاب أك التخريب"مصطمح 

تماما عف معالجػة الظاىرة  في بدايتيا، ك بالرجكع إلى قانكف العقكبات الجزائرم نجده قد عدد بعض 

التكييفات التي تدخؿ في كصؼ الجريمة اإلرىابية أك التخريبية كجريمة ضد أمف الدكلة، ك ىذا أىـ ما 

ك يرجع ذلؾ إلى , يميز الجريػمة في حػد ذاتيا عمى أسػاس أنيا جػريمة تيػدؼ إلى المساس بأمف الدكلة
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ككذا صعكبة تمييزىا عف , عدـ كضكح الظاىرة أثناء ىذه المرحمة بالرغـ مف كجكد مظاىرىا الخارجية 

غيرىا مف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة،  ثـ جاءت المرحمة الثانية التي تعرؼ بمرحمة التخصيص التي 

ينظر المشرع فييا إلى الظاىرة بكصفيا جريمة خاصة تستكجب أحكاـ مكضكعية ك إجرائية مستقمة كردت 

 ك المتعمؽ بمكافحة التخريب 1992|09|30 الصادر بتاريخ 03/92في صمب المرسكـ التشريعػي رقػـ

ك الذم غمب عميو الطابع اإلستئصالي ك رد الفعؿ اآلني ك الردعي لمحد مف تفاقـ ظاىرة , كاإلرىاب

اإلرىاب ، ك لقد  أدخؿ المشرع الجزائرم بمكجب ىذا المرسـك أحكاـ جديدة مف حيث التجريـ ك العقاب 

بأف جّرـ أفعاؿ استمدىا مف الكاقع ك فرض عمييا تجريما خاصا , في محاكلة أكلى منو الحتكاء الظاىرة 

 .54"كما نص في مادتو األكلى

      ك في المرحمة الثالثة التي يطمؽ عمييا بمرحمة اإلدماج في القانكف العاـ قاـ المشرع بمراجعة لمكقفو 

بعدما فشمت سياسة الزجر المعتمد عمييا في , مف ظاىرة اإلرىاب التي ىزت أركاف الدكلة الجزائرية 

التشريع الخاص إذ تحقؽ المشرع مف النتائج الميدانية لممكاجية ك كاف األمر يتطمب ك ضع آليات معالجة 

أكسع ك أضمف استمرارية  أك أكثر مكضكعية ك عدال باعتبار شمكلية الظاىرة ليس لمجزائر فقط بؿ اتسع 

 مف طرؼ 92/03ليشمؿ نقاط مختمفة مف العالـ،  ك إذا كاف المشرع لـ يستفد مف تطبيقات نص المرسـك 

المجالس الخاصة في إيجاد مفيـك جديد لمجريمة اإلرىابية فإف التعامؿ في ىذه الممفات ك الجرائـ أفاد 

المشرع كثيرا في إحداث تغييرات جذرية عمى تشكيؿ محاكـ الجنايات العادية التي أصبحت مختصة 

لتدمج بذلؾ الظاىرة ضمف قانكف العقكبات كاإلجراءات الجزائية كجريمة ,بالنظر عمكما في ىذه الجرائـ 

 .عادية تخضع لمقكاعد نفسيا

   غير أف المشرع الجزائرم نجده حاكؿ تدارؾ النقص بكضع مفيـك اإلرىاب ك تمكيمو بمكجب تعديؿ 

 المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ ك تمكيؿ اإلرىاب ك مكافحتيما بمكجب األمر رقـ 01-05قانكف 

                                                           
54

  .1992-09-30 المؤرخ فً 03-92راجع المادة األولى من المرسوم التشرٌعً - 
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، ك نص بأنو كؿ شخص يرتكب أك يحاكؿ ارتكاب أفعاؿ "اإلرىابي" الذم كضع تعريؼ لمفيـك 12-0255

إرىابية بأية كسيمة كانت مباشرة أك غير مباشرة ك بشكؿ غير مشركع ك بإرادة الفاعؿ أك بصفتو شريكا  

في أفعاؿ إرىابية ك ينظـ أك يأمر أشخاصا آخريف بارتكاب أفعاؿ إرىابية أك يشارؾ مع مجمكعة مف 

بأنيا كؿ " المنظمة اإلرىابية"األشخاص بارتكاب أعماؿ إرىابية مع العمـ بنكاياىا ، كما أعطى مفيـك 

مجمكعة إرىابييف ترتكب أك تحاكؿ ارتكاب أفعاؿ إرىابية بأية كسائؿ كانت مباشرة أك غير مباشرة ك بشكؿ 

غير مشركع ك بإرادة الفاعميف ك كدا كؿ مساىـ فييا أك كؿ مف ينظـ أك يأمر أشخاصا آخريف بارتكاب 

 .  أفعاؿ إرىابية ك المشاركة رفقتيا لمقياـ بذلؾ مع العمـ بنكاياىا في ارتكاب الفعؿ اإلرىابي

    ك يتضح جميا مف خبلؿ ىذه النصكص أف المشرع لـ يعط تعريفا لمجريمة اإلرىابية أك األعماؿ 

اإلرىابية، إذ عمد إلى تعداد حصرم لبعض األفعاؿ ك اعتبرىا إرىابية دكف أف يككف ىذا التعداد جامعا 

لكافة صكر النشاط اإلرىابي فمـ يدخؿ في تعريفو جرائـ ىي كذلؾ بمكجب اتفاقيات دكلية صادقت عمييا 

أنيا " كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدكلة"كما يبلحظ عمى عبارة , ك اختطاؼ الطائرات, مثؿ احتجاز الرىائف 

, فيؿ يعني ذلؾ أف ىذه الجرائـ ماسة بأمف الدكلة , تثير كثير مف التساؤالت حكؿ قصد المشرع مف ذلؾ 

مف قانكف  (87 إلى 61مف )كمف ثـ ما الفرؽ بينيا كبيف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة المذككرة في المكاد 

العقكبات،كذلؾ فإف المشرع لـ يتفاد الكقكع  في استعماؿ العبارات الفضفاضة التي كقع فييا بمكجب 

فقاـ بنقؿ مكاد ىذا المرسكـ ك أعاد صياغتيا في قانكف العقكبات بمكجب  , 92/03المرسكـ التشريعي رقـ 

فغمب عمى نصكصو المركنة ك النقص في الدقة ,  دكف تغيير ك كذا التعديبلت البلحقة 95/11األمر 

ك عميو غمبت عمى , القانكنية مما يتعارض مع مبدأ الشرعية الذم يحكـ قانكف العقكبات لمنع أم تأكيؿ 

 . 56ىذه الصياغة الخمط بيف العمؿ الذم يمكف اعتباره إرىابيا ك بيف الباعث عميو 
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 .06 ، ص 2012-02-15 ، الصادرة بتارٌخ 08 ،ج ر ، العدد 2012-02-13 الصادر فً 02-12األمر رقم :راجع- 
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 87 إلى المادة 3 مكرر87ك عددت المادة       كما أكجد المشرع الجزائرم صكر الجريمة اإلرىابية

 مف قانكف العقكبات أكصاؼ أخرل لمجريمة اإلرىابية التي قد تتخذىا كمظير خارجي بعد أف 1057مكرر

تككف قد تخمرت في الذىف بباعث نفسي يميز ىذا النكع مف الجرائـ ك ىذه الصكر التي تأخذىا التي نص 

 ، ك قد 92/03 فيي الصكر نفسيا التي جاء بيا المرسكـ التشريعي رقـ 95/11عمييا المشرع في أمر 

 فعميف آخريف يأخذاف كصؼ الجريمة اإلرىابية    26/06/2001 المؤرخ في 01/09أضاؼ القانكف رقـ 

 (. 10 مكرر 87المادة )ك ىما انتحاؿ صفة إماـ مسجد ك استعماؿ المسجد مخالفة لميمتو النبيمة 

     ك بناءا عمى ما تقدـ يمكف أف نستنتج باف المشرع الجزائرم خص ىذه الجرائـ بباعث مشترؾ مكحد 

يربط األفعاؿ المادية المككنة ليذه الجرائـ يتمثؿ في الرعب ك التركيع ك ىك الخكؼ الشديد الذم يسيطر 

عمى نفسية الشخص ك يخمؽ فيو حالة مف الذعر، ك ىذا ما يميز تمؾ األفعاؿ عف جرائـ القانكف العاـ 

 .األخرل

 الفرع الثاني 

 موقف التشريع الفرنسي

 ك ما انعكس 1996      إف المشرع الفرنسي كاف متساىبل مع العمميات اإلرىابية ك بخاصة قبؿ سنة 

عمى السياسة الجنائية لممشرع الفرنسي في مكافحة اإلرىاب عمكما ك تحديد المقصكد مف الجريمة 

اإلرىابية، ككف فرنسا كانت مكانا لمتخطيط ك ليس لتنفيذ العمميات اإلرىابية التي لـ تكف أصبل مكجية 

خاصا لتجريـ ك مكافحة اإلرىاب ك إنما أكرد نصكصا ضمف قانكنا  فالمشرع الفرنسي لـ ُيفرد, 58ضدىا

غير أنو بعد , 59كما أنو حدد أفعاال بذاتيا أخضعيا لنظاـ خاص ك قكاعد أكثر صرامة, قانكف العقكبات 
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 . من قانون العقوبات الجزائري 10 مكرر87مكرر إلى 87المواد : راجع المواد - 
58

-voir :  Borricand (J) , la France a l épreuve du terrorisme, op.cit , p 715. 
.194إمام حسانٌن عطا هللا ، المرجع السابق ، ص : انظر- 
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ظيرت الحاجة إلى زيادة فعالية , تزايد العمميات اإلرىابية عمى التراب الفرنسي ك المكجية ضد فرنسا 

ك نجحت الحككمة الفرنسية في تمرير قانكف جديد لمكافحة اإلرىاب في البرلماف , مكافحة الظاىرة 

 ك كاف عبارة عف تعديبلت لقانكف رقـ 1996 جانفي 23الفرنسي حيث صدر قانكف مكافحة اإلرىاب في 

 ك مف بيف أىـ التدابير التي ينّص عمييا القانكف الجديد  تكثيؼ المجكء إلى 1995 الصادر في جانفي 73

كاميرات الرقابة ك االحتفاظ بالمعطيات الخاصة في االتصاالت الياتفية ك االنترنت ك كضع معطياتيا 

أما عمى الصعيد التشريعي القضائي أطاؿ القانكف , تحت تصرؼ أجيزة األمف ك القضاء عند الحاجة 

 المشرع الفرنسي بتعديؿ جديد بمكجب قانكف كما جاء، 60الجديد مدة التكقيؼ لمنظر في قضايا اإلرىاب 

 المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب ك الذم تضمف قكاعد مختمفة 2006 جانفي 23 الصادر في 2006/64رقـ 

متعمقة بمراقبة الحدكد ك أعماؿ المراقبة بالكاميرات مف اجؿ تكثيؼ التحسس ك محاربة األعماؿ اإلرىابية 

 .61ك المنظمات اإلرىابية 

تعريؼ لئلرىاب ك كذا الجريمة كضع     ك يتضح مف خبلؿ ىذا القانكف أف المشّرع الفرنسي أغفؿ 

 :اإلرىابية إال أنو نص عمى العديد مف الجرائـ ك التي يمكف تصنيفيا إلى ثبلث مجمكعات 

 .المجمكعة األكلى تضـ بعض جرائـ العنؼ الكاقع عمى األشخاص  -

 .  أما المجمكعة الثانية ضمت جرائـ االعتداء عمى األمكاؿ التي مف شأنيا خمؽ خطر عاـ  -

ك المجمكعة الثالثة تضـ بعض األفعاؿ التي مف شأنيا اإلعداد لمجرائـ أك تنفيذىا، ك قد عّدىا   -

جرائـ إرىابية إذا اتصمت بمشركع إجرامي فردم أك جماعي بيدؼ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ بصكرة 

 .جسمية عف طريؽ التخكيؼ ك التركيع
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    ك مف ثـ نجد المشرع الفرنسي لـ يعمد إلى تعريؼ دقيؽ ك مكحد لئلرىاب ك لكنو عدد جممة مف 

 .62الجرائـ يقع تكييفيا بأفعاؿ إرىابية بحسب الدافع 

 اثر كبير عمى مكقؼ الحككمة الفرنسية 2015 نكفمبر 13      ك لقد كاف العتداءات باريس األخيرة في 

باتخاذىا لمجمكعة مف التدابير كحالة الطكارئ ك العمؿ عمى إعداد مشاريع قكانيف لمحاربة اإلرىاب ، أيف 

 .نجد الدكلة الفرنسية ألكؿ مرة تعترؼ بعالمية اإلرىاب ك بكصفو جريمة ضد اإلنسانية

 الفرع الثالث

  موقف التشريع المصري

 لسنة 162      لقد عرؼ المجتمع المصرم تطكرا في مفيـك جريمة اإلرىاب منذ صدكر قانكف رقـ 

 86 ك الذم تضمف في مادتو 97 صدر قانكف رقـ 1992ك في عاـ ,  المتعمؽ بحالة الطكارئ 1958

التي عرفت ألكؿ مرة تعريفا لئلرىاب بأنو كؿ استخداـ لمقكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع،  ك يمجأ إليو 

الجاني تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي بيدؼ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سبلمة المجتمع 

أك , ك أمنو لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك باالتصاالت ك المكاصبلت أك باألحكاؿ العامة أك المباني

باألمبلؾ العامة أك الخاصة أك احتبلليا أك اإلستيبلء عمييا أك منع أك عرقمة ممارسة السمطات العامة أك 

دكر العيادة أك معاىد العمـ ألعماليا أك تعطيؿ تطبيؽ الدستكر أك القكانيف أك المكائح، ك الكاضح مف ىذا 

النص أف المشرع المصرم عّد اإلرىاب ظرفا مشددا لمجريمة كما أف الجرائـ اإلرىابية تخضع إلى قانكف 

 بمكجبو حالة 2001 لسنة 131ك قد أصدر مجمس الشعب المصرم قرارا رقـ , الطكارئ السالؼ الذكر 

 منو أفعاؿ 179 استمد المشركع المادة 2007 مارس 29ك مع التعديؿ الدستكرم الصادر في , الطكارئ 

اإلرىاب كما تضمنت الفقرة الثانية مف المادة جكاز أف يحيؿ رئيس الجميكرية أية جريمة مف جرائـ 
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ك ىذا يعني أنو يجكز إحالة أم , اإلرىاب إلى أية جية قضائية منصكص عمييا في الدستكر أك القانكف 

 ، ك ىك ما عمدتو الحككمة المصرية بإحالة العديد مف قادة حركة اإلخكاف 63متيـ أماـ القضاء العسكرم 

 إلى محاكمتيـ أماـ القضاء العسكرم بتيـ االنخراط في جماعة إرىابية ك 2014المسمميف في سنة 

 .    التخطيط لعمميات بغرض زعزعة امف الدكلة 

 المبحث الثاني 

 أشكال اإلرىاب الدولي و صور األعمال اإلرىابية

      إذا كاف اإلرىاب عمبل ال إنساني ك ال أخبلقي في جميع األحكاؿ،  فإنو ينطبؽ عمى جميع أنكاعو 

كصكر األعماؿ اإلرىابية أيا كاف مرتكبكه أك الغاية ك اليدؼ مف القياـ بو أك نطاقو سكاء كاف داخميا 

محميا أك دكليا، ك رغـ ذلؾ فإف أشكاؿ اإلرىاب ال يمكف إخضاعيا لمحصر ككف تجارب الشعكب عبر 

التاريخ ك الممارسات الحديثة لؤلعماؿ اإلرىابية تكشؼ عف صكر جديدة لئلرىاب،  ك ىذا نظرا لتطكر 

أشكاؿ العنؼ مما يصعب ميمة حصر تمؾ األشكاؿ لدل الدارسيف ك الباحثيف ك عميو فإنو أمر بالغ مف 

الصعكبة، ك منو نتطرؽ إلى أغمب األشكاؿ التي نالت قسطا كافرا مف التطبيؽ في الكاقع العممي ك 

 .ممارسات اإلرىاب في مختمؼ دكؿ العالـ

      لذا سنتطرؽ إلى أنكاع اإلرىاب في المطمب األكؿ ثـ نعرج عمى صكر األعماؿ اإلرىابية في 

 .المطمب الثاني
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  المطمب األول

 أنواع اإلرىاب الدولي 

      نسعى في ىذا المطمب إلى تحديد مختمؼ أنكاع اإلرىاب ك نفرؽ بيف نكعية اإلرىاب كفقا لمرتكبيو 

، أك كفقا لميدؼ الذم تسعى تمؾ الجماعات إلى تحقيقو مف كراء  (الفرع األكؿ )مف األفراد ك الجماعات

حتى ال نخمط بيف شكؿ اإلرىاب ك شكؿ العمؿ  (الفرع الثالث )أك مف حيث نطاقو  (الفرع الثاني )ارتكابو

 .اإلرىابي حسب الفركع اآلتية

 الفرع األول 

 أشكال اإلرىاب وفقا لمرتكبيو

      يمكف تقسيـ اإلرىاب مف حيث مرتكبيو إلى ثبلثة أنكاع فإما يككف إرىاب الدكلة أك إرىاب الفرد أك 

 .الجماعات ، ك إما إرىاب تقميدم ك إرىاب متطكر بكسائؿ معمكماتية 

،  فقد ترتكب الدكؿ اإلرىاب بنفسيا مثؿ ما قاـ بو 64    ك مع ذلؾ قد تتداخؿ ىذه الصكر فيما بينيا

الكياف الصييكني في حؽ الشعب الفمسطيني في حربيا ضد غزة في الفترة الممتدة مف شير ديسمبر إلى 

رئيس بعثة األمـ المتحدة لتقصي  " غولد ستون"  يكما ك أكده تقرير 22 لمدة 2009جانفي مف عاـ 

الحقائؽ بشأف الحرب عمى قطاع غزة، ك رغـ مصادقة مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة عميو 

 لمناقشتو أماـ مجمس األمف إال انو تـ سحبو فيما بعد تحت تأثير 2009-10-16في جنيؼ بتاريخ 

 .الكياف الصييكني ك بمساعدة مف الكاليات المتحدة األمريكية 
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      ك قد يككف إرىاب الدكلة بكاسطة دعميا لبعض األفراد كالجماعات في إطار األعماؿ اإلستخباراتية 

بيدؼ إضعاؼ بعض الدكؿ األخرل المنافسة، كما أف الجماعات المسمحة إذا استحكذت عمى السمطة ك 

 .سيطرت عمى مقاليد الحكـ قد تبقى ك تستمر في استخداـ العنؼ ك اإلرىاب 

 . ك سكؼ نتطرؽ في ىذا الفرع إلى تفصيؿ تمؾ الحاالت حسب الفقرات التالية

 .إرىاب الدولة : الفقرة األولى

      يقصد بإرىاب الدكلة استعماؿ الدكلة لكسائؿ العنؼ بانتظاـ ضد أفراد ك جماعات أك دكؿ أخرل    

ك قد كاف ذلؾ كاف مستمدا مف األنظمة الديكتاتكرية القديمة التي كانت تستخدـ الرعب كأداة لمقمع 

يث اختمفت اآلراء حكؿ ما إذا كانت الدكلة يمكف ليا أف تمارس دكالتحكـ في شعكبيا،  ك في العصر الح

اإلرىاب أـ ال عف طريؽ أجيزتيا أك األفراد الذيف يعممكف تحت لكائيا ، فالبعض يرل أف إرىاب الدكلة 

ىك ذلؾ اإلرىاب الذم تنفذه دكلة مف خبلؿ مجمكعة مف األعماؿ ك السياسات الحككمية، ك التي 

تستيدؼ نشر الرعب بيف المكاطنيف في الداخؿ ك الخارج كصكال إلى تأميف خضكعيـ لرغبات 

، كىذه السياسات متطرفة مف جانب الدكلة ك تقـك مف خبلليا باالغتياالت ك الييمنة ك السيطرة 65الحككمة

بكاسطة القكة المسمحة ك االعتقاؿ ك الحجز اإلدارم مف دكف محاكمات كاالختطاؼ، ك غيرىا مف الكسائؿ 

،  66غير المشركعة التي تيدؼ إلى تركيع السكاف كالمكطنيف ك إجبارىـ إما عمى االستسبلـ أك اليجرة 

مثؿ ما فعمت السمطة الصربية  ك أعماليا الكحشية مف تيجير ك تنكيؿ التي ارتكبتيا بحؽ المسمميف في 

إقميـ البكسنة ك اليرسؾ رغـ إرساؿ األمـ المتحدة لبعثة انتيت ميمتيا بعد معارضة الكاليات المتحدة 

، كما تكجد سياسة القمع ك التصفيات العرقية 200267 جكاف 30األمريكية لتمديد قكات حفظ السبلـ في 

التي ارتكبتيا السمطات اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة بدكلة فمسطيف إلى يكمنا ىذا، ككذا سائر 
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االنتياكات التي تحدث في الدكؿ كاألنظمة الديكتاتكرية في قمع معارضييا بكسائؿ قمعية كالقكانيف 

 .المفركضة ضد الحريات العامة، خاصة حرية التعبير عف الرأم ك حرية اإلعبلـ

في حيف يرل آخركف أف إرىاب الدكلة ىك استعماليا لكسائؿ العنؼ بانتظاـ بكاسطة مؤسساتيا إلثارة 

الرعب قصد تحقيؽ أىداؼ سياسية، ك قد تككف االحتفاظ بالسمطة أك قمع المعارضة، فإرىاب الدكلة 

، كما أف إرىاب الدكلة 68يساعدىا عمى تحقيؽ بعض األىداؼ التي تعجز الطرؽ السممية عف تحقيقييا 

يسمى أيضا إرىاب المؤسسات القائمة أك اإلرىاب السمطكم أك المؤسسي ألنو يحافظ عمى السمطة ك 

 .الشرعية ليا ك يضمف ليا شرعيتيا ك بقاء مؤسساتيا

    ك إلرىاب الدكلة أيضا صكرا متنكعة،  فقد يككف مباشرا أك غير مباشر، فيك يككف مباشرا عندما يقـك 

بو نيابة عنيا كلمصمحتيا مكظفكف يعممكف لصالحيا ك يككنكا منتميف ألجيزة تابعة ليا مثؿ أجيزة 

، مثؿ ما يحدث في سكريا حاليا، أك عمبلء مستأجركف يعممكف (أفراد القكات المسمحة  )االستخبارات 

، ك يككف اإلرىاب غير مباشر عندما ترعى الدكلة أفرادا أك جماعات ك تقدـ ليـ 69لحساب الدكلة

، ك عميو ىناؾ مف يربط صكر إرىاب الدكلة 70مساعدات أك التدريب أك الرعاية لمقياـ بأعماؿ إرىابية

بمدل ارتباط مرتكبييا بيا ألنيا تعدىـ بالمساعدات العسكرية كالمالية ك المكجستية ك الدعائية، ك السماح 

بكجكد قكاعد ليـ داخؿ أراضييا مثؿ ما فعمتو باكستاف مع حركة طالباف ك القاعدة المصنفتاف عمى قائمة 

 .المنظمات اإلرىابية دكليا 

      ك عميو حرص القانكف الدكلي عمى ضركرة التحقؽ مف تعامؿ الدكلة كفقا لؤلصكؿ التي تحتميا 

حقكؽ اإلنساف مف ناحية كسيادة الدكؿ مف ناحية أخرل كعبلقات الصداقة بيف الدكؿ كالشعكب مف ناحية 
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ك لمكاجية إرىاب الدكلة صدرت بعض االتفاقيات الدكلية ترمي إلى القضاء كمناىضة التعذيب . ثالثة

كمنع احتجاز الرىائف كحماية السكاف المدنييف كنصت بنكدىا عمى أحكاـ صريحة تنبو عمى منع إرىاب 

 اعتبرت أم عمؿ 1979الدكلة كتدعك إلى إدانتو بصراحة، فمثبل معاىدة حضر احتجاز الرىائف لسنة 

بأف كؿ دكلة " يشكؿ عمبل عدكانيا ك نصت في مادتيا الثانية ...ييدؼ إلى حجز أك تيديد شخص 

ترتكب ىذه الجرائـ المذككرة في المادة األكلى أعبله يجب أف تعاقب بالعقكبات المناسبة التي تأخذ في 

 في 1984، كما نصت معاىدة مناىضة التعذيب الصادرة عاـ "الحسباف خطكرة كطبيعة اإلساءة المرتكبة 

ال يجكز ألية دكلة أف تطرد أم شخص أك أف تعيده،  أك أف تسممو الى دكلة "  منيا عمى أنو 03المادة 

 .71"أخرل، إذا تكافرت لدييا أسباب حقيقية تدعك إلى االعتماد بأنو سيككف في خطر التعرض لمتعذيب

 إرىاب األفراد أو الجماعات: الفقرة الثانية

      ك يقصد بو أعماؿ العنؼ التي يقـك بيا فرد أك أفراد ضمف مجمكعة معينة ك المكجية ضد دكلة 

 معينة،  سكاء تعمؽ األمر بأشخاص معينيف فييا أك ممتمكات أك منشآت عائدة ليا،  فيناؾ دكافع عديدة

تدفع اإلرىابييف لمقياـ بأعماليـ ك قد تككف تمؾ الدكافع سياسية أك دعائية أك شخصية ك قد يككف ليا دافع 

ثأرم ك انتقامي مف مكقؼ ما أك حدث ما أك نتيجة اعبلف الكالء لجماعة أخرل مثؿ ما قامت جماعة جند 

 بكالئيا لتنظيـ داعش اإلرىابية في ببلد الشاـ ك العراؽ،  ك لقد 2014-09-25الخبلفة بالجزائر بتاريخ 

يمكف حصرىا في صكرة معينة، ك مف أمثمتيا عمميات اإلغتياؿ    ظيرت صكر عديدة لئلرىاب الفردم ال

ك اختطاؼ الرىائف ك خطؼ الطائرات، ك أعماؿ القتؿ ك اإلبادة ضد األقميات مثؿ ما تقـك بو تنظيـ 

، ك أعماؿ اإلغتصاب التي (البشمركة الكردية  )داعش في ببلد الشاـ ك العراؽ ضد االقميات الكردية 

 جماعات معينة ضد أفراد آخريف، ك يسمى اإلرىاب الفردم باإلرىاب غير السمطكم أك يقكـ بيا أفراد أك
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غير المؤسساتي كما يطمؽ بإرىاب الضعفاء باعتباره يعبر عف حالة اليأس ك عميو يتصؼ بالصفة 

 . 72االنتحارية ألنيـ يمارسكنو عف يأس فيخاطركف بحياتيـ مف أجؿ زعزعة النظاـ السياسي القائـ

      كما يكجد مف يقسـ اإلرىاب الفردم إلى عدة صكر منو إرىاب ثكرم ك ىك الذم ييدؼ إلى تحقيؽ 

تغيير شامؿ في التركيبة السياسية ك االجتماعية لمنظاـ القائـ، ك قد يككف في إطار حركة عالمية أك 

حركة  داخمية،  ك ىناؾ إرىاب شبو ثكرم ييدؼ إلى إحداث بعض التغييرات الكظيفة في نظاـ سياسي 

دمي ك ييدؼ ع، ك أيضا اإلرىاب اؿ73معيف ك قد يصبح جزءا مف برنامج أكثر اتساعا لمتغيير السياسي

لمقضاء عمى النظاـ القائـ ك يككف تدميريا، ك ال يكجد لو مثيؿ في األنظمة المعاصرة، ك أخيرا يكجد 

اإلرىاب اإلجرامي العادم ك ىك الذم يمارسو األفراد في إطار تحقيؽ مصالح شخصية،  اقتصادية أك 

اجتماعية فيك بعيد عف اليدؼ السياسي ك يتمثؿ في أعماؿ الخطؼ كاحتجاز الرىائف ك القرصنة بطمب 

 . فدية مالية كىك ما يطمؽ عميو بإرىاب عصابات المافيا ك المخدرات في ككلكمبيا 

      ك إذا كاف اإلرىاب يجسد ممارسة فردية أك جماعية أم إرىاب تنظيمات فاف مسألة التمييز ييف 

إرىاب الفرد ك بيف إرىاب الجماعة تطرح إشكاليات قانكنية،  فالفرد ال يككف غالبا إرىابيا إال إذا مارس 

األفعاؿ اإلرىابية في أطار تنظيـ جماعي لو بكاعثو ك أىدافو ك إستراتيجية في الفعؿ تككف كثيرا مرتبطة 

بالمجاؿ السياسي، مثؿ ما تقـك بو الجماعات اإلرىابية في البمداف العربية تحت غطاء ديني،  ألف 

القكانيف الداخمية مثؿ القانكف الجزائرم يعاقب الفرد بانتمائو لمجمكعة إرىابية ك يقـك بأعماؿ إرىابية 

 .74لحساب جماعة إرىابية تنشط داخؿ أك خارج الكطف 

      ك تطرح إشكالية صعكبة تحديد ىكية التنظيمات التي يمكف أف تتصؼ باإلرىابية في بعض األحياف 

دكف ذلؾ في البعض األخر نظرا لعدـ كضكح كدقة تعريؼ اإلرىاب في حد ذاتو ك الجريمة اإلرىابية 
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بصفة خاصة مف دكلة ألخرل، ك أف إرىاب الجماعات عادة ما يكصؼ بو مظيرا فعاال مف مظاىر 

 .إرىاب الدكلة نظرا لما تمقاه مف دعـ ك مساندة مف الدكلة الداعمة لئلرىاب 

 .اإلرىاب التقميدي و اإلرىاب بوسائل معموماتية :الفقرة الثالثة

      إذا لـ يكف اإلرىاب التقميدم يستخدـ التكنكلكجية الحديثة في أعمالو اإلرىابية أك في اتصاالتو     

ك كاف يعتمد عمى أعماؿ التفجير بكسائؿ تقميدية ك االغتياالت ك كدا األعماؿ االنتحارية فإف اإلرىاب 

الحديث بات يستفيد مف التقنيات الحديثة عمى كافة المستكيات ك تطكر كسائؿ االتصاؿ، ك تطكر تقنيات 

األسمحة ك المتفجرات ك أجيزة الرصد ك المراقبة، فأسمحة الدمار الشامؿ مثبل زادت مف خطر اإلرىاب 

 .في الحصكؿ عمى التكنكلكجيا

      ك لقد أشارت األمـ المتحدة ك المنظمات الدكلية المتخصصة إلى التيديد الذم يشكمو امتبلؾ 

الجماعات اإلرىابية ألسمحة الدمار الشامؿ ك القمؽ مف الصمة الكثيقة بيف اإلرىاب الدكلي ك الجريمة 

المنظمة ك اإلتجار غير القانكني باألسمحة ك النقؿ غير القانكني لممكاد النككية ك الكيميائية ك البيكلكجيا 

، كأف خطكرة ذلؾ سكاء تحصمت عميو 75كغيرىا مف المكاد التي يمكف أف تترتب عمييا آثار مميتة 

 .تنظيمات إرىابية كجماعات أك أفراد مستقمة لما يشكمو مف أخطار كخيمة عمى األمف الدكلي 

 information      أما اإلرىاب الجديد أك ما يسمى باإلرىاب باستعماؿ الكسائؿ المعمكماتية 

warfare)) بعد أف باتت تكنكلكجيا المعمكمات مف السمات األساسية لممجتمعات الحديثة، فشيكع  

ك التحكـ فييا أصبح مف الرىانات األساسية لمجماعات اإلرىابية كما تقـك بو مف  (اإلنترنت)استخداـ 

قرصنة معمكماتية لمتحكـ بحركات المبلحة الجكية أك البحرية كأنظمة السبلمة في المطارات ك تسيير 

القطارات ك أنظمة السير في المدف الكبرل،  ك التحكـ في أنظمة إطبلؽ الصكاريخ ك تكجيو األسمحة 
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النككية بما يسمى باإلرىاب النككم ك اإلرىاب البيكلكجي ك الكيميائي، ك التحكـ في األنظمة اإللكتركنية   

.   ك يطمؽ عميو اإلرىاب اإللكتركني لما يشكؿ مف خطر عمى التعامؿ في البكرصات ك المصارؼ المالية

في تصريح لو إلحدل " جيؿ دم كريككؼ "ك في ىذا الخصكص أكد المنسؽ األكركبي لمكافحة اإلرىاب 

لو تكنكلكجية متقدمة ك أنظمة تحكـ أكثر " داعش" باف تنظيـ 2014-09-30القنكات الفضائية بتاريخ 

مف حيث استعماؿ كسائؿ االتصاؿ ك ذلؾ بحكـ امتبلكيا مركزا إعبلميا متطكر " القاعدة"فعالية مف تنظيـ 

 .ك قكيا

كمف ثـ فاف ىذه األخطار جد حقيقية في ظؿ اإلرىاب الحديث ك ليس مف قبؿ الخياؿ العممي، ك إف 

 .كانت نسبة تحققيا ضئيمة، إال أنيا تبقى ممكنة

    ك إف اإلشكاالت القانكنية التي قد تترتب عمى استخداـ مثؿ ىذه الكسائؿ كثيرة جدا،  فيذه األفعاؿ قد 

يرتكبيا األفراد ك قد ترتكبيا الدكؿ ك إف تحديد ىكية ك مطمؽ اليجـك مف دكنو لو صعكبات كبيرة بالنظر 

 .إلى مسؤكلية الدكلة ك المسؤكلية الجنائية الدكلية لمفرد ك تتبع مرتكبي تمؾ الجرائـ أماـ القضاء الدكلي 

 الفرع الثاني 

 أشكال اإلرىاب وفقا لميدف منو

      تتعدد األىداؼ التي يسعى اإلرىابيكف كالجماعات أك المنظمات اإلرىابية إلى تحقيقيا ك يمكف 

حصرىا مف خبلؿ التجارب السابقة كمكاقؼ المنظمات اإلرىابية عبر مراحؿ إنشائيا كتطكرىا إلى ثبلثة 

أىداؼ، فإما أف تككف أىدافا أيديكلكجية أم عقائدية، أك أىدافا انفصالية أم تحقيؽ انفصاؿ عف الدكلة 

 .األـ ، ك أخيرا أىداؼ إجرامية متعددة، ك ىذا بياف ذلؾ مف خبلؿ الفقرات التالية 
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 اإلرىاب اإليديولوجي:الفقرة األولى

      عادة ما يككف الباعث عمى اإلرىاب عقائديا أيديكلكجيا مبنيا عمى أسس عقائدية تدفع اإلرىابييف 

، ك يعدُّ ىذا 191776لمقتاؿ دكنيا، ك مف صكره ما قاـ بو الثكار في صربيا أثناء الحرب البمشفية عاـ 

يسمي بإرىاب اليميف  النكع مف اإلرىاب فكضكيا، كما سمكتو الجماعات الفاشية في ايطاليا كىك ما

المتطرؼ إلى يكمنا ىذا نظرا لتزايد أعمالو كانبثؽ عنو جماعة النظاـ الجديد ك جماعة الطميعة الكطنية 

كمنظمتيف اتخذتا مف العنؼ كسيمة لتحقيؽ أىدافيا، ك يعد اإلرىاب الثكرم صكرة مف صكر اإلرىاب 

اإلديكلكجي ك الذم يستيدؼ تدمير النظاـ الرأسمالي ك رمكزه في الداخؿ، كما ييدؼ إلى كضع حد 

 .77لمشركات متعددة الجنسيات ذات النظاـ الرأسمالي ك بصكرة خػاصة في الخارج 

     كما قد يككف اإلرىاب عنصريا أك لتفضيؿ ك سمك جنس ما ك سيادتو عمى غيره كما فعمت النازية 

، ك يدخؿ 78في عممياتيا ضد السكد (جماعات الكمككمكس كاالف اإلمريكية)األلمانية في عيد ىتمر، ك 

ضمف ىذا المكف مف اإلرىاب اإليديكلكجي لبعض الحركات ك المنظمات المسماة باألصكلية اإلسبلمية 

خبلؿ سنكات بالجزائر  (GIA)مثؿ جماعة الجياد ك التكحيد ك تنظيـ الجماعة اإلسبلمية المسمحة 

التسعينات التي تبنت المذىب العقائدم في نزاعيا ضد السمطة بغرض القضاء عمييا ك الحمكؿ محميا،   

ك مف أجؿ الكصكؿ إلى ىذه الغاية ك تحقيقيا تتجو تمؾ الجماعات عمى غرار باقي الجماعات مثؿ تنظيـ 

داعش ك في ببلد الشاـ ك العراؽ ك تنظيـ أنصار الشريعة في ليبيا ك تنظيـ المرابطيف في شماؿ إفريقيا 

إلى استعماؿ العنؼ إلسقاط النظـ القائمة ك مؤسساتيا عف طريؽ االغتياالت ك التفجيرات ك االختطاؼ 

ك القتؿ،  ك ىك ما يجعؿ الدكؿ التي تعرؼ ىذا النكع مف اإلرىاب مضطرة الى أف تستخدـ العنؼ 
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المضاد كما يحدث تماما اآلف في سكريا تحت عنكاف مكافحة اإلرىاب ك يككف عادة أقكل ك أغمط مف 

 .العنؼ األكلي 

      ك لعّؿ أبرز الحركات التي تقكـ عمى اإليديكلكجية حركات اإلرىاب الصييكني ألنيا تدرج ك تضفي 

المفيـك الصييكني عمى عممياتيا  ضد الفمسطنييف ألف مبادئيا تقكـ عمى الحركب ك اإلرىاب الدمكم    

ىاركف "ك سياسة التيديـ ك الترحيؿ ك إلغاء اليكية الفمسطينية كما أكده كزير التربية الصييكني السابؽ 

أنو عندما رجعنا إلى ىذا البمد لـ نجد  (الصييكني )بأنو مف الميـ أف يعرؼ الشباب " الذم صرح "  يدليف

ال مكاف في " بأنو (تاريخ الياغاناه)في مقدمة كتاب " بنزيكف دينكال " ،  ك كتب الصييكني "ىنا أية أمة 

 ."ببلدنا لغير الييكد ك سنقكؿ لمعرب ىيا ارحمكا، فإف لـ يقبمكا ذلؾ ك قاكمكا، سنعمد إلى تيجيرىـ بالقكة 

      ك عميو فاإلرىاب الصييكني العقائدم ال يككف رد فعؿ ضد عدكاف خارجي ك إنما ىك سياسة      

ك عقيدة مخططة كاضحة األىداؼ قائمة عمى مبادئ التربية في المدرسة كاجتماعية،  كتأخذ الدعكة إلى 

عف االقتصاد السياسي لمقكة  بأف " بف غريف "اإلرىاب بشكؿ ضركرم ال بديؿ عنيا،  كما يقكؿ المفكر 

ممارسة العنؼ ىك ضركرة لتكازف اإلنساف كالمجتمع،  كبدكف ىذه الممارسة يصبح المجتمع معرضا  

لمدمار الداخمي،  كيجب الكصكؿ إلى قكانييف لتنظيـ طاقة العنؼ،  كأف الدكلة ىي التي تدفعو إلى 

، كعميو 79ىك كجكد العنؼ الذم يحتاج الى استثمار كتنظيـ (الصييكنية )الطريؽ الصحيح فأساس الدكلة 

فإف الصييكنية عمدت إلى إجبار العرب عمى ترؾ أراضييـ لبناء مستكطنات ييكدية،  كانتيجت سياسة 

مذابح بمد الشيخ،  دير ياسيف،  مذبحة )االغتياالت ضد الفمسطينييف كالعرب في الداخؿ كالخارج كأشيرىا 

 .80(...قبية كمدينة غزة،  مذبحة صبرا ك شتيبل كمذبحة األقصى كالخميؿ كمذبحة قانا 
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 اإلرىاب االنفصالي: الفقرة الثانية

      ينسب ىذا النكع مف اإلرىاب إلى الحركات التي تستخدـ تكتيكات المنظمات اإلرىابية كالتفجير 

كاالغتياؿ كأخذ الرىائف كطمب الفدية،  بغرض االنفصاؿ عف الدكلة األـ كاالعتراؼ باالستقبلؿ السياسي 

ك اإلقميمي لمجمكعة معينة أك جنس معيف،  كما يطمؽ عمييا باإلرىاب القكمي أك اإلقميمي، كىك ال يعني 

كال يشمؿ حركات التحرر مف االستعمار كالحصكؿ عمى استقبلليا ك التي اعترؼ ليا المجتمع الدكلي 

ضفاء الشرعية الدكلية عمى كفاحيا،  مثؿ حركة البكليساريك في الصحراء الغربية  بحؽ تقرير كصيرىا كا 

التي تطالب بالتحرر مف  اإلستعمار المغربي ك إنياء االستعمار المغربي، ك عميو فإف الحركات 

االنفصالية ال تيدؼ إلى كحدة الدكلة كسيادتيا اإلقميمية لذلؾ ال تعترؼ بيا المنظمات الدكلية عادة كمنيا  

 التي « E.T .A »ك منظمة ايتا االنفصالية في اسبانيا ”L.R.A“ منظمة الجيش الجميكرم اإلرلندم 

 . ؿ في سيريبلنكا ـتطالب بانفصاؿ إقميـ الباسؾ عف اسبانيا كحركة التام

ك رغـ ذلؾ لـ تنجح الحركات االنفصالية في تحقيؽ أىدافيا السيما ك أف ىذا اإلرىاب في بعض صكره 

 .81يككف في مكاجية دكؿ متحاكرة معو مثؿ بريطانيا

 اإلرىاب اإلجرامي: الفقرة الثالثة

يعرؼ بأنو ذلؾ النكع مف اإلرىاب الذم ال ييدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية أك أيديكلكجية أك انفصالية 

كتحركو دكافع شخصية أك اقتصادية أك اجتماعية حتى أطمؽ عميو اإلرىاب االجتماعي تمييزا لو عف 

اإلرىاب السياسي ك مف أمثمتو االبتزاز ك السرقات عف طريؽ حكاجز األمف المزيفة ك أخذ الرىائف لطمب 

،  كما يمجأ ىذا النكع مف اإلرىاب إلى نيب األمكاؿ (كما تعمؿ الجماعات اإلرىابية في الجزائر  )الفدية 

األمكاؿ  (أم تبييض األمكاؿ )كممارسة أعماؿ التجارة غير مشركعة ك تجارة المخدرات ك عمميات غسيؿ 

                                                           
81

  .141إمام حسانٌن عطا هللا ، مرجع سابق ، ص : انظر- 



  اإلرىاب الدكليجريمة:  األكؿالباب

 

49 
 

،  كىك يعد إحدل صكر اإلجراـ المنظـ،  بالرغـ مف سعي 82لتمكيؿ عماليات اإلرىاب كشراء األسمحة 

كجكد بعض األطراؼ إللصاؽ صفة اإلرىاب بو، غير أنو أثبث الكاقع تعاكنو مع الجماعات اإلرىابية 

 .النشطة كالمعركفة عمى الساحة الدكلية كاإلقميمية 

 الفرع الثالث 

 أشكال اإلرىاب وفقا لنــــطاقو 

      يمكف تقسيـ اإلرىاب أيضا إلى قسميف مف حيث مداه ك امتداد آثاره فقد يككف نمطو إرىاب محمي 

تنحصر نشاطاتو ك آثاره داخؿ الدكلة الكاحدة، أك إرىاب دكلي تمتد آثاره إلى دكؿ أخرل ك ىك ما يسمى 

 :باإلرىاب العابر لمحدكد أك إرىاب عبر الدكؿ ك ىذا ما سنحاكؿ معالجتو في الفقرتيف التاليتيف 

 اإلرىاب المحمي :الفقرة األولى

ىك النكع الذم تمارسو التنظيمات ذات األىداؼ المحدكدة داخؿ نطاؽ الدكلة ك ال يتجاكز  ك      

حدكدىا كما انو ال يكقع ضحايا مف األجانب بمعنى انو يتطمب المحمية في جميع عناصره سكاء مف حيث 

ك يرل جانب مف الفقو ، منفذم العمميات أك مكاف التخطيط ك التنفيذ أك حتى بالنسبة لجنسية الضحايا 

 أصبح ككنو  ك ذلؾ بالنظر لتطكر اإلرىابأف اإلرىاب المحمي لـ يعد لو سكل االسـ في الكقت الراىف

صكرة نادرة بسبب تشابؾ المصالح الدكلية إضافة إلى التحالفات اإلجرامية بيف المنظمات اإلرىابية عبر 

 يسمى باإلرىاب ا المجاؿ لـك ىك ما فسحبيف عصابات الجريمة المنظمة العابرة لمحدكد  العالـ ك

. 83الدكلي

خبلؿ مرحمة التسعينات إذ كانت - أم اإلرىاب المحمي-      ك لقد عرفت الجزائر ىذا النكع مف اإلرىاب

 GSPC ك الجماعة السمفية لمدعكة ك القتاؿ GIAالمجمكعات اإلرىابية مثؿ الجماعة اإلسبلمية المسمحة 
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تقـك بأعماليا داخؿ حدكد البمد قبؿ أف تنظـ الى تنظيمات عالمية مثؿ القاعدة تحت تسمية تنظيـ القاعدة 

في ببلد المغرب اإلسبلمي ، ك قد كاف انضماميا لو أثير كبير في نطاقيا حيث أصبح نشاطيا يمتد عبر 

دكؿ المغرب العربي ك شماؿ إفريقيا ك ىك ما يؤكد ما كانت تنادم بو الجزائر في أف خطكرة ىذه 

الجماعات ال يقتصر عمى مكاف كاحد ك إنما سينتقؿ ال محالة إلى خارج الحدكد المحمية بحكـ تمقي ىذه 

 .الجماعات لتمكيؿ خارجي

      ك عميو فاف اإلرىاب المحمي لـ يعد لو كجكد ألنو يتصؼ بالمحمية ك الكطنية في جميع عناصره   

ك تركيبتو مف حيث المنفذيف ك مكاف التنفيذ أك التخطيط ك اإلعداد لمعمميات ك كذلؾ مف حيث الضحايا 

 .ك األىداؼ 

     ك ىك ما يؤكده لفيؼ مف الفقياء فاإلرىاب الكطني لـ يعد لو سكل االسـ فقط نظرا إللغاء الحدكد 

بيف الدكؿ ك كدا لكجكد شبكات دعـ ك إسناد لو في كؿ مكاف ك عدة أكطاف ك كذلؾ الندماج عدة 

جماعات إرىابية محمية تحت لكاء جماعات إرىابية دكلية تنشط عبر عدة دكؿ تبحث عف الدعـ ك التمكيؿ 

 .  الخارجي ك الدعاية

 اإلرىاب الدولي: الفقرة الثانية

يقصد بو األعماؿ اإلرىابية التي تتخطى حدكد الدكؿ ك تتعدل األكطاف ك تأتي صفة الدكلية سكاء       

العتبارات المكاف أك الشخص أك المصمحة المستيدفة ك تتميز بتعدد المشاركيف فييا كالمدبريف ليا مف 

 جنسيات مختمفة  تجمعيـ إيديكلكجية دينية كسياسية كاحدة ك إلىمخططيف كمنسقيف كمنفذيف ينتمكف 

 إقميـ كاحد إضافة إلى انتشار خبلياىا عبر العالـ مما زاد في فيتتميز ىذه الجماعات بعدـ االستقرار 

. صعكبة تعقبيا ك متابعة عناصرىا

      ك تتعدد األساليب اإلجرامية التي يتبعيا اإلرىاب الدكلي ك منيا أخد الرىائف األجانب ك خطؼ 

الطائرات ك االعتداء عمى الشخصيات الدكلية ك قد عالجت االتفاقيات الدكلية ىذه الظاىرة بؿ إّنيا حثت 
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الدكؿ عمى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمنع كقكع ىذه األحداث،  ك كدا مجمس األمف الدكلي ك سكؼ 

نتطرؽ إلى ذلؾ بالتفصيؿ عند تناكؿ الجيكد الدكلية لمقضاء عمى الظاىرة،  ك عميو فإف اإلرىاب الدكلي 

يجب عميو أف يتضمف عنصر الصفة الدكلية أك الخارجية التي ترتبط باعتبارات المكاف أك الشخص 

 .الضحية أك المنفذ ك كدا المصمحة ك الغاية التي يراد تحقيقيا

صكرة حقيقية لمتعبير عف الكراىية ك الرفض الشديد لآلخر ك يؤكد  اإلرىاب الدكلي      ك لقد صار 

 لدراسة الظاىرة أف الجماعات اإلرىابية تتسـ "الكونجرس األمريكي"  التي شكميا "لجنة بريمر" تقرير 

  نفسو ك حسب التقرير ليا،نو بات مف الصعب الكقكؼ عند ىدؼ محددإبغمكض اليدؼ السياسي حتى 

. 84ف اليدؼ ىك  مجرد  االنتقاـ مف الكاليات المتحدة األمريكية حككمة ك شعباإؼ

 المعطيات الجديدة التي مما زاد تفاقـ أخطار اإلرىاب الدكلي ك تداعياتو غير المسبكقة ق ك      

فرضتيا العكلمة عمى الساحة الدكلية مف انفتاح بيف الدكؿ ك تشابؾ السياسات االقتصادية كالمالية 

 التي ضربت الكاليات المتحدة األمريكية أف اإلرىاب 2001  سبتمبر11كالمعمكماتية كقد أثبتت أحداث 

ىك شعار  ك" الغاية تبرر الوسيمة "ف اإلرىابي يعمؿ تحت شعار أالدكلي ظاىرة معقدة كخطيرة خاصة ك

 دكافعو تبقىطالما تظؿ مبلزمة لممجتمع الدكلي - أم الظاىرة- ، كما أنيا85ىداـ لكؿ تقدـ في المجتمع

. السياسية ك االجتماعية ك الثقافية قائمة

 المطمب الثاني 

 اإلرىابية األعمال صور

      ينتيج اإلرىاب أيا كاف شكمو قصد تحقيؽ أىدافو أساليب ك كسائؿ معينة تتناسب مع طبيعة 

األىداؼ المرجكة ك المنفذيف لعمميات اإلرىاب،  ك ُيمَّيز في فقو القانكف الدكلي بيف اتجاىيف رئيسييف 
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ألعماؿ اإلرىاب التي ال تنحصر في نطاؽ معيف، فاألكؿ يرل أف اإلرىاب يتحقؽ باستخداـ العنؼ 

 86لتحقيؽ أىداؼ سياسية، بينما يرل الثاني أف الغرض مف اإلرىاب يتخذ شكؿ إشاعة الرعب في المجتمع

ك عميو يقرف دائما اإلرىاب بالعنؼ الذم يشكؿ أبرز مظاىره كصكره كبدرجة جسيمة مّما يجعمو يخرج عف 

نطاؽ التجريـ العاـ ليندرج في نطاؽ خاص بجرائـ اإلرىاب،  كمما يزيد مف خطكرة الجرائـ اإلرىابية أف 

المجني عمييـ عادة ما يككنكف أشخاصا بريئيف ال تربطيـ أية عبلقة سابقة  باإلرىابييف، ىذا مف جية 

كمف جية أخرل فاإلرىاب يعتمد عمى عدة أساليب ك صكر لتحقيؽ أىدافو السياسية أك االقتصادية أك 

 .اإلجرامية بأفعاؿ مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا 

       إف تمؾ األساليب ك الصكر متعددة ال يمكف حصرىا، كمف ثـ سنقتصر عمى ذكر البارزة منيا 

كالتي تمجأ إلييا الجماعات اإلرىابية حيف تنفيذ عممياتيا سكاء عمى المستكل الدكلي أك المستكل المحمي   

 : ك يتضح  مف خبلؿ الفركع التالية

 الفرع األول 

 الجرائم اإلرىابية ضد الحرية الشخصية

      إذا سممنا بأف األعماؿ كالجرائـ اإلرىابية تتركز عمى العنؼ باعتباره إستراتيجية ك عمبل ممنيجا 

تتخذه الجماعات اإلرىابية التي تمارسو لتحقيؽ أىدافيا أك حتى البعض منيا،  فإف تمؾ األعماؿ تتجو 

حياؿ الحريات الشخصية كالسياسية في النظاـ السياسي الحاكـ كالذم يعتقد اإلرىابيكف أف القضاء عميو 

سيحقؽ شيئا مف األىداؼ التي حددىا التنظيـ،  ك إف االعتداءات اإلرىابية اتسع مداىا حتى أصبح يطاؿ 

أشخاصا آخريف غير حائزيف لمسمطة،  بؿ إف اإلرىاب تكجو مباشرة إلى المدنييف دكف تمييز، كتتخذ 

الجرائـ ضد الحرية الشخصية عدة صكر تتعمؽ أساسا باالختطاؼ ك إحتيجاز الرىائف كاالغتياالت 

 .كارتكاب المذابح الجماعية
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 جرائم االختطاف و احتجاز الرىائن: الفقرة األولى

   لقد أصبح االختطاؼ ك احتجاز الرىائف إستراتيجية مفضمة تمجأ إلييا معظـ الحركات اإلرىابية لتكفير 

، ك إف ىذه الجريمة نصت عمييا اتفاقية جنيؼ لعاـ 87الماؿ لدعـ أىدافيا السياسية ك تحقيؽ الدعاية

1949. 

 مادة     20 التي تتألؼ مف 17/12/1979       لقد تـ إقرار مشركع اتفاقية منع احتجاز الرىائف في 

عمى أف كؿ شخص يقبض عمى آخر "ك خصت المادة األكلى منيا بتعريؼ مقصكد أخذ الرىائف فنصت 

أك يحتجزه إلجبار شخص ثالث سكاء كاف دكلة أك منظمة دكلية حككمية،  أك شخص طبيعي أك معنكم 

أك مجمكعة أفراد، عمى القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ كشرط صريح أك ضمني لئلفراج عف الرىينة 

، ك يتمثؿ اختطاؼ األفراد باختطاؼ الضحية ك سمبو حريتو باستخداـ "يعد مرتكبا لجريمة خطؼ الرىائف

أسمكب أك أكثر مف أساليب العنؼ ك االحتفاظ بو في أماكف تعكد لمخاطفيف ك تخضع لحمايتيـ ك 

رقابتيـ، ك يعتبر ىذا األسمكب أىـ صكر العمميات اإلرىابية في ىذا القرف كالتي عرفيا العالـ ك يعرؼ 

ىؤالء الخاطفكف في القانكف الدكلي باسـ القراصنة، ك خاطفك الطائرات في القانكف قراصنة الجك أما 

 . خاطفك السفف البحرية يطمؽ عمييـ قراصنة البحر 

، ك مند ذلؾ الكقت اشتدت 1930     ك لقد كاف أكؿ حادث الختطاؼ لطائرة مدنية في البيرك عاـ 

معاناة المجتمع الدكلي مف ىذه الظاىرة، ك شيدت أكركبا اختطاؼ العديد مف الطائرات في إطار الحرب 

، ك 1980 ك أخرل ليبية في فيفرم 1973الباردة مثؿ اختطاؼ دكلة إسرائيؿ لطائرة لبنانية في أكت 

  .1995اختطاؼ طائرة مف طرؼ مجمكعة إرىابية مف الجزائر عاـ 
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      كما شممت عمميات االختطاؼ السفف أيضا مثؿ عمميات القرصنة في عرض بحر العرب قبالة 

السكاحؿ الصكمالية،  كييدؼ ىذا العمؿ إلى حصكؿ الخاطفيف عمى مطالب معينة أك االبتزاز لمحصكؿ 

 .عمى فدية أك إطبلؽ سجناء 

      ك تكثر عمميات اختطاؼ السياح األجانب مثؿ ما حدث في صحراء الجزائر ك عمى التراب المالي 

كنيجيريا لمضغط عمى حككمات بمدانيـ إلطبلؽ سراح سجناء مثؿ ما قاـ بو تنظيـ جبية النصرة في 

عممية اختطاؼ جنكد لبنانيكف ك ضغطت عمى الحككمة المبنانية مف اجؿ اإلفراج عمى بعض قادتيا 

 .  ، أك لتقديـ خدمات لبعض المناطؽ النائية 2015خبلؿ شير نكفمبر 

       كما ال تخمك عمميات االختطاؼ التي ترتكبيا الجماعات اإلرىابية مف التعذيب ك التصفية الجسدية 

السيما إف لـ تتحقؽ مطالبيا، كما حدث مع الرىائف الفرنسييف المختطفيف مف طرؼ جماعة الجياد      

 .2013ك التكحيد في نيجيريا التي أعدمت البعض منيـ خبلؿ شير مارس 

       إف ىذه األعماؿ في نظر القانكف الدكلي اإلنساني ممنكعة بصكرة تامة سكاء في النزاعات أك 

عمميات االختطاؼ ك التعذيب، ك لقد دخمت ىذه القاعدة دائرة القانكف الدكلي بدخكؿ لكائح الىام 

 عند محاكلة تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني ك تمتو بعد ذلؾ 1907الخاصة بقكانيف الحرب البرية لسنة 

اتفاقيات جنيؼ األربعة لتؤكد ذلؾ إضافة لئلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف،  ك إنو بالنظر إلى أعماؿ 

الجماعات اإلرىابية فانو ال تتقيد بتمؾ القكاعد ك ذلؾ ما أكدتو تقارير المنظمات اإلنسانية ك منظمة العفك 

 .88الدكلية في العديد مف تقاريرىا

 التفجيرات وعمميات التخريب: الفقرة الثانية

      تعدُّ ىذه الكسيمة مف أخطر الكسائؿ التي يستعمميا اإلرىابيكف في تنفيذ عممياتيـ ألنيا تحقؽ خسائر 

كبيرة بيف األفراد ك المنشآت ك ذلؾ مف خبلؿ استخداـ مكاد شديدة االنفجار السيما بعد تطكر صناعة 
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القنابؿ ك تنكع أنماطيا مف قنابؿ بدائية الصنع إلى قنابؿ ذكية يتحكـ فييا عف بعد، ك تعتبر ىذه الكسيمة 

ميمة لمعمؿ اإلرىابي نظرا لمخسائر التي تمحقيا مع إمكانية انسحاب منفذييا مف مسرح الجريمة بكؿ 

 .ارتياح 

% 46       ك تشير اإلحصائيات إلى أف التفجيرات تتصدر قائمة العمميات اإلرىابية،  إذ تحتؿ نسبة 

، ك لقد تطكرت ىذه الظاىرة كإحدل أىـ صكر العماليات 89مف مجمكع العمميات اإلرىابية في العالـ

اإلرىابية في العالـ بتطكر أساليب تنفيذىا مف أسمكب زرع القنابؿ إلى استخداـ السيارات الممغكمة        

ك تفجير اإلرىابييف أنفسيـ داخؿ المراكز التجارية ك الساحات العمكمية أك المباني الحككمية، إلى 

 . بكاشنطف ك نيكيكرؾ 2001 سبتمبر 11استخداـ الطائرات كما حدث في أحداث 

      إف استخداـ المتفجرات ك العبكات الناسفة التي يتـ تفجيرىا عف بعد أصبح كسيمة مفضمة لدل 

اإلرىابييف لما تحدثو مف آثار ك دمار ك رعب ك فزع في قمكب الناس، مثؿ ما حدث في الجزائر خبلؿ 

 أماـ المجمس الدستكرم باستخداـ سيارة مػػػػػػػػػػمغمة 2007 ديسمبر 11مرحمة التسعينات ك كدا تفجيرات 

 1993 فيفرم 26مثمو في الكاليات المتحدة األمريكية عند تفجير مركز التجارة العالمي في نيكيكرؾ 

 . إضافة إلى التفجيرات األخرل التي تشيدىا بعض بمداف الدكؿ العربية في ليبيا ك العراؽ ك سكريا اآلف

 االغتياالت و المذابح: الفقرة الثالثة 

      ىك منيج يسمكو اإلرىابيكف الغتياؿ الشخصيات الميمة ك السياسية في نظاـ الحكـ، ك ذكم الرتب 

 .90ك المناصب الحساسة ك الشخصيات العامة في المجتمع 
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،  ك اغتياؿ الرئيس المصرم أنكر السادات في 1963ك كاف اغتياؿ الرئيس األمريكي جكف كنيدم عاـ 

 ك اغتياؿ الرئيس المبناني سعد الحريرم في عممية تفجير مككبو، ك كذا اغتياؿ الرئيس 06/10/1981

 .الجزائرم محمد بكضياؼ مف أىـ االغتياالت التي شيدىا العالـ حديثا ألنيا طالت رؤساء دكؿ 

     ك تجدر اإلشارة إلى أف ىذا األسمكب اليمجي ال تنتيجو الجماعات اإلرىابية فحسب بؿ إف دكال ىي 

األخرل تعتمده لتصفية معارضييا فإسرائيؿ مثبل تستعمؿ عمميات االغتياؿ ضد قادة حركة حماس في 

فمسطيف أك خارجيا، ك غيرىا مف اغتياؿ قيادات الحركات الفمسطينية مثؿ اغتياؿ زعيـ حركة الجبية 

، ك اغتياؿ الشيخ أحمد ياسيف ك أبك شنب كغيرىـ مف 2001الشعبية أبك عمي مصطفى في أكت 

 .الشيداء رحميـ اهلل 

      كما يستعمؿ اإلرىابيكف أسمكب االغتياؿ الجماعي باألسمحة النارية كاألدكات الحادة ك ارتكاب 

المذابح الجماعية مثؿ مذبحة صبرا ك شاتيبل في فمسطيف كغيرىا،  كىك ما تكرر في ركاندا ك بكرندم في 

إفريقيا،  كما شيدت الجزائر أحداث دامية خبلؿ مرحمة التسعينات في بعض الكاليات ك أدت تمؾ األعماؿ 

اإلرىابية إلى قتؿ عدد كبير مف المكاطنيف األبرياء ك أفراد األمف مف مختمؼ األسبلؾ عف طريؽ 

عبد العزيز - اإلعدامات كما ظيرت حاالت االختفاء القسرم، ك التي دعا مف خبلليا الرئيس الجزائرم

إعداد تقرير حكؿ كضعية حقكؽ " منظمة العفك الدكلية"مف المنظمة الدكلية غير الحككمية - بكتفميقة

 . 91اإلنساف في الجزائر ك كيفية مساعدتيا إليجاد كسيمة نظيفة لمحاربة اإلرىاب
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 الفرع الثاني

 الجرائم اإلرىابية المرتكبة ضد المتمتعين بحماية دولية 

      يشمؿ ىذا النكع مف الجرائـ التي ترتكب ضد األشخاص ك سبلمتيـ الذيف تمتـز الدكلة كفقا لقكاعد 

القانكف الدكلي بتكفير حماية خاصة ليـ،  ك كذلؾ أعماؿ االبتزاز المرتبطة بيذه االعتداءات سكاء كاف 

 . عف طريؽ الخطؼ أك اإلحتجاز 

       لقد كجدت ليذه الغرض اتفاقيات دكلية نظرا النتشار ظاىرة اختطاؼ الدبمكماسييف ك المبعكثيف 

الدكلييف، ك مازاؿ التعاكف الدكلي في مجاؿ محاربة اإلرىاب بعيد المدل عمى أف يخضع إلستراتيجية 

متماسكة ك شاممة ليتخذ مجمكعة مف التدابير كاألعماؿ ذات الطابع الشكمي التي تتبعيا الجماعة الدكلية 

يمكف تقسيـ الجرائـ ضد األشخاص المتمتعيف بحماية ك التي عالجتيا  ك أك مجمكعة إقميمية معنية،

 .االتفاقيات الدكلية إلى مرحمتيف 

 في عيد عصبة األمم المتحدة: المرحمة األولى

      بدأت الجيكد الدكلية لمعالجة اإلرىاب تأخذ منعطفا جديدا خاصة بعد اغتياؿ الممؾ ألكسندر األكؿ 

تجريـ اإلرىاب في  فرنسا بمبادرة تتعمؽ باتفاقية فتقدمت ممؾ يكغسبلفيا ككزير خارجية فرنسا،

 التي تتعمؽ بتجريـ اإلرىاب الدكلي، ك الثانية المتعمقة ل ثـ التكقيع عمى االتفاقية األكؿ16/11/1937

، ك خصت ىذه االتفاقية رؤساء الدكؿ 92بإنشاء محكمة دكلية تتكلى محاكمة مرتكبي الجرائـ اإلرىابية 

كالحككمات ك غيرىـ مف األشخاص الذيف يمارسكف امتيازات رؤساء الدكؿ ك حمفائيـ، ك زكجات 

األشخاص المشار إلييـ ك المكمفكف بمياـ  ميمة حسب تمؾ المياـ أك عند ممارستيـ ليا، ك يستنتج منيا 

أنيا جرمت أم اعتداء يمسيـ في سبلمة جسدىـ ك التخريب المتعمد لمممتمكات العامة أك المخصصة 

 .ألغراض عامة أك الستعماؿ الجميكر
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 في عيد ىيئة األمم المتحدة: المرحمة الثانية

اتفاقية األمـ المتحدة بشأف منع كمعاقبة الجرائـ المكجية ضد األشخاص المتمتعيف بحماية  جاءت     

، ك باستقرائنا ليا 14/12/1973دكلية بما في ذلؾ المبعكثيف الدبمكماسييف المكقعة في نيكيكرؾ بتاريخ 

يتضح منيا بأف المصمحة المحمية بالتجريـ تتمثؿ في مكضكع الجريمة اإلرىابية ك ىـ األشخاص 

المتمتعيف بحماية دكلية أك الممثميف الدبمكماسييف،  ك تشمؿ رؤساء الدكؿ ك رؤساء الحككمات، ك كزراء 

الخارجية  ك الممثميف أك المكظفيف المعتمديف لدل المنظمات الدكلية ذات الصفة الحككمية ك أفراد األسرة 

 .المرافقيف ليـ 

 الفرع الثالث

 الجرائم اإلرىابية ضد المالحة 

      يقصد بو الجرائـ اإلرىابية التي تيدد كسائؿ النقؿ البرية أك سبلمة السفف في البحار ك الطائرات في 

 ك يترتب 93الفضاء،  بما يعكؽ حركة المبلحة البحرية أك الجكية سكاء تمثمت في نقؿ البضائع أك الركاب

عف ىذه الجرائـ حالة مف الفزع ك الرعب سكاء لممسافريف مف خبلؿ ىذه الكسائؿ،  أك ألصحاب ىذه 

 :البضائع المنقكلة عمييا،  أك لجميكر الناس، ك ىك ما نتناكلو في الفقرات التالية 

 الجرائم ضد المالحة البحرية: الفقرة األولى

،  ك تعرؼ أعماؿ 94      تعد أعماؿ القرصنة مف الجرائـ اإلرىابية التي تخالؼ قكاعد القانكف الدكلي 

القرصنة البحرية بأنيا كؿ سرقة مرتكبة في البحر ك أحيانا عمى الشاطئ أك المرافئ البحرية مف قبؿ 

عميؿ غير مدفكع مف أم دكلة أك حككمة،  ك تتمثؿ ىذه الجرائـ في أعماؿ القرصنة البحرية في عرض 

البحر إما لسمب ما عمييا مف بضائع كنيبيا أك إلختطاؼ ك احتجاز مف عمييا مف أشخاص،  ك جاءت 
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 ك أكدت القرصنة البحرية، إضافة إلى اتفاقية جنيؼ 29/04/1958اتفاقية جنيؼ ألعماؿ البحار في 

 التي حددت جريمة 101 في المادة 1982السابؽ ذكرىا جاءت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ 

، غير أف القانكف الدكلي أظير قصكر ىذيف اإلتفاقيتيف عند حماية أمف 95القرصنة البحرية تحديدا دقيقا 

المبلحة البحرية بصكرة جدية بعد استخداـ السفف البحرية كأداة الرتكاب بعض الجرائـ التي تستيدؼ 

 بداية نحك إتفاقية 07/10/1985في " أكيمي الكرك "أىداؼ سياسية،  ككانت حادثة إلختطاؼ سفينة 

دكلية،  كتـ اإلعداد لمشركع اتفاقية دكلية بشأف قمع األعماؿ غير المشركعة ضد المبلحة البحرية كتـ 

 التي جرمت أعماؿ العنؼ أك التيديد باستخداـ العنؼ لخطؼ السفينة 10/03/1988المكافقة عمييا في 

أك السيطرة عمى شخص مكجكد عمى ظيرىا أك إللحاؽ ضرر بيا أك بحمكلتيا أك بكضع متفجرات      

أك مكاد قابمة لبلنفجار بأيو كسيمة كانت عمى ظير السفينة مف شأنيا تدميرىا أك تحدث خسائر بيا      

 .أك بحمكلتيا بما يعيؽ أمف سير السفينة أك يككف مف شأنو إلعاقة سير السفينة 

 الجرائم ضد سالمة الطيران المدني: الفقرة الثانية

       تحاكؿ الدكؿ فض ظاىرة اإلرىاب ك القضاء عميو مف خبلؿ االىتماـ بكسائؿ ك أشكاؿ معينة لو 

مف خبلؿ اتفاقيات،ك تكجد ثبلثة اتفاقيات في ىذا الشأف متتالية، ك الشؾ أف األعماؿ اإلرىابية ضد 

الطائرات تعرض الطائرات ك الركاب لمخطر مما يستمـز تجريميا بغض النظر عف اليدؼ مف العمؿ أك 

 .96الدكافع التي دفعت  إليو

       ك تـ عقد ثبلث اتفاقيات لتجريـ االستيبلء غير مشركع عمى الطائرات ك االعتداء عمى سبلمة 

 كتتعمؽ بتمديد اختصاص الدكؿ بالنسبة 14/09/1963الطيراف ك ىي اتفاقية طككيك التي أبرمت في 

 التي جاءت عمى اثر 16/12/1970لؤلضرار التي ترتكب عمى متف الطائرات،  ثـ اتفاقية الىام في 

تزايد خطؼ الطائرات كتفجير ىا كاحتجاز ركابيا كرىائف فقد تحرؾ المجتمع الدكلي في إطار المنظمة 
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الدكلية لمطيراف المدني كأبـر ىذه االتفاقية لقمع األعماؿ غير المشركعة التي تستيدؼ قمع أعماؿ 

 التي 14/09/1971االستيبلء عمى الطائرات ك تغيير مسارىا، ثـ جاءت اتفاقية مكنتلاير المبرمة في 

جاءت لسد الخمؿ الممحكظ عمى اتفاقية الىام ككنيا لـ تتناكؿ االعتداءات التي يمكف أف تتعرض ليا 

الطائرات ك ىي جاثمة عمى األرض قبؿ اإلقبلع، األمر الذم عالجتو ىذه االتفاقية ك التي جعمت 

االعتداءات المكجية ضد الطائرات التي مازالت عمى األرض أك ضد المنشآت المبلحية أفعاال يجب 

  .97العقاب عمييا 

في خبلصة ىذا الفرع نبلحظ بأف ىذه االتفاقيات جاءت عمى كجو العمكـ ك لـ تقـ بتحديد        ك

اآلليات القانكنية لمحاربة الظاىرة، ك كذا عدـ تحديدىا لمعقكبات التي يجب تطبيقيا عند اقتراؼ األفعاؿ 

التي حددتيا تمؾ االتفاقيات، ك ىذا ما يؤكد قصكرىا عمى معالجة الظاىرة التي أخذت تنتشر في كقتنا 

 .الحالي ك أخذت أبعادا كثيرة ك ىك ما يؤدم ال محالة إلى تيديد سبلمة الطيراف المدني 

 المطمب الثالث 

 التمييز بين اإلرىاب و المقاومة في القانون الدولي 

      ىناؾ اتجاه سائد في ىذه الفترة يحاكؿ محك كممة مقاكمة مف المعجـ السياسي،  بحيث يصير 

ك يسعى أصحاب ىذا االتجاه إلى جعؿ أعماؿ المقاكمة " إرىاب "يييمف مصطمح كاحد فيو ك ىك كممة 

النضالية التي ليا جذكر تاريخية بدكف معنى أك تساكم ك ترادؼ كممة إرىاب أك ىجمات انتحارية التي 

ليس ليا سبب كاضح أك اتجاه محدد ك مفيكـ، ك تقـك جيات غربية بالخمط بيف مفيـك المقاكمة سكاء 

المقترف بحؽ تقرير المصير لمقاكمة االحتبلؿ،  أك المقاكمة المسمحة لحركات التحرر الكطني المكجكدة 

 .عمى مستكل العديد مف الدكؿ
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      ك ىناؾ مف يعرؼ أعماؿ المقاكمة بأنيا إستعماؿ القكة ضد األنظمة االستعمارية أك االستبدادية 

، ك أف 98كالعنصرية ك ضد أشكاؿ السيطرة األجنبية، باعتباره حقا مشركعا ك ال عبلقة لو بمسألة اإلرىاب

نضاؿ تمؾ الحركات يعد سياسيا لتحقيؽ مصير شعكبيا ، ك سنحاكؿ في ىذا المطمب أف نبز أعماؿ 

 : المقاكمة ك ما يميزىا عف اإلرىاب في الفركع التالية 

 الفرع األول 

 حق تقرير المصير 

      يعرَّؼ تقرير المصير بأنو حؽ شعب ما في أف يختار شكؿ الحكـ الذم يرغب العيش في ظمو ك 

كدا السيادة التي يريد االنتماء إلييا، ك يعد حقا معترفا بو كحؽ مشركع مارستو كافة الشعكب التي 

خضعت لبلستعمار ك االحتبلؿ األجنبي مثؿ ما عرفتو امتنا العربية،  ك ال شؾ انو يختمط مع استعماؿ 

، ك لقد حظي العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية لعاـ 99القكة الذم رخصتو المكاثيؽ الدكلية

 المذاف دخبل حيز التنفيذ في 1979 ك 1966 بالقبكؿ ك كدا البركتكككالف االختيارياف لعامي 1966

لجميع الشعكب الحؽ في تقرير المصير،  كىي بمقتضى ىذا الحؽ حرة ) ك أكدا بأنو 1976مارس 23

 .(في تقرير مركزىا السياسي كحرة في السعي لتحقيؽ نمائيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي 

     ك عمى ضكء ىذا اإلعبلف فإنو تـ منح العديد مف البمداف ك الشعكب المستعمرة حؽ تقرير مصيرىا 

بعد أف  اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا اإلعبلف ك اعتبرت إخضاع الشعكب لبلستعباد 

 .  100األجنبي ك الييمنة ك االستغبلؿ إنكارا لحقكؽ اإلنساف،  ك انتياكا لميثاؽ األمـ المتحدة

 الصادر عف الجمعية العامة بتاريخ 1514/15    ك لقد جاء ىذا اإلعبلف نتيجة التكصية رقـ 

 101 24/10/1970 المؤرخ في 2625 ككذا قرارىا رقـ 14/12/1960
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   كما يعتبر حؽ تقرير المصير مف األكلكيات الممحة التي تعمؿ مف أجميا ىيئة األمـ المتحدة إقتناعا 

منيا بأنو يؤدم إلى القضاء عمى النزاعات بيف الدكؿ ك يعزيز السمـ العالمي، ككف القانكف الدكلي 

 .اإلنساني منع استعماؿ القكة المسمحة أك التيديد بيا في العبلقات الدكلية 

      ك انطبلقا مف تمؾ القرارات طالبت الجمعية العامة جميع الدكؿ بكقؼ فكرم لكؿ اإلجراءات القمعية 

ك األعماؿ العسكرية ضد الشعكب، ك أكدت أف محاكلة تعطيؿ ىذا الحؽ تعدُّ مخالفة صريحة لميثاؽ 

 .األمـ المتحدة 

 تحت عنكاف قانكنية 3034 تحت رقـ 18/12/1972في إطار قرار الجمعية العامة الصادر في        ك

النضاؿ مف أجؿ التحرر الكطني ك إقامة لجنة خاصة لدراسة مشكمة اإلرىاب الدكلي جاء في فقرتو الثالثة 

تدعـ  ك، عمى تأكيد حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا ك االستقبلؿ لجميع الشعكب الكاقعة تحت االستعمار

لشرعية نضاليا، خصكصا نضاؿ حركات التحرر،كما أدانت استمرار أعماؿ القمع ك اإلرىاب الذم تقـك 

عمييا األنظمة اإلرىابية ك العنصرية في إنكار حؽ الشعكب الشرعي في تقرير مصيرىا ك استقبلليا      

 .ك غيرىا مف حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية 

 جميع الدكؿ      09/12/1985 الصادر في 40/61      لقد حثت الجمعية العامة بمكجب القرار رقـ 

ك أجيزة األمـ المتحدة المعنية بمشكمة اإلرىاب عمى اإلسياـ في القضاء تدريجيا عمى األسباب الكامنة 

كراء اإلرىاب الدكلي،  ك أف تكلي اىتماما خاصا لجميع الحاالت بما فييا االستعمار كالعنصرية كالحاالت 

التي تنطكم عمى انتياكات لحقكؽ اإلنساف،  ك الحاالت التي يكجد فييا احتبلؿ أجنبي ك التي يمكف أف 

 .تكلد اإلرىاب الدكلي كتعرض السمـ ك األمف الدكلييف لمخطر 

       ك يبدك جميا بأف الجمعية العامة جعمت مف االستعمار كالعنصرية سبب مف أسباب اإلرىاب 

عمى أنيا  " إذ نصت 07/12/1987 المؤرخ في 42/159الدكلي، ك يتضح ذلؾ مف خبلؿ قرارىا رقـ 
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ذ تؤكد مف جديد عمى مبدأ تقرير المصير لمشعكب  ك إذ .. تشجب استمرار جميع األعماؿ اإلرىابية كا 

 ". تقرر شرعية كفاحيا كبصفة خاصة حركات التحرير الكطني كفقا ألىداؼ كمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة

 ك أقرت حؽ شعكب كؿ مف غينيا 22/11/1972 الصادر في 322كما أكدت عمييا اآلف في قرارىا 

 .    102بيساك ك مكزمبيؽ،  ك أنغكال بالتحرر ك االستقبلؿ

        1970      كما أف محكمة العدؿ الدكلية أشارت إلى حؽ تقرير المصير في قرارىا الصادر في 

  .1975ك المعركؼ بقضية ناميبيا ك قرارىا المتعمؽ بقضية الصحراء الغربية عاـ 

غير أنو رغـ ىذا التأكيد عمى حؽ المقاكمة ك التمييز بينيا ك بيف اإلرىاب مف الجمعية العامة لمنظمة 

، ك يبقى 103األمـ المتحدة فإف مجمس األمف تجاىمو في العديد مف قراراتو المتعمقة باإلرىاب أك باالحتبلؿ

 .ىذا الحؽ رغـ كؿ الصعكبات التي كاجيتو قانكنا دكليا ك حقا معترفا بو

 الفرع الثاني

 (حركات التحرير الوطني  ) المقاومة المسمحة 

      يصعب االعتماد عمى تعريؼ جامع مانع لحركات التحرر الكطني، فقد عرفيا محمد طمعت الغنيمي 

إنيا حركات تستند إلى حؽ الشعب في استعادة إقميمو المغتصب، ك تستمد كيانيا مف تأييد  "104بقكلو

الجماىير الغاضبة عمى المغتصب، كتتخذ عادة مف أقاليـ الببلد المحيطة حرما ليا، تستمد منيا تمكينيا 

كتقـك فيو بتدريب قكاتيا، ثـ إنيا بسبب إمكانياتيا تركز جيكدىا عمى تحدم اإلرادة الغاصبة، ال عمى 

عادة "ىزيمة جيكش االحتبلؿ في حرب منظمة ، ك إف حركات التحرير تيدؼ إلى تحرير األرض كا 

استقبلؿ الكطف،  كتتسـ بالعالمية في أىدافيا، ك تبرز ذلؾ في إىتماـ القانكف الدكلي بالحركات مف حيث 
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تنظيميا ك االعتراؼ بيا، ك منيا اإلقرار لحركات التحرر الكطني بحقيا في ممارسة الكفاح المسمح ك 

العمؿ الدبمكماسي عمى الصعيد الدكلي، ك حقيا في طمب ك تمقي المساعدات الدكلية ك المشاركة في 

 .المنظمات الدكلية 

      أما المقاكمة المسمحة فيي نيج ثكرم يمجأ إليو األفراد ك الجماعات ك الشعكب بدافع الكاجب 

الكطني مقيدا بالحصكؿ عمى االستقبلؿ ك الحرية ك حؽ تقرير المصير فيي حركات  تحررية كطنية تنشأ 

في األقاليـ الكاقعة تحت السيطرة االستعمارية أك الخاضعة لبلحتبلؿ أك العنصرية ك تقكد كفاحا مسمحا 

،  ك عميو فإف العمؿ العسكرم ك إف كاف ضركريا إال أنو 105مف أجؿ الحصكؿ عمى حؽ تقرير المصير

يظؿ الخيار األخير لتمؾ الشعكب مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ مف نضاليا،  غير أف ىناؾ طرائؽ 

سميمة عادة ما تمجأ إلييا تمؾ الحركات لمنضاؿ السياسي ك الدبمكماسي بالطرؽ الدبمكماسية مف أجؿ 

الحصكؿ عمى حؽ تقرير المصير، مثؿ ما تقكـ بو حركة التحرير الفمسطينية،  فإلى جانب العمؿ 

 .  الدبمكماسي فإنيا تقـك بأعماؿ المقاكمة المسمحة ضد إسرائيؿ 

      ك لقد أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى حؽ الشعكب في النضاؿ مف أجؿ تقرير المصير 

 ك 18/12/1974 الصادر بتاريخ 3034في إطار قكاعد ك مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة مثؿ القرار رقـ 

 . المشار إلييما سابقا9/12/1975 الصادر في 40/61القرار رقـ 

      ك عميو فإنو عمى المقاكمة المسمحة الصمكد،  ك أف تتصرؼ تصرفات مكزكنة ك أال تخرج أك تقـك 

بأعماؿ خارج سياؽ المقاكمة، ك أف يككف ليا عدك كاضح ك محدد ك ىك االستعمار ك االحتبلؿ،  حتى 

يتـ كسب تأييد دكؿ عديدة ك مؤيدة داعمة ليا سياسيا ك ماديا لمكصكؿ إلى اليدؼ المشركع ك ىذا ما 

 .يفرقيا عف اإلرىاب 
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 الفرع الثالث

 .األسس القانونية لمتميز بين المقاومة عن اإلرىاب

      لقد عبر عدد مف الفقياء عمى أف مظاىر اإلرىاب تختمط بنشاط المقاكمة ك ىي مف أدؽ مشاكؿ 

قانكف الحرب عمى اإلطبلؽ ك تحيطيا اعتبارات متناقضة ك متعارضة، ك أف الجماعة الدكلية التي 

مازالت تتقبؿ حتى اليـك كجكد نزاعات مسمحة يذىب ضحاياىا آالؼ المدنييف ك األبرياء، ك يككف مف 

الصعب أف تقضي بإدانة أساليب المقاكمة التي تمجأ إلييا الشعكب المقيكرة كرد فعؿ طبيعي لمدفاع عف 

مصالحيا ك عف كجكدىا، بحيث تككف تمؾ األساليب ىي الكسيمة الكحيدة المتكافرة في مكاجية عدك 

متفكؽ عسكريا ك مسيطر ميدانيا،  ك عميو خرج الفقياء مف ىذا المأزؽ بالتفرقة بيف عمؿ المقاكمة الذم 

يمثؿ ىدفا مشركعا ك ما تحققو مف أىداؼ عسكرية ك بيف األىداؼ المدنية أك المدنييف المسالميف بكجو 

 .خاص الذيف ال ينبغي أف تستيدفيـ ىجمات أعماؿ المقاكمة 

كثيرا ما عمبل جاىديف عمى  (إسرائيؿ  )      إف الكاليات المتحدة األمريكية ك دكلة االحتبلؿ الصييكني 

الصعيد الدكلي عمى تزييؼ حقيقة مصطمح المقاكمة ك تحميميا ظمما فمسفة الغرب التي ترتكز حكؿ 

، ك قاما بمقاربة اإلرىاب بالعرب ك اإلسبلـ كصار 2001 سبتمبر 11العنؼ ك القتؿ خاصة بعد أحداث 

  .106الفدائي ك المقاـك منيـ إرىابيا ك انتحاريا

 الذم لـ يميز بيف اإلرىاب ك المقاكمة ك الذم 1566      ك لقد تأثر مجمس األمف بذلؾ في القرار رقـ 

تأكيد التضامف القكم مع ضحايا اإلرىاب ك أفراد أسرىـ ك التعرؼ بمكجب الفصؿ السابع مف :" جاء فيو

ميثاؽ األمـ المتحدة في إدانة جميع أعماؿ اإلرىاب أيا كانت دكافعو ك أينما ارتكبت، ك أيا كاف مرتكبكىا 

ك يذكر بأف األعماؿ اإلجرامية بما ... باعتبارىا مف أخطر التيديدات التي يتعرض ليا السبلـ ك األمف 
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فييا تمؾ التي ترتكب ضد المدنييف، كما ال يمكف تحت أم ظرؼ مف الظركؼ تبريرىا بأم اعتبارات ذات 

 ...".طابع سياسي أك فمسفي أك عقائدم أك عنصرم أك عر قي أك ديني أك أم طابع آخر 

غير أنو بالرجكع إلى قكاعد القانكف الدكلي نجدىا كاضحة في تمييزىا ألعماؿ المقاكمة عف أعماؿ 

اإلرىاب،  فقد يككف صحيحا أف مف ىك إرىابي بنظر البعض ىك مقاتؿ مف أجؿ الحرية بنظر البعض 

اآلخر، ك لكف ىذا ال يعني أف الشخص الذم يقاتؿ مف أجؿ الحرية ال يمكف أف يككف إرىابيا،  فاإلرىاب 

معرؼ باألفعاؿ كليس بالقضية مثؿ أعماؿ المقاكمة، ك ذلؾ ما أكده البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لمعيد 

، ك أقر حؽ الشعكب في المقاكمة مف أجؿ 107 1977الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية لعاـ

 .تقرير مصيرىا 

 بأنو ال تعد جريمة حاالت 02 في المادة 1998      كما أكدت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ 

الكفاح بمختمؼ الكسائؿ، بما في ذلؾ الكفاح المسمح ضد االحتبلؿ األجنبي ك العدكاف مف أجؿ التحرر 

 .كتقرير المصير، كفقا لمبادئ القانكف الدكلي

      ك عميو فإف المقاكمة ليست إرىابا ألنيا لـ تكف اعتداء عمى اآلخريف بدكف كجو حؽ كليست عنؼ 

لمجرد العنؼ كليست مجابية غريزية لمعدك، كلكنيا فعؿ إنساني إرادم كاع لمحفاظ عمى الكجكد ك الحرية 

كيعتبر إقرار حؽ الدفاع الشرعي ك المقاكمة نتيجة حتمية لحؽ البقاء ك الحياة، ك إف اإلرىاب يعّد جريمة 

دكلية تقع أثناء السمـ كتيدؼ إلى إحداث الرعب بيف المدنييف أك المنشآت العامة أك الخاصة أك ممثمييا 

          .كما يتسـ بسمات الجريمة ضد اإلنسانية
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 المبحث الثالث

 اإلرىاب الدولي و عالقتو ببعض الجرائم الدولية

      ال َغْرَك أف جريمة اإلرىاب الدكلي تجتمع مع باقي الجرائـ الدكلية إف لـ نقؿ بأنيا جريمة دكلية 

محضة، إذ لـ يتـ إدراجيا ك النص عمييا صراحة ضمف الجرائـ الدكلية في اتفاقيات جنيؼ األربع ك في 

نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ك رغـ ذلؾ تكجد عدة اتفاقيات دكلية تعتبرىا مف الجرائـ الدكلية األشد 

خطكرة عمى المجتمع الدكلي،  حتى إف البعض يجعؿ مف الجرائـ الدكلية األخرل مثؿ جريمة إبادة الجنس 

البشرم ك جرائـ ضد اإلنسانية بمثابة جرائـ إرىاب دكلية، ك ىذا لكجكد ركابط بينيا ك تتفؽ في عناصرىا 

المادية ك المعنكية ألنيا تستعمؿ العنؼ ككسيمة لتحقيؽ الغاية منيا،  كما أنيا تعتمد عمى نفس مصادر 

 .  تمكيميا مثؿ جريمة غسيؿ األمكاؿ أك أعماؿ القرصنة ك اخذ الرىائف لطمب الفدية ك المتاجرة بالمخدرات

 المطمب األول 

 اإلرىاب و اإلجرام المنظم

الفرع  )      نتعرض في ىذا المطمب أكال لماىية الجريمة المنظمة حتى نميزىا عف جريمة اإلرىاب 

تـ نتطرؽ إلى العبلقة بينيا ك بيف جريمة اإلرىاب لتبياف ما إذا كانا يتداخبلف أـ ال أك يكمبلف  (األكؿ

ك ىك ما نبينو بكضكح   (الفرع الثاني )بعضيما البعض مف حيث العناصر المككنة لمجريمة ك أسبابيا 

 .في الفركع التالية

 الفرع األول 

 ماىية الجريمة المنظمة

      ال يكجد اتفاؽ حكؿ تعريؼ الجريمة المنظمة مقبكؿ مف كؿ دكؿ العالـ رغـ أىمية التعريؼ في 

تحديد نكعية المنظمات اإلجرامية التي سيجرم التعارؼ بيف الدكؿ لمكافحتيا،  ككنيا أصبحت شكبل مف 
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أشكاؿ اإلجراـ الحديث الجسيـ تستخدـ فيو المنظمات اإلجرامية أسمكبا منظما ك متطكار في ارتكاب 

جرائميا، كما تشكؿ قكة غير مرئية،  في االقتصاد الكطني لمدكؿ، ك قكة عالمية بعدما تمكنت مف خمؽ 

  .108أسمكب بغير دكؿ متحممة مف سيادة القانكف

      ك تركزت بعض تعريفات الجريمة المنظمة حكؿ مرتكبييا ك المنظمات التي تحتكييـ في حيف 

  .109ظيرت تعريفات أخرل ترتكز عمى الفعؿ اإلجرامي ليذه التنظيمات

       لقد ترتب عمى العكلمة تزايد حركة النشاط االقتصادم، ك االنفتاح المالي ك االقتصادم عالميا    

ك ماليا ك التكجو نحك تحرير التجارة الخارجية ك الداخمية لمدكؿ، ك ما يرتبط بذلؾ مف مناخ يسيـ في عدـ 

السيطرة مف قبؿ الجيات اإلدارية ك المالية ك األمنية، ك ىك ما أسيـ في فتح الباب أماـ الفساد اإلدارم  

ك المالي ك السياسي ك ما يتبعو مف تزايد جرائـ الرشكة، ك التزكير ك ما ترتب عنو مف دخكؿ إيرادات 

غير مشركعة تبحث عف مداخيؿ جديدة إلضفاء المشركعية عمييا، ك ىك ما يزيد في انتشار الجرائـ 

 .110المنظمة

      ك قد تنبو في سياؽ متصؿ المجتمع الدكلي إلى خطكرة ظاىرة الجرائـ المنظمة، ك تـ تعريفيا مف 

 1988طرؼ منظمة األنتربكؿ بمناسبة الندكة األكلى لو حكؿ الجريمة المنظمة في فرنسا خبلؿ مام 

أم مشركع أك جماعة مف األشخاص تنخرط في نشاط غير مشركع بصفة مستمرة، ك الذم يككف  بأنيا ن

ىدفو األكؿ تحقيؽ فكائد مادية، غير محتـر لمحدكد الكطنية، كما عرفيا تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

 أكت إلى 27 ككبا بتاريخ كفي مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة ك معاممة المجرميف في ىافانا 

األنشطة اإلجرامية الكاسعة النطاؽ ك المعقدة التي تضطمع بيا جمعيات ذات "   بأنيا 1990 سبتمبر7

تنظيـ قد يككف محكما ك قد ال يككف، ك تستيدؼ إلقامة أك تمكيف أك استغبلؿ أسكاؽ غير المشركعة 
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عمى حساب المجتمع، ك تشمؿ في كثير مف األحياف جرائـ بحؽ األشخاص بما في ذلؾ التيديد ك اإلكراه 

عف طريؽ التخكيؼ ك العنؼ الجسدم،  كما ترتبط بإفساد الشخصيات العامة ك السياسية بكاسطة الرشكة 

       .111" ك التآمر ك كثيرا ما تتجاكز أنشطة اإلجراـ المنظـ الحدكد الكطنية لمدكؿ إلى دكؿ أخرل

      ك قد تبمكرت عف الجيكد الدكلية لمكافحة الجريمة المنظمة إقرار ك إبراـ اتفاقية األمـ المتحدة 

التي تـ إبراميا بعد إقرارىا مف الجمعية العامة لؤلمـ  الدكلية لمكافحة الجريمة المنظمة غير الكطنية

  ك عرضت لمتكقيع في باليرمك بإيطاليا ك دخمت حيز 25/25 بالقرار رقـ2000 نكفمبر 15المتحدة في 

، ك تيدؼ إلى تعزيز التعاكف بيف الدكؿ األطراؼ لمنع األنماط الخطيرة 29/12/2003112التنفيذ بتاريخ 

األمكاؿ المتأتية مف األنشطة  (تبيض )لمجريمة المنظمة، ك لمنع ك قطع كافة السبؿ أماـ جرائـ غسؿ 

 .غير مشركعة

      كما أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ثبلثة بركتكككالت ممحقة بيذه االتفاقية ك يتعمؽ األمر 

بالبركتكككؿ الخاص باالتجار باألشخاص، ك البركتكككؿ الخاص بتيريب المياجريف، أما البركتكككؿ 

 .الثالث فيك يتعمؽ باالتجار غير المشركع في األسمحة النارية ك مككناتيا ك الذخيرة ك تصنيعيا 

ك عميو فإف السياسة الجنائية الدكلية الحديثة تعتمد عمى تجريـ جميع أنكاع الجرائـ المنظمة،  بحيث 

يشمؿ كافة  األمكاؿ المستمدة مف التجارة اإلجرامية بشتى صكرىا كأشكاليا ك في السمع ك الخدمات غير 

،  ك استجابة لذلؾ جاءت االتفاقية المذككرة أعبله 113المشركعة ك بكافة صكرىا التقميدية ك المستحدثة 

كعرفت العائدات اإلجرامية بأنيا أية ممتمكات تتأتى أك يتحصؿ عمييا بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف 

 منيا بالنص عمى ضركرة تفصيؿ تدابير منع 31 منيا،  ك أكردت المادة 02ارتكاب جـر ما،  طبقا لممادة

 .الجريمة المنظمة عبر الكطنية عمى الصعيديف الكطني ك الدكلي 
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      إال أف حاجة المجتمع الدكلي كانت ماسة لسف قكاعد دكلية لتجريـ أكسع لمظكاىر اإلجرامية الخطيرة 

كحرصا مف المجتمع الدكلي بسائر المؤسسات اإلقميمية كالدكلية عمى محاربة كافة مظاىر الفساد، كتبمكر 

  كدخمت حيز 2003ديسمبر 11 ك 09التعاكف في إبراـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 

،  كقد أشارت االتفاقية في ديباجتيا إلى خطكرة الجرائـ المتعمقة بالفساد 2003114أكتكبر 31التنفيذ بتاريخ 

القمؽ مف الصمة القائمة بيف الفساد كسائر أشكاؿ الجريمة كخصكصا الجريمة المنظمة ككف الفساد  ك  

أصبح عبر كطنية تمس المجتمعات كالكيانات لمدكؿ كيمحؽ أضرارا بالغة بالمؤسسات االقتصادية 

، ك عميو يتضح مف خبلؿ اإليضاحات السابقة بأف الجريمة المنظمة عبر 115كالديمقراطية كسيادة القانكف

الكطنية تمتاز بككف جماعتيا ك أفرادىا اإلجرامية ال ينتمكف ألم مذىب سياسي أك عقائدم ككنيـ ال 

ييرعكف إلحداث تغيير سياسي كأنيـ يمتازكف بتنظيـ ىرمي متدرج بإتباع أساليب محكمة عند ارتكابيا 

كما تمتاز باالستمرارية كتيدؼ إلى تحقيؽ الربح غير المشركع كيعممكف عمى نطاؽ دكلي مستخدميف 

 . العنؼ بكصفو كسيمة إلحداث الترىيب 

 الفرع الثاني 

 العالقة بين اإلرىاب و الجريمة المنظمة

      الشؾ في كجكد ركابط بيف صكر اإلجراـ المختمفة سكاء كاف منظما أك غير منظـ لما لو مف تأثير 

 .عمى االقتصاد كسياسات الدكؿ ك ذلؾ إلتساع رقعة اإلجراـ المنظـ في جميع أرجاء العالـ 

      إف اإلرىاب شكؿ مف أشكاؿ الجريمة المنظمة ك األساليب الجديدة التي تنتيجيا الجماعات 

العنؼ الممنيج مف طرفيا لتحقيؽ أىدافيا،  فعادة ما تمجأ إما لمقياـ بأعماؿ إرىابية إلضعاؼ  كاإلجرامية 

جيؿ جي )اقتصاد دكلة أك انتقاما منيا لفؾ العزلة عنيا، ك لقد أكد المنسؽ األكركبي لمكافحة اإلرىاب 
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الدكلة المسمى  باف التنظيـ اإلرىابي 2014-09-30بتاريخ  اإلخبارية BBCفي تصريح لقناة  (كيريككؼ

بزعامة عمر البغدادم ىك تنظيـ ينافس تنظيـ القاعدة  (داعش )اإلسبلمية في دكلة العراؽ ك ببلد الشاـ 

بزعامة أيمف الظكاىرم، ك انو ييدؼ في الكقت الحالي إلى التكسع إلى الدكؿ المجاكرة مثؿ لبناف        

ك األردف ك السعكدية ك يعتمد في مصادر تمكيمو عمى مصادر داخمية مثؿ السطك عمى البنكؾ كما حدث 

في المكصؿ ك مدف عراقية أخرل إضافة إلى المتاجرة في المخدرات ك تيريب السبلح عبر الحدكد 

ك بيف حركة -  أم بيف ىاتيف المنظمتيف –السكرية ك التركية، ك أكد باف ىناؾ تبلقي ك تعاكف بينيا 

طالباف التي أعمنت كالءىا لذات التنظيـ الرتباطيا الجغرافي ك التكفيرم ك الجيادم، لذا يتضح جميا باف 

 .ىذه التنظيمات تجمع بيف األعماؿ اإلرىابية ك الجريمة المنظمة

الذم "Cyber terrorism"      ك بتطكر كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة ظير ما يسمى اإلرىاب السيبراني

يعد مجالو اإلرىاب باستخداـ الحاسكب ك االنترنت ككنو يستيدؼ في بعض األحياف أنظمة المبلحة 

الجكية أك اختراؽ معامؿ إنتاج الطاقة مثبل ، كما تستعمؿ في الدعاية ك نشر المعمكمات عف الدكؿ ك عف 

التنظيمات اإلرىابية بما يخدميا دعائيا باستخداـ كسائؿ التشفير ك نقؿ المعمكمات فيما بينيا مف دكف 

 ، ك عميو برزت فكرة اإلجراـ المعمكماتي 116تعقب أك إيقاؼ ك قرصنة البرامج ك انتياؾ سرية البيانات

عبر االنترنت، ك كؿ ىذه الجرائـ ذات صمة بالجريمة المنظمة لتبلقييا مع الجرائـ اإلرىابية ك استخداميا 

  .مف طرؼ الجماعات اإلرىابية

      إف الجريمة المنظمة ك الجرائـ اإلرىابية يمتقياف دائما لسعييما إلى إفشاء الرعب سكاء في مكاجية 

السمطة أك األفراد، بحيث استطاعت العديد مف العصابات اإلجرامية المنظمة مف التغمغؿ داخؿ جياز 

الدكلة السياسي ك االقتصادم ك لـ تتردد تمؾ الجماعات مف انتياج سياسة االغتياالت السياسية         
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، كما يتفقاف في التنظيـ ك سرية 117كما استخدمت كسائؿ إرىابية نمطية لتأكيد قكتيا ك إستراتيجيتيا

العمميات ك أساليب العمؿ ك التعاكف فيما بينيـ كتبادؿ الخبرات باعتبارىما تعبيرا عف عنؼ ممنيج       

ك أظيرت الدراسات أف المنظمات اإلجرامية تمارس في الكقت نفسو اإلرىاب لمجرد تكافر بيئة أكثر 

 .مبلئمة لمشاريعيا اإلجرامية

      ك مف جية أخرل فإنيا تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية إما قمب نظاـ الحكـ السائد عمى المستكل 

الداخمي أك الدكلي،  أك تمارس نشاطاتيا اإلجرامية لتكفير المكارد التي تمكنيا كما اشرنا أعبله مف متابعة 

جدكؿ أعماليا السياسي ك االقتصادم بصكرة أكثر فعالية، ك ىناؾ صبلت عديدة بيف الجريمة المنظمة   

،  فيما يتـ التعاكف بينيما بحيث تستفيد المنظمات اإلجرامية في مجاؿ غسيؿ أك تبيض 118ك اإلرىاب

األمكاؿ ك المتاجرة في المخدرات مف الغطاء السياسي الذم تكفره ليا العمميات اإلرىابية فضبل عف 

استغبلؿ نفكذىا لتسييؿ عبكر سمعيا عبر الدكؿ، ك حماية زراعة المخدرات في األماكف النائية، ك في 

 .المقابؿ تقـك المنظمات اإلجرامية بتكفير الدعـ المادم ك المعنكم لمجماعات اإلرىابية 

      إف الجريمة المنظمة أصبحت جريمة بالغة الخطكرة تيدد المجتمع الدكلي لتعاكنيا العميؽ مع 

الجماعات اإلرىابية نظرا لمجانب المالي الثرم لممنظمات اإلجرامية ك امتبلكيا كسائؿ االتصاؿ المتطكرة           

ك بالنظر إلى نكعية الجرائـ التي تمارسيا المنظمات اإلجرامية ك اإلرىابية فإنيا تحتاج إلى أمكاؿ طائمة 

ما يدفعيا إلى ارتكاب جرائـ مشتركة لتكفير الماؿ ك الدعـ السياسي ك تعبئة الرأم العاـ خاصة في 

ك لبناف ك العراؽ  (حركة طالباف )المناطؽ الفقيرة التي تعاني الفقر ك التيميش كما ىك الحاؿ في باكستاف

ك ليبيا مثؿ حركة أنصار الشريعة حاليا، كما تحتاج المنظمات اإلرىابية إلى  (تنظيـ داعش )ك سكريا 

أمكاؿ طائمة لتكظيفيا في مجاالت عديدة مثؿ التجنيد في صفكفيا ك التخطيط لعمميات إرىابية مستقبمية، 

ك إف مف أىـ مصادر تمكيميا الجريمة المنظمة الناتجة عف إيرادات تجارة المخدرات ك التيريب ك خطؼ 
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، كما تمجأ إلى التعاكف مع المنظمات اإلجرامية األخرل 119األشخاص ك طمب الفدية ك تزكير النقكد

لتمكيؿ عممياتيا اإلرىابية لما تحققو تمؾ المنظمات مف أرباح ك أمكاؿ طائمة، ك ىك ما يؤكد العبلقة 

 .120الكطيدة بيف اإلرىاب الدكلي ك الجريمة المنظمة 

 بأف ىناؾ مصالحا مشتركة ك تعاكنا مستمرا ك مكثفا بيف 121      ك لقد أشارت العديد مف التقارير الدكلية

اإلرىابييف ك جماعات الجريمة المنظمة، حيث تنتعش تجارة المخدرات، فتقـك األخيرة بتسييؿ شراء 

األسمحة ك الذخائر ك نقميا لئلرىابييف، كما يشمؿ التعاكف غسؿ األمكاؿ، ىذا ك قد ربطت الكاليات 

المتحدة األمريكية في حربيا عمى اإلرىاب ىذه الظاىرة بصكرة مباشرة بالجريمة المنظمة لتجفيؼ منابع 

تمكيؿ اإلرىاب الدكلي  مف خبلؿ التشديد عمى الحكاالت المالية ك األرصدة لمعناصر اإلرىابية أك 

األشخاص الذيف يشتبو في تكرطيـ بتمكيؿ اإلرىاب الدكلي، كما أكد المنسؽ األكركبي لمكافحة اإلرىاب 

بأف الدكؿ األكركبية تسعى لتفعيؿ شرطة االنثرنيث مع أصحاب المكاقع مثؿ غكغؿ ك فيسبكؾ ك تكيتر  

تنظيـ "ك غيرىـ لمحد مف انتشار اإلعبلنات التي تحرض عمى القتاؿ ك أعماؿ العنؼ، خاصة ك اف 

يمتمؾ مركزا إعبلميا قكيا مف شانو التأثير ك تشجيع االنخراط في صفكفو ك تكزيع المنتميف إليو " داعش

حسب قدراتيـ المغكية ك قدرتيـ عمى ارتكاب الجرائـ، ك فعبل أعمنت العديد مف المنظمات اإلجرامية 

في منطقة القبائؿ الجزائرية بعد اغتياليا لمرعية  (جند الخبلفة  )انضماميا  ك كالئيا لمتنظيـ مثؿ منظمة 

 قبطيا مصريا ذبحا خبلؿ شير فيفرم 21، ك كذا قياـ تنظيـ داعش بميبيا بإعداـ "ىنرم قكرداؿ"الفرنسي

 ك نشر ذلؾ عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي ك أكد المنسؽ األكركبي أيضا عمى ضركرة التعاكف 2015

بيف دكؿ االتحاد األكركبي ك الكاليات المتحدة األمريكية ك دكؿ شماؿ إفريقيا لمحاربة المنظمات اإلجرامية 

                                                           
119

 ، ص ص 2011لٌندة بن طالب ، غسل األموال و عالقته بمكافحة اإلرهاب ، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، مصر، د ط ، سنة :انظر- 

  .192 الى 177
120

 236 ، ص 2008احمد فتحً سرور ، المواجهة القانونٌة لإلرهاب ، مطابع األهرام التجارٌة ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانٌة ، :انظر-  

245محمد نصر محمد، مكافحة اإلرهاب الدولً ، مرجع سابق، ص : أنظر- 
121

  



  اإلرىاب الدكليجريمة:  األكؿالباب

 

74 
 

ك الحركات الجيادية في ليبيا مثؿ منظمة أنصار الشريعة لمحد مف النشاطات اإلجرامية ك اإلرىابية التي 

 .ترتكبيا في حؽ األفراد ك تأثيرىا عمى الحقكؽ المدنية ك السياسية

      غير أنو قد يختمؼ اإلرىاب عف الجريمة المنظمة ككف األكؿ كراءه دكافع تتمثؿ في قناعة اإلرىابي 

دكافع  (في الجريمة المنظمة )التامة بفكرة أك قضية مشركعة مف كجية نظره،  بينما تقؼ كراء المجـر 

 .ذاتية ضيقة،  غير إف تمؾ التفرقة ال تعزؿ جريمة اإلرىاب عف الجريمة المنظمة الرتباطيما الكثيؽ 

كما أف العمميات اإلرىابية ليا تأثير كاسع يتجاكز نطاؽ الضحايا ليشمؿ كامؿ المجتمع،  ك عميو فإذا كاف 

اإلرىاب عنفا منظما بقصد تحقيؽ أىداؼ سياسية،  فإف الجريمة المنظمة ىي عنؼ منظـ بقصد 

الحصكؿ عمى مكاسب مالية ك أساليب غير مشركعة، كما أف الجريمة المنظمة ىي إحدل الظكاىر 

االجتماعية التي تيدد األمف العاـ في الدكلة أما الجريمة اإلرىابية فيي ظاىرة سياسية تيدد النظاـ 

  .122االجتماعي بمفيكمو العرقي

 المطمب الثاني

 عالقة الجريمة اإلرىابية بالجرائم الدولية األخرى

      نظرا لعدـ كجكد تعريؼ شامؿ ك متفؽ عميو ك محدد لئلرىاب فقد حصؿ خمط بينو ك بيف مجمكعة 

مف األفعاؿ اإلجرامية األخرل التي تتفؽ معو في المظير باعتبارىا عنفا منظما ك قد تختمؼ في الجكىر 

في جممة مف الخصائص تعطيو ذاتية مستقمة،  فاإلرىاب يمثؿ ارتكاب عمؿ غير مشركع أك التيديد 

بارتكابو بغرض بث الرعب بيف الناس ك تعريض حياة الناس لمخطر مف اجؿ تحقيؽ مصالح غير 

مشركعة ك ال فرؽ بيف القائـ باإلرىاب سكاء فردا أـ دكلة، أما الجرائـ الدكلية األخرل فيي أشمؿ منيا    

ك ىي تمؾ الجرائـ التي تضمنيا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بمكجب اتفاقية ركما لسنة 

 ك يتفقاف في أنيما مف الجرائـ الدكلية الخطيرة،  ك نحاكؿ في ىذا المطمب تحديد العبلقة بيف ىذه 1998
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الجرائـ ك الجريمة اإلرىابية ك ىؿ يختمفكف في المضمكف ك المحتكل، كما سنسعى الى تحديد أكجو 

 .   التقارب مف خبلؿ الفركع التالية

 الفرع األول

  اإلرىاب و الجرائم ضد اإلنسانية

      لقد عرؼ فقياء القانكف الدكلي الجرائـ ضد اإلنسانية بأنيا جريمة مف جرائـ القانكف العاـ ترتكب 

ضد أفراد ينتمكف لجنس كاحد أك لديف كاحد أك لقكمية كاحدة،  كما أنيا تتجاكز حدكد الدكؿ ك عميو يجب 

، ك لقد عّرفت الفقرة 123التعاكف لزجر مرتكبييا ك يتجمى ذلؾ مف خبلؿ تجريدىا مف الصبغة السياسية

 مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية الجريمة عمى أنيا كؿ فعؿ ارتكب في إطار ىجـك 7األكلى مف المادة 

كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد مجمكعة مف السكاف المدنييف ك عف عمـ باليجكـ، بمعنى أف ىذه 

الجريمة ترتكب في إطار ىجـك كاسع النطاؽ كمنظـ ك لو أسباب أك باعث معيف، ك ىك ما يعكس كقكع 

ىذه الجرائـ في إطار سياسة دكلة، ك قد تنفذ ىذه الجريمة إما مف سمطات الدكلة أك مف عصابة أك مف 

جماعة منظمة تعمؿ لحساب ىذه الدكلة ك تجند لصالحيا، كما يجب أف ترتكب ىذه الجريمة ضد 

مجمكعة مف المدنييف، ك بالتالي فيي ال تقع عمى القكات المسمحة أك العسكرية ألف ىذه األخيرة ليا تنظيـ 

خاص بما يسمى بجرائـ الحرب، كما أف ىذه الجريمة تمثؿ ىجكما مباشرا ضد السكاف المدنييف ضمف 

سياسة تتبعيا الدكلة أك إحدل المنظمات التابعة ليا، ك ال يشترط لقياميا أف ترتكب أثناء عمميات حربية 

  .أك عسكرية ألنيا قد تقع أثناء السمـ

ك تعد الجرائـ ضد اإلنسانية مف أحدث الجرائـ عيدا ألنيا لـ تظير إال بعد الحرب العالمية       

تختص المحكمة في التحقيؽ مع  )، ك جاء النص عمييا في محكمة نكرمبكرغ إذ جاء فييا 124الثانية
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ك ترتبط الجرائـ ضد  (األشخاص الذيف ارتكبكا الجرائـ إما ضد السمـ أك ضد اإلنسانية أك جرائـ الحرب

، 126 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجرائـ ضد اإلنسانية 7، ك عرفت المادة 125اإلنسانية بحقكؽ اإلنساف

ك المبلحظ أف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية أعطى مفيكما دقيقا ليذه الجريمة عكس ما كاف عميو 

سائدا قبؿ صدكره، ك منو تتأكد العبلقة بيف الجرائـ التي ترتكبيا الجماعات اإلرىابية باعتبارىا ترتب 

المسؤكلية الجنائية الدكلية الفردية ألنيا تنتج عف ارتكاب سمكؾ محظكر بمكجب القانكف الدكلي عند 

ارتكابيا جرائـ القتؿ مثبل ك التفجيرات التي تصيب عدة ضحايا ، ك قد يككف ممنيجا خاصة إذا تعمؽ 

األمر باإلرىاب العرقي أك العنصرم، كما أف الجماعات اإلرىابية تتبنى عمميات التعذيب ك الحرماف مف 

الحرية عند عمميات االختطاؼ الذم يشكؿ عنصر االختفاء القسرم لؤلشخاص أىـ صكره كما ىك يشكؿ 

أيضا عنصرا مف الجرائـ ضد اإلنسانية، إضافة إلى المعاممة الئلنسانية التي قد يتمقاىا المختطفكف لدل 

الجماعات اإلرىابية، ك عميو دائما ما تكصؼ اليجمات اإلرىابية ك ما تخمفو مف آثار بأنيا جرائـ ضد 

أيف  (13التي اطمؽ عمييا الجمعة ) 2015-11-13اإلنسانية مثؿ ما حدث في تفجيرات باريس بتاريخ 

اعتبرت فرنسا بأف تمؾ التفجيرات جرائـ ضد اإلنسانية ك يجب عمى المجتمع الدكلي مكاجيتو بالتعاكف 

فيما بيف الدكؿ ، ألف أعماؿ اإلرىاب ك التنظيمات اإلرىابية في العالـ عادة ما تتبع أسمكب حرب 

العصابات إما ضد أفراد أك ضد قكة نظامية معادية ليا بما أنو عنفا منظما لو أىداؼ سياسية ك يرتكز 

دائما عمميا في المنػػػػاطؽ الحضرية أك المدف، كما ييدؼ اإلرىاب إلى تدمير البني التحتية لمدكلة مف 

 .مكاصبلت ك اتصاالت أك مصادر الطاقة ك غيرىا مف الركائز االقتصادية لمدكلة 
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 الفرع الثاني

  اإلرىاب و جريمة اإلبادة الجماعية

      تعدُّ جريمة اإلبادة الجماعية مف أشد الجرائـ خطكرة ككنيا ماسة حياة الفرد ك الجماعة عمى حّد 

، كما اعتبرىا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مف أشد الجرائـ خطكرة ألنيا تيدؼ إلى 127سكاء 

القضاء عمى الجنس البشرم  ك استئصالو مف الكجكد أك مف حيز جغرافي معيف ك ىي مف الجرائـ 

، ك ىي مأخكذة مف 1933الذم دعا إلى تجريميا عاـ  (lemkein)القديمة، ك لقد أشار إلييا الفقيو 

ك الذم يعني القتؿ، ك منو أخذت كممة  (Cide)الذم يعػني الجنس ك  (genos)أصميا اليكناني 

(génocide) 128أم إبادة الجنس . 

ك قد حمؿ التاريخ البشرم الكثير مف المآسي التي تضمنت حركبا قامت ك ىدفت إلى إبادة األجناس     

البشرية، ك منذ إنشاء منظمة األمـ المتحدة تنبو العالـ إلى خطكرة ىذه الجريمة ك مساسيا بأغمى ما 

يمتمكو اإلنساف ك ىك الحؽ في الحياة، ك عميو صدرت عدة قرارات دكلية تجـر أفعاؿ إبادة الجنس البشرم 

منيا االتفاقية الدكلية في شأف تجريـ أفعاؿ إبادة الجنس البشرم، ك كذا االتفاقية الدكلية في شأف مكافحة 

 .129 في نظاـ األمـ المتحدة1948جرائـ إبادة الجنس لعاـ 

ك منذ ذلؾ التاريخ ك حتى اآلف فإف الصراعات الدكلية ك اإلقميمية لـ تخؿ مف تجاكزات تضمنت       

أمثمة صارخة عمى كقكع ىذه الجريمة كمف ذلؾ النزاعات المسمحة في إفريقيا خاصة ما جرل في حربي 

الصكماؿ، ثـ ركاندا ك كذلؾ النزاعات المسمحة في البمقاف بأكربا ك المجازر البشرية التي كقعت في 

 . جميكرية البكسنة ك اليرسؾ ثـ إقميـ ككسكفك الحقا
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      إف الحرب العالمية الثانية كانت مسرحا ألبشع سمسمة مف الجرائـ التي ارتكبت ضد الجنس البشرم 

دكف أف يككف ليا مبرر مف مبررات الحرب ألنيا انتيكت حقكؽ اإلنساف، ك نتج عنيا إيقاظ الضمير 

البشرم اإلنساني، ك ظيرت عدة اتفاقيات جماعية لتعريؼ ىذه الجريمة، منيا االتفاقية الدكلية لمنع 

،  ك التي تقررت بمكجبيا صفة الدكلية لجريمة اإلبادة الجماعية 1948كعقاب إبادة الجنس البشرم لعاـ 

أك إبادة الجنس البشرم ميما كانت دكافع ارتكابيا، كنصت المادة الثانية منيا عمى أف المقصكد مف عبارة 

إبادة الجنس البشرم بأنو الفعؿ الذم يرتكب بقصد القضاء كبل أك بعض عمى جماعة بشرية بالنظر إلى 

صفتيا الكطنية أك العنصرية أك الجنسية أك الدينية ثـ ذكرت المادة عمى سبيؿ الحصر حاالت تعتبر فييا 

 ، ك لقد جرمت ىذه االتفاقية أفعاؿ اإلبادة سكاء في الحرب أك السمـ ك ىذا ما استقر 130الجريمة مف جرائـ

عميو القضاء الدكلي في محاكمات نكرمبكرغ،  كما أنيا ال تعتد بصفة الجاني ك ذلؾ ما أكدت عميو المادة 

 .الرابعة مف االتفاقية

     غير أنو ك رغـ إقرار االتفاقيات المذككرة شيد الكاقع بعدىا تطكرات مؤلمة سكاء في حرب فرنسا 

بالجزائر أك في حرب البكسنة ك اليرسؾ أك في الصراع العربي اإلسرائيمي ، أك ما يحدث اآلف في سكريا 

 .مف تقتيؿ ك إبادة لمجتمع بأكممو

 ك انتبيت المحكمة الجنائية الدكلية لخطكرة ىذه الجريمة ك مدل مساسيا بأىـ الحقكؽ اإلنسانية  ك ىك   

 منو عمى تعريؼ ىذه الجريمة، ك ىي تعني القياـ بأم فعؿ مف 6الحؽ في الحياة، ك لقد نصت المادة 

األفعاؿ التالية ك الذم يرتكب بقصد إىبلؾ جماعة قكمية أك أثنية أك عرقية أك دينية بصفتيا ىذه إىبلكا 

 إما قتؿ أفراد الجماعة أك إلحاؽ ضرر جسدم أك 131كميا أك جزئيا ك يشمؿ فعؿ اإلبادة العناصر التالية

عقمي جسيـ بأفراد جماعة معينو أك إخضاع الجماعة عمبل ألحكاؿ معيشية يقصد بيا إىبلكيا الفعمي كميا 
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نقؿ أطفاؿ جماعة معينة إلى جماعة  أك جزئيا ،أك فرض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة أك

 . أخرل

      غير أف ذلؾ التعريؼ نجده ينطبؽ مع االتفاقية المتعمقة بمنع إبادة الجنس البشرم المذككرة أعبله   

ك يطرح تساؤؿ حكؿ تعريؼ الجماعة ألف تصنيؼ الجماعات البشرية إلى قكمية ك عرقية ك إثنية أك 

دينية ىك تصنيؼ غامض ك مشكب بالقصكر حسب رأيي ألنو تكجػػد صعكبات في استخراج معايير 

التفرقة بيػػف تمؾ المػػفاىيـ، ك قد سمحت المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا بكضع تعريفات لكؿ مجمكعة مف 

، فعرفت المجمكعة الدينية 132المجمكعات المذككرة في المادة الثانية مف اتفاقية منع إبادة الجنس البشرم

بأنيا مف يتقاسـ أعضاؤىا الديف ذاتو ك المعتقد ذاتو أك الممارسات ك الشعائر الدينية ذاتيا أما المجمكعة 

اإلثنية فعرفتيا بأنيا التي يتقاسـ أعضاؤىا لغة ك ثقافة مشتركة، كعرفت المجمكعة القكمية عمى أنيا 

مجمكعة مف األشخاص الذيف ليـ عبلقة قانكنية معتمدة عمى المكاطنة المشتركة ك عمى الحقكؽ ك 

الكاجبات، أما المجمكعة العرقية فقد عرفت عمى أنيا تمؾ التي تعتمد عمى الخصائص الجسمانية الكراثية 

المشتركة ك لقد حددت المذكرة التفسيرية التي صادقت عمييا جمعية الدكؿ األطراؼ ألركاف الجرائـ 

المحددة في النظاـ األساسي أركاف كؿ جريمة ك كؿ عنصر مف عناصرىا، ك عميو مف خبلؿ تمؾ 

التعريفات فاف جريمة اإلبادة الجماعية يقـك بيا جماعة أك شخص إلبادة أك اضطياد كائنات إنسانية كميا 

أك جزئيا ك ترتكب بصكرة عمدية بغض النظر عف دكافعيا فقد تككف لسبب ديني أك عرقي أك قائمة عمى 

أساس الجنس ك قد تككف إبادة جسدية أك بيكلكجية،  إذف فيي تتقارب مع الجريمة اإلرىابية إذ يترتب 

 .عمى كقكع كبلىما إلحاؽ الضرر باإلنساف سكاء أكاف الضرر جسديا أك عقميا أك ثقافيا 
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 الفرع الثالث

  اإلرىاب و جرائم الحرب

      إف جرائـ الحرب قديمة قدـ البشرية لما عرفتو مف حركب ك لقد تناكلت العديد مف المكاثيؽ الدكلية 

ىذه الجريمة، ك لدراسة ىذه الجريمة سنحاكؿ استعراض عدة جكانب منيا بدءا مف مفيكميا العاـ ك كذا 

 .مفيكميا حسب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ك خاصيتيا حسب الفقرات التالية

 :المفيوم العام لجرائم الحرب: الفقرة األولى

      تعّرؼ جرائـ الحرب بأنيا تمؾ األفعاؿ التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لمكاثيقيا كما حددتو تمؾ 

المكاثيؽ ك العادات ك المعاىدة الدكلية، كما ُعرِّفت عمى أنيا مجمكعة مف األفعاؿ التي تنطكم عمى 

خركج متعمد عمى قكانيف ك أعراؼ الحرب، كما عرفت بشكؿ مكسع في ميثاؽ محكمة نكرمبكرغ بأنيا 

األفعاؿ التي ترتكب بالمخالفة لقكانيف كأعراؼ الحرب كاالتفاقات الدكلية، كالقكانيف الجنائية الداخمية 

  .133كالمبادئ العامة لمقانكف الجنائي المعترؼ بيا في كؿ الدكؿ 

      ك ىناؾ فرؽ بيف الحرب المشركعة ك حرب العػدكاف أك االعتداء أك ما يسمى بالمؤامػرة قبؿ أك أثناء 

الحرب، ك يترتب عمى قياـ الحرب بيف الدكؿ ذات السيادة آثار جكىرية في عبلقة الدكؿ التجارية مف 

جية كالدكؿ المحايدة التي لـ تشارؾ الحرب مف ناحية أخرل، ك ىناؾ صكر كثيرة لمنزاعات المسمحة 

يمكف أف تدخؿ في نطاؽ الحرب مثؿ النزاعات المسمحة في الحرب األىمية كقد أيدت ىذه الفكرة اتفاقيات 

 ىذا االتجاه عندما عزفت عف األخذ بمفيـك الحرب التقميدية بككنيا 1949جنيؼ اإلنسانية األربعة لسنة 

حالة قانكنية مشركطة، ك انتيت باألخذ بمفيـك الحرب الفعمية بقياـ االشتباؾ الفعمي في ميداف المعركة ك 

ال يككف بالضركرة أطرافيا دكال، كما أف الممحقيف اإلضافييف ليذه االتفاقيات الصادرة عف األمـ المتحدة 
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 أضافت حركات التحرر إلى مفيـك الصراع المسمح الدكلي كأضيفت حركب التحرير 1977لعاـ 

 .كالمقاتمكف فييا إلى الحركب الدكلية كأصبحت تغطييـ االتفاقيات السابقة

      ك يشمؿ مفيـك جريمة الحرب حالة الحرب كما تنطكم عمى استعماؿ القكة المسمحة، إال أنيا قد 

تنشأ قبؿ بدء العمميات العسكرية ك االستخداـ الفعمي لمقكة المسمحة بيف المتحاربيف، كما ييتـ القانكف 

الدكلي بالمدنييف ك أسرل الحرب الخاضعيف لمحماية، ك يتعيف تحذيرىـ ك العمؿ عمى حمايتيـ، ك لقد 

نصت المادة الرابعة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى تعريؼ كاضح كمحدد لممدنييف المحمييف حيث نصت 

عمى أنيـ األشخاص الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما كفي أم ظرؼ كيفما كاف، عند قياـ حرب أك 

احتبلؿ في أيدم أحد األطراؼ المتحاربة أك دكلة محتمة ليسكا مف مكاطنييا، كيككف ىؤالء األشخاص 

 مف البركتكككؿ األكؿ عمى تعريؼ لكؿ مف 50ليسكا مف أفراد القكات المسمحة، كلقد نصت أيضا المادة 

األشخاص المدنييف ك السكاف المدنييف يتفؽ مع ما سبؽ ذكره ك أكدت الفقرة األكلى عمى أف الشخص 

المدني ىك أم شخص ال ينتمي إلى فئة مف الفئات المشار إلييا في البنكد األكؿ ك الثاني ك الثالث 

 . مف ىذا الممحؽ43مف المادة الرابعة مف االتفاقية الثالثة كالمادة  (أ)كالسادس مف الفقرة 

 تحديد مفيـك أسرل الحرب ككف األصؿ 1949      كما تناكلت المادة الرابعة مف اتفاقية جنيؼ لعاـ 

بأنو ال يتمتع ىيئة األسير إال العسكريكف مف رعايا الدكؿ المحاربة، إال أنيا حددت طكائؼ مف األفراد 

  .134المدنييف الذيف يكتسبكف ىذه الصفة

       إف الحرب بكصفيا كاقعا ماديا قد تندلع بقرار مف حككمات الدكؿ التي ترل أف المجكء إلى استعماؿ 

القكة المسمحة ىك أمر ضركرم تقتضيو مصالحيا العميا، سكاء كانت مشركعة أـ ال مف كجية نظر 

القانكف الدكلي ألف كؿ دكلة تسعى إلى تحقيؽ أىدافيا القكمية ك التي تحشد مف أجميا كؿ إمكاناتيا 

العسكرية ك االقتصادية ك البشرية ك التي تبذؿ فييا كؿ جيكدىا السياسة التي تحاكؿ أف تدعـ مكقفيا 
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، كما فعمت الكاليات المتحدة األمريكية عند غزكىا لمعراؽ عاـ 135العسكرم في الحرب التي تخكضيا 

 بحجة حماية مصالحيا الخارجية في دكؿ الخميج  1991 التي تعتبر استكماال لحرب الخميج لعاـ 2003

ك الحد مف انتشار كنزع سبلح الدمار الشامؿ في العراؽ كالقضاء عمى نظاـ صداـ الذم يشكؿ حسبيـ 

 .تيديد لؤلمف كالسمـ الدكلييف

 منو مفيـك جرائـ الحرب 8فإنيا حددت المادة  أما في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية      

، ك قد يعتبر اإلرىاب نكعا مف 136كنصت عمى أربع فئات رئيسة التي تدخؿ في نطاؽ جرائـ الحرب

النزاع المسمح تحت قرار سياسي إذا ما اتسع نطاقو ك زاد تطكره عمى نحك يطمؽ عميو اإلرىاب الذم 

 ك أطمؽ عمى 2001-09-11، خاصة بعد أحداث 137يشعؿ الحرب عندما يتخذ صكرة العنؼ الجماعي 

مكاجيتو بالحرب ضد اإلرىاب التي أكضحت مدل جسامة الجرائـ اإلرىابية،  حتى عّده الرئيس األمريكي 

 بحالة الحرب عمى اإلرىاب 2001-09-20آنذاؾ حربا عمى الشعب األمريكي فأعمف أماـ الككنغرس في 

 المشار إليو سابقا ك الذم أجاز حؽ 2001-09-12 الذم صدر في 1368مستندا إلى القرار األممي 

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة،  غير أف البعض الحظ بأف الحرب ضد اإلرىاب 51الدفاع الشرعي كفقا لممادة 

يعتبر نزاعا دكليا مسمحا ضد تنظيـ ك ليس دكلة ك أف اتفاقيات جنيؼ التي تمثؿ قكانيف الحرب ال تسرم 

 .عميو باعتباره يمثؿ جماعات ك منظمات 

      ك مف ناحية أخرل فإف عدَّ اإلرىاب نكعا مف النزاع المسمح باعتباره جريمة دكلية فانو إذا ما قامت 

دكلة ما بتشجيع األعماؿ اإلرىابية انطبلقا مف أراضييا أك بمكجب أفراد تابعة ليا ك باستخداـ قكاتيا 

المسمحة أك بناء عمى تكجيو منيا أك إشرافيا،  فإنيا بالتالي تككف قد خالفت التزاماتيا الدكلية القائمة عمى 

عدـ السماح باتخاذ أراضييا لمباشرة أعماؿ تخؿ بحقكؽ دكؿ أخرل فانو يككف ذلؾ سببا لمكاجيتيا مف 

                                                           
135

ومً ال:أنظر -   صة  فً القانون الدولً الجنائً  جازي ،المحكمة الجنائٌة الدولٌة حعبد الفتاح ٌب ص ٌمة الجنائٌة -دراسة متخ النظرٌة العامة للجر
ضائً للمحكمة-الدولٌة  ص الق صا صر، مطابع شتا- نظرٌة االخت ب القانونٌة ،م ص ،2008، ت، دار الكت  658.  

136
 .260 نبٌل صقر، مرجع سابق ص  – من النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة08راجع المادة -
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 .293محمود داوود ٌعقوبً ،مرجع سابق ،ص :انظر- 
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طرؼ المجتمع الدكلي أك تتخذ ذلؾ دكلة ما ذريعة لشف الحرب ضدىا ، ك مثاؿ ذلؾ ما كاجيتو نظاـ 

مف اتيامات مف المجتمع الدكلي بشاف تشجيع األعماؿ اإلرىابية ك تعاكنيا مع  (نظاـ بشار األسد)سكريا 

 .تنظيـ داعش ك باتيامو أيضا بارتكاب جرائـ حرب في حؽ شعبو

      ك ما يبلحظ كفقا لقكاعد القانكف الدكلي أف اإلرىاب بكصفو جريمة حرب يشترط أف يقع ضد 

المدنييف أك ضد أطرافا لـ يككنكا أطرافا في النزاع، ك ليذا قضت المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة 

 1995 ك 1992قائد سارييفك عف جرائـ حرب التي كقعت سنتي " Galicالجنراؿ "بيكغسبلفية سابقا بإدانة 

، ك ىك 138ك جاء في حكـ المحكمة أف ىذه الجرائـ قد ارتكبت بغرض نشر الرعب بيف السكاف المدنييف

ما يتفؽ ما األعماؿ اإلرىابية ك ىنا يكمف ىذا االلتقاء ككف معظـ الجرائـ اإلرىابية تستيدؼ المدنييف دكف 

 .تمييز بينيـ ك بيف المتحاربيف

 الفرع الرابع 

 اإلرىاب و جريمة العدوان

      اختمفت التعريفات الفقيية لجريمة العدكاف فيناؾ مف يعرفو بأنو كؿ لجكء إلى القكة مف قبؿ جماعة 

دكلية فيما عدا حالتي الدفاع الشرعي ك المساىمة في عمؿ مشترؾ، ك تعدُّه األمـ المتحدة دفاعا مشركعا، 

كما يعرؼ عمى أنو كؿ استخداـ لمقكة أك التيديد بيا مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ أك حككمة أك عدة 

حككمات ضد أقاليـ شعكب الدكؿ األخرل، أيا كانت الصكرة أك السبب أك الغرض المقصكد منيا ما عدا 

حالتي الدفاع الشرعي الفردم أك الجماعي ضد عدكاف مرتكبي مف جانب قكات مسمحة أك المساىمة في 

 .139أحد أعماؿ القمع التي تقررىا األمـ المتحدة

                                                           
138

 .300محمود داوود ٌعقوب ،مرجع سابق،ص: انظر- 
139

ف، حق الدفاع الشرعً فً القانون الدولً الجنائً :أنظر -  ضة ال،  محمد محمود خل ٌة مقارنة ، مكتبة دار النه ٌة تحلٌل صٌل صرٌة، مدراسة تأ
صر ،ال . 262ص، 1983 ،ولىاألطبعة م
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      غير أف ىذه التعريفات نجدىا قد بررت حؽ الدفاع الشرعي في الجريمة الدكلية، ك عميو يكجد مف 

 لمعدكاف فػي Politisلجأ إلى تعريؼ العدكاف باالعتماد عمى مبدأ الشرعية الدكلية ك منو تعريؼ الفقيو 

، فعرفت المادة األكلى منو بأنو يمثؿ حربػا عدكانيػة كؿ 140 في مؤتمر نزع السبلح1933تقريره لعاـ 

إعبلف دكلة الحرب عمى دكلة أخرل أك غزك دكلة إلقميـ دكلة أخرل بقكات مسمحة حتى كلك لـ يكف ىناؾ 

إعبلف حرب أك مياجمة دكلة بقكاتيا المسمحة برية كانت أك بحرية أك جكية إقميـ دكلة أخرل أك حصار 

الدكلة لمكانئ أك شكاطئ دكلة أخرل أك مساعدة دكلة لعصابات مسمحة مشكمة عمى إقميميا بقصد غزك 

دكلة أخرل أك رفضيا االستجابة لمطالب الدكلة األخرل باتخاذ اإلجراءات البلزمة لحرماف ىذه القكات مف 

 .المساعدة أك الحماية

      غير أف ىناؾ اتجاىا كسط بيف االتجاىيف السابقيف ك يعتمد ىذا االتجاه عمى إعطاء صكر لمعدكاف 

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، حتى يككف ىناؾ إمكانية الستيعاب الصكر الجديدة مف العدكاف التي قد 

 .141تستجد ك تظير الحقا

      كما تـ اعتماد تعريؼ لمعدكاف في ميثاؽ األمـ المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية عاـ 

 ك رفض الميثاؽ فكرة استخداـ القكة ك اعتبره كسيمة غير مشركعة لتسكية المنازعات الدكلية حسب 1945

 منيا لتي نصت أيضا عمى كاجب االمتناع عف استخداـ القكة ضد سبلمة األراضػػي أك 2/4المػػادة 

 .االستقبلؿ السياسي ألية دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ مع مقاصد األمـ المتحدة

 عمى 14/12/1974بتاريخ  (3314/29)      ك قد اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بقرارىا رقـ 

تعريؼ لجريمة العدكاف كما عرفتو المجنة القانكنية مف لجاف األمـ المتحدة الخاصة التي كمفت بكضع ىذا 

 .142التعريؼ كالذم يتضمف عدة نصكص

                                                           
140

ص :  راجع -  ف ، المرجع السابق   265محمد محمود خل
141

ومً حجازي ،: أنظر-  ص 2008، رجع السابق الم عبد الفتاح ٌب  221 .
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 ك قد عرفت جريمة العدكاف بنص المادة األكلى مف القرار ك لقد أكردت المادة الثالثة صكرا لمعمؿ 

، ك لقد أكدت المادة الرابعة عمى أف األفعاؿ المحددة بالمادة السالفة الذكر كردت عمى سبيؿ 143العدكاني

المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر ك أنو في استطاعة مجمس األمف أف يعتبر سكاىا عدكانا حسب أحكاـ 

 .الميثاؽ

 كما جاء في المادة الخامسة منو بأنو ال يكجد في التعريؼ أم التزاـ يمس بحؽ الشعكب الخاضعة 

لبلستعمار أك نظـ الحكـ العنصرية أك لؤلشكاؿ األخرل مف السيطرة األجنبية مف الكفاح مف أجؿ تقرير 

المصير كالحرية كاالستقبلؿ، كىذا يعني حؽ الشعكب المحتمة في مقاكمة االحتبلؿ، كما ىك الحاؿ 

 .144بالنسبة لمشعب الفمسطيني

غير اف ىذه الجريمة لـ يتـ تعريفيا ك تحديد أركانيا في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية       

عند المصادقة عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كما ىك الشأف لمجرائـ الثبلث األخرل ك قد 

جاء في الفقرة الثانية مف المادة الخامسة بأف المحكمة تمارس اختصاصيا عمى جريمة العدكاف متى اعتمد 

 مف النظاـ يعرؼ جريمة العدكاف كيضع الشركط التي بمكجبيا 123-121حكـ بيذا الشأف كفؽ المادتيف 

تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بيذه الجريمة كيجب أف يككف ىذا الحكـ متسقا مع األحكاـ ذات 

 .الصمة مف ميثاؽ األمـ المتحدة

      ك يتبيف مف ىذا الحكـ الكارد في النظاـ األساسي حكؿ جريمة العدكاف أف اختصاص المحكمة 

سيككف مستقبميا بالنسبة ليذه الجريمة متى تـ كضع تعريؼ ليا في المؤتمرات البلحقة إلعادة لنظر في 

النظاـ األساسي ليا نظرا إلى التخكؼ آنذاؾ مف عدـ بسط المحكمة اختصاصيا عمى مف ال يكافؽ عمى 

التعديؿ كتحديد التعريؼ الخاص بيا، ك كاف ىذا ثغرة كاسعة في جدار ك نظاـ المحكمة األساسي ك ذلؾ 
                                                                                                                                                                                     

142
صرٌة :  أنظر-  ضة الم ب ، دار النه ضد اإلنسانٌة والسالم وجرائم الحر ٌة للجرائم  صٌل محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولٌة دراسة تأ

صر ، ،الطبعة األولى، القاهرة  ص 1989، م  177 .
143

ص :  أنظر-  . 180محمد عبد المنعم عبد الخالق المرجع السابق 
144

ص -محمد عبد المنعم عبد الخالق: أنظر-    180المرجع السابق 
ن :  أنظر كذلك  - صالح عبٌدإبراهٌمحسٌن خه تطبٌقه منشوراته،   ضاء الدولً الجنائً تاٌر ضة العربٌة ، الق صر ،ال ،القاهرة،دار النه  بعةطم
ص ،1977، ولىاأل  170.  
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بالنظر إلى األكضاع الدكلية السائدة ك حتى الراىنة، ككف الدكؿ الرافضة لكجكد المحكمة ك تحديد تعريؼ 

جريمة العدكاف ىي تمؾ الدكؿ التي تمارس أكبر عمميات العدكاف في ىذا القرف، أال ك ىي الكاليات 

المتحدة األمريكية ك ما قامت بو في العراؽ بذريعة الحد مف انتشار األسمحة النككية ك القضاء عمى نظاـ 

صداـ حسيف ك القضاء عمى اإلرىاب، ك كذلؾ إسرائيؿ التي قامت بارتكاب العديد مف جرائـ في حؽ 

 .الشعب الفمسطيني مثؿ جرائـ العدكاف ك جرائـ إرىابية ك  الجرائـ ضد اإلنسانية 

 المتاف تتيحاف فرصة تعديؿ النظاـ األساسي لممحكمة 123-121      كبالنظر إلى أحكاـ المادتيف 

كاستكماؿ ما شابو مف نقص بعد انقضاء سبع سنكات مف بدء ىذا النظاـ، ك ىنا يتجمى دكر دكؿ العالـ 

الثالث ك خاصة منيا الدكؿ العربية بضركرة التصديؽ عمى نظاـ ركما بشكؿ فعاؿ حتى يتسنى ليـ اقتراح 

دراج التعديبلت خاصة في جريمة  تعديبلت كفقا ألحكاـ تمؾ المادتيف بما يخدـ مصالح ىذه الدكؿ كا 

العدكاف ك جريمة اإلرىاب ك االختصاص القسرم لممحكمة عمى الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا 

إلمكانية إحالة دكلتي إسرائيؿ ك الكاليات المتحدة األمريكية أماـ المحكمة الجنائية الدكلية لما ارتكبتاه في 

 .حؽ الشعكب العربية مف جرائـ

     ك عميو مف خبلؿ التعريفات السابقة فاف العدكاف يختمؼ عف اإلرىاب في أف األكؿ قد يككف كسيمة 

أك ال يككف ك قد ييدؼ إلى تحقيؽ غاية معينة أك قد يككف لمجرد  (إرىاب الدكلة)مف كسائؿ اإلرىاب 

االعتداء، غير أف أسباب العدكاف تككف عادة محؿ استنكار مف المجتمعات ك األفراد بينما األعماؿ 

اإلرىابية ك أف تككف محؿ استنكار مف المجتمع الدكلي إال انو يككف مستحسنا مف قبؿ مجمكعات       

ك بعض األطراؼ، ك ىناؾ مف يفرؽ بيف جريمة العدكاف ك اإلرىاب في أف األكؿ يقع تنفيذا ألمر مف 

الحاكـ في الدكلة اك قيادييف بارزيف فييا ك يككف الدفاع مشركعا باستخداـ القكة، غير انو عندما تقـك دكلة 

ما بإرساؿ العصابات أك الجماعات أك المرتزقة المسمحيف بكاسطة إحدل الدكؿ أك لحسابيا مع ارتكاب 

أعماؿ القكة المسمحة ضد دكلة أخرل سكاء مف مجمكعات متطرفة أك منظمات إرىابية لتحقيؽ أىداؼ 
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سياسية ك رغـ أف ىذا الفعؿ يعد مف جرائـ العدكاف فاف ذلؾ يجتمع مع األعماؿ اإلرىابية مف خبلؿ 

 .األفعاؿ المادية ك آثاره أيضا 

    ك في األخير يمكف الجـز باف الجرائـ الدكلية التي تناكلناىا بالشرح تعدُّ مف قبيؿ الجرائـ اإلرىابية 

لتكسع مفيكميا ك العناصر المككنة لمفعؿ المادم ليذه األخيرة خاصة في العصر الحالي نتيجة لما شيده 

العالـ مف نزاعات ك اضطرابات سكاء داخمية داخؿ الدكؿ أك خارجية ك تداخؿ عناصرىا بعناصر الجريمة 

 .اإلرىابية التي ليا مفيـك أكسع

  خالصة الفصل األول

      إف مصطمح اإلرىاب بمختمؼ التكجيات ك األشكاؿ ك الصكر التي استعرضناىا ك عبلقتو بالجرائـ 

األخرل أصبح بيف كاقعيف، األكؿ يتمثؿ في اإلبقاء عمى مفيـك اإلرىاب المتسـ بالعنؼ ك العدكانية دكف 

إجماع دكلي عمى مستكل االتفاقيات الدكلية ك المنظمات الدكلية ك كدا القرارات ك اإلعبلنات الدكلية، أما 

الثاني المعكلـ الذم يطبؽ دكف تأسيس شرعي مف الدكؿ التي تييمف عمى مكازيف القكل في العالـ، ك ىذا 

االلتباس مف شأنو أف يكسع أك يضيؽ حسب الطمب دائرة االتياـ باإلرىاب الدكلي كفقا لمعايير الكالء    

ك المصالح لمدكؿ الضاغطة في القرار الدكلي مما يجعؿ حقكؽ الشعكب التي تناضؿ مف أجؿ السبلـ    

 .ك االستقبلؿ في خطر 

      ك إف اختبلؿ التكازف في العبلقات الدكلية يؤدم بالضركرة إلى أحادية كضع مفيـك اإلرىاب مف 

جية ، ك االزدكاجية في تطبيؽ مفيكمو مف جية أخرل ك بصكرة انتقائية يجعؿ مشكمة تحديد مفيـك 

اإلرىاب الدكلي بمنظكر عالمي بمنأل عف تمؾ التكجيات تفتقر إلى الحؿ النيائي لفشؿ الييئات الدكلية 

لمقياـ بذلؾ ، ك ىك ما يزيد ك يشجع أعماؿ اإلرىاب المختمفة ك يؤدم إلى تماسؾ الجماعات اإلرىابية   

 ك تقكية تنظيماتيا
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 الفصل الثاني

 دوافع اإلرىاب الدولي و الجيود الدولية لمكافحتو

      إف ظاىرة اإلرىاب تعد مف أخطر الظكاىر في عالمنا المعاصر لما تحدثو مف آثار عمى جميع 

المستكيات الخاصة ك العامة لمشعكب في ميداف حقكؽ اإلنساف،  كعميو سعت القكانيف الداخمية كالمكاثيؽ 

 .الدكلية إلى حماية تمؾ الحقكؽ ك الحد مف الظاىرة ك عدـ إفبلت مرتكبييا مف العقاب 

      ك لقد اختمفت اآلراء ك تضاربت حكؿ األسباب المؤدية لظيكر جريمة اإلرىاب الدكلي باعتبارىا 

جريمة العصر الحالي ك مف أشد الجرائـ الدكلية خطكرة ، ففي عمـ اإلجراـ فرؽ الفقياء بيف المجـر الذم 

يحركو دافع عقائدم ك ثقافي ك بيف آخر تحركو ظركؼ اجتماعية أك دكافع سياسي بكسائؿ غير قانكنية   

، ك نظرا لما تخمفو تمؾ الجرائـ مف آثار فإف المجتمع الدكلي لـ يبؽ (المبحث األكؿ )ك ىك ما نتناكلو في 

 بؿ بذؿ كؿ الجيكد سكاء 2001 سبتمبر 11مكتكؼ األيدم إزاء الظاىرة ك تفاقميا خاصة بعد أحداث 

، كما أف اإلرىاب يمس حقكؽ (المبحث الثاني )كانت دكلية عف طريؽ المنظمات الدكلية أك كانت إقميمية 

اإلنساف األساسية ككف األعماؿ اإلرىابية سكاء كانت صادرة مف الدكلة أك مف األفراد تبلحؽ حرية الناس 

في فكرىـ ك معاشيـ ك الحؽ في األمف ك الحرية الشخصية ك السياسية ك كذا الحريات االقتصادية      

 .، ك سكؼ نتطرؽ إلى ىذه النقاط بالتفصيؿ في المباحث التالية  (المبحث الثالث )ك االجتماعية 

 : المبحث األول

 .145دوافـــــــــع اإلرىاب الدولي

      نظرا لخصكصية اإلرىاب بكصفو سمككا إجراميا ك منحرؼ عف قكاعد السمكؾ االجتماعي السائد في 

المجتمع ، فإنو ال يمكف إنكار دكر الكسط البيئي ك االجتماعي الذم يعيش فيو الفرد باعتباره ظاىرة 
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اجتماعية أيضا، ك عميو ىناؾ مف الدارسيف الحقكقييف ك االجتماعييف مف يسعى إلى استعماؿ تفسير 

 .146اإلرىاب بدال مف أسباب ك دكافع اإلرىاب 

      ك إذا سممنا بأف اإلرىاب ظاىرة إجرامية ك اجتماعية إال أنو يعد صكرة خاصة مف صكر العنؼ 

، 147مختمؼ األشكاؿ، ك يتميز عف صكر العنؼ السياسي األخرل ككنو يدخؿ ضمف اإلجراـ المذىبي

سكاء كقع مف الدكلة أك مف األفراد ، ك ال يعد اإلرىاب فعبل عرضيا أك منعزال ك لكنو ثمرة تضافر عكامؿ 

عديدة ك تشابؾ قكل فاعمة ك متنكعة تحركو ك تحدد تككينو ك مراحؿ ظيكره ك ىيئتو التنظيمية التي يتبع 

 .ليا، كما أنو ليس مف المؤكد أف اجتماع ىذه العكامؿ جميعيا سيؤدم حتما إلى كقكع اإلرىاب 

      ك عميو سكؼ ندرس ك نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف رئيسيف نتناكؿ في األكؿ منيما الدكافع      

ك العكامؿ الشخصية لمفرد التي تؤثر في سمكؾ الفرد ، ك في المطمب الثاني نتناكؿ العكامؿ الخارجية أك 

 . ما يطمؽ عمييا بالعكامؿ البيئية لئلرىاب

 المطمب األول 

 الدوافع الشخصية لإلرىاب 

      إف اإلرىاب بكصفو سمككا منحرفا يمجأ إليو أفراد معينكف تشكؿ محكر اىتماـ عمماء االجتماع حيث 

حاكلكا مف خبلؿ الدراسات التي أجركىا تسميط الضكء عمى مقترؼ ىذا الجـر ك ذلؾ باستحضار تككينو 

إضافة إلى الذكاء ك بعض األعراض  (السبللة )العضكم ك النفسي مثؿ الكراثة ك الجنس ك العنصر 

العقمية األخرل ، ك قد تمثؿ ىذه التركيبات النفسية ك العضكية منفردة أك مجتمعة دكافع ارتكاب ىذه 

 . ك ىك ما نتناكلو في الفركع التالية - جريمة اإلرىاب–الجريمة 
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 الفرع األول

 عالقة اإلرىاب بالتكوين النفسي 

      تشمؿ عناصر التككيف النفسي لمفرد جانبيف ميميف، الجانب األكؿ ىك الظاىرم أك الخارجي الذم 

يشمؿ المبلمح الخارجية لجسـ اإلنساف، ك الجانب الثاني ىك التككيف الداخمي الباطني ك تشمؿ التككيف 

النفسي لمفرد،  كتفترض نظريات سمات الشخصية كنظريات التحميؿ النفسي أف سمكؾ األفراد في كثير مف 

الحاالت مرجعو أمزجة عامة تكمف داخؿ شخصياتيـ، ك قد تمكف عمماء النفس مف الربط بيف 

، كىذا ما نتطرؽ إليو 148االضطرابات كمظاىر الخمؿ النفسي كبيف االندفاع نحك الشعكر بالظمـ ك النقص

 .في الفقرتيف التاليتيف 

 عقدة الشعور بالظمم: الفقرة األولى

      ك تعني الشعكر كاإلحساس بالظمـ اتجاه المجتمع نظرا إلخفاقات كأحاسيس داخمية تدؿ عمى الحقد 

اتجاه المجتمع كباقي أفراده، ك بالتالي فإف ذلؾ ينعكس عمى شخصية الفرد لتحقيؽ ىدؼ عممي عند 

، ك كأف 149اقتراؼ الفعؿ اإلجرامي، ك ىي النتيجة الشخصية التي يتكخاىا الفاعؿ ك يرمي إلى إحداثيا

الفعؿ أك العمؿ  اإلرىابي ىك تعبير عف السخط عمى المجتمع نتيجة الظمـ الكاقع عمى مرتكبو، ك مثبل 

مف خبلؿ الممارسات فإف اإلرىابي دائما يتذرع بككف أفعالو ىي الكسيمة الكحيدة المتاحة لمفرد لمرد عمى 

المظالـ التي تتعرض ليا مجمكعتو، ك يككف سمككو متميزا بالعنؼ اتجاه المجتمع، ك ىذا المجتمع في 

نظره ال فرؽ بينو كبيف رجؿ السمطة ماداـ يعيش تحت إمارتو ك سمطتو، ك مف ثـ فاف الجميع يستحؽ 

 . 150العقاب 
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      ك ىناؾ مف يرل بأف األفعاؿ اإلرىابية ناتجة عف الفراغ الركحي كالتمزؽ الفكرم كالقمؽ االجتماعي 

عمى المستقبؿ مما يؤدم إلى اإلحباط ك فقداف األمؿ كما يكلد الشعكر بالعداكة كالكراىية،  ك عميو تتخذ 

عف حياة األشخاص  (الشعكر بالظمـ ك اإلحباط )الجماعات اإلرىابية استقبللية كتشابو في األفكار 

الطبيعييف ك ال تقتصر أفعاليا عمى الفئات التي تعيش في الريؼ أك المناطؽ الحضرية عمى السكاء،ك إف 

كانت أكثر تركيزا في المناطؽ الحضرية مف أجؿ المحافظة عمى عبلقات اجتماعية كما يراىا العناصر 

في حّد ذاتو عمبل  (اإلرىابي )اإلرىابية،  أك مف أجؿ تغييرىا حسب منيجيـ،  باعتبار العمؿ اإلجرامي 

، ك في ظؿ المجتمعات التي تتزايد فييا الفكارؽ االجتماعية ك عدـ العدالة ك عدـ تكافؤ 151ممنيجا 

الفرص ينشػأ أفراد يغمب عمييـ اإلحساس بالظمـ ك الميانة ، فيتحرؾ لرد ىذا الظمـ الكاقع عميو أك عمى 

غيره مف أفراد الجماعة في صكرة عنيفة،  لعؿ إىماؿ ىذا الدافع ينتج عنو قصكر في كسائؿ مكافحة 

اإلرىاب ك إذا لـ يتـ التعرؼ عمى الدافع الحقيقي فبل نصؿ الى معالجة ك مكافحة اإلرىاب باعتباره صار 

 . يتجاكز حدكد الدكؿ ك يشكؿ ظاىرة عامة ليست فكرة كاحدة 

      ك يؤكد البعض أف العبلقة بيف اإلرىاب ك الجانب النفسي جد كطيدة ك ذلؾ مف خبلؿ ما يشيده 

العالـ اليـك مف تقدـ حضارم مذىؿ كتغيرات أصابت النظاـ القيمي لمفرد كأدل ذلؾ إلى حدكث انعكاسات 

إما بقبكؿ ىذه التطكرات ك عادة ما يككف ىذا الرفض عمى شكؿ رد فعؿ إجرامي ناجـ عف الشعكر بالظمـ 

 .ك ىك ما تستغمو الجماعات اإلرىابية ليؤالء األفراد المذيف يسيطر عمييـ ىذا الشعكر السمبي

 عقدة الشعور بالنقص: الفقرة الثانية

       إف الشعكر ك اإلحساس بالنقص نكعاف مادم أك معنكم،  فالجانب المادم ىك ما تعمؽ باإلعاقة 

الجسمانية تجعؿ الفرد عاجزا عف القياـ  بكاجباتو اليكمية ك ىك ما ينعكس سمبا عمى نفسيتو السيما اذا 

تعرض الى السخرية في الكسط االجتماعي الذم يعيش فيو ، ك قد يككف العجز معنكيا أم اجتماعيا 
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بمعنى عجز الفرد عف تحقيؽ ما يسعى إليو، ك إف كؿ ذلؾ يؤدم ال محالة إلى شعكر الفرد بالنقص في 

ىذه الجكانب فيحاكؿ جاىدا تعكيضيو بالبحث عما يجعؿ ذلؾ الشعكر يتضاءؿ فيو أك ينمحي تماما منو  

ك تحاكؿ في الكقت الجماعات اإلرىابية استقطاب ىذه الشريحة بما تكفره ليـ مف مساعدات تجعميـ 

 . 152يتناسكف ىذا الشعكر السمبي ك ذلؾ ما يساعد عمى اإلرىاب 

      فإذا كانت الجريمة ىي إحدل الطرؽ لتعكيض النقص الذم يشعر بو الفرد فإف اإلرىاب ك أعماؿ 

العنؼ ىي الطريقة المثمى لتحقيؽ ذلؾ كالنتيجة التي يسعى إلى الحصكؿ عمييا، فاإلرىاب يستكجب 

عناصر ذاتية تعبر عف مكقؼ نفسي لمفاعؿ في عبلقتو مع الفعؿ ك التي ترتكز أساسا عمى اإلحساس 

 .153بالنقص ك الظمـ 

 الفرع الثاني

 (الساللة  )عالقة اإلرىاب بالعنصر 

      إف فكرة انتقاؿ مجمكعة مف الصفات داخؿ مجمكعة عرقية مف األفراد باعتبارىا كراثة عامة يكسبيا 

الشخص مف خصائص الجماعة العرقية التي ينتمي إلييا، ىي في األصؿ ناتجة عف عدة نظريات،  منيا 

نظرية األجناس البشرية التي تتبنى فكرة السبلالت البشرية ك يطمؽ لفظ الجنس عمى أحد شقي الذككر   

ك األنكثة، ك ىك ما يؤدم إلى التشابو في األفعاؿ ك يكتسبكف مف خبلليا مظاىر مميزة عف جماعة 

أخرل، ك كانت النزاعات العرقية دائما ما تؤدم إلى نشكب حركب عرقية لما تؤثر السبللة عمى السمكؾ 

 .اإلجرامي الذم ينطمؽ مف مبدأ المتضامف 

       ك عميو فاف الدراسات الحديثة أكدت بأف السبلالت ليا دكر ميـ كما تحفز عكامؿ اإلجراـ بصفة 

عامة، ك ىذا ناجـ عف فكرة ما تعانيو ىذه السبلالت مف ظركؼ اقتصادية،  ثقافية،  اجتماعية ك سياسية 
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صعبة، ك بالنظر إلى السمكؾ اإلرىابي فإف تمؾ الظركؼ مناسبة لمتكسع فييا، ك خاصة عندما يسمى 

باإلرىاب العنصرم الذم تمارسو بعض الطكائؼ ضد عناصر أخرل أك اإلرىاب العرقي الذم ينشأ بيف 

الجماعات العرقية ، كما قد يككف اإلرىاب إرىابا انفصاليا لممطالبة باإلنفصاؿ عف دكلة أك إقميـ ما،  

اإلنفصالية   (حركة إيتا  )في سريبلنكا ك  (التاميؿ )فمثؿ ىذا اإلرىاب ُيَعدُّ إرىابا عنصريا منيا جماعة 

في اسبانيا ك حركات قبائؿ اليكتك ك التكتسي، ك إف ىذه الحركات ترجع في أساسيا إلى محاكلة القضاء 

عمى سبللة جنس معيف كما كانت كراء العديد مف العمميات اإلرىابية التي ارتكبتيا، عمى قدر عاؿ مف 

 .154التنظيـ 

       ك مف المؤكد أف االنتماء إلى سبللة معينة بالذات ال يؤدم ضركرة إلى اإلرىاب تمقائيا ك لكف 

يعني كجكد السبللة في ذاتيا كالتعاطي باالنتماء إلييا مع كجكد اضطياد كمحاكلة القضاء عمييا بأعماؿ 

عنؼ ك الممارسات القيرية المختمفة مف الدكؿ ك الحككمات أك جماعات معينة يكلد بالضركرة عنفا 

 . 155مضادا ك عادة ما يؤدم إلى بركز أزمة اليكية التي تفجر أعماؿ العنؼ ك اإلرىاب 

 الفرع الثالث

  عالقة اإلرىاب بالذكاء و المرض العقمي

      قد يرتبط اإلرىاب بالذكاء لما يتطمبو مف عمميات تخطيط دقيؽ ك تنفيذ محكـ ك ىك ما تؤكده  

بعض العمميات التي أحدثت تأثيرا كبيرا في الرأم العاـ ك حققت نتائج بارزة عادت باإليجاب عمى القضية 

التي يتبناىا اإلرىابيكف، كما أف لبعض األغراض العقمية عبلقة بالجريمة خاصة منيا التي تؤثر عمى 

 . الشخصية كاالنفصاـ ك الجنكف ك الصرع، ك ىذا ما نتطرؽ إليو في الفقرتيف التاليتيف 
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 عالقة اإلرىاب بالذكاء: الفقرة األولى

      يتميز الفعؿ اإلرىابي بخصائصو الذاتية فيك أكال كقبؿ كؿ شيء إستراتيجية عنؼ مبني عمى تكتيؾ 

ممنيج تتخذه الجماعات التي تمارسو لتحقيؽ أىدافيا أك البعض منيا كي تتمكف مف تحقيؽ نجاعة 

، ك خمؽ نكع مف االضطرابات ك اليمع،  ك اف ذلؾ ال يتأتى إال بقدر كاؼ 156كفعالية في إرباؾ الضحايا 

مف الذكاء في التخطيط ، ك في ظؿ حساب دقيؽ لممكاقؼ ك النتائج المكجكدة ك التي انعكست بدكرىا 

عمى مرتكب ىذه الجريمة التي تتطمب الذكاء ك تقنية المعمكمات خاصة بعد ظيكر الجريمة المعمكماتية        

 .ك المجـر المعمكماتي لتمييزه عف باقي الجرائـ التقميدية

      إف تقدـ مختمؼ كسائؿ االتصاؿ ك التكنكلكجيا ك تطكر شبكة المعمكمات إلى أف ظيرت األنثرنث 

التي تتطمب قدرا كاؼ مف الذكاء ك العمؿ، الستخداـ ذلؾ في الدعاية ك اإلعبلـ المذاف يعداف عنصريف 

جكىرييف مبلزميف لمفعؿ اإلرىابي ألف اإلرىابييف يعدُّكف كسائؿ اتصاؿ سمعية ك بصرية مثؿ األفبلـ     

ك تركيب لقطات الفيديك ك األلعاب بغرض التركيج  لميجمات التي يقكمكف بيا ك التشجيع لبلنخراط في 

صفكفيا ك تسجيؿ المقاببلت مع الرىائف، كما يقدمكف بيانات صحفية ك أخبارا مسجمة بِحَرفية عالية 

، ك عميو فإف الذكاء 158، ك بث معمكمات لخبلياىا ك التنسيؽ ك تنظيـ صفكفيا بتكاليؼ أقؿ157المستكل

إذا لـ يستحسف استغبللو فيما ىك مفيد لمفرد كالمجتمع قد ينجح البعض في تسخيره لخدمة أغراض 

مف ثـ يصبح عامبل مييأ الرتكاب جرائـ اإلرىاب التي تتسـ بالميارة ك المعرفة ك  إجرامية أك إرىابية ك

 . 159السمطة مع الباعث ك حسف استخداـ الكسيمة

 

 
                                                           

156
  .449محمود داوود ٌعقوب،  مرجع سابق،  ص : انظر-  

157
 .379محمود داوود ٌعقوب، نفس المرجع السابق، ص : ،  و كذلك73ادونٌس العكرة،  مرجع سابق، ص : راجع فً هذا الصدد-  

158
 2002-09-17فً هذا الخصوص بمناسبة تقدٌمه إلستراتٌجٌة األمن القومً األمرٌكً بتارٌخ " جورج بوش"فقد صرح الرئٌس األمرٌكً -  

إن أعداء الماضً كانوا ٌحتاجون الى جٌوش كبٌرة و إمكانٌات صناعٌة هائلة لتهدٌد أمرٌكا،  أما الٌوم فان ..) 2001سبتمبر11بعد أحداث 

 . (..الشبكات المشبوهة بإمكانها إحداث الفوضى و المعاناة فً عقر دارنا و بتكلفة تقل عن شواء دبابة 
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 -voir :PARKER(D.B), Fighting computer crime A new Framework for protecting information 1998 ;p 114    
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 عالقة اإلرىاب بالمرض العقمي: الفقرة الثانية

      يرل معظـ الفقياء أف ال كجكد لعبلقة حتمية بيف المرض العقمي ك بيف الجريمة بصفة عامة ألف 

المرضى ال يمجؤكف حتما إلى ارتكاب الجرائـ، ك مع ذلؾ قد تحدث الجرائـ نتيجة خمؿ عقمي ك ىك ما 

تستغمو الجماعات اإلرىابية لصالحيا مف خبلؿ استقطاب ىذه الشريحة مف المرضى ، ك إف بعض صكر 

الجرائـ اإلرىابية مثؿ خطؼ الطائرات ك االغتياؿ السياسي يككف مرتكبيا رجبل أك امرأة مختميف عقميا    

، فعمى سبيؿ المثاؿ محاكلة اغتياؿ الرئيس 160ليؤكد ذلؾ ، ك ىذا ناتج عف إصابتو ببعض العقد النفسية

 مختمة 1982كاف مف طرؼ شخص مصاب بخمؿ عقمي، ك قياـ امرأة في عاـ " ركنالد ريغاف" األمريكي

 .161عقميا باختطاؼ طائرة ايطالية كانت متجية مف ركما إلى ميبلنك

 المطمب الثاني

 الدوافع البيئية لإلرىاب 

، ك لكف تتكامؿ        ك يقصد بيا تمؾ الدكافع التي ال تتعمؽ بالتككيف الفردم ػ العضكم أك النفسي لممجـر

التي تقؼ كراءه، ك تتعدد الدكافع الخارجية بصفة عامة التي يرجع إلييا  (البيئية)مع العكامؿ الخارجية 

سبب المجكء الرتكاب الجريمة منػيا العكامؿ االجتماعية كالفقر ك البطالة ك كدا التفكؾ األسرم ك عكامؿ 

 .الخ....ثقافية مرتبطة بالتربية الخمقية ك الدينية ك المؤسسات التعميمية كاستعماؿ الديف ك كسائؿ اإلعبلـ 

كما تكجد ىناؾ عكامؿ سياسية تييئ المناخ لمعمميات اإلرىابية إضافة إلى عكامؿ اقتصادية التي تككف 

 :إما داخمية أك دكلية،  كىذا ما نتطرؽ إليو في الفركع التالية 
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  .50إمام حسانٌن عطا هللا،  مرجع سابق،  ص :انظر-  
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 22، ص 1988نبٌل احمد حلمً،  اإلرهاب الدولً وفقا لقواعد القانون الدولً العام، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، الطبعة األولى : انظر-  
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 الفرع األول

  الدوافع االجتماعية و الثقافية

      يمكف القكؿ بأف العكامؿ االجتماعية ليا تأثير عمى سمكؾ الفرد سكاء ما تعمؽ منيا بالتفكؾ األسرم 

أك االنييار األخبلقي في المجتمع كؿ ذلؾ ىيأ ظركؼ مبلئمة لئلرىاب، ك قد تعددت النظريات التي 

تناكلت ىذه الظاىرة منيا مدرسة التحميؿ االجتماعي لمجريمة ك نظرية المخالفة المتفاكتة، ك قد ناؿ العامؿ 

 .162االجتماعي اىتماما كبيرا مف جانب عمماء الجريمة ك الباحثيف في ظاىرة اإلرىاب عمى كجو خاص 

      ك عميو فإف مثؿ ىذه العكامؿ تعزز اليزات االجتماعية التي قد تدفع بعض فئاتو إلى سمكؾ طريؽ 

العنؼ ك اإلرىاب، باإلضافة إلى العزلة ك التيميش لبعض الفئات المجتمعية ك اختفاء القدكة الحسنة     

ك عدـ الترابط ك التناسؽ سكاء داخؿ األسرة أك المجتمع، ك الشعكر بالعزلة كؿ ذلؾ يؤدم إلى عدـ القدرة 

عمى استيعاب بعض الفئات استيعاب كامبل ك يكلد الشعكر باالغتراب فتمجأ تمؾ الجماعة إلى تشكيؿ 

 .163جماعات فيما بينيا تحبذ العنؼ ك التطرؼ ك اإلرىاب 

      ىذا فضبل عف ضعؼ المدرسة ك المؤسسات التعميمية في تحقيؽ غاياتيا، ك تيميش المؤسسات 

عف الساحة التربكية مما يكلد مشاعر الظمـ (في الدكؿ اإلسبلمية )الدينية ك كدا دكر العبادة مثؿ المساجد 

 . عند األفراد،  ك ينمي التعصب الفكرم ك السمككي 

 ك اإلنترنيت      كما أف لكسائؿ اإلعبلـ مف إذاعة ك تمفزيكف ك دكر السينما ك العرض ك المسرح 

الخ دكرا ميما في تككيف الفرد تككينا سكيا غير متطرؼ ك نبذ ثقافة اإلرىاب خاصة في كسط الشباب ...

ككف اإلرىابي الذم يقترؼ الجريمة لو عيف عمى كسائؿ اإلعبلـ لنشر أفكاره ك أعماؿ اإلجرامية         

ك التحريض عمييا، خاصة مع بث الصكر ك الفيديكىات الدعائية عبر صفحات االنترنت ، ك ذلؾ بعدما 

تطكرت قدرات اإلرىابييف اإلعبلمية خاصة في السنكات األخيرة إلى درجة أصبحكا يستطيعكف التحكـ في 
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عممية االتصاالت الكاممة بيف أعضائيا ك اختيار الطريقة التي تمكنيـ مف بث رسالتيـ عف طريقيا إلى 

 إلى أف  "Dorothy Denning" جماىيرىـ التي يسعكف الكصكؿ إلييا ، ك أكد الباحث األمريكي

 perceptionاالنترنت تتيح لئلرىابييف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في مجاؿ صياغة الصكرة اإلدراكية 

management ك ىـ بذلؾ يسمككف 164أم تصكير أنفسيـ ك أعماليـ كفقا لما يريدكف عمى كجو الدقة ،

 .طريؽ التخكيؼ بغرض السيطرة ك التخكيؼ بكسائؿ اإلعبلـ 

      ك أماـ تزايد أعماؿ اإلرىاب القائمة عمى التعصب ك التطرؼ نظرا لمظركؼ االجتماعية ك الثقافية 

التي تغذم أفكارىا، فإف ىيئة األمـ المتحدة نيجت سبيبل كفيبل بالقضاء عمى اإلرىاب عف طريؽ أجيزتيا 

 المتعمؽ بالتدابير الكفيمة مف 165 1995 كانكف األكؿ 09 بتاريخ 49/60منيا الجمعية العامة في قرارىا  

اجؿ لمقضاء عمى اإلرىاب الدكلي،  كعرضت لما يساكرىا مف قمؽ عميؽ إزاء تزايد األعماؿ اإلرىابية 

 . القائمة عمى التعصب كالتطرؼ الديني 

 مكقفا 2003 كانكف الثاني 20الصادر بتاريخ  (1456)     كما تبنى مجمس األمف الدكلي في قراره 

نظرا ألف ... )ىاما مف مسألة اإلرىاب مف أجؿ القضاء عميو ك أىـ ما جاء فيو عمى الخصكص 

 .(...اإلرىابييف كمناصرييـ يستغمكف عدـ االستقرار ك التعصب لتبرير أعماليـ اإلجرامية 

      كما دعت منظمة المؤتمر اإلسبلمي إلى مكافحة اإلرىاب الدكلي بمكجب المعاىدة المبرمة في 

ك عمبل بتعاليـ شريعتنا اإلسبلمية التي تنبذ : "  ك التي نصت في مادتيا األكلى عمى ما يمي1999جكاف 

،  ألنو مف العكامؿ الثقافية كالدينية "كؿ أشكاؿ العنؼ ك اإلرىاب خاصة ما كاف منو قائما عمى التطرؼ

التي تحرؾ بكاعث العنؼ ك اإلرىاب تمؾ المتعمقة بالثقافات الكاردة ك المستحدثة عمى المجتمع يراه 

مثؿ ما اتخذتو  )البعض تيديدا ليكيتو الثقافية، فيسعى لمدفاع عف قيمو في صكر أعماؿ عنيفة 
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الجماعات اإلسبلمية المسمحة في الجزائر في التسعينات بإحراقيا لنكادم الفيديك، ك السينما ك الفنانيف ك 

  .(...أصحاب الرأم المخالؼ ألفكارىا

      ك مف ثـ يجب أف تمعب الثقافة الدينية دكرا ميما، خاصة ك إف اإلسبلـ يدعك إلى السبلـ          

قؿ إنما حـر   )بغير حؽ في الشريعة اإلسبلمية،  كما قاؿ اهلل تعالى  (بغيا)ك التسامح ككف اإلرىاب يعد 

ربي الفكاحش ما ظير منيا كما بطف ك اإلثـ ك البغي بغير الحؽ ك أف تشرككا باهلل ما لـ ينزؿ بو سمطانا 

  .166(ك أف تقكلكا عمى اهلل ماال تعممكف

    05 التي انعقدت في الفقرة مابيف 16      كما أكد المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو 

 .167 حكؿ اإلرىاب عمى ذلؾ2002 مف جانفي  11ك 

      ك عميو فإف الدكافع االجتماعية ك الثقافية الداخمية لمدكؿ تككف ليا تأثيرات خارجية ككف اإلرىاب ال 

يعرؼ حدكد، ك تتأثر الجماعات اإلرىابية بعضيا البعض، لذا يجب مكاجية أسباب ىذه الظاىرة  خاصة 

 .منيا االجتماعية ك الدينية أك المذىبية

 الفرع الثاني

  الدوافع السياسية 

      إف الحالة التي آلت إلييا األكضاع الداخمية لمدكؿ ك الدكلة عمى المستكل السياسي الشؾ في أنيا 

تكفر البيئة المكاتية لممارسة ك بركز العناصر اإلرىابية، ك تعدد العكامؿ السياسية التي تييئ المناخ 

لمعمميات اإلرىابية أك ممارسة اإلرىاب سكاء عمى مستكل الدكلة ك ذلؾ نظرا لغياب التربية السياسية 

البلزمة لمشباب ك عزكفيـ عف المشاركة في الحياة السياسية نتيجة عدـ إقتناعيـ بجدكل صكتيـ في 

 .168إحداث التغيير
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 33سورة األعراف، أٌة رقم -  
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، مكة المكرمة ، المملكة العربٌة السعودٌة ، رابطة 16الصادر عن المجمع الفقهً لرابطة العالم اإلسالمً،الدورة مكة المكرمة بٌان : انظر-  

 . 08ص ، هـ 1422العالم االسالمً
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    أيضا مف األسباب غياب الحرية السياسية، ك انعداـ التعددية الحزبية ك ما ينجـ عنو مف عدـ السماح 

، ػككذا غياب دكر 169لجماعات معينة بالتعبير عف رأييا ك عف نفسيا مف خبلؿ القنكات الشرعية 

األحزاب السياسية ك انشغاليا بالصراع عمى السمطة، ىذا عمى الصعيد الداخمي، ك مف األسباب الدكلية 

ىك الصراع األيديكلكجي عند سقكط الشيكعية كتحالؼ عسكرم ك استحكاذ الكاليات المتحدة األمريكية 

عمى سمطة تكجيو السياسة العامة الدكلية ك التكجو نحك األحادية،  ك كاف البحث عف أفكار سياسية 

 .جديدة أدل إلى ظيكر ك تنامي ظاىرة التطرؼ بظيكر الحركات االنفصالية المعادية لنظاـ الدكلة

      كما أدل عجز مجمس األمف مف اتخاذ مكقؼ قانكني كاضح ك جاد إزاء ما يحدث مف انتياكات 

لحقكؽ اإلنساف مف بعض فئات المجتمع الدكلي مثؿ ما تقـك بو إسرائيؿ عمى األراضي الفمسطينية ك 

سككتو ك عدـ دعمو لحركات التحرير الكطنية، مما أدل إلى ظيكر استخداـ العنؼ مف  ىذه الفئات 

 .لمدفاع عف نفسيا ك حتى خارج حدكدىا ضد الدكؿ التي تقؼ ضد مصالحيا 

      كما ظيرت صراعات عرقية في مختمؼ مناطؽ العالـ ك التي عادة ما تأخذ الطابع المسمح ضد 

مصالح بعض الفئات العرقيات األخرل، ك لجكء بعض حركات التحرر الكطنية الستعماؿ اإلرىاب بغرض 

القياـ ببعض العمميات اإلرىابية خارج حدكد مناطقيا ضد مصالح الدكلة المستعمرة لمفت النظر إلى 

 . قضيتيا مف خبلؿ استخداـ العنؼ ك األعماؿ التفجيرية 

شجع العديد مف  (...ماكتسي تكنغ )      إف نجاح بعض الحركات الثكرية في الكصكؿ إلى السمطة 

الحركات األخرل عمى العمؿ باستخداـ العنؼ قصد الكصكؿ إلى السمطة، ك شجع ذلؾ أيضا بعض 

 .مثؿ الخطؼ ك التفجيرات لمدفاع عف كجكدىا (أعماؿ اإلرىاب )حركات المقاكمة بإتباع نفس األساليب 

       ك مف جية أخرل فاف التكّسع اإلمبريالي الذم يحمؿ في طياتو النزعة العدكانية نجده ال يحتـر 

، ك ىناؾ مف يقكؿ بأف اإلرىاب ىك صناعة دكؿ 170حدكد الغير ك القكمية بما يشجع حركات العنؼ
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غربية  التي قامت بتصديره إلى دكؿ أخرل، إال أنو عاد عمييا بالخسراف ك أصبح ينفذ داخؿ أراضييا مف 

في " داعش"، مثؿ ذلؾ ما تخشاه الدكؿ الغربية اآلف في مكافحتيا لتنظيـ 171طرؼ جماعات تقيـ فييا

 . العراؽ ك سكريا مف عكدة مكاطنييا إلى أراضييا ك الخكؼ مف تنفيذ عمميات إرىابية 

      ك لقد أدل الخمؿ في مكازيف القكل عمى المستكل الدكلي إلى فشؿ سياسات اإلقناع في التخمي عف 

اإلرىاب،  نظرا لكجكد رغبة لدل الدكؿ الكبرل بالسيطرة ك التكسع عمى حساب الدكؿ الصغرل ك تحقيؽ 

مصالحيا كالتي تتـ غالبا تحت غطاء الدكافع اإلنسانية ك التنمكية، ػك إف كجكد بؤر تكتر في عديد دكؿ 

العالـ مثؿ دكؿ الشرؽ األكسط،  ك بعض دكؿ إفريقيا ك أمريكا البلتينية ك أكربا الشرقية، كما يحدث في 

 .البكسنة ك اليرسؾ فضبل عف ركاسب االستعمار األمر الذم يسيـ في القياـ باألنشطة اإلرىابية

      ك عميو فاف التصدم لئلرىاب ك نزعو ال يككف إال بنزع النزعة التسمطية ك التكسعية لمدكؿ الكبرل 

في إطار قكاعد قانكنية دكلية تّؤِمف العدالة ك المساكاة بيف كؿ أعضاء المجتمع الدكلي عف طريؽ ىيئات 

األمـ المتحدة،  مثؿ الجمعية العامة ك مجمس األمف، ك ىك ما يؤدم في حاؿ غياب ذلؾ إلى فشؿ األمـ 

المتحدة سكاء في القضاء عمى اإلرىاب ك أسبابو أك التكجو نحك عدالة جنائية مبنية عمى المساكاة ك عدـ 

 .االنتقائية 

 التي جاءت في إطار سمسمة مف العمميات اإلرىابية التي 2001 سبتمبر 11      ك أخيرا فإف اعتداءات 

منظمة إسبلمية إرىابية بزعامة أسامة بف الدف ك مف بعده أيمف الظكاىرم، أدت إلى  (القاعدة )تبنتيا 

اإلسبلـ " ك" اإلرىاب اإلسبلمي" ظيكر في العديد مف الدكائر السياسية ك اإلعبلـ في الغرب ما يسمى

 ك ضركرة مكافحتو ك استئصالو، ك صدر عف العديد مف الدكؿ العالـ ك رؤساءىـ 172"اإلرىابي

تصريحات تتيـ اإلسبلـ كديف إرىاب ك اعتبركا المسمميف إرىابييف ك أف اإلسبلـ ىك السبب الرئيسي في 

عف حرب قياـ " جكرج بكش " تزايد األعماؿ اإلرىابية حكؿ العالـ مثؿ تصريحات الرئيس األمريكي 
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عف اإلسبلـ المتخمؼ الكاره لمحضارة  ك  (سيميفيك برلسككني )صميبية جديدة، ك حديث الرئيس اإليطالي 

المدنية ك تأكدت تمؾ التصريحات في صكر الحرب عمى اإلرىاب التي تطاكلت عمى اإلسبلـ ك 

المجمكعات العربية ك اإلسبلمية المقيمة في تمؾ الدكؿ دكف أف تقدـ كزنا لمكرامة اإلنسانية، مثؿ ما حدث 

 ".مكافحة اإلرىاب"مف طرؼ القكة األمريكية تحت غطاء ما أسمكه  (غكانتانامك )في معتقؿ 

 المستشار السابؽ لؤلمف القكمي في (Samuel P. Huntington)" صامكيؿ ىانتنغتكف"      ك قد أكد 

 (clash of civilization) الكاليات المتحدة األمريكية ك صاحب النظرية الشييرة حكؿ صداـ الحضارات

 ك الرد األمريكي ك الغربي عمييا تأتي في سياؽ الصداـ بيف الحضارات 11/09/2001أف اعتداءات ب

بيف األمـ، ك تجميو في الصداـ بيف الحضارة الغربية ك اإلسبلـ، ك يضيؼ بأف اإلسبلـ ك المجتمع 

اإلسبلمي بخصكصياتو الحضارية ك االجتماعية ىك البيئة الخمفية التي انطمؽ منيا ك ألجميا منفذك 

، ك أف الرد يجب أف يككف بالتالي ضد ىذه البيئة االجتماعية كالحضارية 11/09/2001اعتداءات 

 .173مسقطا مف حساباتو أية أسباب أخرل قد تككف قد ساىمت في كقكع ىذه االعتداءات ك دفعت إلييا

       ك عميو فإف العبلقة بيف اإلسبلـ ك الغرب تعاني مف مأزؽ خطير بسبب األعماؿ اإلرىابية، ك إف 

اإلسبلـ ليس منتجا لحركات أصكلية إرىابية كما يّدعكف، ك ليس صحيحا أف اإلسبلـ منتجا ك مصدرا 

لمحركات اإلرىابية، ألف ذلؾ ليس مف اإلسبلـ في شيء باعتباره تمؾ األعماؿ الخطيرة تتنافى مع مبادئ 

ك ال تبغ الفساد في األرض إف " الشريعة اإلسبلمية التي تعتبرىا فسادا في األرض مصدقا لقكلو تعالى 

  .85سكرة ىكد " ك ال تعثكا في األرض مفسديف" ،  ك كدا قكلو تعالى 174"اهلل ال يحب المفسديف

       ك أخيرا فاف ىذه المعطيات ك الفكارؽ حسب أراء بعض المختصيف في الجماعات اإلرىابية كلدت 

حركات ك جماعات إرىابية تستيدؼ أساسا مصالح الغرب ك أمريكا في شتى أنحاء العالـ ك ىي نتاج 
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صراعات إيديكلكجية ك عقائدية ك اقتصادية لما تعكسو الحرب عمى اإلرىاب مف أرباح لدل بعض الدكؿ 

 .نتيجة االمتيازات التي تتحصؿ عمييا مف عقكد امتياز ك غيرىا

 الفرع الثالث 

 الدوافع االقتصادية 

       يؤثر العامؿ االقتصادم عادة في تنامي الجريمة ك نكعيتيا مثؿ التكزيع الطبقي المتزايد لظاىرة 

الفقر ك انتشار البطالة في كسط الشباب، ك أف التقمبات االقتصادية ك عدـ االستقرار عادة ما يؤدياف إلى 

بركز الطبقية داخؿ المجتمع ك عدـ تكازنو ك الزيادة في أسعار البضائع ذات االستيبلؾ الكاسع ك الكساد 

مع تزايد ظاىرتي الفقر ك البطالة المتاف تجعؿ مف اإلنساف معزكال عف متطمبات الحياة الضركرية مّما 

يدفع بصاحبو سكاء فردا أك جماعة إلى االنتقاـ مما يركا أنو سبب شقائيـ ك ىك ما يكلد الحقد ك البغضاء 

ك يدفع إلى عدـ االستقرار، ككف اإلرىاب يتبنى فكرة الغاية تبرر الكسيمة ك منيا القتؿ ك سفؾ الدماء ك 

 .األسر الشنيع

      لقد ركز الباحثكف في ظاىرة اإلرىاب عمى العامؿ االقتصادم باعتباره محركا ك دافعا لمجريمة ككنو 

يسيـ في ظيكر بؤر إجرامية في بعض المناطؽ العشكائية ك الفكضكية مما يعطي فرصة مكاتية لظيكر 

 . 175بعض الجماعات اإلجرامية تككف عادة بعيدة عف رقابة مصالح األمف ك األجيزة األمنية 

      كما أف األكضاع االقتصادية العالمية ك الضغكط االقتصادية التي تمارسيا بعض الدكؿ عمى دكؿ 

أخرل بدافع الحاجة ك الضركرة تؤثر بشكؿ كاضح عمى اتجاه الجماعات ك الدكؿ عمى اإلرىاب ك الدليؿ 

عمى ذلؾ ىك ظيكر منظمات يسارية شيكعية بقصد القضاء عمى األنظمة الرأسمالية بكصفيا تمثؿ 

االحتكار ك عدـ العدالة ك انعداـ المساكاة،  ك في المقابؿ ظيرت تيارات تقاكـ ىذه المنظمات ك تعمؿ 
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، كما أف 176عمى الحفاظ عمى األكضاع القائمة في تمؾ المجتمعات بما يكلد العنؼ ك العنؼ المضاد

سقكط االشتراكية ك ظيكر نماذج جديدة القتصاديات بعض البمداف أكجدىا المجتمع الصناعي لـ تفمح في 

، ك مف جية 177التصدم لمظاىر الفقر مما أدل إلى نشكء ك بركز حركات تمارس العنؼ ك اإلرىاب

أخرل فإف نشاط الجماعات اإلرىابية عادة ما يستيدؼ التأثير عمى قدرة االقتصاد لمدكلة المستيدفة، ك 

عميو يصبح العامؿ االقتصادم دافعا لئلرىاب،  ككف معظـ الجماعات اإلرىابية ىي مف الدكؿ الفقيرة 

نتيجة تدىكر اقتصادىا،  بؿ إف ىناؾ بعض اقتصاديات بعض الدكؿ تقـك ك تغذم األنشطة اإلجرامية 

التي تقدـ بيا الجماعات اإلرىابية في إطار الجريمة المنظمة ك العابرة لمحدكد منيا المتاجرة باألسمحة ك 

المخدرات ك تككف ىذه الدكؿ بيئة صالحة لئلرىاب ك نشاطاتو مف أجؿ الحصكؿ عمى امتيازات عمى 

الصعيد الدكلي ك إال كيؼ يفسر تكاجد جماعات إرىابية في أقاليـ بعض الدكؿ تصدر منيا بياناتيا دكف 

 .أف نجد مف يتصدل ليا أك يحاربيا

      ك مف جية أخرل فإف الدكؿ العظمى التي تمتمؾ شركات اقتصادية عمبلقة تسيطر عمى الدكؿ 

الفقيرة بفعؿ تحكميا في االقتصاد العالمي فجعمت منيا دكال مستيمكة لمنتجاتيا، ك ىذا بدكره أدل إلى 

زيادة الفقر فييا، كما تقكـ تمؾ الدكؿ العظمى بفرض حصار اقتصادم عمى دكؿ ما بغرض تجكيعيا    

،                  178ك إلزاميا بإتباعيا سياسة معينة أك تدفعيا لتقديـ تنازالت مف أجؿ تمرير سياسة تتبلءـ مع مصالحيا

كما تتحكـ ىذه الدكؿ العظمى في قرارات الشعكب ك الدكؿ الفقيرة ك تنيب ثركاتيا ك تستغميا بداعي تقديـ 

المساعدة التقنية لمنيكض باقتصادىا ك تشجيع سياسة ىجرة رؤكس األمكاؿ إلى بنكؾ الدكؿ القكية 

اقتصادية،  كىذا ما يؤدم إلى عدـ اكتراث السمطة الحاكمة في الدكؿ الضعيفة بطبقة الفقراء ك عدـ تكزيع 

ثركاتيا تكزيعا عادال،  ك ىذا ما يغذم الحركات اإلجرامية ك اإلرىابية التي تمجأ سياسة العنؼ لمتعبير عف 
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سخطيا كعدـ رضاىا عف األكضاع االجتماعية ك االقتصادية ك تبني أفكارىا داخؿ كسط الشباب البطاؿ 

 . ك مف يعاني مف الفقر 

       ك منو فإف العامؿ االجتماعي ك العامؿ االقتصادم متبلزماف معا مف دكف إغفاؿ العكامؿ الثقافية 

ك الدينية ك السياسية الذيف ليـ مجتمعيف دكر كبير في بركز تمؾ الحركات ك أعماليا اإلرىابية الرتباطيـ 

 . الكثيؽ بأعماؿ العنؼ التي تغدم اإلرىاب ك تنعشو

      إف ما استعرضناه يشكؿ أىـ دكافع انتشار ظاىرة اإلرىاب ، ك إف المعايير الدكلية المكجكدة لتحديد 

تمؾ األسباب تككف غير كافية اآلف في بعض المجاالت ألنو مف المسائؿ التي تثير القمؽ ىي سياسات 

الدكؿ ك ممارساتيا التي تعتبرىا بعض الدكؿ األخرل انتياكا لبللتزامات التي تقضي بيا المعاىدات 

الدكلية، كما أف عدـ كجكد معايير محددة بشاف مسؤكلية الدكلة عف عدـ الكفاء بااللتزامات الدكلية القائمة 

ك قصكر التعاكف الدكلي عف مكافحة أسباب انتشار اإلرىاب الدكلي بطريقة فعالة ك مفيدة قد يؤدم إلى 

 . تزايد الجرائـ اإلرىابية ، ألنو بالقضاء عمى تمؾ األسباب تنتفي األعماؿ اإلرىابية 

 المبحث الثاني 

 الجيود الدولية و اإلقميمية لمكافحة اإلرىاب الدولي 

       مما ال شؾ فيو أف  اإلرىاب المنظـ يعدُّ مف أىـ العكامؿ السمبية التي تعرقؿ كؿ الجيكد المبذكلة 

في سبيؿ التنمية اقتصاديا، سياسيا ك اجتماعيا ك أمنيا ، ك عميو فإف تحقيؽ التعاكف الدكلي األمني يترتب 

، ك منو كجب 179عميو تدعيـ القدرة األمنية عمى مكاجية الجريمة بصفة عامة ك خاصة الجريمة اإلرىابية 

البحث في الجيكد الدكلية لمكافحة ظاىرة اإلرىاب الذم أصبح ضركريا باعتباره يتعدل حدكد دكلة ما،  

كما يشكؿ تيديدا لبلستقرار ك األمف الدكلييف، ك لئللماـ بيذا المكضكع مف جكانبو المختمفة ارتأيت تقسيمو 
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ك عمى رأسيا منظمة األمـ المتحدة  (المطمب األكؿ)إلى ثبلثة محاكر، نستعرض دكر المنظمات الدكلية 

ك سنتطرؽ إلى  (المطمب الثاني )ك كذا المنظمات اإلقميمية المتخصصة لمحاربة ىذه الظاىرة،  أما في

الجيكد اإلقميمية في مكافحة اإلرىاب ألف جيكد األمـ المتحدة ال تكفي كحدىا،  أما في المطمب الثالث  

 عمى مكافحة اإلرىاب ك تداعياتيا عمى الجيكد 2001 سبتمبر 11ك األخير فنخصصو آلثار اعتداءات 

 .الدكلية 

 المطمب األول 

 الجيود الدولية في مكافحة اإلرىاب الدولي

لقد تزايد اىتماـ المجتمع الدكلي منذ منتصؼ القرف العشريف باتخاذ إجراءات فعالة في مكاجية       

الجريمة اإلرىابية بجميع صكرىا ك أشكاليا المختمفة، ك ألجؿ ذلؾ فقد عممت الدكائر الرسمية في العديد 

مف الدكؿ ك المنظمات الدكلية ك عمى رأسيا ىيئة األمـ المتحدة عمى كضع اتفاقيات ك إصدار تقارير ك 

تكصيات تديف فييا جميع صكر اإلرىاب الدكلي ك تحث فييا الدكؿ عمى اتخاذ التدابير المناسبة لردع 

 .تمؾ الجرائـ

  األول الفرع

 المتحدةاألمم دور منظمة 

ثر إفعاؿ عمى نطاؽ دكلي إال  تكاد تجمع كؿ اآلراء عمى أف مسألة اإلرىاب لـ تثر بشكؿ جدم ك      

عمى يد أحد  "لويس بارتو " كزير خارجية فرنسا ك" اسكندر األول" حادثة اغتياؿ ممؾ يكغسبلفيا

 "عصبة األمم" بحيث تقدمت فرنسا بمشركع اتفاقية أماـ 1934المكاطنيف الكركات في مدينة مرسيميا سنة 

قمع   تتعمؽ األكلى بمنع ك1937قد تمخض عف مسعاىا إبراـ اتفاقيتيف سنة  ك بشأف  تجريـ اإلرىاب،
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مف ىذا المنطمؽ  ك، 180الثانية بإنشاء محكمة جنائية دكلية لمحاكمة المتيميف بأعماؿ إرىابية ك اإلرىاب، 

إف كاف لـ يكتب  ليس مف القكانيف الداخمية ك  اإلرىابية جاء مف القانكف الدكلي كلؤلعماؿف أكؿ تجريـ إؼ

 .ليذه االتفاقية التنفيذ بسبب ظركؼ قياـ الحرب العالمية الثانية

القضاء  حاكلت كضع الحمكؿ الجدية لمحاصرة الظاىرة كالتي بعد إنشاء ىيئة األمـ المتحدة  ك      

كسائؿ مكافحتو حيث جاء في تقرير  البحث عف أسبابو ك عمييا بداية بمحاكلة كضع تعريؼ لئلرىاب ك

نو يتعيف البحث عف األسباب الكامنة أ 1972األمانة العامة لؤلمـ المتحدة في دراسة ليا لمظاىرة سنة 

اليأس التي  الشعكر بالظمـ ك خيبة األمؿ ك عف العكامؿ التي تنشأ عف البؤس ك كراء أشكاؿ العنؼ ك

 كما ،181تدفع البعض إلى التضحية بأركاحيـ سعيا منيـ إلى إحداث تغييرات جذرية داخؿ مجتمعاتيـ

  الخاصة بمنع ك1973  أىميا اتفاقية نيكيكرؾ لسنةاالتفاقيات مفنجحت المنظمة في إبراـ العديد مف 

 1979الثانية سنة  المتمتعيف بالحصانة الدكلية ك قمع الجرائـ المرتكبة ضد األشخاص الدكلييف ك

 أبرمت بنيكيكرؾ االتفاقية الدكلية لقمع 1997في سنة   ك،خذ الرىائف أالخاصة بمكافحة اختطاؼ ك

 أما االتفاقية الدكلية لقمع 1999اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ ثـ االتفاقية الدكلية لقمع تمكيؿ اإلرىاب سنة 

 بعد لعدـ حصكليا عمى التنفيذ فمـ تدخؿ حيز 2005فريؿ أ 13التي أقرت في  أعماؿ اإلرىاب النككم

 . تصديقا22ىك العدد المطمكب مف التصديقات ك

فيما يمي سنتعرض إلى أىـ قرارات الجمعية العامة ك مجمس األمف ذات الصمة باإلرىاب الدكلي  ك      

: لؾ عمى النحك التالي ذك
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 العامة قرارات الجمعية : الفقرة األولى

      لقيت األعماؿ اإلرىابية إدانة كاسعة مف طرؼ ىيئة األمـ المتحدة كقد صدر عف الجمعية العامة 

 يديف تحكيؿ مسارات الطائرات المدنية ك أكضحت عف قمقيا 2551 القرار رقـ 1969 ديسمبر 12في 

المتزايد نحك التدخؿ غير المشركع في حركة الطيراف المدني الدكلي كدعت الدكؿ إلى دعـ كمساندة 

لى اإلسراع بالتصديؽ  الجيكد المبذكلة مف المنظمة الدكلية لمطيراف المدني في مكافحة ىذه الظاىرة كا 

 . المتعمقة بقمع الجرائـ المرتكبة عمى متف الطائرات1963كاالنضماـ التفاقية طككيك لسنة 

 يديف التدخؿ 35 في دكرتيا 2645 تحت رقـ 1970 أكتكبر 30      ك قد صدر ليا قرارا آخر في 

كتحكيؿ مسارات الطائرات أك اختطافيا ككافة عمميات أخذ الرىائف التي تنجـ عنيا، ك طمبت مف الدكؿ 

 كضعت 1972 الصادر في ديسمبر 3034األعضاء كافة اتخاذ تدابير مناسبة لردعيا، ك في القرار رقـ 

 لجنة التعريؼ، لجنة تحديد الجمعية العامة لجنة خاصة باإلرىاب الدكلي ك قد قسمت إلى ثبلث لجاف

 المجنة تكصياتيا بعد أصدرتقد  ، كاإلرىاب، لجنة تحديد التدابير الكاجب اتخاذىا لمنع اإلرىاب أسباب

ال تزاؿ المجنة الخاصة   ك،182اإلرىابعريؼ ت خبلفا عميقا في الرأم حكؿ أظيرتمناقشات كاسعة 

المعاىدة الدكلية المنشكدة إبراـ  إلىلكنيا لـ تصؿ   ك 3034 طبقا لمقرار أعماليا الدكلي تمارس باإلرىاب

 تعريؼ إلى المتحدة ييدؼ األمـ مؤتمر دكلي تحت مظمة  عقد عدة مندكبيف فيتاقتراحارغـ دعكات ك

 التي طراؼبيف نضاؿ الشعكب المشركع فضبل عف تحديد المسؤكلية الدكلية لؤل  كالتمييز بينو كاإلرىاب

 .183إرىابية أعماؿيثبت تكرطيا في 

 حثت مف خبللو الجمعية العامة جميع الدكؿ عمى 40/61 صدر القرار رقـ 1985      ك في سنة 

ضركرة التعاكف مع الدكؿ األخرل كمع أجيزة األمـ المتحدة بغرض المساىمة في القضاء التدريجي عمى 

األسباب الكامنة كراء اإلرىاب الدكلي ك أف تكلي اىتماما خاصا ببعض الحاالت بما فييا االستعمار ك 
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العنصرية كالحاالت التي تنطكم عمى االنتياكات لحقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية، ك في قرارىا رقـ 

 عبرت الجمعية العامة عف قمقيا البالغ إزاء ما تشيده مناطؽ كثيرة مف العالـ مف 1995 لسنة 49/60

تزايد في أعماؿ اإلرىاب القائمة عمى التعصب ك التطرؼ دكف أف تبدم اىتماما لؤلسباب التي تغذم ىذا 

 الذم سبقت اإلشارة إليو كما لـ 30/34التعصب ك ىك ما يتعارض مع العنكاف الذم اعتمدتو لقرارىا رقـ 

 .تمتفت إلى اإلرىاب الذم تمارسو القكل الكبرل ك لمعاناة الشعكب الفقيرة مف جية أخرل

ك ال تصؿ لدرجة "  دعوة"أك " مناشدة"سكاء كانت عمى شكؿ " توصيات" ك تبقى ىذه القرارات مجرد 

 .ذلؾ أنيا ليست ليا أية قيمة قانكنية ممزمة ك إنما ذات قيمة أدبية فقط" رالقرا" 

اعتمدت الدكؿ  تـ إعطاء أىمية بالغة لظاىرة اإلرىاب بحيث 2001 سبتمبر 11       ك بعد اعتداءات 

األمـ جديدة أطمؽ عمييا إستراتيجية  إستراتيجية 2006 سبتمبر 8الجمعية العامة بتاريخ األعضاء في 

صؾ عالمي عبارة عف خطة عمؿ مرفقة بو  ىي عمى شكؿ قرار ك ك، المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب

ىذه ىي المرة   ك،الدكلية الرامية إلى مكافحة اإلرىاب اإلقميمية ك  الجيكد الكطنية كمف شأنو تحسيف

األكلى التي اتفقت فييا الدكؿ األعضاء جميعيا عمى نيج استراتيجي مكحد لمكافحة اإلرىاب، ليس 

مظاىره بؿ أيضان بالعـز  بتكجيو رسالة كاضحة فحسب مفادىا أف اإلرىاب غير مقبكؿ بجميع أشكالو ك

تمؾ الخطكات العممية تشمؿ طائفة كاسعة  ك، مكافحتو جماعيان لمنعو ك عمى اتخاذ خطكات عممية فرديان ك

مف التدابير التي تتراكح مف تعزيز قدرة الدكؿ عمى مكافحة التيديدات اإلرىابية إلى تحسيف تنسيؽ أنشطة 

 يفي بااللتزاـ الذم قطعو قادة اإلستراتيجية كاعتماد ،منظكمة األمـ المتحدة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب

 كيستفيد مف كثير مف العناصر التي اقترحيا 2005سبتمبر /العالـ في مؤتمر القمة الذم عقد في أيمكؿ

تكصيات مف أجؿ : معان ضد اإلرىاب" بعنكاف 2006مايك / أيار2األميف العاـ في تقريره الصادر في 

 " .ب عالمية لمكافحة اإلرىاإستراتيجية
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 األمنقرارات مجمس : الفقرة الثانية

      يعدُّ مجمس األمف أحد أىـ األجيزة في منظمة األمـ المتحدة في حماية مجاؿ حقكؽ اإلنساف في 

دكؿ العالـ باعتباره ييتـ بحفظ السمـ ك األمف الدكلييف إذ أتخذ المجمس عمى عاتقو حماية المدنييف سكاء 

 أكاخر معاختطاؼ الطائرات التي تفشت ظاىرة  تزايد ، ك أماـ184أثناء النزاعات المسمحة أك غيرىا

فقد صدر لذلؾ  في العالـ األمفتشكؿ تيديدا لمسمـ كىذه األخيرة  أصبحت ،اتماية السبعيفدات كبمالستيف

 كرد فعؿ عمى عممية االختطاؼ الجماعية لعدد 1970 سبتمبر 9في عف مجمس األمف   276قرار رقـ اؿ

 كطمب مف الدكؿ اتخاذ التدابير العاجمة لمنع باألردف احد المطارات إلىمف الطائرات التي تـ التكجو بيا 

 إزاء العميؽ ق يتضمف قمؽ1972 جكاف 20 ذلؾ صدكر قرار في أعقبتجدد مثؿ تمؾ العمميات ثـ 

 .185الركابالخطكرة التي تشكميا عمى حياة 

ىكد ج ىك السبب في تعطيؿ اؿلئلرىابيبقى االختبلؼ بيف الدكؿ حكؿ تحديد المدلكؿ الحقيقي  ك      

متيمة   إرىابيةتحرر حركات ؿ حركات اأف األمريكية ففي حيف ترل الكاليات المتحدة ،كافحتوـلدكلية ؿا

 في فإنيا  إيرافكك سكريا  مثؿ السكداف لئلرىابداعمة   بيئة منتجة كبأنيا ك اإلسبلمية العربية الدكؿ

المجازر اليكمية في حؽ الشعب الفمسطيني مف قبيؿ  لية عمى لبناف كم تعتبر الغارات اإلسرائ نفسوالكقت

 العمميات تزايدفي أثر كبير التي تقـك عمى الكيؿ بمكياليف  قد كاف ليذه السياسة دفاع المشركع، كؿا

لمقضاء  بكجو خاص  األمفمجمس  المتحدة عمكما كاألمـ ىيئة جيكد في ا عميؽك خمفت أثرا اإلرىابية،

شف حركب عدكانية   يفكض ليا حؽ التدخؿ كاألمريكية اإلدارة أداة في يد أصبح عمى اإلرىاب بإعتباره

اإلرىاب ك حماية حقكؽ اإلنساف تحت سقؼ  في المنظمة تحت مسميات مكافحة أعضاءعمى دكؿ 

فقبؿ  ،186اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بالرغـ مف انو لـ ينشأ التزاما قانكنيا لمدكؿ لمخضكع إليو

 كاف مجمس األمف قد أصدر 2001 أكتكبر 07انطبلؽ العمميات العسكرية األمريكية عمى أفغانستاف في 
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 .328منتصر سعٌد حمودة، مرجع سابق، ص: انظر-  
186

 .130ٌحٌاوي نورة بن علً،  مرجع سابق، : انظر- 



  اإلرىاب الدكليجريمة:  األكؿالباب

 

110 
 

 حيث اعتبر بمكجبيما أف اعتداءات الحادم عشر مف سبتمبر تشكؿ تيديدا 1373 ك1368قراره رقـ 

حقيقيا لمسمـ كاألمف الدكلييف ك انتياكا لحقكؽ اإلنساف كاتخذ إجراءات عاجمة لمكاجية تداعيات األزمة كما 

كجو دعكتو لممجتمع الدكلي مف أجؿ مضاعفة الجيكد لمنع تجددىا معربا عف استعداده لمرد عمى 

اليجمات التي كقعت ضد الكاليات المتحدة األمريكية كفقا لمسئكلياتو المنصكص عمييا في الميثاؽ،  كفي 

 كالذم أكد فيو أف اإلرىاب ال يمكف دحره كفقا 2003 سنة 1456مقابؿ ذلؾ تبنى مجمس األمف القرار 

لميثاؽ األمـ المتحدة كالقانكف الدكلي إال بإتباع نيج شامؿ ينطكم عمى مشاركة كتعاكف فعمي مف جانب 

كافة الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية، كفي ظؿ تكاصؿ الجيكد لتعزيز الحكار كتكسيع نطاؽ التفاىـ 

بيف الحضارات في إطار جيد يرمي إلى منع االستيداؼ العشكائي لؤلدياف كالثقافات المختمفة كمكاصمة 

 عقدت لجنة 2001حممة معالجة النزاعات اإلقميمية كالقضايا العالقة بما فييا قضايا التنمية، كمنذ سنة 

قميمية لمبحث في الكيفيات التي يتـ كفقيا التعاكف  مكافحة اإلرىاب أربعة اجتماعات مع منظمات دكلية كا 

 06مع المجنة في إطار الجيكد الدكلية لمكافحة اإلرىاب، ك خبلؿ أكؿ تمؾ االجتماعات التي عقدت في 

 منظمة تـ االتفاؽ عمى تبادؿ المعمكمات كالخبرات كعمى إعطاء األكلكية 57 بمشاركة 2003مارس 

، ك استضاؼ ثبلثة اجتماعات متتابعة كؿ مف منظمة الدكؿ 1373لمكافحة اإلرىاب في إطار قرار 

، ثـ مكتب األمـ 2003األمريكية كلجنة الدكؿ األمريكية لمكافحة اإلرىاب التابعة ليا بكاشنطف سنة 

 في إطار 2005 ك األخير عقد في كازاخستاف سنة 2004المتحدة المتعمؽ بالمخدرات في فيينا سنة 

 .187رابطة الدكؿ المستقمة

ف ىذا االلتزاـ الصادر عف مجمس األمف ما زاؿ بحاجة إلى ترجمة فعمية كما أف القبكؿ إالكاقع ؼ       ك

 يعني إطبلؽ يد الكاليات المتحدة التي تتمتع 2001 سبتمبر 11بالكجية الجديدة التي أبداىا بعد ىجمات 

لضرب أم مكاف في العالـ تحت غطاء مكافحة اإلرىاب الدكلي لمحفاظ عمى األمف ك كذا " الفيتو"بحؽ 
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االستقرار الدكلييف، ك ىك ما تسعى إليو جاىدة بعض الدكؿ األكركبية مثؿ فرنسا ك انجمترا  تحت مظمة 

 .أمريكا ك ركسيا في حربيـ عمى تنظيـ داعش اإلرىابي في سكريا حاليا

 الثاني الفرع

  المنظمات الدولية المتخصصةدور 

بعد أف تطرقنا إلى جيكد ىيئة األمـ المتحدة لمكافحة اإلرىاب باعتبارىا الجياز الدكلي المخكؿ لو       

حفظ األمف كالسمـ في العالـ سنتطرؽ فيما يمي إلى سبؿ مكافحة االعتداءات غير المشركعة عمى المبلحة 

 الجكية كالبحرية في إطار المنظمة الدكلية لمطيراف المدني ثـ في إطار المنظمة الدكلية لممبلحة البحرية

. في الفقرات التالية

 المدني المنظمة الدولية لمطيران :الفقرة األولى

ظير إرىاب الطائرات منذ بداية الستينيات كمع كؿ مرة تقع فييا ىذه الجرائـ تتأثر اقتصاديات       

شركات النقؿ الجكم نظرا لعدـ ثقة جميكر المسافريف في سبلمة كأمف الرحبلت الجكية كلمتصدم ليذه 

 مف معاىدة شيكاغك 12الظاىرة التي لـ تكف تخضع لقكاعد قانكنية دكلية باستثناء مادة كاحدة ىي المادة 

 دعت المنظمة الدكلية لمطيراف المدني جميع الدكؿ التخاذ التدابير القانكنية كاألمنية كالكقائية 1944لسنة 

قد أسفرت جيكدىا عف إبراـ ثبلث اتفاقيات دكلية  ق الحكادث كذالطائرات لمنع كقكع ق بالمطارات ك

 المتعمقة بالجرائـ المرتكبة عمى متف 1963اتفاقية  طككيك لسنة  تتمثؿ في قمع اإلرىاب ك خاصة بمنع ك

 كالمتعمقة بمكافحة 1970اتفاقية الىام سنة  ، ك 1969 سنة  ذكالتي دخمت حيز النفا الطائرات،

 ياؿة مكنتراتفاقي ، ك كذا 1971 سنةالتنفيذاالستيبلء غير المشركع عمى الطائرات كالتي دخمت حيز 

 أعماؿ كالمتعمقة بقمع جرائـ االعتداء عمى سبلمة الطيراف المدني كالممحقة ببركتكككؿ لقمع 1971لسنة 

 .1973 سنة التنفيذالعنؼ غير المشركعة في المطارات كالتي دخمت حيز 
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تنسيؽ القكاعد الخاصة بمكافحة ىذه   في تجانس كميماقد لعبت ىذه االتفاقيات الدكلية دكرا  ك

 ترتبو مف التزاـ عمى الدكؿ ك ذلؾ نظرا لما ،188"اإلرىاب الجوي " أصبح يطمؽ عمييا الجرائـ ك التي

 .محتكاىابضركرة تعديؿ تشريعاتيا بما يتفؽ مع 

 المنظمة الدولية لممالحة البحرية: الفقرة الثانية

 الدافع نحك إبراـ اتفاقية 1985 أكتكبر 07 في 189"أكيمي الورو "تعتبر حادثة اختطاؼ السفينة        

دكلية بدعكة مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لممنظمة الدكلية لممبلحة البحرية مف أجؿ إعداد دراسة في 

المكضكع، كقد تقدمت كؿ مف دكلة مصر، إيطاليا كالنمسا باقتراح مشركع اتفاقية لقمع االعتداءات كأعماؿ 

العنؼ أك التيديد باستخداـ العنؼ لخطؼ السفف أك السيطرة عمى شخص مكجكد عمى ظيرىا أك إلحاؽ 

أضرار بيا أك بحمكلتيا أك كضع المتفجرات أك مكاد قابمة لبلنفجار بأية كسيمة كانت عمى ظير السفف 

طبقا لنصكص  ك 1992 مارس 01كدخمت حيز النفاذ في  1988 مارس 10كقد تمت المكافقة عمييا في 

مف ثـ ال يمـز  ك االتفاقية فاف كؿ صكرة مف ىده الصكر تمثؿ جريمة قائمة بذاتيا ضد المبلحة البحرية،

. ق الصكر بؿ يكفي أم منيا لتكافر االعتداء غير المشركع عمى المبلحة البحريةذاجتماع كؿ ق

  منظمة الشرطة الجنائية الدوليةدور: الفقرة الثالثة

أماـ اتساع دائرة اإلجراـ أصبح مف الضركرم تعاكف كافة األجيزة األمنية في الداخؿ كالخارج مف       

أجؿ حفظ األمف كمكافحة الجريمة،  كقد قطع التعاكف الشرطي الدكلي شكطا كبيرا كاف أبرز العبلمات 

تعرض دكر سفيما يمي سف  ك190"األنتربول "عمى ىذا التعاكف إنشاء منظمة الشرطة الجنائية الدكلية 

 .قمعو  المنظمة في منع اإلرىاب ك
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 دور األنتربول في منع اإلرىاب الدولي  -1

 بدكر حيكم في مجاؿ منع جرائـ اإلرىاب الدكلي عف طريؽ تحميؿ أنماط ؿيضطمع األنتربك      

ة لمنع كقكعيا كتجنيب األشخاص ؿاألنشطة اإلرىابية لمتكصؿ إلى نتائج تسيـ في إيجاد الكسائؿ الكفي

 كالتي دكليا، كذلؾ بكاسطة جمع كؿ البيانات المتعمقة باإلرىابييف المطمكبيف ليا،كاألمكاؿ اآلثار المدمرة 

الدكؿ األعضاء كما ساعد عمى حركة تبادؿ المعمكمات  تمده بيا المكاتب المركزية المتكاجدة عبر أقاليـ

تزكيد المنظمة بكافة كسائؿ االتصاؿ الحديثة لضماف سرعة نقؿ المعمكمات كالصكر كالبصمات سيما في 

مدل فعالية ىذا الدكر عمى حجـ  يتكقؼ احتجاز الرىائف، ك ما يتعمؽ بجرائـ خطؼ الطائرات ك

القبض عمى  إحباط العديد مف العمميات اإلرىابية كفي   االنتربكؿقد أسيمت المعمكمات المتكافرة لدييا، ك

 تمكنت السمطات اليكنانية مف القبض عمى أحد اإلرىابييف مف ألمانيا الغربية 1976 ففي سنة ،مرتكبييا

 .سابقا بفضؿ التعاكف مع األنتربكؿ

 دور األنتربول في قمع اإلرىاب الدولي  -2

يقـك األنتربكؿ بالتعاكف كتنسيؽ الجيكد مع الدكؿ األعضاء بمبلحقة كتعقب اإلرىابييف الياربيف،        

كتسميميـ كتبدأ إجراءات المبلحقة كالضبط بطمب يقدـ إلى األمانة العامة، كيشترط أف يحتكم عمى كؿ 

المعمكمات البلزمة كالمتعمقة بالمطمكب كبالكقائع التي تثبت تكرطو في إحدل جرائـ اإلرىاب الدكلي مع 

استثناء الجرائـ السياسية كالعسكرية كحينئذ تقـك األمانة العامة بإصدار نشرة دكلية إلى كافة المكاتب 

المركزية التابعة ليا كالمكجكدة عبر الدكؿ األعضاء في المنظمة، كفي حالة ضبط اإلرىابي يتـ تبميغ 

 .المكتب المركزم لمدكلة طالبة التسميـ عمى أف تسمؾ ىذه األخيرة الطرؽ الدبمكماسية البلزمة الستبلمو
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 بجرائـ اإلرىاب الدكلي متعمقةكما أف االنتربكؿ يحتفظ بممفات خاصة تحتكم عمى كافة البيانات اؿ

كيمكف عف طريؽ نشر ىده المعمكمات الكشؼ عف الجريمة مبكرا كضبط  كاإلرىابييف الدكلييف كأكصافيـ،

. 191مرتكبييا أيف ما كانكا

 :  الفرع الثالث

 (في إطار منظمة األمم المتحدة )الصكوك الدولية ذات الصمة باإلرىاب الدولي

، عندما اتخذت عصبة األمـ 1934الدكلي منذ عاـ القانكف إف اإلرىاب مدرج عمى جدكؿ أعماؿ       

 ،المعاقبة عميو أكؿ خطكة كبرل نحك تجريـ ىذا الببلء بمناقشتيا مشركع اتفاقية لمنع اإلرىاب كسابقا 

 فإنيا لـ  المشار إلييا سابقا، 1937كعمى الرغـ مف أف االتفاقية قد اعتمدت في نياية المطاؼ عاـ 

 . تدخؿ حيز النفاذ قط

 صكان قانكنيان أربعة عشرة، كضع المجتمع الدكلي  بعد إنشاء منظمة األمـ المتحدة1963منذ عاـ  ك      

ككاالتيا المتخصصة  تمؾ الصككؾ ُأعدت تحت إشراؼ األمـ المتحدة ك  ك،عالميان لمنع األعماؿ اإلرىابية

في عاـ   ك، أماـ جميع الدكؿ األعضاءاباب االشتراؾ فييا مفتكح كاف ك، الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ك

 أدخؿ المجتمع الدكلي أيضان تغييرات جكىرية عمى ثبلثة مف ىذه الصككؾ العالمية لممحاسبة 2005

 مف ذلؾ العاـ اعتمدت الدكؿ تعديبلت التفاقية جكيمية 8في   ك،تحديدان عمى التيديد الذم يمثمو اإلرىاب

 الممحؽ 2005 أكتكبر كافقت عمى كؿ مف بركتكككؿ عاـ 14في  الحماية المادية لممكاد النككية، ك

 الممحؽ 2005بركتكككؿ عاـ  باتفاقية قمع األعماؿ غير المشركعة ضد سبلمة المبلحة البحرية ك

 .ببركتكككؿ قمع األعماؿ غير المشركعة ضد سبلمة المنصات الثابتة المكجكدة عمى الجرؼ القارم

 مشركع اتفاقية شاممة بشأف تعد بمثابة أخرل ،الدكؿ األعضاء تتفاكض عمى معاىدة دكلية  ما زالت ك

ىذه االتفاقية مف شأنيا أف تكمؿ اإلطار القائـ الذم تمثمو الصككؾ الدكلية المناىضة   ك، اإلرىاب الدكلي
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أف تستفيد مف المبادئ التكجييية األساسية المكجكدة فعبلن في االتفاقيات التي كذلؾ مف شأنيا  لئلرىاب ك

جعميا  ك مف جية، أىمية تجريـ الجرائـ اإلرىابيةك تعتمد عمى ُأبرمت مؤخران بشأف مكافحة اإلرىاب، 

 ، الدعكة إلى مقاضاة المرتكبيف أك تسميميـعف طريؽ   مف جية أخرل، خاضعة لمعقاب بمكجب القانكف

 إلى أسس سياسية الذم يستندالحاجة إلى إزالة التشريعات التي تنص عمى استثناءات مف ىذا التجريـ  ك

دعكة قكية التخاذ   ك ليا،أك فمسفية أك عقائدية أك عرقية أك إثنية أك دينية أك استنادان إلى أسس مماثمة

تبادؿ  التشديد عمى ضركرة تعاكف الدكؿ األعضاء ك ك،  الدكؿ األعضاء تدابير منع األعماؿ اإلرىابية

تزكيد كؿ منيا الدكؿ األخرل بأقصى قدر مف المساعدة فيما يتعمؽ بمنع األعماؿ اإلرىابية  المعمكمات ك

 .مبلحقتيا قضائيان  التحقيؽ فييا ك ك

قد شددت الدكؿ األعضاء في استراتيجية األمـ المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب، التي اعتمدتيا  ك      

 عمى أىمية الصككؾ الدكلية القائمة لمكافحة اإلرىاب كذلؾ ، 2006سبتمبر / أيمكؿ8الجمعية العامة في 

فيما يمي مكجز ،  ك نبرز بتنفيذىا أحكاميا بتعيدىا بالنظر في أف تصبح أطرافان فييا دكف تأخير ك

 .في النقاط التالية عشر التي تتناكؿ اإلرىاب األربعةالبركتكككالت الرئيسية  لبلتفاقيات ك

اتفاقية )  الخاصة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة عمى متن الطائرات1963اتفاقية عام -1 

 192(طوكيو بشأن أمن الطيران

تأذف لقائد الطائرة بفرض تدابير معقكلة لحماية  ك ،تنطبؽ عمى األعماؿ التي تيّدد أمف الطيراف      ك 

أمف الطائرة، منيا تقييد حركة أّم شخص يرل قائد الطائرة أنو ارتكب أك بصدد ارتكاب عمؿ ييّدد ذلؾ 

تقضي بأف تقبض الدكؿ المتعاقدة عمى المجرميف كأف تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرتو  كما ،األمف

 .عمييا

                                                           
192

 - voir in : http://www.untreaty.un.org/English/terrorism/conv3.pdf         

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv1.pdf
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بشأن  تفاقية الىايا " لمكافحة االستيالء غير المشروع عمى الطائرات1970اتفاقية سنة  -2

 " اختطاف الطائرات

االستيبلء غير المشركع عمى تمؾ " قياـ أّم شخص عمى متف رحمة جكية بػىذه االتفاقية ك تجـر      

الطائرة بكاسطة العنؼ أك التيديد باستخداـ العنؼ أك أّم شكؿ آخر مف أشكاؿ التخكيؼ، كالسيطرة 

تقضي بأف تجعؿ الدكؿ األطراؼ اختطاؼ الطائرات جريمة  و ، أك محاكلة ارتكاب تمؾ األعماؿ؛"عمييا

تقضي بأف تقبض الدكؿ المتعاقدة عمى المجرميف كأف تسمميـ   كما،  يعاقب القانكف عمييا بعقكبات قاسية

تقضي بأف تساعد الدكؿ بعضيا البعض في سياؽ سير القضايا الجنائية  أخيراو ،  أك تقدميـ إلى القضاء

 .المقدمة في إطار االتفاقية

اتفاقية )  لقمع األعمال غير المشروعة الموجية ضد سالمة الطيران المدني1971اتفاقية سنة  -3

 بشأن أعمال التخريب الموجية ضد الطيران، مثل اليجمات بالقنابل خالل الرحالت الجوية (مونتلاير

 قياـ أّم شخص بقصد كبشكؿ غير مشركع بفعؿ عنيؼ ضد شخص آخر عمى  ىذه االتفاقيةـ      تجرّ 

 أك كضع جياز تفجيرم ،متف طائرة في الجك، إذا كاف مف المرجح أف ييّدد ذلؾ الفعؿ سبلمة الطائرة

عمى متف طائرة؛ أك محاكلة القياـ بذلؾ؛ أك االشتراؾ مع شخص يقـك بأفعاؿ مف ذلؾ النكع أك يحاكؿ 

تقضي بأف تعتبر الدكؿ األطراؼ في االتفاقية تمؾ األفعاؿ جرائـ يفرض القانكف عمى مرتكبييا  ك القياـ بيا

أف تسمميـ أك تقّدميـ إلى  تقضي بأف تقبض الدكؿ المتعاقدة عمى المجرميف ككما ،  "عقكبات قاسية"

 . القضاء

اتفاقية منع أعمال اإلرىاب التي تأخذ شكل جرائم ضد األشخاص و أعمال االبتزاز المرتبطة بيا  -4

، ك تـ تكقيعيا بكاشنطف،  ك قد جاءت 1971ذات األىمية الدولية و معاقبة مرتكبي ىذه األعمال لعام 

ىذه االتفاقية بالنص عمى ضركرة التزاـ الدكؿ بالتعاكف فيما بينيا التخاذ اإلجراءات الفعالة التي تراىا 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv2.pdf
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv2.pdf
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv2.pdf
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv3.pdf
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv3.pdf
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv3.pdf
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مناسبة طبقا لقكانينيا ك تشريعاتيا الداخمية،  كما تمتـز الدكؿ بإدراج تمؾ الجرائـ في قكانينيا الداخمية 

 .193الجنائية

 لمنع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فييم 1973اتفاقية سنة - 5

 عمى كبار المسؤولين الحكوميين و بشأن اليجمات المعاقبة عمييا الموظفون الدبموماسيون، و

كزير  بأنيـ رئيس الدكلة، ك" األشخاص المتمتعيف بحماية دكلية " ىذه االتفاقيةتعّرؼ ك،  الدبموماسيين

الشؤكف الخارجية، كممثؿ الدكلة أك المنظمة الحككمية الرسمي الذم يحؽ لو كألسرتو التمتع بالحماية في 

تقضي بأف تجّرـ كؿ دكلة طرؼ االعتداء عمى شخص يتمتع بحماية دكلية، بالقتؿ عمدان،  ك ؛ دكلة أجنبية

أك االختطاؼ، أك اليجكـ عمى شخصو أك المّس بحريتو، أك ارتكاب ىجمات خطرة عمى أماكف عممو 

الرسمية، أك عمى مراسبلتو الخاصة، أك كسائؿ تنقمو، أك التيديد بالقياـ بتمؾ اليجمات أك محاكلة القياـ 

كاعتبار مف " لعقكبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتيا الخطرة"بيا، كبأف تجعؿ تمؾ األفعاؿ مستكجبة 

 .ييّدد بتمؾ اليجمات أك يحاكؿ القياـ بيا شريكان في تمؾ االعتداءات

 :194(اتفاقية مناىضة أخذ الرىائن)  لمناىضة أخذ الرىائن1979اتفاقية سنة  -6

ييّدده بالقتؿ أك  كؿ شخص يأخذ شخصان آخر رىينة أك يحتجزه ك"عمى أّف ىذه االتفاقية تنص       

األذل أك االعتقاؿ بيدؼ إكراه شخص ثالث، سكاء الدكلة أك أّم منظمة حككمية دكلية، أك أّم شخص 

طبيعي أك قانكني أك أّم مجمكعة مف األشخاص، عمى اتخاذ إجراء أك التخّمي عف ىذا اإلجراء بكصفو 

شرطان صريحان أك ضمنيان لتحرير الرىينة، يككف مرتكبان لجريمة أخذ الرىائف بالمعنى المنصكص عميو في 

 ."ىذه االتفاقية
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خلٌل حسٌن، ذرائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط الجدٌد،  منشورات الحلبً الحقوقٌة،بٌروت، لبنان ،الطبعة األولى،  :انظر-  

  .19،  ص 2012
194

 -voir in : http://www/un/org/docsLaspLws?=a/res34/146   

http://www.un.org/arabic/terrorism/docs/A_RES_3166.pdf
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http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/34/146
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بشأن حيازة المواد " اتفاقية المواد النووية" لمحماية المادية لممواد النووية1980اتفاقية سنة  -7

  .النووية واستخداميا بشكل غير مشروع

ـ حيازة المكاد النككية، كاستخداميا، كنقميا، كسرقتيا، بشكؿ غير بمكجب ىذه االتفاقية تـ تجرم        

 أك خسائر ، مشركع، ككذلؾ التيديد باستخداـ المكاد النككية لمتسبب في المكت، أك إحداث ضرر فادح

إلزاـ " بالنص عمى عمى اتفاقية الحماية المادية لممكاد النككية تعديبلتُأدخمت، ك لقد كبيرة في الممتمكات

الدكؿ األطراؼ قانكنان بحماية المرافؽ كالمكاد النككية عند استعماليا محميان لؤلغراض السممية كتخزينيا 

 عمى تكسيع التعاكف بيف الدكؿ فيما يتعمؽ بسرعة اتخاذ التدابير لتحديد مكاقع المكاد ، ك التأكيدكنقميا

النككية الميّربة كاسترجاعيا، كالتخفيؼ مف أّم نتائج إشعاعية أك تخريب، كمنع الجرائـ ذات الصمة 

 ."كمكافحتيا

 المتعمق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم 1988بروتوكول سنة  -8

.                                                                                                                              الطيران المدني الدولي

تكميمي التفاقية قمع األعماؿ غير المشركعة المكجية ضد سبلمة الطيراف  يأتي ىذا البركتكككؿ ك

ليشمؿ األعماؿ  (منو 3انظر البند ) مكنتلايرنطاؽ أحكاـ اتفاقية ىذا البركتكككؿ يكّسع  كما، المدني

 .اإلرىابية في المطارات التي تخدـ الطيراف المدني الدكلي

بشأن   لقمع األعمال غير المشروعة الموّجية ضد سالمة المالحة البحرية1988اتفاقية سنة  -9

 .195األعمال اإلرىابية عمى متن السفن

نظامان قانكنيان ينطبؽ عمى األعماؿ المكّجية ضد المبلحة البحرية الدكلية شبيو ىذه االتفاقية تضع       

تجّرـ قياـ شخص باحتجاز سفينة كالسيطرة عمييا بشكؿ  كما بالنظاـ الذم ُكضع لمطيراف المدني الدكلي؛

غير مشركع، أك التيديد، أك الترىيب، أك القياـ بأعماؿ عنؼ ضد شخص عمى متف سفينة، إذا كاف مف 
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-voir in :  http://www.untreaty.un.org/English terrorism/actsmar_ar.pdf   
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 أك ، أك كضع أجيزة أك مكاد تفجيرية عمى متف سفينة،المرجح أف ييّدد ذلؾ العمؿ سبلمة مبلحة السفينة

 .أّم أعماؿ أخرل تيّدد سبلمة السفف

 التفاقية قمع األعماؿ غير المشركعة المكجية ضد سبلمة 2005بركتكككؿ سنة      كما تـ تبني 

  ك منعاستخداـ السفف كأجيزة لمقياـ بأعماؿ إرىابية؛ّ  تجريـ  يؤكد بالخصكص عمىالمبلحة البحرية

استخداـ السفف لنقؿ مختمؼ المكاد مع العمـ بغرض استخداميا لمتسبب في المكت أك في إصابات بالغة 

ـ استخداـ السفف لنقؿ أشخاص  ، كما يجرأك في أضرار فادحة، أك التيديد باستخداميا لتمؾ األغراض

 .يضع إجراءات تحكـ تفتيش سفينة ُيشتبو في ارتكابيا جريمة في إطار االتفاقية ك ارتكبكا أعماالن إرىابية؛

 المتعمق بقمع األعمال غير المشروعة الموّجية ضد سالمة المنشآت 1988بروتوكول سنة  -10

 والمتعمق باألعمال اإلرىابية عمى المنشآت الثابتة في عرض البحر الثابتة الموجودة عمى الجرف القاري

نظامان قانكنيان ينطبؽ عمى األعماؿ المكّجية ضد المنشآت الثابتة المكجكدة عمى ىذا البركتكككؿ نشئ  م ك

 .لنظاـ الذم ُكضع لحماية الطيراف المدني الدكليا يشبوالجرؼ القارم، 

 لمبركتكككؿ المتعمؽ بقمع األعماؿ غير المشركعة 2005بركتكككؿ سنة       ك يعتبر إضافة إلى 

يكّيؼ التغييرات التي ُأدخمت عمى  ك المكّجية ضد سبلمة المنشآت الثابتة المكجكدة عمى الجرؼ القارم

اتفاقية قمع األعماؿ غير المشركعة المكّجية ضد سبلمة المبلحة البحرية، كفؽ سياؽ المنشآت الثابتة 

 .المكجكدة عمى الجرؼ القارم

 196  لتمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفيا1991اتفاقية سنة  -11

،  عمى التمييز الكيميائي لتيسير كشؼ المتفجرات ببلستيكية، لمكافحة تخريب الطائرات مثبلن تنص       

جرل التفاكض بشأنيا في أعقاب تفجير )ُكضعت لمراقبة استخداـ المتفجرات الببلستيكية كالحد منو كما 
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األطراؼ بكفالة مراقبة المتفجرات غير المميزة،  ك لقد ألزمت ؛(1988سنة في  بالقنابؿ 103 اباناـرحمة 

 في إقميميا، مف قبيؿ المتفجرات التي ال تحتكم عمى أحد عكامؿ الكشؼ الكاردة في مرفؽ االتفاقية التقني؛

كاجبات منيا اتخاذ التدابير الفّعالة لحظر كمنع صناعة المتفجرات باتخاذ كؿ طرؼ، عمكمان، كما حثت 

مع خركجيا منو  الببلستيكية غير المميزة؛ كمنع دخكؿ المتفجرات الببلستيكية غير المميزة إلى إقميميا ك

نقؿ المتفجرات غير المميزة، التي ُصنِّعت أك استكردت قبؿ  فّعالة عمى حيازة ك ممارسة مراقبة صارمة ك

كفالة تدمير كامؿ المخزكف مف المتفجرات غير المميزة عدا ما ىك في حكزة الشرطة   ك،سرياف االتفاقية

اتخاذ التدابير البلزمة   ك،أك الجيش، أك استيبلكو، أك تمييزه أك إبطاؿ مفعكلو، في غضكف ثبلث سنكات

لكفالة تدمير المتفجرات غير المميزة التي ىي في حكزة الجيش أك الشرطة، أك استيبلكيا، أك تمييزىا،أك 

كفالة القياـ في أقرب كقت ممكف بتدمير أّم متفجرات   ك،  سنةخمسة عشرإبطاؿ مفعكليا، في غضكف 

 .غير مميزة ُصنعت بعد تاريخ سرياف االتفاقية بالنسبة إلى الدكلة المعنية

1997197االتفاقية الدولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابل، لسنة  -12
: 

نظامان قضائيان عالميان يشمؿ استخداـ المتفجرات كغيرىا مف األجيزة الفتاكة ىذه االتفاقية نشئ       تُ 

بشكؿ مقصكد كغير مشركع في مختمؼ األماكف العامة أك ضدىا، بغرض القتؿ أك إلحاؽ إصابات بالغة، 

نشرت عمى المؤل بمكجب قرار  اعتمدت ك ك ،أك بغرض التسبب في دمار كاسع النطاؽ باألماكف العامة

فتح باب  ك، 1997ديسمبر / كانكف األكؿ15 المؤرخ في 52/164الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

ك  1999ديسمبر / كانكف األكؿ31 لغاية 1998يناير / كانكف الثاني12التكقيع عمييا خبلؿ الفترة مف 

 أف اليجمات اإلرىابية بكاسطة المتفجرات أك غيرىا مف األجيزة المميتة أصبحت أكدت في ديباجتيا عمى

عالج ىذه اليجمات عمى تال المكجكدة  كذلؾ أف األحكاـ القانكنية المتعددة األطراؼ لكحظإذ  ك، متفشية

اتخاذ تدابير  اقتناعا منيا بالحاجة الممّحة إلى تعزيز التعاكف الدكلي بيف الدكؿ في ابتكار ك ك، نحك كاؼ
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ذ ترل أف كقكع مثؿ ىذه ،  عممية لمنع مثؿ ىذه األعماؿ اإلرىابية كلمحاكمة مرتكبييا كمعاقبتيـ فعالة ك كا 

 ك يمكف أف نخمص مف تعداد ىذه االتفاقيات أنيا األعماؿ مسألة تسبب عظيـ القمؽ لممجتمع الدكلي ككؿ

أتت كرد فعؿ لبعض حكادث العنؼ التي تحدث لشخصيات أك ضد أىداؼ لدكؿ ك عميو تأتي مفيدة 

بحالة محددة ك تتسـ بالمحدكدية في المعالجة بعيدة عف إعطاء مفيـك كاسع لمظاىرة بالنتيجة عدـ االتفاؽ 

 .عمى مفيـك محدد لئلرىاب الدكلي 

 .1999االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب، لسنة  -13

تقضي بأف تتخذ األطراؼ خطكات لمنع كمكافحة تمكيؿ اإلرىابييف، بشكؿ مباشر أك غير مباشر،       

عف طريؽ جماعات تّدعي السعي إلى غايات خيرية أك اجتماعية أك ثقافية، أك تشجع أنشطة غير 

يؿ مف يمّكلكف اإلرىاب مسؤكلية ـُتمـز الدكؿ بتح ك مشركعة مثؿ االتجار بالمخدرات أك تيريب األسمحة؛

مصادرة األمكاؿ المكّجية إلييا،  تجميد ك  عمى تحديد األنشطة اإلرىابية، ك، كما نصتمدنية جنائية، ك

لـ تعد األسرار المصرفية مبرران كافيان   ك، ككذلؾ تقاسـ األمكاؿ المصادرة مع دكؿ أخرل، حسب الحالة

 .لبلمتناع عف التعاكف

 

2005198االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرىاب النووي لسنة  -14
.  

األىداؼ الممكنة، بما في ذلؾ منشآت الطاقة  مجمكعة كبيرة مف األفعاؿ كىذه االتفاقية تشمؿ       

ك قد ، تشمؿ التيديد بارتكاب تمؾ الجرائـ كمحاكلة ارتكابيا كاالشتراؾ فييا ك ،المفاعبلت النككية النككية ك

تشجع الدكؿ عمى التعاكف في منع اليجمات ك ،  عمى تسميـ أك مقاضاة مرتكبي تمؾ الجرائـنصت

جراءات تسميـ المطمكبيف اإلرىابية بتبادؿ المعمكمات ك ، ك كذلؾ التعاكف في سياؽ التحقيقات الجنائية كا 

تأميف )الحاالت التي تمي األزمات  ك (مساعدة الدكؿ عمى حؿ األزمات)تتناكؿ كبلن مف حاالت األزمات 
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، ك قد صادقت عمييا الجزائر بتحفظ بمكجب المكاد النككية عف طريؽ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية

 .2010-11-03 المؤرخ في 270/10المرسـك الرئاسي رقـ 

 : المطمب الثاني

 الجيود اإلقميمية لمكافحة اإلرىاب الدولي

إف مسألة التصدم لمجريمة كمحاصرتيا تبدأ بكضع اآلليات التشريعية كالقضائية مف طرؼ كؿ       

دكلة،  كبخصكص الجريمة اإلرىابية فقد تباينت السياسات الجنائية لمدكؿ كاختمفت تجاربيا في مكافحة 

اإلرىاب إال أنيا اعتمدت في المقاـ األكؿ حماية أمنيا كفرض سيادتيا عمى أراضييا سيما بعد اتساع 

رقعة التيديدات اإلرىابية كأماـ تعثر الجيكد في التكصؿ إلى إبراـ معاىدة دكلية تعنى بتعريؼ اإلرىاب 

كتضع أسس كآليات مكافحتو فقد ظيرت الحمكؿ الجزئية لمكاجية تمؾ األنشطة الخطيرة عف طريؽ إبراـ 

 كسف تشريعات داخمية،  ك لقد ادت متطمبات مكافحة اإلرىاب ك اإلجراـ المنظـ بصفة اتفاقيات إقميمية

عامة الى تطكير غير مسبكؽ في أساليب التعاكف االمني  تتمثؿ في اتفاقيات ثنائية ك إقامة ك تنفيذ 

، ك بناءا عمى ذلؾ سنحاكؿ التعريج عمى أىـ الجيكد 199مشركعات مشتركة عبلكة عمى الشرطة الفدرالية 

اإلقميمية مع دراسة التجربة الجزائرية بكصفيا نمكذج لمكافحة اإلرىاب عمى الصعيد الداخمي ك اإلقميمي ك 

 بالجزائر 32الدكلي، ك ىك ما أكد عميو البياف الختامي الجتماع مجمس كزراء الداخمية العرب في دكرتو 

 .200 2015 مارس 12في 
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 : الفرع األول

 1977 لسنة االتفاقية األوربية لقمع اإلرىاب

نو إلما كاف مف األىداؼ الرئيسة لبلتحاد األكربي الحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ؼ      

حيث أدانت الجمعية االستشارية لممجمس اإلرىاب في منذ تأسيسو قد اىتـ بمكاجية ظاىرة اإلرىاب الدكلي 

طالبت الدكؿ األكربية بضركرة تشديد العقاب عمى اإلرىابييف كما   ك201تكصياتيا العديد مف قراراتيا ك

 أعمف األميف العاـ 1976 جكيمية 12خذ مكقؼ أكربي مكحد ضد اإلرىاب الدكلي كفي أأكصت بضركرة 

لمجمس أكربا عف انتياء لجنة الكزراء مف كضع اتفاقية أكربية لمكافحة اإلرىاب كقد تمت المكافقة عمييا 

 .1977 أكت 4كدخمت حيز التنفيذ في 

  االتفاقيةمضمون :الفقرة األولى

ست عشرة مادة   مف  ديباجة ك1977تتككف االتفاقية األكربية لقمع اإلرىاب الدكلي  المبرمة سنة       

مف القانكف كجاء في الديباجة أف اليدؼ مف االتفاقية اتخاذ تدابير فعالة لتأكيد عدـ إفبلت اإلرىابييف 

 .202قد نصت المادة األكلى عمى الجرائـ التي تشكؿ إرىابا دكليا كتطبيؽ عقكبات رادعة عمييـ ك

الشيء المبلحظ أف االتفاقية تفادت كضع تعريؼ لمجريمة اإلرىابية كعكضا عف ذلؾ أكردت بيانا  ك

كيترتب عمى انتفاء الصبغة  سياسياؿطابع اؿ ذات جرائـباألفعاؿ التي تعد جرائـ إرىابية مع استثناء اؿ

 .203السياسية لمجريمة جكاز تسميـ مرتكبييا

 االنتقادات الموجية لالتفاقية األوربية لقمع اإلرىاب :الفقرة الثانية

بالرغـ مف أف االتفاقية األكربية لقمع اإلرىاب تعد بحؽ محاكلة  جادة ك ضركرية لمكاجية اإلرىاب       

 :ِخذ عمييا بعض االنتقادات أىميا ما يميأُ نو أعمى مستكل إقميمي كبير مثؿ القارة األكربية إال 
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 .المشروع  للطائرات المدنٌة  وأعمال التخرٌب التً تستهدف شركات النقل الجوي
202

 .1977من االتفاقٌة األوروبٌة لقمع اإلرهاب لسنة  (5-1 )المادة األولى فقرة: انظر فً ذلك  
203
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التجريد عند تطرقيا لؤلفعاؿ اإلرىابية التي تشكؿ جرائـ معاقب  عبارات تتسـ بالعمكمية ك استخداـ ألفاظ ك- 

 .عمييا مما يفتح المجاؿ لمتفسير الكاسع لنصكص المادتيف األكلى كالثانية منيا

" ارتكاب عمل من أعمال العنف الخطيرة "غمكض المعيار الذم تبنتو المادة الثانية مف االتفاقية بنصيا  - 

في  إلى تفسيرات تعسفية مف جانب الدكؿ األعضاء كال محالة يؤدم ما ىذا  ككف كؿ عنؼ يتسـ بالخطكرة ك

. 204تمؾ التي تخرج عنيا تحديدىا لؤلفعاؿ التي تدخؿ ضمف دائرة اإلرىاب ك

 الثاني الفرع

 1998 لسنة  لمكافحة اإلرىابةتفاقية العربياال

مف أالذم أصبح ييدد  لقد أدركت جميع الدكؿ العربية خطكرة إىماؿ المكاجية المشتركة لئلرىاب ك      

استقرار الكطف العربي كمصالحو الحيكية لذلؾ فقد عمؿ كزراء الداخمية كالعدؿ العرب عمى البحث عف  ك

تـ كضع اتفاقية في ىذا حيث آلية عربية مشتركة تيدؼ إلى تعزيز التعاكف لمكافحة الجريمة اإلرىابية 

 صدرت بمكجب قرار مف مجمس الكزراء العرب ك الداخمية في اجتماعو  مادة42الشأف تتككف مف 

، ك تـ بدأ النفاذ 1998 أفريؿ 22المشترؾ الذم عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية بتاريخ 

قد راعت أحكاـ ىذه االتفاقية مبادئ الشريعة اإلسبلمية  ك منيا،  40 كفقا لممادة 1999 مام 07بتاريخ 

ميثاؽ ىيئة  أسسو ك مبادئ القانكف الدكلي ك الداعية إلى األخبلؽ الدينية السامية ك النابذة لئلرىاب ك

األمـ المتحدة مع التأكيد عمى حؽ الشعكب في الكفاح المسمح ضد االحتبلؿ األجنبي كفقا لمبادئ األمـ 

التدابير المكضكعة   مفيـك اإلرىاب كجانبدراسة أىـ  ما جاء في االتفاقية مف نقـك بفيما يمي  المتحدة ك

 .لمكاجيتو
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  لمكافحة اإلرىابةتفاقية العربياال في ظل مفيوم اإلرىاب :الفقرة األولى

      لقد جاء في ديباجة االتفاقية باف الدكؿ العربية المكقعة ترغب في تعزيز التعاكف فيما بينيا لمكافحة 

 تعريفا الجرائـ اإلرىابية ك التي تيدد أمنيا ك استقرارىا ك تشكؿ خطرا عمى مصالحيا الحيكية،  ثـ أعطت

كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أك التيديد "   بأنو اإلرىاب حيث عرفت في الفقرة الثانية مف المادة األكلىكصفيا

بو أيا كانت بكاعثو أك أغراضو يقع تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي ييدؼ إللقاء الرعب بيف 

الناس أك تركيعيـ أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد 

حد المكارد الكطنية أالمرافؽ أك األمبلؾ العامة أك الخاصة أك احتبلليا أك االستيبلء عمييا أك تعريض 

 ."لمخطر

كؿ جريمة أك شركع فييا ترتكب تنفيذا لغرض " ثـ اتجيت االتفاقية لتعريؼ اإلرىاب الدكلي بأنو       

يعاقب عمييا قانكنيا  إرىابي في أم مف الدكؿ المتعاقدة سكاء عمى رعاياىا أك ممتمكاتيا أك مصالحيا ك

يعد مف الجرائـ اإلرىابية الجرائـ المنصكص عمييا في االتفاقيات التالية ما عدا ما استثنتو   ك"الداخمي

 :205منيا تشريعات الدكؿ األعضاء أك التي لـ تصادؽ عمييا

ىاب الدكلي عمى سبيؿ الحصر رأخرجتيا مف دائرة اإل  االتفاقية استثنت بعض األعماؿ ك نجدك    

ىي عمى  كك ذلؾ ما جاء في المادة الثانية منيا بمعنى ال يجكز التكسع في تفسيرىا أك القياس عمييا 

 :التاليالنحك 

تقرير المصير كفقا لمبادئ  جؿ التحرر كأالكفاح المسمح ضد العدكاف أك االحتبلؿ األجنبي مف  -

 .206 عمؿ يمس بالكحدة الترابية ألم مف الدكؿ العربيةالمفيكـ كؿيخرج عف ذلؾ  القانكف الدكلي ك

زكجاتيـ أك  الجرائـ السياسية ما عدا الحاالت الخاصة بالتعدم عمى رؤساء الدكؿ األعضاء ك -

نكاب الرؤساء أك رؤساء الحككمات أك الكزراء ك التعدم عمى األشخاص ذكم  أصكليـ ك فركعيـ ك

                                                           
205

 .1998المادة األولى من االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب لسنة : انظر فً ذلك بالتفصٌل  -
206

 .1998 من االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب لسنة 01 فقرة 02المادة : انظر فً ذلك - 



  اإلرىاب الدكليجريمة:  األكؿالباب

 

126 
 

كذا القتؿ العمِد  الحماية الدكلية بما فييـ السفراء كالدبمكماسييف في الدكؿ األعضاء أك المعتمديف لدييا ك

   جرائـ تصنيع أك تيريب أك حيازة األسمحة  اإلتبلؼ لمممتمكات العامة ك أعماؿ التخريب ك السرقة ك ك

 .207غيرىا مف المكاد التي تعد الرتكاب جرائـ إرىابية الذخائر أك المتفجرات ك ك

الداخمي      بذلؾ تتضح نية الدكؿ العربية المتعاقدة في تبني تفرقة كاضحة بيف جرائـ اإلرىاب  ك      

ضركرية   كميمةف ىذه التفرقة ك أسيما الجؿ التحرر أالكفاح المسمح مف  كذا الدكلي كك جرائـ اإلرىاب 

حؽ الفمسطينييف في المقاكمة ضد  ك" القضية الفمسطينية" ىي   العربية كلؤلمة  األكلىقضيةاؿ  نصرةفي

 .المحتؿ اإلسرائيمي 

  تدابير مكافحة اإلرىاب الدولي:الفقرة الثانية

تتعمؽ بتدابير مكافحة  لمكافحة اإلرىاب عمى نكعيف مف التدابير األكلى ةتفاقية العربياالنصت       

 ىذه قمعبتدابير  فيما تتعمؽ اإلجراءات الثانية اإلرىاب ك األعماؿ اإلرىابية يطمؽ عمييا تدابير المنع ،

. الظاىرة 

نصت االتفاقية عمى عدة تدابير لمنع جرائـ اإلرىاب الدكلي تمتـز بيا الدكؿ المتعاقدة :  المنعتدابير  :أوال

 :ىي ك

الحيمكلة دكف اتخاذ أم دكلة أراضييا مسرحا لتخطيط أك تنظيـ أك تنفيذ جرائـ إرىابية أك الشركع  -

 .لدييافييا كمنع تسمؿ اإلرىابييف كتدريبيـ أك إيكائيـ 

تطكير ك تعزيز األنظمة المتصمة بإجراءات المراقبة كتأميف الحدكد كالمنافذ البرية كالبحرية لمنع  -

 .التسمؿ منيا 
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 فييـ أعضاء البعثات الدبمكماسية كالقنصمية فتعزيز نظـ تأميف كحماية الشخصيات بـ -

 .األعضاءكالمنظمات اإلقميمية كالدكلية المعتمدة لدل الدكؿ 

تطكير أنشطة اإلعبلـ األمني كتنسيقيا مع األنشطة اإلعبلمية في كؿ دكلة كفقا لسياستيا  -

حباط   .مخططاتيااإلعبلمية بغرض الكشؼ عف أىداؼ التنظيمات اإلرىابية كا 

 خاصة بقمع اإلرىاب تدابير أخرل مادتيا الثالثة العربية فياالتفاقية تضمف نص : تدابير القمع: ثانيا

 :ك ىيالدكلي تمتـز بيا كؿ دكلة عضك 

القبض عمى مرتكبي جرائـ اإلرىاب كمحاكمتيـ كفقا لمقانكف الكطني أك تسميميـ كفقا إلحكاـ ىذه  -

 .التسميـاالتفاقية أك االتفاقيات الثنائية المبرمة بيف الدكلتيف الطالبة كالمطمكب إلييا 

ميف حماية فعالة لمعامميف في ميداف العدالة الجنائية ككذا لمصادر المعمكمات عف الجرائـ أت -

 .208تكفير ما يمـز مف مساعدات لضحايا اإلرىابمع لشيكد  ااإلرىابية ك

إقامة تعاكف فعاؿ بيف األجيزة المعنية كبيف المكاطنيف لمكاجية اإلرىاب بما في ذلؾ إيجاد  -

ضمانات كحكافز مناسبة لمتشجيع عمى اإلببلغ عف األعماؿ اإلرىابية كتقديـ المعمكمات التي 

 .التعاكف في القبض عمى مرتكبييا تساعد عمى كشفيا ك

 الدوليالتعاون القضائي العربي لمكافحة اإلرىاب : الفقرة الثالثة

 لمكافحة اإلرىاب عمى عدة كسائؿ لتحقيؽ تعاكف قضائي في مجاؿ جرائـ ةتفاقية العربياالنصت  لقد 

 :اإلرىاب الدكلي ك خمؽ آلية عربية فعالة لمكاجيتو كمف أىـ ىذه الكسائؿ

 تسميم المجرمين: أوال   
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نصت المادة الخامسة مف االتفاقية عمى تعيد الدكؿ األعضاء بتسميـ المتيميف أك المحككـ عمييـ في 

 الجرائـ قد استثنى مف نطاؽ التسميـ المطمكب تسميميـ مف أم مف ىذه الدكؿ ك الجرائـ اإلرىابية ك

 .السياسية ك العسكرية ك الجرائـ اإلرىابية 

 اإلنابة القضائية: ثانيا   

نصت المادة التاسعة مف االتفاقية عؿ حؽ كؿ دكلة عضك أف تطمب مف دكلة متعاقدة أخرل القياـ       

 سماع  خاصةك يشمؿ بصفةنيابة عنيا بأم إجراء قضائي متعمؽ بدعكل ناشئة عف جريمة إرىابية  ك

 . الشيكد ك تبميغ الكثائؽ القضائية ك القياـ بأعماؿ التفتيش ك المعاينات ك الحجز

أجازت المادة العاشرة لمدكلة المتعاقدة المطمكب منيا تنفيذ اإلنابة القضائية رفض تنفيذىا في        كما 

الدكلة حالتيف إذا كانت الجريمة المطمكب تنفيذ اإلنابة القضائية بشأنيا محؿ تحقيؽ أك محاكمة في ىذه 

 .ىذه الدكلة أك نظاميا العاـ مفأإذا كاف تنفيذ ىذه اإلنابة مف شأنو المساس بسيادة كأك 

ك أك ىي أف مكافحة اإلرىاب ال تمر عبر طريؽ كاحد حسب رأيي  ميمةينبغي التأكيد عمى حقيقة  ك     

      أف تكظؼ جميع اإلمكانيات األمنية  إنما ينبغي أف تستخدـ كؿ الكسائؿ المتاحة ك كسيمة بعينيا ك

 بمختمؼ المصطمحات مثؿ التطرؼ   اإلعبلمية مف اجؿ نبذ العنؼ التربكية ك السياسية ك ك القضائية ك

 ك 209ك ىك ما يطمؽ عميو في عصرنا ىذا العنؼ السياسي الديني ك التعصب ك االستشياد أك الفدائية

. 210الحياة اإلنسانية المشاعر ك احتراـ القيـ ك كاألخرل عمى السبلمة الجسدية االعتداء كذا صكر 

 الثالث الفرع

التجربة الجزائرية في مكافحة اإلرىاب 

،  عمى الصعيد الداخميات خاصة مف أجؿ مكافحة اإلرىابعتمجأ بعض الدكؿ إلى إصدار تشرم        

 لممتطمبات مبلئمةكتفي البعض اآلخر في إجراء تعديبلت عمى القكانيف القائمة حتى تككف أكثر مفي حيف 
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، ك قد كضعت الجزائر قكانيف خاصة لتجريـ األعماؿ اإلرىابية       التي تفرضيا عمميات مكاجية اإلرىاب

، ك لجأت إلى 211ك تمكيميا نظرا لتطكر الظاىرة ك أسست جياز قضائي لمتابعة ك عقاب اإلرىابييف

ات الصادرة في عسمسمة التشرم نمكذج قانكني لمكافحة اإلرىاب نظرا لخصكصيةؾدراسة التجربة الجزائرية 

 بفضؿ التدابير التي اتخذتيا عمى الصعيد النجاح الذم حققتو مف جية أخرل ك، ىذا الشأف مف جية

 ف تشريعات بمكجب أكامر ك قكانيف ذات صمة بمعالجة الظاىرة منياسالجزائر ب ت حيث بدأالداخمي

تأكدت النية بصدكر قانكف استعادة   كخطكة أكلى لفتح باب التكبة ك95/12حمة بمكجب رقـ رتدابير اؿ

 01-05 ك كذا قانكف المصالحة  المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ ك06/01األمر ثـ  99/08الكئاـ المدني 

 ك 02-12المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ ك تمكيؿ مكافحة اإلرىاب المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر 

،  ك منيا اإلجراءات التي كانت عمى الصعيد 212 2015-02-15 الصادر بتاريخ 06-15القانكف رقـ 

 .الدكلي مف أجؿ تعزيز التعاكف في ىذا اإلطار ك ىك ما نتناكلو في الفقرات التالية

 المعالجة القانونية لمظاىرة : الفقرة األولى

       لقد عمد المشرع الجزائرم لمعالجة ظاىرة اإلرىاب إلى سف عدة تشريعات متعاقبة بتطكر الجريمة 

 إلى ككف تفطف  بعدما12-95ك الكسائؿ المرتكبة ، ك كاف أكليا اتخاذ تدابير الرحمة بمكجب األمر 

كر عمى أرض ذتفعالة  لـ تؤد إلى نتيجة ميدانية 92/03 مف المرسكـ التشريعي 40مقتضيات المادة 

أكلئؾ المذيف تابكا مف ف مف تاريخ صدكره لتمكيف اشيرك ىك  سريانوالكاقع، فنظرا لضيؽ الكقت المحدد ؿ

كؿ ذلؾ حكامو، أضؼ إلى ذلؾ محاكلتو كضع آليات تطبيؽ ىذه اإلجراءات مف أمف االستفادة اإلرىابييف 

 لبمكرة فكرة البحث عف بدائؿ أكثر نجاعة لكضع حد لمظاىرة اإلرىابية بالجزائر بنص جديد ا كافيكاف سببا

أدؽ مدلكال في تحديد الضمانات المكضكعة لحماية الخاضعيف  أكثر قابمية لمتطبيؽ عمى أرض الكاقع ك

أك أككػؿ تطبيؽ مقتضيات األمر المتضمف تدابير الرحمة لمسمطات اإلدارية أك المدنية ك قد ألحكامو، 
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السمطات لككيؿ الجميكرية تمؾ  مف طرؼ الفاعؿفي حالة ثبكت ارتكاب الجرائـ يحاؿ   ك،العسكرية

 ، ك قد خص المشرع المستفيديف مف مقتضيات ىذا المختص الذم يتابع المعني كفقا لئلجراءات المعتادة

، ثـ جاءت المرحمة الثانية بعد صدكر 213األمر في شكميف اإلعفاء مف المتابعة ك التخفيؼ مف العقكبات 

قناعة المشرع في فشؿ الحؿ  نظرا الستفحاؿ الظاىرة اإلرىابية ك 99/08قانكف استعادة الكئاـ المدني رقـ 

المكاجية مع اإلرىابييف خاصة مع عدـ استجابتيـ لتدابير الرحمة، لـ يكف بكسع المشرع إال  األمني ك

التفكير في كضع آليات قانكنية أكثر فعالية لتجسيد الرحمة،  تطكير ىذه الفكرة إلى مفيكـ أكثر رحابة، ك

الجماعات انشقاقات بيف صفكؼ  ات حادة كؼالخالعمميات اإلرىابية كظيكر حدة خاصة بعد انخفاض 

 99/08 تحت رقـ 1999 جكيمية 13، مما ىيأ الجك لبمكرة قانكف الكئاـ المدني الصادر بتاريخ اإلرىابية

الذم حاكؿ احتكاء ظاىرة اإلرىاب بغرض استعادة الكئاـ المدني ك منح فرصة لئلرىابييف لمعكدة عف 

 ك المراسيـ 01-06نشاطاتيـ اإلجرامية ، ك بعد صدكر قانكف السمـ ك المصالحة الكطنية طبقا لؤلمر 

 . الذم جاء تجسيدا لتمؾ اإلرادة القكية لمدكلة الجزائرية في كضع حد نيائي لئلرىاب 214التطبيقية لو 

غير أف ىذه التدابير لـ تشؼ غميؿ المنظمات الدكلية مثؿ منظمة العفك الدكلية ك المجنة الدكلية       

لمصميب األحمر المتعمقة بدراسة حقكؽ اإلنساف التي كانت ميمتيا إعطاء تفسيرات حكؿ التجاكزات 

المرتكبة في إطار مكافحة ظاىرة اإلرىاب ك كدا فيما يخص إجراءات العفك عف اإلرىابييف دكف محاكمة 

  .215ك التحقيؽ في حاالت االختفاء ك تجمى ذلؾ مف خبلؿ رفعيا عدة تقارير في ىذا الشأف 

       أما المرحمة الثالثة فجاءت في ظؿ المعالجة القانكنية ضمف قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ     

ك تمكيؿ اإلرىاب ك مكافحتيما ، ك ال شؾ باف مكضكع مكافحة جريمة تبييض األمكاؿ ك تمكيؿ اإلرىاب 

يثير جدال كبيرا يتعمؽ بتداخؿ مفاىيميا مع الجريمة المنظمة لكجكد ترابط بيف جريمة اإلرىاب الدكلي     

ك باقي الجرائـ بالمنظمات اإلجرامية، حيث أف األكلى بما تممكو مف مكارد مالية ك خبرة في مجاؿ اإلجراـ 
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ال تتكاف في تقديـ يد العكف لمثانية التي تستعيف بأساليب ك كسائؿ الجريمة المنظمة ك ما تسمكو مف 

تبييض األمكاؿ لتيريب األسمحة ك االتجار بيا بيدؼ تكفير مكارد التمكيؿ ، ك عميو انتبو المشرع 

 01-05الجزائرم لخطكرة الجريمتيف ك خصيما بقانكف مستقؿ خضع لعدت تعديبلت بدءا مف قانكف 

 المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ ك تمكيؿ اإلرىاب ك مكافحتيما مركرا 2005-02-06الصادر في 

-15 ك أخيرا قانكف 01-05 الذم يعدؿ ك يتمـ قانكف 2012-02-13 المؤرخ في 02-12باألمر رقـ 

، ك قد أتى ىذا القانكف بإجراءات جديدة متأثرا بسياسة التشريع الدكلية 2015-02-15 الصادر في 06

السيما اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات ك المؤثرات العقمية ك االتفاقية 

العربية لمكافحة اإلرىاب ك االتفاقية الدكلية لقمع ك تمكيؿ اإلرىاب ك اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

 .الجريمة عبر الكطنية 

       ك إف أىـ ما جاء في ىذه القكانيف ىك تعريؼ جريمة تبييض األمكاؿ ك تمكيؿ اإلرىاب بمكجب 

،ك ىذا لضخامة األمكاؿ غير المشركعة التي تقـك المنظمات 216المادة الثانية منو ك المادة الثالثة

اإلجرامية بتبييضيا بيدؼ إضفاء صفة المشركعية عمييا ك لذا لجأ المشرع إلى كضع آليات لمحيمكلة مف 

انتشارىا عمى المستكل الداخمي ك الخارجي ك إخفاء مصدرىا غير المشركع عف طريؽ تصديرىا أك 

إيداعيا إلى مصارؼ لدكؿ أخرل أك تكظيفيا أك استثمارىا في أنشطة غير مشركعة لئلفبلت مف الضبط 

ك المصادرة  ك مراقبة عمميات اإليداع ك التفريؽ لؤلمكاؿ مف خبلؿ عمميات مالية تيدؼ إلى إزالة أثرىا 

التي قد تشير إلى مصدر تمؾ األمكاؿ ، ك يتعيف إثبات ىكية الزبائف مف طرؼ البنكؾ ك التحقؽ مف 

مصدر تمؾ األمكاؿ ك كجيتيا عف طريؽ ىيئة متخصصة ك ىي خمية االستعبلـ المالي التي تتعاكف مع 

 .الييئات المصرفية ك الييئات القضائية ك االعتماد عمى التعاكف الدكلي 
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     ك عميو نبلحظ بأف المشرع الجزائرم خكؿ لمييئة المتخصصة أف ُتطِمَع ىيئات الدكؿ األخرل التي 

تمارس مياـ مماثمة عمى المعمكمات المتكفرة لدييا حكؿ العمميات التي تيدؼ إلى تبييض األمكاؿ أك 

تمكيؿ اإلرىاب في إطار المكاثيؽ الدكلية ك األحكاـ القانكنية الداخمية ، كما يدخؿ في ىذا المجاؿ التعاكف 

القضائي بيف الجيات القضائية الجزائرية ك األجنبية خبلؿ التحقيقات ك المتابعات ك اإلجراءات القضائية 

المتعمقة بتبييض األمكاؿ ك تمكيؿ اإلرىاب في ظؿ احتراـ االتفاقيات الدكلية الثنائية ك المتعددة األطراؼ 

 . في ىذا المجاؿ

 :جيود الجزائر عمى الصعيد الدولي: الفقرة الثانية

تمكنت مند التي  الدبمكماسية الجزائرية نشاط تتمثؿ جيكد الجزائر عمى الصعيد  الدكلي أساسا في     

أك ما يطمؽ عمييا بالعشرية خبلؿ عشرية اإلرىاب ييا  مف كسر طكؽ العزلة المفركضة عؿ1999سنة 

لقد تميزت الدبمكماسية الجزائرية   ك،نجحت في استعادة مكانتيا الطبيعية عمى الصعيد العالمي كالسكداء، 

لؾ في البحث عف حمكؿ لرفع التحديات ذ بك أسيمتالفعاؿ في شتى المحافؿ الدكلية  بحضكرىا القكم ك

إشكالية  ك نزع السبلح  األمف الدكلي ك منيا القضايا المتعمقة باإلرىاب ك التي تكاجو المجمكعة الدكلية ك

 .حكار الحضارات حماية البيئة ك التنمية ك

 مؼ  الساحة الدكلية كإلى لعكدتيا مجمس األمف تكريسا في 2003جاء انتخاب الجزائر سنة  ك       

 مسار إصبلح المنظكمة األممية مف خبلؿ تأسيس مجمس فيذلؾ شكؿ مممكس لمعرفاف بإسياميا النشيط 

 بشكؿ خاص اإلستراتيجية الدكلية لمكافحة اإلرىاب التي لجنة تعزيز السبلـ ثـ ك حقكؽ اإلنساف ك

 .اعتمدتيا األمـ المتحدة

 ساىمت  كماإف الجزائر التي تعمؿ جاىدة مف أجؿ التكقيع عمى اتفاقية دكلية شاممة حكؿ اإلرىاب،      

كما  ،"فكركميد"منتدل ك  إطار المنتدل المتكسطيفيدكنة سمكؾ لمكافحة اإلرىاب ـ استصدار مبفعالية ؼ

 بفعالية أسيمتلقد  لـ تنفؾ عف المطالبة بضركرة إبراـ اتفاقية دكلية شاممة بخصكص قضية اإلرىاب ك
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 كما ،، في إطار المنتدل المتكسطي لحث الدكؿ المشاركة فيو عمى تبني مكقؼ مكحد ضد اإلرىاب كبيرة

العربي  لمكافحتو عمى الصعيد اإلفريقي ك دعت أيضا إلى إبراـ عدد مف االتفاقيات لمكقاية مف اإلرىاب ك

 " البحكث حكؿ اإلرىاب المركز اإلفريقي لمدراسات ك" لقد ُتكجت تمؾ الجيكد بتأسيس  كاإلسبلمي، ك

CAERT"  217ةالعاصـ الجزائرق مقر ك
. 

الذم استيدؼ المكقع الغازم  2013 جانفي 17 ك 16  ك كاف اعتداء تقنتكريف األخير خبلؿ يكمي 

الذم قامت بو مجمكعة إرىابية متعددة الجنسيات مف حكالي ستة  (إف أميناس)  في الجنكببتيقنتكريف

 الذم لف اإلرىاب عـز الجزائر عمى مكاجية جنسيات دخمت إلى الجزائر عبر الحدكد الجنكبية، الذم أكد

كما بينف قدرات الجزائر في مكاجية مثؿ ىذه االعتداءات بكؿ  ،  حسب سياستيا الثابتة" تنازؿأم"قدـ لو ت

 .احترافية

  22  في مداخمتو خبلؿ الدكرة أنذاؾ الكزير المنتدب المكمؼ بالشؤكف المغاربية ك اإلفريقيةأكد  لقدك      

 عـز الجزائر عمى مكاجية أكدىذا الحدث الذم إف "بما يمي  اإلفريقيلممجمس التنفيذم لبلتحاد العادية 

 ك الدكلية اإلقميمية يجعؿ الجزائر تتخمى عف مسؤكلياتيا أفال يمكف ك  تنازؿ أم لف يقدـ لو ك اإلرىاب

 الكفد ترأس عندما أيضا أكضحك ، " كاجب الجكار مع مالي ك بمداف المنطقةأك اآلفةفي مكافحة ىذه 

 يتمثؿ في اإلرىابية الدافع الكحيد لممجمكعة باف اإلفريقي المجمس التنفيذم لبلتحاد أشغاؿالجزائرم في 

 تمؾ ىدؼ كافك  ، لمخطر"ناسمـ أفبعي"  ك تعريض الحقؿ الغازم األشخاصقتؿ اكبر عدد ممكف مف 

 المكقع أىمية المتطكرة التي تحتكل عمى كسائؿ تدمير كاسع النطاؽ ك أسمحتيا ك اإلرىابيةالمجمكعة 

 ك محاكلتيا اخذ رىائف خارج التراب الكطني كؿ ذلؾ حمؿ األبرياءتنفيذ خطتيا بقتؿ الضحايا ؿالحساس  

 القياـ بعمؿ سمح بتفادم مجزرة حقيقية بيف إلىالجيش الجزائرم الذم اثبت احترافيتو ك خبرتو ك نجاعتو 

 .الرىائف ك كارثة اقتصادية ك ايككلكجية كاسعة النطاؽ
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       كما أكد رئيس الحككمة الجزائرية في تصريحو بمناسبة إعادة تشغيؿ الكحدة األكلى مف مصنع 

ك االحتفالية بمناسبة تأميـ المحركقات ك تأسيس المركزية النقابية باف الجزائر " بعيف أميناس"الغاز 

 .218تعرضت لعدكاف إرىابي دكلي كاف ييدؼ إلى ضرب استقرارىا

  المجكء إلى القكة لمقضاء عمى اإلرىاب  الجزائر تؤكد دائما في المناسبات الدكلية باففك عميو فإ       

يعكد إلى المسؤكلية الفردية لمدكؿ " كاجبا"بؿ " مشركعا"الجريمة المنظمة العابرة لؤلكطاف ليس فقط أمرا  ك

تكتسي طابعا ممحا باتت ف ىذه المسؤكليات ،  ك إالمجتمع الدكلي كالمسؤكلية الجماعية لبمداف المنطقة ك

  في نيجيريا أكأكف الجماعات اإلرىابية تحاكؿ تكسيع نطاؽ نشاطاتيا سكاء في منطقة الساحؿ  إخاصة ك

حسب مكقؼ الجزائر القضاء عمى اإلرىاب بجميع يمثؿ  ك اإلجراء  ف ىذا المسعىك إفي الصكماؿ، 

 في الكقت نفسو ك ىذا راجع لتكسع المجكء إلى القكة مقاربة مزدكجة قائمة عمى الحؿ السياسي كأشكالو 

 10)في  االعتداء الذم نفذ بمنطقة ككنا  مثؿ ذلؾكنطاؽ ك عمميات الجماعات اإلرىابية في ىذه الدكؿ، 

 عف تضامنيا مع ك أعربتبشدة ىذه االعتداءات اإلرىابية   رسميا كأدانت الجزائر نجد( 2013جانفي 

في ك اإلفريقية في تصريحو بأديس أبابا المنتدب المكمؼ بالشؤكف المغاربية ك لقد أكد الكزير مالي، دكلة 

الجريمة  أف مكافحة اإلرىاب كب العادية لممجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي 22مداخمتو خبلؿ الدكرة الػ

الشراكة المذيف لطالما دعت  المجتمع الدكلي بفضؿ التعاكف ك" األكلكية في أجندة"المنظمة تبقى تشكؿ 

، كما أكدت عميو الجزائر بمناسبة إجتماع مجمس كزراء الداخمية العرب في دكرتو بالجزائر إلييما الجزائر

 ك تبنتو الدكرة في بيانيا الختامي عمى ضركرة تكثيؼ التعاكف العربي المشترؾ 2015 في شير مارس 32

مف أجؿ مكافحة اإلرىاب ك اجتثاث مصادر تمكيمو ، ك ىك نفس المكقؼ الذم تبنتو بمناسبة اعتداءات 

 . الدمكية التي راح ضحيتيا العديد مف المكاطنيف مف جنسيات مختمفة2015-11-13باريس في 
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      كما صادقت الجزائر في ىذا الشأف عمى العديد مف االتفاقيات الدكلية ك الثنائية فيما يخص التعاكف 

لمكافحة اإلرىاب، مثؿ المصادقة عمى االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب ك كذا االتفاقية الدكلية لقمع 

أعماؿ اإلرىاب النككم، ك كذا التصديؽ عمى االتفاقية الثنائية بيف دكلة اسبانيا ك الجزائر في مجاؿ األمف       

 .219 2008-06-15ك مكافحة اإلرىاب ك اإلجراـ المنظـ المكقعة في الجزائر بتاريخ 

 المطمب الثالث 

 2001 سبتمبر 11مكافحة اإلرىاب بعد اعتداءات 

 تمكنت إحدل الجماعات اإلرىابية مف اختطاؼ أربع 2001 سبتمبر 11في صبيحة يكـ الثبلثاء       

 بأحد اتكجيو مسارىا نحك أىداؼ منتقاة فاصطدمت إحداه جكية ليتـ طائرات مدنية كانت تقكـ برحبلت

بعد كقت قصير تمكنت  الطائرة الثانية مف ضرب  ك W.T.C)) برجي مبنى التجارة العالمي في نيكيكرؾ 

محيطو   ممف كانكا بداخمو ك مف الضحاياالبرج الثاني مما أدل إلى انييار البرجيف كالتسبب بمقتؿ اآلالؼ

سقطت طائرة ثالثة فكؽ مبنى كزارة الدفاع  إضافة إلى ممف كانكا عمى متف الطائرات المخطكفة، ىذا ك

 في "البيت األبيض" في حيف لـ تتمكف الرابعة مف إصابة ىدفيا كالذم أشيع بأنو " نتغوناالب " األمريكية

سقاطيا  .قمب العاصمة كاشنطف بسبب اعتراض طائرة عسكرية أمريكية ليا كا 

الذم ظؿ لسنكات طكيمة محمي  لقد شكمت ىذه األحداث تحديا كبيرا لؤلمف القكمي األمريكي،      

بمحيطيف شاسعيف كجارتيف مسالمتيف مف الشماؿ كالجنكب كال يكجد في الذاكرة األمريكية المعاصرة أم 

 أثناء الحرب العالمية الثانية، كمف "ميناء بيرل ىاربر" ثر لبلعتداء عمى أراضييا باستثناء االعتداء عمى أ

    اجؿ الرد السريع عمى تمؾ االعتداءات قامت الكاليات المتحدة األمريكية بإعبلف الحرب عمى ما سمي

معسكرات التدريب التابعة لو بأفغانستاف تحت شعار الدفاع عف مصالحيا القكمية  ك" تنظيم القاعدة" 
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  المتضمن التصدٌق بتحفظ على االتفاقٌة الدولٌة لقمع أعمال اإلرهاب 2010-11-03 المؤرخ فً 270/10المرسوم الرئاسً رقم :انظر- 

 المتضمن التصدٌق على االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب، و المرسوم 2009-05-12 المؤرخ فً 185/09النووي،  و كدا المرسوم الرئاسً 

 . المتضمن التصدٌق على االتفاقٌة الثنائٌة بٌن الجزائر و اسبانٌا فً مجال مكافحة اإلرهاب2008-12-28 المؤرخ فً 427/08
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كاإلستراتيجية عمى الرغـ مف أف مسالة استخداـ القكة ضد ىذه المنظمات يؤدم عمميا إلى استخداـ القكة 

 ىيئة األمـ المتحدة لـ تنشأضد الدكؿ التي تتكاجد فييا كىك ببل شؾ تيديد خطير لمسبلـ في العالـ الذم 

 .جؿ حفظوأمف إال 

ثـ نتطرؽ  (الفرع األكؿ)      ك نتطرؽ في ىذا المطمب إلى اإلجراءات المتخذة مف طرؼ مجمس األمف 

سنتناكؿ  (الفرع الثالث)أما في  (الفرع الثاني )إلى الدعـ الدكلي ك التحالؼ الدكلي لمقضاء عمى الظاىرة 

  .2001 سبتمبر 11الطابع العسكرم لمكافحة اإلرىاب باعتباره أثرا مباشرا العتداءات 

 الفرع األول

  سبتمبر11لمواجية أزمة مجمس األمن  إجراءات 

 سبتمبر اتخذ مجمس األمف 11 أم في اليـك المكالي لكقكع اعتداءات 2011 سبتمبر 12      بتاريخ 

 الذم أداف بصكرة قاطعة ك بأقكل 1368 القرار رقـ 4370بإجماع أعضائو الخمسة عشر في جمستو رقـ 

العبارات اليجمات اإلرىابية المركعة التي كقعت في نيكيكرؾ ك كاشنطف العاصمة ك بنسمفانيا مؤكدا بأف 

ىذه األعماؿ تشكؿ تيديدا لمسمـ ك األمف الدكلييف ك ذلؾ بعدما أبدل في مقدمة قراره ك تسميمو تحت 

ك في " الحؽ األصيؿ الفردم أك الجماعي لمدفاع عف النفس كفقا لمميثاؽ"الضغكط األمريكية بمبدأ جديد 

الفقرة الثالثة دعا مجمس األمف جميع الدكؿ إلى العمؿ معا بصفة عاجمة مف اجؿ تقديـ مرتكبي ىذه 

اليجمات ك منظمييا إلى العدالة،  كما أعرب في الفقرة الخامسة مف القرار عف استعداده التخاذ كافة 

الخطكات البلزمة لمرد عمى ىذه اليجمات كفقا لمسؤكلياتو بمكجب الميثاؽ،  ك لقد جاء ىذا القرار كرد 

 28 في 1373أكلي عمى االعتداءات ك تصميمو عمى محاربة اإلرىاب ك عميو اتخذ مجمس األمف القرار 

 بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ مؤكدا في قراره عمى إدانة اليجمات ك عّدىا تيديدا 2001سبتمبر 

لمسمـ ك األمف الدكلييف ك عمى الحؽ الراسخ لمفرد ك الجماعة في الدفاع عف النفس ك ضركرة التصدم 

بجميع الكسائؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة لمتيديدات التي تكجييا األعماؿ اإلرىابية لمسبلـ ك األمف 
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الدكلييف معربا في فقرتو الثامنة عف تصميمو عمى اتخاذ جميع الخطكات البلزمة لكفالة تنفيذ ىذا القرار 

بصكرة كاممة، بعد أف اعتمد في قراره عمى إجراءات كثيرة ك متنكعة لمكافحة اإلرىاب الدكلي، ك إف ىذه 

الميجة ال يمكف تفسيرىا عمى ككنيا تفكيضا باستخداـ القكة خاصة ك أف الصياغة ىي عامة عكس 

ك الذم شنت فيو القكات األمريكية حربا 1990-11-29 الصادر في 678القرارات السابقة مثؿ القرار 

لمدكؿ األعضاء الحؽ بأف تستخدـ جميع " إلخراج القكات العراقية مف دكلة الككيت ك الذم جاء فيو 

 جاء فيو 1993-03-31 المؤرخ في 816، ك في النزاع البكسني صدر القرار رقـ "الكسائؿ البلزمة 

 جاء غير 1373، ك عميو فاف صياغة القرار "لمدكؿ األعضاء الحؽ في أف تتخذ جميع التدابير البلزمة "

ك عميو ال " اتخاذ الخطكات البلزمة لمنع ارتكاب األعماؿ اإلرىابية" دقيؽ ك غير محدد أيف نص عمى 

يكمف اعتباره تفكيضا باستخداـ القكة، ك لكف ىناؾ مؤشرات مثؿ الدفاع عف النفس ك تحقيؽ السمـ       

ك األمف الدكلييف ما حفز الكاليات المتحدة األمريكية ك دفعيا إلى شف حرب ك اتخاذ عمؿ عسكرم ضد 

 .أفغانستاف مف دكف معارضة مف باقي أعضاء مجمس األمف الدكلي،  ك ىذا ما نتناكلو في الفقرة التالية

 تفويض مجمس األمن بشن الحرب ضد أفغانستان: الفقرة األولى

 بسبب تعذر االتفاؽ عمى إنشاء اعتمدإف استخداـ القكة بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ قد       

القكات التي تضعيا الدكؿ األعضاء تحت تصرؼ مجمس األمف، ليذا الغرض  يتـ التفكيض باستخداـ 

عادة فرض السمـ كاألمف الدكلييف لئلشارة فإف القرار ،  ك القكة مف قبؿ المجمس ليذه الدكؿ لتنفيذ قراراتو كا 

 ليس القرار األكؿ الذم يتخذه مجمس األمف بصدد الكضع في أفغانستاف كعبلقتو باإلرىاب الدكلي، 1373

 أداف المجمس بشدة استمرار استخداـ 1999 الصادر سنة 1267ففي القرار رقـ . إنما سبقتو قرارات كثيرة

      اإلرىابييفتدريب  إيكاء ك في "حركة طالبان"سيما المناطؽ التي تسيطر عمييا الاألراضي األفغانية 

 " بن الدنألسامة " المبلذ معربا عف استيائو الستمرار الحركة في تكفير إرىابية بأعماؿالتخطيط لمقياـ  ك

ثؿ حركة طالباف تقد أصر المجمس عمى أف تـ  ك اإلرىابييف ، شبكة معسكرات لتدريببإدارةالسماح لو  ك
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  أف تتخذ التدابير الفعالة  أف تكؼ عف تكفير المبلذ لئلرىابييف الدكلييف ك  فكريا لقراراتو السابقة كامتثاال

 تتعاكف مع الجيكد المبذكلة لتقديـ اإلرىابييف فأ كقكاعد ليـ   ؾىا أراضياستخداـالمبلئمة لضماف عدـ  ك

عدـ عندما أبدت الحركة   ك"أسامة بن الدن "  المطمكب األكؿعمى رأسيـ المتيميف إلى العدالة ك

 بفرض عقكبات  القاضي2000 ديسمبر 19 بتاريخ 1333 لمقرار صدر ضدىا القرار رقـ استجابتيا

المزيد مف اإلجراءات لتأميف التخاذ  استعداده منو عمى 25حصار كامؿ مؤكدا في الفقرة   كاقتصادية

 .1267كلمقرار رقـ  لوالفعمي التنفيذ 

مجمس األمف إزاء الكضع في أفغانستاف فمف اإلدانة إلى فرض مكقؼ رج دتيبدك كاضحا ىكذا  ك      

 اإلجراءات العسكرية لضماف تنفيذ قراراتو اتخاذعقكبات محدكدة ثـ عقكبات شاممة كلـ يبؽ أمامو إال 

عادة فرض السمـ كاألمف الدكلييف كىنا يأتي القرار   11 اعتداءات في سياؽ الرد عمى اتخذ كالذم 1373كا 

لقياـ بالتدخؿ العسكرم ضد أفغانستاف في إطار ؿالمتحدة  ىك بذلؾ يفكض الكاليات  ك،2001220سبتمبر 

نما تمتد لتشمؿ كؿ الدكؿ التي ال تمتـز عندجيكده لمكافحة اإلرىاب الدكلي كالتي ال تنتيي   ىذا الحد كا 

 مف ككنو لـ  العسكرية القكةاستخداـتتأكد فرضية تفكيض مجمس األمف لمكاليات المتحدة   ك1373بالقرار 

 في ىذا  صدر لوكقد األمنية كالسياسية األكضاع عمى بدء الحرب بؿ بقي يتابع تطكر اعتراضيبد أم 

 عف نظاـ طالباف لبلستعاضة مؤيدا فيو الجيكد التي بذليا الشعب األفغاني 1378 قرار تحت رقـ الشأف

 .االنتقاليةكما أبدل دعمو لئلدارة 

 1373إجراءات مكافحة اإلرىاب الدولي بمقتضى القرار : الفقرة الثانية

 مف أكثر قرارات المجمس إثارة لمجدؿ حيث رأل فيو البعض 1373 قرار مجمس األمف رقـ       يعدّ 

 البعض اآلخر أداة جديدة لمضغط عمى عّدهاآللية القانكنية الشاممة لمكافحة اإلرىاب الدكلي في حيف 

ىي التي قدمت مشركع القرار  ك-  األخيرة فقد أرادت ىذه ،الدكؿ الصغرل كتسخيرىا لمييمنة األمريكية
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 .151-150احمد حسٌن سوٌدان، مرجع سابق، ص: انظر-  
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 أفغانستاف الرد بعمؿ عسكرم ضد 221- تعديبلت أساسية عميو إدخاؿ الذم اقره دكفاألمف مجمس إلى

 إجراءات كىذا االستفراد يفرغ ، مع مشاركة محدكدة لدكؿ حميفةاألرضيضمف استفرادىا بالعمميات عمى 

 اعتراض العديد مف الدكؿ فالقرار الصادر بمكجب الفصؿ أثار الجماعي مف مضمكنيا كىك ما األمف

 التي يقع عمى الدكؿ اإلجراءات متضمنا سمسمة مف األمف أعضاء مجمس بإجماعالسابع مف الميثاؽ ك 

 استخداـ إلى الدكلييف تحت طائمة المجكء كاألمف اعتبرت مخمة بمقتضيات السمـ ك إالكاجب التقيد بيا 

  سنة  الصادرإعبلنياالقكة العسكرية ضدىا،  كىك يعيد التأكيد عمى المبدأ الذم أرستو الجمعية العامة في 

 األمـ مبادئ القانكف الدكلي الخاصة بعبلقات الصداقة كالتعاكف بيف الدكؿ كفؽ ميثاؽ إعبلف"  1970

أك  في دكلة أخرل إرىابينو مف كاجب كؿ دكلة عضك االمتناع عف تنظيـ أم عمؿ أ كمفاده ."المتحدة

عمييا القياـ بدكف كما  أراضييا عمىقبكؿ أنشطة منظمة أك التحريض عميو أك المساعدة أك المشاركة فيو، 

 أك إرىابية أعماالأصكؿ مالية أك مكارد اقتصادية ألشخاص يرتكبكف ككؿ ، األمكاؿتأخير بتجميد 

كما نص ،  كمنع تزكيدىـ بالسبلحاإلرىابيةيحاكلكف ارتكابيا، ككضع حد لعممية تجنيد أعضاء الجماعات 

أك  ليا كارتكابيا كاإلعداد إرىابية أعماؿعمى كجكب التزاـ الدكؿ بتقديـ أم شخص يشارؾ في تمكيؿ 

 في القكانيف كالتشريعات بكصفيا جرائـ خطيرة كما يكلي القرار أىمية بالغة إدراجيادعميا كضماف 

التدابير المناسبة قبؿ منح حؽ المجكء   اتخاذ الكاجب يقع عمى الدكؿإذلمكضكع البلجئيف السياسييف 

 .ىا أك االشتراؾ فيإرىابية ألعماؿ بغية ضماف عدـ التخطيط 222السياسي

  إلىلدكؿداعيا ا لمراقبة تنفيذ القرار ئو تتألؼ مف جميع أعضا لو لجنة تابعةاألمفمجمس   أنشأ      ك قد

 يكما مف تاريخ اتخاذه 90 في مكعد ال يتجاكز ا لوعف الخطكات التي اتخذتيا تنفيذ مكافاة المجنة بتقارير
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 .44سلٌمان عصام، فً تحدٌد اإلرهاب، كتاب الفكر، ص -
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 دون أن ٌجد صوتها صدى حٌث وجدت نفسها 2001 سبتمبر 11وهو األمر الذي طالما دعت إلٌه الجزائر قبل سنوات من اعتداءات -  

 .  معزولة و عرضة لمحاوالت التشكٌك فً مرتكبً األعمال اإلرهابٌة
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تنفيذه بصكرة كاممة كفقا لمسؤكلياتو ؿ عف تصميمو عمى اتخاذ جميع الخطكات البلزمة األخيرمعربا في 

 .223المنصكص عمييا في الميثاؽ

 خاصة األمفنيو مف قبؿ مجمس بكتإعداده  في ىذا القرار بالفعؿ ىك السرعة التي تـ فييا  البّلفتك      

 تككف مرجعية القانكنية لمكافحة األطراؼاممة كمتعددة ؾ تتضمنو معاىدة دكلية أفكىك يقدـ ما كاف يجب 

 إلى كلـ يحدد عناصره مكتفيا بتكجيو الدعكة اإلرىابمف ناحية أخرل فالقرار لـ يعرؼ   الدكلي كاإلرىاب

 كعدـ االعتراؼ باإلرىابالبركتكككالت الدكلية ذات الصمة   االتفاقيات كإلىاالنضماـ في أقرب كقت 

 المشتبو فييـ أك الذيف ثبت اإلرىابييف تسميـ اتباالدعاءات بكجكد بكاعث سياسية كأسباب لرفض طمب

 .إرىابية أعماؿتكرطيـ في 

 الفرع الثاني

 التحالف الدولي لمكافحة اإلرىاب

 مختمفة أكلكيات األمريكية الكاليات المتحدة اشيدتو الحادم عشر مف سبتمبر التي أحداثفرضت        

 كبناء تحالؼ  دكلي اإلرىاب لمكافحة األكلكية الخارجية فقد أعطت السياستوعمى التكجيات العامة 

التعاكف كالتنسيؽ كيشمؿ  يغمب عميو الطابع السياسي يختمؼ عف التحالفات العسكرية التقميدية إذلحصاره 

 .تيا  العالميةاكضرب شبؾاإلرىابية جؿ تعقب الجماعات أاالستخباراتية مف   كاألمنيةفي المجبلت 

 اإلرىاب أكدت خطكرة سبتمبر  11ىجمات ككف  اإلرىابة فحاؾ التحالؼ الدكلي لـأىميةبع فت ك      

 الكثير مف أف تكاجيو بمفردىا ميما كانت قدراتيا كما أف دكلة ألمبحيث ال يمكف عمى المصالح الدكلية 

 بسبب انتشار األمنيدكؿ العالـ كسيما الكاليات المتحدة كالدكؿ الكبرل تعاني مف ضعؼ كىشاشة كضعيا 
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 . 2001 سبتمبر 28 المنعقدة فً 4385 الذي اتخذه مجلس األمن فً جلسته رقم 1373انظر القرار رقم  
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 كىك ما يزيد مف انكشافيا كتعرضيا لمخطر كالتيديد فأصبح مف ،العالـعمى رقعة كاسعة مف مصالحيا 

 .224 بمعزؿ عف العالـ الخارجياألمف تحقؽ لنفسيا أف دكلة ألمغير الممكف 

عمى ..."نو أ فيو أعمفالذم  ك 2001 سبتمبر 20 الككنغرس في أماـفبعد خطاب الرئيس بكش       

كاف عمى جميع الدكؿ اختيار " ...اإلرىابيين مع أو أمريكا تكون مع أن كانت تريد إذار فيما يالدول تقر

 التخمص أمميا فركسيا كاف األمريكييف، تحمؿ عكاقب المكاجية مع أك اإلرىابالدخكؿ في التحالؼ ضد 

 لكقكع األكلى األياـ منذ ت الذم كاف يمد الشيشاف بالماؿ كالسبلح كالمقاتميف فقرر"طالبان نظام "مف 

السماح  باراتية كخاالعتداءات التعاكف مع الكاليات المتحدة فأبدت استعدادىا لتبادؿ المعمكمات االست

آسيا الكسطى  قكقاز كؿ في ااألمريكي التكاجد العسكرم أف رغـ إنسانية ألغراضباستخداـ مجاليا الجكم 

نماالدكؿ المطمة عمى بحر قزكيف يشكؿ تيديدا خطيرا ليس لركسيا فقط  ك سيما ال لمعديد مف الدكؿ كا 

بحر "تأميف نفط   السابقة كالسكفيتية كما يمكف مف تقميص نفكذ ركسيا في الجميكريات ك إيراف،الصيف 

  عمى النفط الخارجي كاتيجية لمكاليات المتحدة مع زيادة اعتمادها الذم بات يمثؿ مصمحة استر"قزكيف

 .225 غير نفط الخميجأخرل لمصادر احاجتو

 فإف ذلؾ لـ بقيادة الكاليات المتحدة اإلرىابلقضاء عمى مف اجؿ انجاح التحالؼ الدكلي أف رغـ  ك      

 نجاحو في ككف "تنظيم القاعدة كأ" نظام طالبان "بالتخمص مفسكاء نسبيا اليدؼ منو ك لك حقؽ م

 أفمتتحيث في استئصاؿ اإلرىاب  نجاحا لقكل التحالؼ عّده الحركة ال يمكف بعض قياداتالقضاء عمى 

 تنظيـ إعادةتمكنت مف  كرغـ اغتياؿ رئيسيا أسامة بف الدف،   األمريكيةقيادات القاعدة مف اليجمة 

 2002  مف سنةأكتكبرفخبلؿ شير ،  تنفيذ اعتداءات جديدة في نقاط مختمفة مف العالـ ا كصفكفو

  مادية معتبرة   خسائر بشرية كفة مخؿ"اندونيسيا"  العمميات التفجيرية منتجعا سياحيا فيإحدلاستيدفت 

الجماعة السمفية " أف أنضمت بعد "الجزائر " ك"المغرب" ك"لممكة العربية السعوديةا" فيكذلؾ الحاؿ  ك
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 .49أحمد إبراهٌم محمود، مرجع سابق، ص: انظر-
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 .181أحمد حسٌن سوٌدان، مرجع سابق، ص -
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 تنظيم القاعدة في بالد المغرب" ك صارت تسمى بػػػػ "تنظيم القاعدة" إلى" G S P C القتال لمدعوة و

 ك تفجيرات حيدرة ك بف عكنكف بالجزائر 2007 أفريؿ 11ك الذم أعمف مسؤكليتو عف تفجيرات " اإلسالمي

" داعش"، كما أدل ذلؾ التحالؼ إلى ظيكر تنظيمات جديدة مثؿ تنظيـ 2007 ديسمبر 11العاصمة في 

في الجزائر " تنظيـ جند الخبلفة" في العراؽ ك سكريا ك إعبلف تنظيـ طالباف الدخكؿ تحت لكائو ك كذا 

 بعد اغتياؿ أحد 2014في أكاخر سبتمبر - أم داعش–الذم أعمف انضماـ ىذا التنظيـ إلى ىذا تنظيـ 

 .في أعالي جباؿ جرجرة" ىنرم قكرداؿ"الرعايا الفرنسييف 

نكعية في قفزة  شكمت إنيا عادية، بؿ إرىابية  سبتمبر مجرد عممية 11لـ تكف ىجمات       ك عميو 

 تشكيؿ السياسات الخارجية لمدكؿ الكبرل إعادة في حيث تسببتآليات الصراع الدكلي   كتطكر أشكاؿ

 عمى اإلرىاب كضع ىدؼ مكافحة إلى األمريكية اإلدارة دفعت أنيابرز نتائج ىذه التطكرات أككاف مف 

 منذ نياية الحرب الباردة التي تضع األكلى كىذه ىي المرة األمريكية السياسية الخارجية أكلكياترأس 

ددا يككف محكر التركيز الكامؿ لسياستيا الخارجية حيث كاف التركيز حالكاليات المتحدة لنفسيا ىدفا ـ

 عمى محاربة الشيكعية كردع منصبا فترة الحرب الباردة أثناء األمريكي القكمي األمفالرئيس لسياسة 

 سبتمبر تمثؿ نقطة 11ات ـأف ىج" سنجريىنري ك" كيرل المفكر األمريكي ، السابؽالسكفيتياالتحاد 

نيا أدت بصكرة كاضحة إلى تعزيز إالعشريف حيث  تحكؿ في صياغة النظاـ العالمي لمقرف الحادم ك

اليند إلى  الصيف ك ركسيا ك الياباف ك دفعت القكل المنافسة مثؿ أكربا ك لكاليات المتحدة كامكانة 

 الخبلفات السياسية نتيجةىي مسألة لـ تكف متكقعة قبؿ تمؾ اليجمات   كىاالتعاكف بصكرة كثيقة مع

 فكانت عبلقاتيا مع القكل الدكلية األخرل تميؿ إلى االنفراديةالقائمة بينيما كذلؾ بسبب السياسة األمريكية 

 ."بروتوكول كيوتو لمبيئة " ك"برنامج الدرع الصاروخي" التكتر بسبب 

       كما أثرت الحرب عمى اإلرىاب مف طرؼ المجتمع الدكلي عمى الدكؿ العربية ك اإلسبلمية ك ألقت 

 أف المتيميف في أحداث الحادم عشر مف باعتبار ك اتياـ أصبحت مكضع مساءلة بظبلليا عمييا حيث
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لؾ بغض النظر عف مدل  ذ ك عمى كجو الخصكصالمسمميف كعامة شير مف سبتمبر كانكا مف العرب 

 منذ الساعات  تمؾ الدكؿ كبغض النظر أيضا عف إدانتيـ الحاسمة كالفكرية لؤلحداث المأساكيةاعتداؿ

ـ مف رغ كؿ مف سكريا كالعراؽ بإيكاء عناصر إرىابية مف القاعدة عمى اؿاتيمت، حيث األكلى لكقكعيا

 المممكة العربية السعكدية مف ىذه الحممة الشرسة بحيث تسمـلـ   كاالتياـعدـ كجكد دليؿ عمى ذلؾ 

 .ألنشطة اإلرىابيةىا ؿ مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ بتمكيؿاتيمت

قبؿ ق عانت مف كيبلتىي نفسيا كانت ضحية لئلرىاب ك لطالما في الكاقع فإف الدكؿ العربية  ك      

 تولمتعاكف مع المجتمع الدكلي في محاربالكامؿ  استعدادىا أبدت فقد ،الحادم العشر مف سبتمبرتاريخ 

 يأتي ك في محاربة ىذه الظاىرة  بشأف أسمكب اإلدارة األمريكيةميمةتحفظات  مبلحظات كؿ رغـ تسجيميا

:  يمي عمى رأس تمؾ المبلحظات ما

 :الغرب اإلرىاب الدولي في سياق العالقة بين اإلسالم و: أوال

قد عانت مختمؼ دكؿ العالـ مف ىذه  إف اإلرىاب ظاىرة دكلية ليس لدييا ديف أك جنسية ك      

أف العالـ اإلسبلمي ىك الكحيد   المسمميف إرىابييف، كاعتبارمف العدؿ ليس مف ثـ فإنو  المشكمة، ك

  اعتبر "Newsweek " ففي مقاؿ نشرتو مجمة ،"األصولية المتطرفةالحركات  " عف ظيكرالمسؤكؿ

صاحب النظرية  المستشار السابؽ لؤلمف القكمي في الكاليات المتحدة األمريكية ك" صامويل ىانغتون"

 سبتمبر تأتي في سياؽ الصداـ بيف الحضارة الغربية 11 اعتداءات أف "صدام الحضارات" الشييرة حكؿ 

ن ىذا اإلسالم الفاشستي ىو إ"... مستشار األمف القكمي " افوكويام "كما جاء عمى لساف ، كاإلسبلـ

نجاح العمميات العسكرية ضد للقضاء عميو ايجب أوال  يفوق مخاطر الشيوعية و تيديد خطير لمغرب و

 .226..."من ثمة نظام صدام حسين في العراق القاعدة و طالبان و

                                                           
226

 فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كانت قبل الغزو األمرٌكً للعراق مما ٌوحً إلى نٌة الوالٌات المتحدة مستشار األمن القومً" لفوكوٌاما" مقولة 

 .المسبقة الحتالله
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 ك ىناؾ مف أكد باف أساس الحكار بيف اإلسبلـ ك الغرب خاصة في المكحمة الراىنة ىي قضية السبلـ 

في الشرؽ األكسط ك ما يتفرع ذلؾ مف حديث عف السكؽ المشتركة لمدكؿ المطمة عمى البحر األبيض 

  .227المتكسط ك ىك ما تتبناه الدكؿ األكركبية لضماف كياف إسرائيؿ كجزء مف مككنات السكؽ المقترح 

لكف  الغرب ك  آخر يرل أنو ليست ىناؾ حربا حضارية بيف اإلسبلـ كاارمفي المقابؿ فإف ىناؾ ت ك      

معتدليف داخؿ الحضارات الكبرل فمثمما يكجد متطرفكف في الحضارة  ىناؾ حرب بيف متطرفيف ك

كموكس "  الييكدية مثؿ جماعة ك، ؾ متشددكف في الحضارة الغربية المسيحيةؿاإلسبلمية فإنو يكجد كذ

كذا الجماعات اليمينية في الكاليات المتحدة  أعماليا العنصرية ضد السكد، كالتي اشتيرت ب " كالن

خير  مكاطف أمريكي أبيض ا قاـ بتنفيذهتياؿ 1995 سنة "ةأوكالىوما اإلرىابيتفجيرات "  تعّد األمريكية ك

 أماـ السمؾ الدبمكماسي 2001 أكتكبر 10في " يوحنا بولس الثاني" دليؿ عمى ذلؾ، ك في كممة البابا 

أمرا " المعتمد لدل الفاتيكاف تطرؽ إلى المسائؿ الدكلية الراىنة ك خصكصا مسألة اإلرىاب معتبرا مكافحتو

ك دعا إلى إعطاء " أن القتل باسم اهلل ىو تجديف و تحريف لمدين" ك حرص عمى القكؿ " مشروعا

األكلكية المطمقة لمحكار ك التفاكض كما طمب البابا مف السفراء المائة ك سبعيف ك نيؼ المعتمديف لدل 

 .الكرسي الرسكلي أف يذكِّركا حككماتيـ بالتحديات الكبيرة ك بضركرة الدفاع عمى الحياة البشرية

إنما إلى السياسات  كك الدينية مف ىنا فإف ىذه األعماؿ ال تعكد إلى طبيعة المعتقدات اإلسبلمية  ك      

قكاعد د كتجاه الغرب فضبل عف كجا ك االمتعاضاألكضاع العامة في العديد مف الدكؿ كالشعكر بالظمـ  ك

 . ك الككيت ك العراؽ في الببلد اإلسبلمية كالمممكة العربية السعكديةةمريكيأ ةعسكرم

 :يةفمسطينتأثير اإلرىاب الدولي عمى القضية ال: ثانيا

العالـ، في كليات األالقضية الكحيدة عمى قائمة  إف اإلرىاب ظاىرة عالمية لكف ذلؾ ال يعني أنو      

 . العسكرم اإلسرائيمي لؤلراضي العربيةاالحتبلؿعمى رأسيا   كالعالقةفيناؾ الكثير مف المشاكؿ 

                                                           
 .141قدري حنفً ، العنف بٌن سلطة الدولة و المجتمع ، مرجع سابق ، ص ، :راجع -
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مة التي عانى منيا الشعب األمريكي بعد أحداث الحادم عشر مف د إسرائيؿ الصاستغمتلقد       

الكاليات نفسيا مع معركة اؿكأنيا في  أظيرت نفسيا كإف إسرائيؿ لط اإلرىاب بالنضاؿ بؿ لخسبتمبر 

 بالصكرة بؿ أقنعتيـاإلدارة األمريكية  قد نجحت في التأثير عمى كؿ مف الككنجرس ك المتحدة األمريكية ك

الجماعات اإلرىابية  فمسطيف مف جية ك المشكىة التي تساكم بيف حركات المقاكمة في كؿ مف لبناف ك

 قد تـ إىماليما تماما في  الفمسطينيغني عف الذكر أف مسارم السبلـ السكرم ك  ك،228مف جية أخرل

 التي إستراتيجيتوىك مكقؼ يتماشى تماما مع   ك"أكباما" ك مف بعده " بالرئيس بكش"خطة السبلـ الخاصة 

 . لمحفاظ تتسـ بعدـ تبني أسمكب الحؿ الشامؿ في التعامؿ مع عممية السبلـ

 الفرع الثالث

  الطابع العسكري لمكافحة اإلرىاب

     الديمقراطية نشر " شعار الكاليات المتحدة استخدمت 2001 سبتمبر الحادم عشربعد أحداث       

 "الشرق األوسط الكبير "حقكؽ اإلنساف مف أجؿ التركيج لمبادرتيا التي أطمقت عمييا الحرية ك ك

سبتمبر 17 بمكجب قرار اتخذه الككنغرس األمريكي بتاريخ اإلسبلمية مستيدفة بذلؾ الدكؿ العربية ك

بكضع إصبلحات المشركع المركج لو تعمؽ  م تمتد مف المغرب إلى باكستاف ك ك ىذه المبادرة2001

حقكؽ اإلنساف رغـ أف ذلؾ يخضع لمعايير  إنسانية تعبر عف الحرية ك تربكية ك ديمقراطية ك سياسية ك

في ىذا الصدد تندرج الحممة األمريكية لغزك العراؽ بتاريخ   ك،229نسبية تحددىا الشعكب كفقا لظركفيا

 األمريكية البريطانية تسعى إلى تحرير   حيث زعـ الرئيس بكش أف الحممة العسكرية2003 مارس 20

 كلكف التفتيش "أسمحة دمار شامل"  عف السمطة مدعية كجكد "نظام صدام حسين" إزاحة  العراؽ ك

الدكلي كالكاقع أثبتا أنو إدعاء باطؿ إذ لـ تظير ىذه األسمحة حتى اآلف رغـ مركر خمس سنكات عمى 

                                                           
228

 .2002 سبتمبر 25-19، فً 604حسن نافعة، انكشاف المأساة، مقال منشور فً األهرام وٌكلً، عدد -  
229

حسن عبد الحمٌد أحمد رشوان، الدٌمقراطٌة والحرٌة وحقوق اإلنسان، دراسة فً علم االجتماع السٌاسً، المكتب الجامعً الحدٌث، مصر ، -  

 .239، ص2006، (د ط )
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إشعاؿ نار الفتنة بيف   مما يؤكد أف ذلؾ لـ يكف سكل ذريعة مف الكاليات المتحدة لغزك العراؽ كاالحتبلؿ

 الصراع ىك حادثة إعداـ الرئيس العراقي صداـ حسيف شنقا احتداـزاد في  ما ك" سنة و شيعة " طكائفو

 . صبيحة عيد األضحى المبارؾ2006 ديسمبر 31في 

شر مف سبتمبر عاإلجراءات المناىضة لئلرىاب التي تمت أحداث الحادم  تميزت الجيكد كعميو      و 

يشير إلى عدـ  ىك ما بغمبة الطابع العسكرم بينما لـ يتـ المجكء لئلجراءات غير العسكرية بشكؿ كاؼ ك

التحرؾ  تجاىؿ الخطاب ك لمشكمة كؿالحضارية   ك االقتصاديةك السياسيةباألبعاد  االىتماـإعطاء 

التي تككف تداعياتو كخيمة مثؿ ما حدث في دكلة الرامييف إلى تشخيص قضية اإلرىاب العالمية السممي 

ليبيا بعد انييار نظاـ معمر القذافي ك انتشار أعماؿ التقتيؿ ك تنامي الجماعات اإلرىابية بشكؿ كاسع 

خاصة بعد عمميات التفجير التي استيدفت  (الجزائر ك مصر ك تكنس)النطاؽ حتى امتد إلى دكؿ الجكار 

   ك االقتصادم االجتماعيمعالجة عكامؿ التخمؼ  ، كما أف عدـ 2015االمف الرئاسي في شير نكفمبر 

في  االنتقائية  المعاييرك ازدكاجتيميش دكؿ الجنكب  الجنكب الفقير ك الفجكة بيف الشماؿ الغني ك ك

 .ك االستقبلؿ يؤدم كذلؾ إلى تنامي اإلرىابالتعامؿ مع الشعكب المناضمة مف أجؿ الحرية 

السممية تجربتيا تبني  الدعكة إلى ىذا اإلطار ال يمكف إنكار مساعي الجزائر الحثيثة في في ك      

كصكال  مجمؿ القكانيف الصادرة في ىذا الشأف بدءا مف قانكف الرحمة كالتي تجسدت في لمكافحة اإلرىاب 

 المتضمف 2006 فيفرم 27 المؤرخ في 06/01إلى قانكف المصالحة الكطنية الصادر بمكجب األمر رقـ 

 ك كذا الجيكد الدكلية لمقضاء عمى اإلرىاب الدكلي مف دكف تدخؿ المصالحة الكطنية تنفيذ ميثاؽ السمـ ك

عسكرم في الشؤكف الداخمية لمدكؿ تماما مثؿ ما طالبت الجزائر بو لمنع التدخؿ في دكلتي مالي ك ليبيا 

 .تحت غطاء القضاء عمى اإلرىاب مف طرؼ الدكؿ الكبرل خاصة منيا فرنسا

مف إدارة الحممة المناىضة لئلرىاب       ك خبلصة ليذا المطمب يجب أف نؤكد عمى ضركرة أف تككف 

استغبلؿ الحممة ال يجب كما   ،أىداؼ خفية كأدكف أفكار مسبقة بؿ ك  معايير مزدكجة  دكفدكف تحيز ك
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 تككف حجة  أالالحضارات األخرل ك  كغطاء مف أجؿ شف الحرب ضد الدكؿ كالدكلية لمكافحة اإلرىاب

 .230عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿمبدأ منيا  لتغيير القكاعد الرئيسة لمقانكف الدكلي ك

 المبحث الثالث 

 انعكاسات جرائم اإلرىاب الدولي عمى حقوق اإلنسان

      بعد أف تطرقنا إلى مفيـك اإلرىاب ك صكره ك الجيكد الدكلية كاإلقميمية في مكافحتو ك خمصنا إلى 

ككنو مف أخطر جرائـ العصر التي تيدد السمـ ك األمف الدكلييف ك ككنو يؤثر بصكرة سمبية عمى حقكؽ 

اإلنساف بتسممو إلى جميع المياديف كمبلحقتو لجميع فئات الشعب كمف ثـ ارتأينا أف نتناكؿ في ىذا 

المبحث االنعكاسات التي تحدثيا جرائـ اإلرىاب الدكلي غمى حقكؽ اإلنساف كذلؾ مف خبلؿ المطمبيف 

 .التالييف

 المطمب األول 

 تأثير جرائم اإلرىاب الدولي عمى الحقوق المدنية و السياسية

      إف األعماؿ اإلرىابية تيدد ك تبلحؽ اإلنساف في نفسو ك مشاعره فتجعمو مضطربا خائفا، فاإلرىاب 

يمس حقكؽ اإلنساف كميا ك التي مف ميزاتيا التكامؿ ك عدـ قابميتيا لمتجزئة ك سنحاكؿ بياف ذلؾ في  

، في 231فقرتيف نتطرؽ في األكلى منيا إلى تأثير جرائـ اإلرىاب الدكلي عمى الحقكؽ المدنية  الشخصية

 .حيف نبيف في الفقرة الثانية مدل تأثير ذلؾ عمى الحقكؽ السياسية لمفرد
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 .29، ص2003، 151مصطفى علوي سٌف، مجلة السٌاسة الدولٌة، العدد  :انظر- 
231

 .371محمود داوود ٌعقوب، المرجع السابق،ص: انظر-  
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 الفرع األول

  تأثير جرائم اإلرىاب عمى الحقوق المدنية الشخصية

      يتأثر ىذا النكع مف الحقكؽ بالجرائـ اإلرىابية ك يسمب الحؽ في العمؿ بيا ك يؤثر عمى الحؽ في 

الحياة ألف األعماؿ اإلرىابية تنزع ركح اإلنساف التي تعتبر أثمف حؽ بالنسبة لو، كيككف ذلؾ عف طريؽ 

التفجير ك القتؿ العشكائي ك اإلعدامات الصكرية التي تقـك بيا الجماعات اإلرىابية، كما تؤثر جرائـ 

اإلرىاب الدكلي  عمى حؽ اإلنساف في األمف ك الحرية الشخصية، ألف مف صكر اإلرىاب الدكلي 

التيديد، ك يتمثؿ في زرع الخكؼ ك الفزع في النفس، ك ذلؾ بالضغط عمى إرادتو ك تخكيفو مف ضرر 

، ك كذا التركيع الذم ىك أقصى (232)سيمحقو أك أشياء لو بيا صمة مثؿ االختطاؼ أك ىتؾ العرض

 .درجات الخكؼ ك الرعب

     كما تؤثر الجرائـ ك األعماؿ اإلرىابية عمى حرية اإلنساف في التنقؿ بكؿ حرية خاصة أعماؿ 

القرصنة  ك االختطاؼ الذم تقـك بو الجماعات اإلرىابية التي تؤثر عمى حركة النقؿ ك تقمصو خاصة في 

عرض البحر،  كما تؤثر جرائـ اإلرىاب بصكرة سمبية عمى حرية الفكر ك الحقكؽ الفكرية ألف الجماعات 

 .اإلرىابية تمجأ إلى مكاجية كؿ معارض ألفكارىا ك مذاىبيا ك تكجياتيا الدينية ك السياسية

 الفرع الثاني

 : تأثير جرائم اإلرىاب عمى الحقوق المدنية و السياسية

      إف أغمب الباحثيف ك الدارسيف لظاىرة اإلرىاب يؤكدكف بأنو يؤدم إلى عنؼ سياسي يعّرؼ بأنو 

، ك إف دكر اإلرىاب في خمؽ (233)استخداـ لمقكة المادية أك التيديد باستخداميا لتحقيؽ أىداؼ سياسية
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 .421 ،ص1995مصر، الطبعة الثانٌة، - رؤوف عبٌد، جرائم االعتداء على األشخاص و األموال ، دار الفكر العربً، القاهرة:انظر- 
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حسنٌن توفٌق إبراهٌم ، ظاهرة العنف السٌاسً فً النظم العربٌة، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، لبنان ،الطبعة الثانٌة، : انظر- 
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، ك يؤثر عمى (234)العنؼ السياسي التي مف مظاىره اإلضرابات ك المظاىرات العامة ك االنقبلبات

الديمقراطية سكاء داخميا أك عمى الصعيد الدكلي بسبب التعدم عمى سيادات الدكؿ كمف ىنا يبرز البعد 

 .الدكلي لظاىرة اإلرىاب

      فنقص ممارسة الديمقراطية يؤدم إلى الحظر الصاـر عمى الحريات السياسية ك التضييؽ عمى حرية 

الرأم ك التعبير ك حرية الصحافة ك تككيف األحزاب،  كمف ثـ فإف اإلرىاب يشكؿ عنفا ضد قيـ 

الديمقراطية ك الحقكؽ السياسية التي يتمتع بيا اإلنساف،  كىذا ما يتعارض مع المكاقؼ الدكلية كاإلقميمية 

التي كرست حقكؽ اإلنساف مثؿ حؽ الحياة ك الحقكؽ السياسية التي تتمثؿ في حؽ التعبير ك التفكير    

ك الرأم ك العقيدة كحؽ تككيف الجمعيات ك األحزاب،  ككرست تمؾ المكاثيؽ مجمكعة مف االلتزامات عمى 

عاتؽ الدكؿ بما يكفؿ الحؽ في نظاـ حكـ ديمقراطي يضمف التمتع بالحقكؽ السياسية المشار إلييا،      

، ك كذا المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف ك التي سجمت في 235ك ذلؾ ما دعت إليو منظمة األمـ المتحدة

الجزائر خبلؿ التسعينات أماـ تصاعد العنؼ ك العنؼ المضاد فانو تعرض الحؽ في الحياة النتياكات 

لتعمد كبل  (الحككمة ك الجماعات المسمحة) مف جانب طرفي األزمة 1996جسيمة ك متعمدة خبلؿ عاـ 

الطرفيف سياسة العنؼ ككسيمة لمقضاء عمى الطرؼ اآلخر ك تحقيؽ أىدافو ك قدرت بعض المصادر باف 

 . 236 ألؼ قتيؿ 100 ألؼ إلى 80الصراع قد خمؼ ما بيف 

 صراعا في المبادئ الدكلية مع تزايد التيديدات 2001-09-11       إف الكاقع أفرز بعد أحداث 

اإلرىابية في مختمؼ أنحاء العالـ خاصة في دكؿ العالـ الثالث منيا الجزائر ك مصر ك أفغانستاف       

ك العراؽ ك باكستاف،  ك استغمت الدكؿ العظمى ك منيا الكاليات المتحدة األمريكية  مبادئ القانكف الدكلي 

اإلنساني عمى حساب المصالح األمنية لدكؿ العالـ الثالث باسـ مكافحة التيديد اإلرىابي، ك أدت مف جية 
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إلى تكسيع بعض المفاىيـ منيا حؽ المجكء السياسي لئلرىابييف الفاريف مف قبضة عدالة بمدانيـ،         

ك تكسيع مفيـك المضطيد السياسي ك ذلؾ ما ساعد بعض اإلرىابييف المبلحقيف مف اليركب مف قبضة 

المبلحقات ك المتابعات الجزائية كتحكلت بعض البمداف األكركبية إلى مناخ سياسي يرعى الحركات 

القمع " كضعت لو عنكانا فرعيا ىك 237الجيادية اإلرىابية، ك نشرت منظمة ىيكماف رايتس ككش تقريرا

، ك رصدت فيو أفعاؿ العديد مف الدكؿ عمى أحداث سبتمبر الماضي مف تمؾ "باسـ مكافحة اإلرىاب

السنة في الكاليات المتحدة األمريكية ك اتيمتيا صراحة باستغبلؿ ىذه األحداث إما لتبرير انتياكاتيا 

السابقة لحقكؽ اإلنساف،  ك إما لتصعيد ىذه االنتياكات تحت دعكل مقاكمة اإلرىاب الدكلي بسمكؾ ال 

يخمك مف االنتيازية كاسعة النطاؽ عمى المستكل الدكلي لما قامت بو في افغانستاف ك باكستاف ك العراؽ 

 .   باسـ مكافحة ك مقاكمة اإلرىاب

 المطمب الثاني

 تأثير جرائم اإلرىاب عمى الحقوق االجتماعية و االقتصادية لمفرد

    بعدما  تعرضنا في المطمب األكؿ إلى تأثيرات جرائـ اإلرىاب الدكلي عمى الحقكؽ المدنية ك السياسية 

بما يتكلد عنيا عنؼ سياسي ك تبريرات إيديكلكجية لمكافحة اإلرىاب نتطرؽ في ىذا المطمب الى تأثير 

 .جرائـ اإلرىاب عمى الحقكؽ االجتماعية ك االقتصادية 
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 الفرع األول 

 الحقوق االجتماعية

 :       تتنكع الحقكؽ حسب المكاثيؽ الدكلية فقد تككف اجتماعية أك ثقافية،  ك ىذا بياف أىميا 

 مف العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية 12الحؽ في الرعاية الصحية، نصت عمى ىذا الحؽ المادة  - أ

 1948،  كما أشار اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 1966ك االجتماعية ك الثقافية لسنة 

 .238ليذا الحؽ بالنص ك التأكيد عميو

الحؽ في مستكل معيشي مناسب بما في ذلؾ المأكؿ ك الممبس ك المسكف المبلئـ ك التحسف   - ب

 . مف العيد الدكلي 11المطرد في ظركؼ العيش، طبقا لممادة 

 منو،  ك يتمثؿ في تعميـ التعميـ،  ك ىذا ما أكدتو أيضا 13الحؽ في التعميـ،  طبقا لممادة - ج

 ( .(UNSSCOمنظمة األمـ المتحدة لمتربية ك العمـك ك الثقافة 

حماية بعض الفئات االجتماعية إف كانت ىناؾ فئات اجتماعية تحظى بحماية خاصة، ك لقد  - د

 مف العيد الدكلي المشار إليو ك كدا الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف 26أكدت عمى ذلؾ المادة 

 .ك الشعكب عمى تمؾ الحقكؽ 

ك تتمثؿ أكجو التأثير عمى ىذه الحقكؽ االجتماعية ك الثقافية سمبا خاصة مف جراء العمميات اإلرىابية 

ك ما تخمفو مف آثار عمى الرعاية الصحية مف فعؿ انتشار األكبئة ك األمراض ك نقص األدكية      

ك أماكف التغذية، ك ىك ما يؤدم ال محالة إلى المساس في حؽ اإلنساف في الحصكؿ عمى مستكل 

معيشي مبلئـ مف خبلؿ افتقاده لفرص العمؿ ك التغذية، أما فيما يخص قطاع التعميـ فإنو أيضا 

يعاني مف ىذه الظاىرة اإلجرامية ك ذلؾ بتعرض دكر العمـ ك المدارس ك الثقافة إلى التخريب ناىيؾ 
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عف النيب ك السرقات،  مثؿ ما يحدث في أفغانستاف ك العراؽ ك مالي بما تقـك بو تمؾ الجماعات 

اإلرىابية مف أعماؿ انتقامية ضد مف يعارضيا ك يخالؼ معتقداتيا، كما تمجأ ىذه الجماعات 

المتطرفة إلى تخريب المعالـ التاريخية ك األثرية، ك ىك ما يؤدم إلى ىجرة المثقفيف ك الفنانيف 

المعارضيف ليذه الجماعات مف خبلؿ ما تؤلفو مف كتب أك ما يسجمكنو مف أفكار مستذكريف لؤلعماؿ 

 . اإلجرامية التي تطاؿ دكر العمـ ك المنشآت الثقافية عمكما

 قدرت مصالح كزارة التربية ك التعميـ ك البحث 1996 إلى سنة 1992      ك في الجزائر خبلؿ سنة 

 أستاذ مف مختمؼ األسبلؾ ألرض الكطف باتجاه دكؿ أجنبية، كما تمت 1500العممي مغادرة أزيد مف 

 .239تصفية العديد منيـ ك مف الفنانيف ك اإلعبلمييف ، ىذا باإلضافة إلى باقي أعضاء المجتمع المدني

 الفرع الثاني 

 الحقوق االقتصادية

      يعكد ظيكر ىذا النكع مف الحقكؽ الى ظيكر الثكرة الصناعية بأكركبا في القرف التاسع عشر 

الميبلدم لما حممتو مف تطكر في الحياة االقتصادية،  ك ما تبعتيا مف حاجات لميد العاممة ك المكاد 

 :األكلية الضركرية لمصناعة ك تتمثؿ ىذه الحقكؽ غالبا مف 

حؽ الممكية،  ك ىك حؽ الشخص في التممؾ ألشياء منقكلة أك عقارية بمفرده أك باالشتراؾ مع آخريف -1

ك حؽ التصرؼ ك االستعماؿ ك االنتفاع بو مف دكف عائؽ،  ك ال يجكز تجريده مف ىذا الحؽ تعسفا إاّل 

 مف اإلعبلف 17،  ك لقد أقرت المادة (كحالة نزع الممكية لممنفعة العامة)في حدكد ما يسمح بو القانكف 

 14،  ك كدا الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب في مادتو 1948العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 

 .ىذا الحؽ 
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الحؽ في العمؿ،  ك يتمثؿ ىذا الحؽ في إتاحة فرصة العمؿ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع عمى حد - 2

 مف العيد 06 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك المادة 24 ك 23السكاء،  ك نصت عميو المادتاف 

 مف الميثاؽ اإلفريقي 15الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية،  كما نصت عميو لمادة 

لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب عمى ىذا الحؽ إضافة إلى حؽ العامؿ في األجر ك الرَّاحة ك الترفيو ك الرعاية 

 .ك الرعاية الصحية 

حرية الصناعة ك التجارة، ك ىي حرية كؿ شخص في الممارسة ك االختيار بكؿ حرية لممينة التي -3

 23تناسبو ك يختار نكع العمؿ الذم يراه مناسبا لو،  ك لقد أكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في مادتو 

 .أيضا عمى أف لكؿ شخص الحؽ في العمؿ ك لو حرية اختياره بشركط عادلة ك مرضية 

    ك تتجمى أكجو التأثير في الحقكؽ االقتصادية في تقكيض اإلرىاب ك أعمالو اإلرىابية لركائز 

االستقرار االقتصادم ك ذلؾ باستيدافو لمبنى التحتية لمدكلة،  ك لما تخمفو مف خسائر اقتصادية بمبليير 

جكف "الدكالرات،  كما أف مكافحة اإلرىاب تحتاج إلى ميزانية ك كسائؿ ضخمة، ك قد قدرىا الخبير 

 في 2001 سبتمبر 11ممثؿ الككالة الحككمية األمريكية لمكافحة الجرائـ المالية ك تمكيؿ ىجمات " كاسيرا

 مميكف دكالر أمريكي،  بينما كانت نتائجيا عمى االقتصاد 400نيكيكرؾ ك كاشنطف ك بنسمفانيا بمبمغ 

األمريكي كارثية، كما نتج عنيا فقداف الكثير مف مناصب العمؿ ك الدكالرات األمريكية   ك إف أمكاال 

 .240 مميكف دكالر أمريكي تـ تجميدىا الشتباىيا بتنظيمات إرىابية115بقيمة 

    كما إّنو مف نتائج اإلرىاب أيضا إضعاؼ النشاط السياحي في البمداف التي تشيد أعماال إرىابية،  كما 

تمنع الفرد مف التمتع بحقو في الممكية بتعرض أمكالو لمنيب ك التخريب ك االبتزاز مف اجؿ تمكيؿ تمؾ 

 .الجماعات لعممياتيا اإلرىابية
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 التي أدت إلى تبني الكاليات المتحدة األمريكية 2001 سبتمبر 11   ك ألنو مف نتائج اعتداءات 

 ك 241 2002الصادرة سنة " كثيقة إستراتيجية األمف القكمي"إستراتيجية كاضحة المعالـ مف خبلؿ 

،  ك التي حددت نقاطا عدة كأىداؼ ك إستراتيجية لتكسيع دائرة التنمية،  خاصة بعد 2006لسنة 

اليجكـ عمى مركز التجارة العالمي في نيكيكرؾ الذم ألحؽ خسائر مادية ك بشرية ك أّثر سمبا عمى 

 .اقتصاد أمريكا ك العالـ حتى انكماشا فرتب عمى ذلؾ أزمة مالية عالمية 

 الثاني الفصل خالصة

       يمثؿ اإلرىاب شكبل خاصا مف أشكاؿ العنؼ،  فعند محاكلة فيـ ظاىرة اإلرىاب يصعب عمينا 

تفسير أسباب انتشارىا باالستناد إلى عامؿ كاحد أك بإرجاعيا إلى سبب كحيد نظرا لكجكد مجمكعة مف 

العكامؿ ك األسباب التي تختمؼ أكزانيا النسبية مف مجتمع إلى آخر ك مف جماعة إرىابية إلى أخرل     

ك ىذا نظرا لخصكصية اإلرىاب بكصفو سمككا إجراميا بحيث ال يمكف إبعاد أم سبب مف األسباب التي 

بينَّاىا في ىذا الفصؿ سكاء البيئية أك االجتماعية أك االقتصادية ك السياسية ، كما أدل اختبلؼ العكامؿ 

 .التي أكجدت الظاىرة إلى تقكية ك مساعدة بشكؿ كبير في استمرار ك تصاعد أعماؿ اإلرىاب  

      ك ىكذا يمكف القكؿ بأف الظاىرة تطكرت بشكؿ غير مسبكؽ بمختمؼ مستكياتيا بحيث أصبحت 

أقرب إلى الظاىرة العالمية التي ال يكاد يخمك منيا مجتمع حديث،  فقد شممت دكال غربية ك دكال إسبلمية 

ك حتى الدكؿ الكبرل التي كانت تعتقد بأنيا لف تناليا ظاىرة اإلرىاب، حتى إف الجيكد الدكلية لمكافحتيا 

بمكجب القانكف الدكلي عف طريؽ المنظمات الدكلية مثؿ ىيئة األمـ المتحدة ك مجمس األمف أك الجيكد 

اإلقميمية أصبحت غير قادرة عمى مجابيتو، ك ىذا ما أدل إلى تأثير الظاىرة عمى الحقكؽ المدنية       

 . ك السياسية ك االقتصادية التي تكرسيا المكاثيؽ الدكلية خاصة في مجاؿ القانكف الدكلي اإلنساني 
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 خالصة الباب األول

       نخمص مف خبلؿ عناصر الباب األكؿ إلى اعتبار جريمة اإلرىاب الدكلي مف أشد الجرائـ الدكلية 

ك األكثر خطكرة عمى المجتمع الدكلي ك تشكؿ مصدر لمتيديد الرئيسة لؤلمف القكمي ك الدكلي، ك تبقى 

ظاىرة اإلرىاب جمية ك ذات أىمية حيث أخذت حيزا مف االىتماـ الدكلي خاصة بعد انتشارىا ك ارتباطيا 

بالسياسة سكاء أقامت بو جماعة إرىابية أـ الدكلة بحد ذاتيا مع ضركرة عدـ التفرقة بيف اإلرىاب المحمي 

أك الدكلي ألف كمييما ييدداف كياف المجتمعات، ك مف جية أخرل فإف عدـ التكصؿ إلى كضع اتفاؽ 

إطار يحدد عناصره ك مككناتو نظرا لتجنب االتفاقيات الدكلية كضع تعريؼ محدد ك قار لو ك لؤلعماؿ 

اإلرىابية نظرا لعدـ كجكد إرادة سياسية دكلية مكحدة، ك ىذا ما يسمح إما بإخراج العديد مف األفعاؿ مف 

دائرة اإلرىاب أك إلصاؽ العديد مف األعماؿ باإلرىاب ك التذرع بالتدخؿ في شؤكف الدكؿ باسـ مكافحة 

 .اإلرىاب

      ك يجب عمينا التمييز بيف أعماؿ اإلرىاب ك أعماؿ المقاكمة المشركعة كفقا لمبادئ القانكف الدكلي 

ك إف ذلؾ ال يؤدم حتما إلى تفسير بعض االنتياكات التي تقـك بيا بعض العصابات ك الجماعات 

اإلرىابية بذريعة المقاكمة كما يحدث في سكريا حاليا ك ليبيا ك العراؽ ك أفغانستاف ك ذلؾ إما الرتباطيا 

أك لخرقػيا االتفاقيات الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف ك األعراؼ " القاعدة أك داعش" بالتنظيمات اإلرىابية 

الدكلية السائدة أثناء النزاعات، ألف االعتراؼ بشرعية المقاكمة يتطمب منيا أف تناضؿ مف اجؿ تحقيؽ 

 .الشرعية الدكلية التي تكافح مف اجميا 

      كما نؤكد كذلؾ عمى براءة اإلسبلـ مف اإلرىاب الذم لطالما ألصقو الغرب بالتنظيمات الجيادية أك 

ما يطمؽ عميو باإلسبلـ المتطرؼ الذم ىك بعيد كؿ البعد عف اإلسبلـ الحقيقي الذم يدعك لمتعايش 

 .السممي ك نبذ العنؼ ك التطرؼ
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      ك نظرا لما أثاره اإلرىاب مف جدؿ عالمي ككنو يمثؿ خطكرة ليس فقط عمى األمف القكمي بؿ ييدد 

األمف ك االستقرار الدكلييف ك تيديدا ألمف ك حياة البشر ك انجازات البشرية ك الحضارات الستخدامو 

المفرط لمقكة ك العنؼ الذم يحدث أضرارا أيضا في العبلقات بيف الدكؿ،  فكاف لزاما إيجاد سبؿ عممية    

ك فّعالة لمحاربة مرتكبي تمؾ الجرائـ بطرؽ بعيدة عف العنؼ المضاد أك استخداـ القكة ، بؿ عف طريؽ 

آليات قانكنية مف شانيا تمكف الدكؿ مف متابعتيـ أماـ القضاء الجنائي الدكلي أك الكطني، ك تعتبر 

المكاثيؽ الدكلية في ىذا الخصكص المرجع األساس لفرض التزامات عمى الدكؿ بقصد ضماف مكافحة 

فعالة ليذه الجريمة الخطيرة مف خبلؿ بذؿ الجيكد الدكلية ك اإلقميمية لمحد مف انتشارىا ك الحد مف أثارىا 

 .بعيدا عف استخداـ القكة التي ال تثني مف عزيمة اإلرىابييف

     ك كاف لزاما في سبيؿ تعزيز ك تقكية اإلرادة الدكلية مف اجؿ مكافحة ظاىرة اإلرىاب ك اإلفبلت مف 

العقاب ك الحد مف االزدكاجية في التعامؿ مع الظاىرة إيجاد أسس قانكنية ك كسائؿ إنفاذ عممية لمتأثير 

عمى الدكؿ التي ال تكلي اىتماـ ليا أك ال تقدر أك ال ترغب في تتبع مرتكبي تمؾ الجرائـ عف طريؽ إدراج 

مبدأ ذم أىمية في القانكف الدكلي الجنائي أال ك ىك مبدأ االختصاص الجنائي العالمي لما لو مف أىمية 

في تتبع مرتكبي تمؾ الجرائـ اإلرىابية بعيدا عف الحمكؿ العسكرية التي ليا تأثيرات كبيرة عمى جميع 

 .المستكيات، ك ىذا ما نتناكلو في الجزء الثاني مف الدراسة 
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 الباب الثاني

 االختصاص الجنائي العالمي و أهميته في مكافحة جريمة اإلرهاب الدولي

نتطرؽ في ىذا الباب إلى  األىمية الفعمية و العممية لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي باعتباره       

فميما كاف الدور الذي تقوـ بو المحاكـ الجنائية  ، آلية مكممة لمحدود التي تعتري العدالة الجنائية الدولية

فانو ال  ، الدولية لمحاربة الجريمة الدولية و بخاصة الجرائـ اشد خطورة و منيا جريمة اإلرىاب الدولي

تحقيؽ عدالة جنائية دولية مف خالؿ متابعة و مالحقة مرتكبي  العتماد عمييا بصورة كمية لضماف يمكف ا

 تمؾ الجرائـ .

الف اختصاص فالقضاء الجنائي الوطني مف الممكف أف يوفر فعالية لمتصدي لمجرائـ الدولية       

القاضي الجنائي الوطني يحكمو حرص واحد و ىو الحصوؿ عمى عدالة سريعة و فعالة و يكوف الردع 

 لموالية مكمالدائما أف االختصاص الجنائي لممحاكـ الجنائية الدولية يعتبر ب، عمما 1لمجرائـ ىو غايتو 

كما أكد عميو نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في ديباجتو ،  القضائية لممحاكـ الوطنية لمدوؿ

في الفقرة العاشرة منو بالرغـ مف أف مبدأ التكامؿ الذي تكرسو تمؾ المحاكـ الجنائية الدولية يعد الركيزة 

ية و يعد مبدأ التكامؿ مف مبادئ القانوف الدولي الجنائي األساسية في الوقت الراىف لمحاربة الجريمة الدول

 . 2الحالي

كاف مف و  ، لكف الممارسة و التطبيقات العممية أظيرت عدـ فعالية مبدأ التكامؿ لعدة عوامؿ سياسية

مرتكبي  بديؿ لتأسيس المتابعات الجنائية ضدمبدأ االختصاص الجنائي العالمي ك الضروري إبراز و إنفاذ

الممارسة تختمؼ عند تطبيؽ المبدأ مف دولة ألخرى وفقا لمظروؼ التاريخية و  ـ الدولية، لكفالجرائ

كمة شخص و تحريؾ الدعوى العمومية ضده ابحيث يمكف لبعض الدوؿ مح ، السياسية و القانونية ليا

المبدأ في  توفر أي ضابط يربط المتيـ بالدولة التي تمارسعدـ وفقا لممبدأ حتى في حالة عدـ وجوده أو 
                                                           

1
 .595انظر:د/عبد العزٌز العشاوي،  أبحاث فً القانون الدولً الجنائً،  مرجع سابق،  ص- 

2
 . 57ص  ، 2152 ، عمان االردن ، الطبعة االولى ، دار الحامد ، مبدأ التكامل فً المحكمة الجنائٌة الدولٌة ، انظر: علً خلفة الشرعة - 
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و ىو ما يسمى باالختصاص العالمي المطمؽ الذي يكرسو النظاـ القضائي البمجيكي و الفرنسي و  ، حقو

بينما تشترط تشريعات أخرى ضوابط محددة لتطبيؽ المبدأ تجمع بيف الدولة و المتيـ مثؿ  ، االسباني

 وجود المشتبو فيو عمى إقميميا أو أف يكوف حامؿ لجنسيتيا أو مف رعاياىا .

وعميو فاف تكريس المبدأ جعؿ العديد مف الدوؿ تيتـ بمطابقة تشريعاتيا الجنائية الوطنية إلعماؿ مبدأ 

 لجنائي العالمي سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.االختصاص ا

الجنائي و بغرض جعؿ الدراسة واقعية فقد تـ استظيار بعض القضايا المعروضة عمى القضاء       

جريمة اإلرىاب الدولي مع إبراز باألخص الدولي في الجرائـ الدولية و الجنائي الوطني لمدوؿ و القضاء 

ـ ىذا الباب إلى فصميف رئيسيف، و عميو تـ تقسييؽ إعماؿ و تطبيؽ المبدأ التي تع الصعوبات و العراقيؿ

و أسس التزاـ الدوؿ يز بينو و بيف النظـ المشابية لو، نتناوؿ مفيـو المبدأ مف خالؿ تعريفو فقيا و التمي

 ) الفصؿ الثاني(يقات العممية لو و صعوبات تطبيقوالتطب في بعض ثـ نبحث ، ) الفصؿ األوؿ(في بو 

 الفصل األول

 السند الفقهي و القانوني لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي 

جزء مف نظاـ لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي بوصفو إف الحديث عف السند الفقيي و القانوني       

تحديد الطبيعة مف خالؿ تعريؼ المبدأ و الواسع العدالة الجنائية الدولية يحتـ عمينا إعطاء مفيومو 

 .لويا مثارة أماـ العديد مف األجيزة المشابية تحديد ما يرتبط معو مف قضاكذا لو و  القانونية

بدأ االختصاص الجنائي العالمي يستند في تطبيقو إلى التزامات الدوؿ إما بموجب القانوف م أفكما       

و االلتزاـ مف جية وؿ الوطنية الدولي االتفاقي أو القانوف الدولي العرفي مف خالؿ إنفاذه داخؿ قوانيف الد

 بتطبيقو مف جية أخرى .
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 المبحث األول

 مفهوم االختصاص الجنائي العالمي

 فقياتأصيمو مبدأ االختصاص الجنائي العالمي مف خالؿ لنحاوؿ في ىذا المبحث إعطاء مفيوـ       

  لدولي الجنائي ) المطمب األوؿ ( عالقتو بالقانوف اكذا و  وفؽ ما تناولو الفقياء و شرَّاح القانوف الدولي،

ما تعرؼ أو التي لو عالقة شبيية بو ة و التمييز بينو و بيف النظـ تحديد طبيعتو القانونيثـ نتناوؿ 

 المبادئ القانونية المشابية لو ) المطمب الثاني ( .ب

 المطمب األول 

 تأصيل مفهوم االختصاص الجنائي العالمي

، ب ما تناولو الفقو حس اص الجنائي العالمي يجب عمينا إعطاء تعريؼ لولإللماـ بمفيـو االختص      

المختمفة و تبياف قواعده  التي تباينت في تحديد مفيومو الرتباطو بسيادة الدوؿ ، و تشريعات بعض الدوؿ

 إبراز طبيعتو القانونية . و كذا ،تطور فكرة القانوف الجنائي الدوليإبراز مراحؿ مع ، التي تبنى عميو 

األولالفرع   

 تعريف مبدأ االختصاص الجنائي العالمي

مبدأ  عمى انو ) Compétence Universelle (يراد باصطالح االختصاص الجنائي العالمي       

   قانوني يسمح لدولة ما بإقامة دعوى قضائية جنائية في جرائـ معينة بصرؼ النظر عف مكاف الجريمة 

و يختمؼ عف قواعد االختصاص الجنائي العادي التي تستمـز صمة إقميمية أو  ،مرتكبييا أو الضحيةو 

ف األساس المنطقي الذي يستند إليو االختصاص الجنائي أل ،شخصية بالجريمة أو بمرتكبيا أو الضحية

يؿ دوؿ أو حتى جرائـ معينة قد تكوف مضرة بالمصالح الدولية إلى درجة تسمح بتخو  أفالعالمي بمفيوـ 
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إجبارىا عمى إقامة دعوى قضائية عمى مرتكب الجريمة بصرؼ النظر عف مكاف وقوع الجريمة أو جنسية 

 .3مرتكبيا أو الضحية 

مبدأ االختصاص الجنائي العالمي الذي تمارسو الدولة غير مبني عمى أي حؽ مف حقوؽ  يكوفو       

إذ  ،() االختصاص الشخصي ال بالنسبة لألرضو تي ( ) االختصاص الذا السيادة ال بالنسبة لمجػريمة

    ،4بدوف عقاب مجتمع الدولي حتى ال يبقى أي مجـرتتدخؿ الدولة لغاية إنسانية نبيمة و ىي مصمحة ال

ألنو  ،و يختمؼ مفيوـ االختصاص العالمي في القوانيف الوطنية الجنائية عف القانوف الدولي الجنائي

، إاّل و قوانينيا الوطنية الجنائيةيشترط لممارسة االختصاص الجنائي العالمي مف طرؼ دولة أف تتضمن

إلى مرتكب الجريمة فيو مبدأ االختصاص الجنائي العالمي ينظر  نجدنو في القانوف الدولي الجنائي إ

و يترتب  ،محاكمتو و معاقبتو ا مف حؽ الدوؿ جميعا مالحقتو وأنو عدو لمجنس اإلنساني لذعمى الدولية 

و ليس بصفة احتياطية الف العالمية في القانوف الدولي الجنائي  أصيمةعمى ىذا تطبيؽ المبدأ بصفة 

يع الدوؿ مباشرتو في و ىذا يخوؿ لجم ،مستمدة مف فكرة التضامف الدولي في مكافحة الجريمة الدولية

ؿ خرقا لمقانوف و النظاـ الدولي بصرؼ النظر عف تجريميا انتياكا لحقوؽ اإلنساف و تمث تعد  رائـ التي الج

و تبرير ذلؾ  ،ال يشترط وجود صمة مباشرة الذيفي القانوف الداخمي لمدولة التي تمارس واجب المحاكمة 

ولية ند إلى عدـ إعفاء أي احد مف المسؤ مف مبدأ أىـ و ىو سيادة القانوف الدولي الجنائي الذي يست

، و ىنا يرتكز القاضي الذي يباشر إجراءات المحاكمة ي يرتبيا القانوف الدولي الجنائيلتالدولية االجنائية 

سوؼ و المتابعة عمى االتفاقيات الدولية و ىو ما يعرؼ باألساس االتفاقي أو األساس العرؼ الذي 

 . نتطرؽ إليو في ىذا الباب بالتفصيؿ

                                                           
3
و أستاذ القانون الدولً فً جامعتً  ،فٌلٌب ) المستشار القانونً ألوروبا الشرقٌة فً اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بموسكو انظر:مقال لكزافٌٌه - 

 ،862العدد  ،88مجلد  ،المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ،و كٌؾ ٌتوافقان ،مبادئ االختصاص العالمً و التكامل ،وسترن كٌب( 3اكس مرسٌلٌا 

 . 87ص  ،2116جوان 
4
ص  ،2151سنة  ،الطبعة األولى ،األردن،عمان ،دار دجلة ،دور القانون الدولً فً حماٌة حقوق اإلنسان ،عبد هللا علً عبو سلطانانظر: - 

268 . 
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أ اإلقميمية في قانوف العقوبات و يرتكز باألساس استثناء لمبديكوف االختصاص الجنائي العالمي ف إذف   

أي قاض وطني يمكنو  أف، و يتمثؿ في فكرة 5عمى الدفاع عف المصالح و القيـ ذات البعد العالمي

مالحقة و محاكمة أو تسميـ مرتكبي الجرائـ الدولية المذكورة في االتفاقيات الدولية أو في القانوف العرفي 

ذلؾ الدولي، و جرائـ ضد اإلنسانية و جرائـ اإلرىاب الخاصة جرائـ اإلبادة الجماعية و جرائـ الحرب و 

 .و مكاف ارتكابيا بغض النظر عف مرتكب الجريمة و جنسية الضحايا

و يرتكز االختصاص الجنائي العالمي عمى تبياف القواعد التي تحدد والية محاكـ الدولة في       

 ،دولية إزاء غيرىا مف محاكـ الدوؿ األخرىف عنصرا يتمثؿ في ارتكاب أية جريمة المنازعات التي تتضم

كمة مف محاكـ الدوؿ إزاء غيرىا مف و ذلؾ بالمقابؿ لقواعد االختصاص الداخمي و التي تحدد كؿ مح

 ،و يسمح بمحاكمة أي شخص يكوف قد ارتكب جريمة دولية في أي مكاف مف العالـ ،نفسيا محاكـ الدولة

ف ىناؾ جرائـ خطرة إلى حد أنيا قد تمحؽ أضرارا بالمجتمع الدولي بأ و يبرر ىذا بفكرتيف أساسيتيف، أوليا

ف ىذيف العنصريف و عميو فإ ،الجرائـ تمؾذ آمف لمف يرتكب مثؿ يتوفر مال أالينبغي  و الثانية ،بأسره

يشرحاف بوضوح األسباب التي تدعو المجتمع الدولي و المنظمات الدولية إلى التدخؿ بقوة لمقاضاة 

 مرتكبي الجرائـ الدولية و معاقبتيـ استنادا إلى ىذا المبدأ الفعاؿ .

 ،القانوف الوطني و إنما يشمؿ كذلؾ فحسبأف المبدأ ال يخص القانوف الدولي يجب التأكيد عمى كما      

    فيحؽ لمدوؿ منح المحاكـ الخاصة بيا والية قضائية عالمية بالنسبة لجرائـ معينة مثؿ جرائـ اإلرىاب 

التفاقيات و الجريمة العابرة لمحدود كغسيؿ األمواؿ باعتبارىا مجرمة في القانوف الدولي االتفاقي بموجب ا

مجاؿ تطبيؽ المبدأ مف بمد إلى آخر يختمؼ كونو يمتمؾ  إفو  ،6المبرمة بيف الدوؿ و كدا القانوف العرفي 

 اللتزاـ أو القدرة عمى المقاضاة.يمكف أف تؤدي إلى ا نفسو جوانب قانونية دولية و أخرى وطنية في الوقت

                                                           
5

نان،      بٌروت، لب ،دار الفكر العربً ،اإلرهاب الدولً فً القانون الجنائً على المستوٌٌن الوطنً و الدولً ،محمد مؤنس محب الدٌنانظر: -

 . 637ص  ،5987 ط(، )د
6
 . 225ص  ،مرجع سابق ،دراسة تطبٌقٌة على ظاهرة ؼسٌل األموال ،مكافحة اإلرهاب الدولً ،محمد نصر محمدانظر: - 
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يرى قواعد 7 فالفقو األلماني ،باختالؼ أراء الفقياءالمبدأ و ذلؾ  تعريفات فقد تعددتالفقو  أما في    

مف قانوف المرافعات عمى اعتبار المشرع األلماني قد عالجيا ضمف  ااالختصاص الجنائي العالمي جزء

أما الفقو الفرنسي فأطمؽ عمى تسمية االختصاص الجنائي العالمي لممحاكـ  ،نصوص في قوانينيا الداخمية

تمؾ و ذلؾ بالمقابؿ لالختصاص الخاص ل  ) Compétence Générale (ـ الفرنسية باالختصاص العا

 5995-15-12ادمج االختصاص العالمي بموجب قانوف لقد و  ) ( Compétence Spécialeالمحاكـ

-15-22و بموجب قانوف  ،5995سنةسريانو لمواجية الجرائـ المرتكبة في إقميـ يوغسالفيا سابقا ليبدأ 

المادة  و يشترط المشرع الفرنسي استنادا إلى 5993لمواجية الجرائـ المرتكبة في رواندا مند سنة  5998

، و ىو 8عند تاريخ المتابعة فوؽ إقميميا  وقانوف اإلجراءات الجزائية أف يكوف المشتبو فيمف ( 689-15)

 ما يفيد انو كرس االختصاص الشخصي .

المحاكـ  أففإذا ما تبيف لمقاضي المصري  ،القانوف المصري فانتيج نيج المشرع األلمانيأما       

النزاع  كاف و و المتضمف عنصرا أجنبيا مف عدموالمصرية تختص بالنظر في النزاع المطروح أمامو 

 بياف مدىيرجع إلى قواعد االختصاص الداخمي ل نوفإ فة عامةدخؿ في اختصاص المحاكـ المصرية بصي

النزاع عمى أساس مكاف وقوع الجريمة و ىو مبدأ الشخصية االيجابية  اأمامي اختصاص المحكمة المرفوع

أي عينية النص ) مبدأ حماية المصالح األساسية و الجوىرية بمبدأ العينية أو ما يسمى  كما يطمؽ عميو

، و ىو ا وفقا لممبدأيتدخؿ المشرع لمحفاظ عميي تصاب مصالح الدولة األساسيةفعندما  ،9(الحنائي

و قد وسعتو  ،لنمسا و يشمؿ األعماؿ اإلرىابيةيسرا و ىولندا و االذي تبنتو كؿ مف سو  نفسو االختصاص

       االتفاقيات الدولية لتوسيع اختصاص المحاكـ الوطنية و لو ارتكبت األفعاؿ اإلجرامية خارج إقميميا

 بواسطة أجانب . و

                                                           
7
 . 643ص  ،مرجع سابق ،اإلرهاب الدولً فً القانون الجنائً على المستوٌٌن الوطنً و الدولً ،محمد مؤنس محب الدٌن انظر: - 

8
 -voir :Yves Mayaud , le terrorisme , éd , DALLOZ , 1997 ,p84. 

9
 .642ص  ،مرجع سابق ،اإلرهاب الدولً فً القانون الجنائً على المستوٌٌن الوطنً و الدولً ،محمد مؤنس محب الدٌنانظر: - 
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نوفمبر  28مف الدستور الجزائري المؤرخ في  532بالرجوع إلى المادة نجده أما المشرع الجزائري       

" االتفاقات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية ضمف الشروط المحددة في  أفالتي تنص عمى  599610

يجوز  مف ثـ، و 2118و ىي نفس المادة التي ظمت في دستور  ور تسمو عمى القوانيف الداخمية"الدست

تمقائيا النصوص الواردة في االتفاقيات الدولية كما يحؽ لممواطف أف يتذرع  أف يطبؽي ر ائلمقاضي الجز 

و البروتوكوالف اإلضافياف الممحقاف بيا  5949، و منيا اتفاقات جنيؼ األربعة لعاـ أماـ القضاءبتطبيقيا 

   و اتفاقية قمع  5984، كما صادقت عمى اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ التي صادقت عمييا 5977لعاـ 

المشرع الجزائري ال يعترؼ  أف، غير 11و غيرىا مف االتفاقيات الدولية  5999و تمويؿ اإلرىاب لعاـ 

صراحة باالختصاص الجنائي العالمي و يكتفي بوضع شروط عند تنظيـ االختصاص القضائي الوطني 

أجنبي خارج اإلقميـ الجزائري ضد لممحاكـ الجزائية في الجرائـ المرتكبة في الخارج أو عندما يرتكبيا 

وسع مفيـو المشرع الجزائري  أفغير  ،12سالمة الجزائر أو تـ تسميمو في إطار التعاوف القضائي لمجزائر

المتضمف تعديؿ قانوف  2155جويمية 23المؤرخ في  12-55 األمربموجب االختصاص الجنائي 

وسع مف اختصاص المحاكـ الجزائية لمنظر في بعض الجرائـ المرتكبة خارج  عندماالجزائية  اإلجراءات

إضرارا خارج ال في جريمة أجنبيو ذلؾ عندما يرتكب  األخرىالوطني عمى غرار بعض التشريعات  اإلقميـ

جزائرية و كذلؾ و القنصمية ال بالمصالح األساسية لمدولة الجزائرية و باألعواف و المحالت الدبموماسية

و ىذا  ،13و الجنح المعاقب عمييا بالحبس عندما ترتكب إضرارا بالرعايا الجزائرييف النسبة لمجناياتب

النعقاد االختصاص لممحاكـ  في الجزائر السابقة التي تجعؿ شرط القبض عمى المشتبو فيوعكس المادة 

الجزائي الجزائري في تمؾ  ف التعديؿ جاء عاما بمعنى انو ينعقد االختصاص لمقضاءألالجزائية الجزائرية ، 

أف  و يبدوأو لـ يعد إلى الجزائر،  المشتبو فيو داخؿ التراب الجزائريالحاالت حتى و لـ يتـ القبض عمى 
                                                           

10
 ،دار الخلدونٌة ،( 2113-5989الواقع المفقود)  حقوق اإلنسان فً الجزائر بٌن الحقٌقة الدستورٌة و ،انظر فً هذا الصدد: أشطب كمال -

 . 548ص  ،2115)د ط( ، ،الجزائر
11

:كتاب أهم االتفاقٌات حقوق اإلنسان المصادق علٌها من طرؾ الجزائر،وزارة العدل،مدٌرٌة الشؤون القضائٌة و القانونٌة ،الجزائر،)د  انظر- 

 .285، ص 2119ط( ، دٌسمبر 
12

 من قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري . 758إلى  694المواد من   ،586 ،582انظر المواد:  -
13

 .2155-17-23الصادرة بتارٌخ  41، ج ر عدد رقم  12-55من قانون اإلجراءات الجزائٌة المعدلة بموجب األمر  588راجع نص المادة  - 
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) االختصاص  في االختصاص الجنائي مبدأ العينيةبموجب ىذا التعديؿ قد تبنى  يالجزائر  المشرع

 .الشخصي(

رغـ اختالؼ النظـ التشريعية لمدوؿ فاف مبدأ االختصاص الجنائي  إذف يمكف أف نستنتج بأنو      

 في حاؿ ماوجد باألساس  أي أّنو، رة اإلفالت مف العقاب الدولي لمحد مف ظاى ما وضع إالّ العالمي 

     ،ايػػػقة مرتكبيػػػمالح تابعة وػػػػػػؿ لمرت بالجرائـ عف العمػػػػػػالسمطات المحمية في البمداف التي تأث تقاعست

كف حينئذ مبدأ االختصاص العالمي باقي النظـ القانونية و القضائية لجميع الدوؿ األخرى المعنية ػٌػيم و

الالزمة تعويضات المف النيوض بميمة النظر في تمؾ الجرائـ بالنيابة عف المجتمع الدولي و كذلؾ منح 

غير أف بعض الدوؿ تتجنب إعماؿ المبدأ تذرعا بالحصانة الدبموماسية التي يتمتع بيا  ،لمضحايا

و تمجأ إلى العمؿ عمى تجميد العالقات مع الدوؿ التي  األجانب و ذوو الحصانة القضائية الدبموماسيوف

 .ترعى اإلرىاب أو تتخذ أسموب القوة لردع اإلرىابييف بعد تعقب آثارىـ و القضاء عمييـ

 فرع الثانيال

 الطبيعة القانونية لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي

االختصاص الجنائي العالمي جاء لممارسة اختصاص قضائي مف اجؿ مالحقة  مما ال شؾ فيو أف      

باعتباره وسيمة قانونية  جرائـ اإلرىاب الدوليو  ،الخطيرة لحقوؽ اإلنساف الجسيمة ومرتكبي االنتياكات 

و تفاديا لظاىرة أخرى و ىي استعماؿ العنؼ ،  العقابفعالة لمواجية التحدي الذي يطرحو اإلفالت مف 

 .المضاد لمقضاء عمى اإلرىاب و تجفيؼ منابعو

اإلرىاب أو أية جريمة و يسمح االختصاص العالمي بمحاكمة أي شخص يكوف قد ارتكب جريمة       

تتطمع إلى األىمية ألية دولة  ةبالغذو أىمية  ونو مف ثـ فإ ،في أي مكاف مف العالـامة بصفة ع دولية

فيحؽ  ،نفسو يخص القانوف الدولي و القانوف الوطني في الوقت كونوو يظؿ تنفيذه صعبا اإلعماؿ بو 

 شخصمحاكمة أي  بيا والية قضائية عالمية بموجب قوانينيا الوطنيةالتي محاكميا خالؿ لمدوؿ مف 
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مبدأ  إنما ألنو يشكؿ وليس فقط لوجود قاعدة قانونية   شد خطورة عمى المجتمع الدولياألجرائـ مبالنسبة ل

  خر و ليس لو مفيوـ فريد الجنائي العالمي يختمؼ مف بمد إلى آ ف طبيعة االختصاصعميو فإ و ،ادولي

نو يمتمؾ جوانب قانونية دولية و أخرى وطنية متعددة يمكف أف تؤدي و إنما يمكف تقديمو عمى أ ،دو موحّ 

 .14إلى االلتزاـ أو القدرة عمى المقاضاة بموجبو 

قاعدة قانونية نافذة  و يصيرمبدأ جنائي العالمي بوصفو و لكي تعترؼ الدولة باالختصاص ال      

تيح لمقضاء الوطني إيجاد وسائؿ إنفاذ تيجب  نوفإلمواجية جرائـ اإلرىاب و الجرائـ الدولية بصفة عامة 

و عميو لجأت العديد مف الدوؿ إلى تفعيؿ المبدأ في قوانينيا الداخمية  ،القضائية عمييا ممارسة سمطاتو

في أي مكاف في  الذي يتيح لممحاكـ البمجيكية النظر في الجرائـ الدولية 5993مثؿ بمجيكا بموجب قانوف 

 5999-12-51تـ تعديؿ القانوف في  كماتمت عدة متابعات وفؽ المبدأ  و ،ف مرتكبياالعالـ و ميما يك

وسع مف مداه ليشمؿ جريمة و أصبح يطمؽ عميو القانوف الخاص بانتياكات القانوف الدولي اإلنساني و 

و  5949ا بخرؽ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ الجماعية و الجرائـ ضد اإلنسانية بعدما كاف متعمق اإلبادة

و مارست المحاكـ البمجيكية صالحياتيا بموجب التعديؿ أبرزىا  597715ف لعاـ وكوليف اإلضافييالبروت

نسانية و اإلبادة الجماعية محاكمة "آرييؿ شاروف " وزير الدفاع السابؽ عف جرائـ حرب و جرائـ ضد اإل

 2115تـ فتح التحقيؽ عاـ  و، و شاتيالتعرؼ بقضية مخيمات صبرا  و التي 5982عاـ في مجازر 

 15أف تـ  التعديؿ الذي حصؿ في  إلى ،غير أف دولة إسرائيؿ حالت دوف تقديمو و عرقمة عمؿ المحكمة

عمى التنديدات اإلسرائيمية بعد متابعة  بناء 5999و  5993يد يمغي قانوني بموجب قانوف جد 2113 وتأ

وى ضد الرئيس شكا عدة بمناسبة رفعمريكية ا التنديدات األو كذ،  " أريؿ شاروف " أماـ محاكميا

                                                           
14

 .333ص  ،مرجع سابق ،المحاكم الدولٌة الجنائٌة ،لٌةأهم الجرائم الدو ،القانون الدولً الجنائً ،علً عبد القادر القهوجًانظر: - 
15

- Voir :Romer Lemaitre : Belgium rules the world : Universal jurisdiction over human rights atrocities , in:  
www://law/Kuleveh/Ac/Be/jura/37h2/Lemaitre/Htm.Pp1-7   .    
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بارتكابو جرائـ اإلرىاب و جرائـ ضد اإلنسانية و جرائـ الحرب في  16" في بروكسؿاألمريكي "جورج بوش

 .العراؽ

نائي العالمي عمى سيادتيا الوطنية جو نظرا لتخوؼ العديد مف الدوؿ مف تأثير مبدأ االختصاص ال      

تبنى مبدأ التكامؿ أو مبدأ االختصاص التكميمي إما في تشريعاتيا الوطنية أو أصبحت معظـ التشريعات ت

و ىذا ما كرسو نظاـ المحكمة الجنائية الدولية المنشاة بموجب نظاـ روما  ،بموجب اتفاقيات دولية

ىذا المبدأ مالزما لمبدأ االختصاص العالمي  يعدو  ،17منو  57 ،4، 5 الموادفي  5998األساسي لعاـ 

في عدـ المتابعة أو عدـ القدرة عمى المقاضاة  لدى الدولة الرغبةافر مقو بشرط المقبولية و عند تو لتع

بموجب أنظمتيا القضائية الوطنية و الشرط األىـ بالرغـ مف انو كالسيكي ىو عدـ معاقبة شخص عمى 

التكامؿ بيف القضاء  ، و عميو يعد نظاـ روما األساسي النموذج الدقيؽ لتكريس مبدأ18مرتيف نفسو الجـر 

الوطني و القضاء الجنائي الدولي و يعمؿ مع مبدأ االختصاص الجنائي العالمي كفرعيف متكامميف لكبح 

        المالحقة ، فعندما يعجز النظاـ األوؿ عف 19الجرائـ المتعمقة بالقانوف الدولي الجنائي و الحد منيا

اإلرىاب جرائـ كؿ مرتكبي لعدـ اإلفالت مف العقاب  و يضمف بذلؾ، و المتابعة يتدخؿ النظاـ الثاني 

 .الدولي

ا أف مف شاني التي يؤخذ بعيف االعتبار السياقات الوطنية إلى ضرورة أفو في األخير يجب اإلشارة     

و ذلؾ بالنظر ، اإلرىاب الدولي جرائـ مقدرة الدولة عمى ممارسة اختصاصيا القضائي عمى  ىؤثر عمت

 ثة األساسية اتآتية : إلى العناصر الثال

 الوسائؿ الفنية التي تتيحيا الدولة لمقاضاة ىذه الجرائـ . -5

 أساليب العمؿ في النظاـ القضائي الجنائي الوطني لمدولة . -2

                                                           
 

16
        france.com-info-http://.filلمزٌد من التوضٌح حول الشكاوى المرفوعة أمام القضاء البلجٌكً فً الموقع: انظر: -

17
 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة ) دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة ( دار النهضة العربٌة ،عال عزت عبد المحسنانظر: - 

 . 221ص  ،2151
18

 . 374ص  ،مرجع سابق ،المحاكم الدولٌة الجنائٌة ،أهم الجرائم الدولٌة ،القانون الدولً الجنائً ،انظر:د/ علً عبد القادر القهوجً - 
19

جوان  ،862العدد  ،88مجلد  ،المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ،و كٌؾ ٌتوافقان ،مبادئ االختصاص العالمً و التكامل ،انظر: كزافٌٌه فٌلٌب - 

 . 91ص  ،2116

http://.fil-info-france.com/
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   .القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات المطبقة في اإلجراءات القضائية لمدولة -3

و بدوف ىذه العناصر يمكف االفتراض منطقيا تدخؿ الييئات القضائية الدولية لممارسة اختصاصيا عمى 

مف دولة إلى  نطاؽ أوسع، و ىذا ما يؤثر عمى الطريقة التي سوؼ يطبؽ بيا مبدأ االختصاص العالمي

 أخرى .

 المطمب الثاني

 ة المشابهةمي و المبادئ القانونيالتمييز بين االختصاص الجنائي العال

كما أف  ،لـ تكف فكرة إنشاء القضاء الجنائي الدولي فكرة حديثة النشأة بؿ تمتد جذورىا إلى وقت بعيد       

         ف بإنشاء محكمتي نورمبورغػػالعشري ط في القرفػػػػيا لـ يتـ فقػػػػػػػػػػػإنشاء المحاكـ الجنائية الدولية ذات

الدولي الحرب العالمية األولى أعراؼ الحرب الناشئة بموجب العرؼ  بؿ كانت تمتد إلى انتياؾ ،طوكيو و

 591720و  5899انوف الدولي و المتضمنة في اتفاقيتي الىاي لعاـ ػػػػػػػػػػحروب مخالفة ألحكاـ الق شنت و

أدى ذلؾ إلى تصاعد فقد و نظرا لمفظائع و األىواؿ التي وقعت و ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية 

إنشاء قضاء دولي فإف و مف جية أخرى  ،الدعوات لنضوج الكثير مف أحكاـ القانوف الدولي الجنائي

 جنائي يتطمب بالضرورة وجود قانوف دولي جنائي يطبقو ىذا القضاء .

فة إلى و قد عرؼ المجتمع الدولي تطبيقات واقعية لمحاكـ دولية جنائية مؤقتة و أخرى دائمة إضا   

توسيع اختصاصات المحاكـ الجنائية الوطنية لمدوؿ مف اجؿ متابعة و معاقبة مرتكبي الجرائـ الدولية عف 

     و مف ثـ وجب التفرقة بيف االختصاص الجنائي العالمي  ، طريؽ وسائؿ إجرائية و أخرى موضوعية

 الدولية و ذلؾ وفقا لمفروع التالية .و االختصاص التكميمي و اإلنابة القضائية الدولي و القضاء الجنائي 

 

                                                           
20

ص  ،2151 ،الطبعة األولىمصر ،  ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،النظرٌة العامة للقضاء الدولً الجنائً ،احمد محمد المهتدي باهللانظر:  - 

54 . 
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 الفرع األول

 العالمي و القضاء الجنائي الدولياالختصاص الجنائي 

يتبيف لنا مف خالؿ إبراز مفيوـ االختصاص الجنائي العالمي بأنو مستنبط مف أحكاـ القانوف        

لقانوف الدولي الجنائي بالموضوعات الجنائي الداخمي ) الوطني لمدوؿ ( و القانوف الدولي العاـ، كما ييتـ ا

و ينقسـ القانوف الدولي الجنائي إلى عدة فروع منيا ، المتعمقة بالجرائـ و العقوبات ذات الطبيعة الدولية 

و القانوف الدولي الخاص  ،القانوف الدولي الجنائي العاـ الذي يتناوؿ األفعاؿ المجرمة وفقا لمقانوف الػدولي

لمجرمة في القوانيف الوطنية و التي تتسـ بالصفة الدولية، كما يشمؿ القانوف الدولي الذي يتناوؿ األفعاؿ ا

 .21اإلنساني

ف القانوف الدولي الجنائي ناشئ مف رغبة الدوؿ في مالحقة مرتكبي الجرائـ الدولية الخطيرة فإ لدى       

و لقد تطور  ،في إطار التعاوف الدولي فيما بيف الدوؿ الذي تكمؿ بإنشاء محاكـ جنائية دولية فيما بعد 

محوظا خاصة في القانوف الدولي الجنائي خاصة في أعقاب الحرب العالمية األولى الذي شيد تطورا م

 التي اقترفوىا          أحكاـ النزاعات المسمحة بحيث ظيرت فكرة محاكمة و معاقبة رؤساء الدوؿ عمى الجرائـ

ة بعد إنشاء برزت بعد الحرب العالمية الثانية خاصقد و  22الجسيمة لقواعد و أعراؼ الحرب يـانتياكاتو 

و التي تعداف أولى  "محكمة طوكيو"و الثانية  "غمحكمة نورمبور "ف األولى الحمفاء محكمتيف عسكريتي

اؿ عمى إنزاؿ عقاب فعّ  عمىالمحاوالت الدولية في تطوير القضاء الجنائي الدولي و حرصا مف الدوؿ 

مرتكبي الجرائـ الدولية الخطيرة و التي تمس بمصالح المجتمع الدولي ككؿ و إيمانا مف الجماعة الدولية 

رغـ محاوالت األمـ  ،عف طريؽ القضاء الدولي الجنائي الجنائي ال يتأتى إالَّ بأف تطبيؽ القانوف الدولي 

و توالت المحاوالت  ،إلنشاء محكمة جنائية دولية و فشؿ ما يعرؼ "بمجنة نيويورؾ " 5946المتحدة عاـ 
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 ، لبنان ،بٌروت ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع ،ن الدولً الجزائًاالتجاهات الحدٌثة فً القانو ،علً محمد جعفرانظر: - 

 . 53ص ،2117 ،الطبعة األولى
22

 . 26 - 22ص  ،القاهرة ، مصر،)د ط(،)د ت(،دار النهضة العربٌة ،النظرٌة العامة للقضاء الدولً الجنائً ،احمد محمد المهتدي باهلل انظر: - 
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في  رغـ إنشاء محاكـ جنائية دولية أخرى لمحاكمة مرتكبي االنتياكات الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني

، ثـ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 5993يوغسالفيا سابقا التي نتج عنيا محكمة يوغسالفيا سابقا عاـ 

 5998، و توالت الدعوات إلى إف تـ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عاـ 599423برواندا عاـ 

 5998-17-57ية الدولية بتاريخ بموجب المؤتمر الدبموماسي لممفوضيف المعني بإنشاء المحكمة الجنائ

ىذه المحكمة ليست مكممة لمحكمة العدؿ الدولية و ليست  تعد  ، و 24المعروؼ باسـ نظاـ روما األساسي

بجياز مف أجيزة األمـ المتحدة و إنما تعد محكمة مكممة لوالية المحاكـ الوطنية عندما تتقاعس في اتخاذ 

 ى المقاضاة باتخاذ إجراءات المتابعة وفقا لنظاميا األساسي .إجراءات المتابعة أو ليست ليا القدرة عم

يعدد  بوصفوف القضاء الدولي الجنائي لو أىمية بالغة في إنفاذ القانوف الدولي اإلنساني جميا أ و يبدو      

     الجرائـ الدولية التي تشكؿ خطرا عمى المجتمع الدولي و السالـ العالمي مثؿ جرائـ اإلبادة الجماعية 

و كاف لزاما عمى المجتمع الدولي تطوير مفيـو  ،و الجرائـ ضد اإلنسانية و جرائـ اإلرىاب الدولي

االختصاص الجنائي العالمي الذي يعد بدوره وسيمة فعالة بالنسبة إلى إنفاذ القانوف الدولي اإلنساني 

بما يسمى باتفاقيات جنيؼ التي أنشأت و كرست تمؾ  5949خاصة بعد إبراـ االتفاقيات األربعة لعاـ 

آمف في أي مكاف مف العالـ لألشخاص الذيف ارتكبوا مخالفات جسيمة القاعدة لضماف عدـ وجود مالذ 

بعدما توالت تصديقات الدوؿ عمى تمؾ االتفاقيات أدمجت  و ،التفاقيات جنيؼ و القانوف الدولي اإلنساني

العديد مف الدوؿ التزاما تشريعيا في قوانينيا الداخمية و جرت محاكمة عدة أشخاص بسبب تمؾ 

 .25االنتياكات
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 . 265ص  ،مرجع سابق ،المحاكم الجنائٌة الدولٌة ،أهم الجرائم الدولٌة ،القانون الدولً الجنائً ،ادر القهوجًعلً عبد القانظر: - 
24

 . 38ص  ، )د ط(، 2117 ،الجزائر ،عٌن ملٌلة ،دار الهدى ،وثائق المحكمة الجنائٌة الدولٌة ،انظر : نبٌل صقر - 
25

 ،2151أكتوبر  55فً نٌوٌورك  ،86البند  ،اللجنة السادسة 65لدى هٌئة األمم المتحدة فً الدورة  ،انظر : بٌان اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر - 

  :http://www.ccir.orgعلى الموقع 

http://www.ccir.org/
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ف االختصاص الجنائي العالمي و القضاء الدولي الجنائي جميا بأيتضح  خالؿ ما سبؽ مف و       

حد لظاىرة اإلفالت مف العقاب و تفعيؿ الردع  جؿ وضععضيما البعض مف أبمتالزماف و مكمالف ل

 .ضادلتفادي العنؼ المالدولي لكؿ مف ينتيؾ المواثيؽ و األعراؼ الدولية عند ارتكاب جرائـ دولية 

 الفرع الثاني

 االختصاص الجنائي العالمي و االختصاص القضائي االستثنائي

يعد االختصاص الجنائي العالمي و استعمالو الميداني محطتا جدؿ كبير مف خالؿ تقييـ التجارب       

و منو رفعت عدة شكاوى و عدة قضايا ضد الرؤساء لدوؿ و قادة  ،السابقة لمقضاء الجنائي الدولي

 و إف ذلؾ يؤدي إلى المساس بسيادة الدوؿ . ،عسكرييف كما سمؼ تبيانو

ف الممارسة و احتمالية اإلفالت مف العقاب يشجعاف عمى انتياؾ حقوؽ اإلنساف خاصة عندما        وا 

ختصاص الجنائي الوطني اتجاه أية جريمة بمعيار عمى اعتبار تفعيؿ اال ،تمتنع الدولة عف المالحقة

 ،السيادة الوطنية و معيار الجنسية عندما ترتكب الجريمة خارج الدولة باعتبار المشتبو فيو إحدى رعاياىا

 و ىذا المبدأ تتبناه الدوؿ خاصة في قضايا اإلرىاب الدولي .

المحاكمات الجنائية انطالقا مف محكمة ىذا المبدأ مف خالؿ المراجعة الدقيقة لنماذج  أفغير       

اختصاص المحكمة منفردا دائما كاف كمة كبار ضباط الجيش األلماني نورمبورغ التي تكفمت بمحا

أعطى نظاميما األساسي  26محكمتي يوغسالفيا سابقا و رواندا  أفغير  ،بمحاكمة أولئؾ المتيميف

المحاكمة أماـ القضاء الوطني كانت صورية فاف  فإال إذا ثبت بأ ،الختصاص الجنائي الوطنيلاألولوية 

      لجنسية و الذي اشترؾ في مذبحة كما حدث في قضية " ايرد موفؾ " كرواتي ا ،ىذا المبدأ ال يطبؽ

فوجيت لو  5995-17-56 أحداث ضحية مسمـ خالؿ 5211ربر بينيتشا " و التي راح ضحيتيا " ش

لب المدعي العاـ او مع ذلؾ ط ،بؿ المدعي العاـ الصربيتيمة ارتكاب جريمة حرب ضد المدنييف مف ق
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و رضخت  ،السابؽ لممحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا بإحالتو عمى الىاي لالستجواب و التحقيؽ

و اعترؼ بارتكابو  ،مف النظاـ األساسي لممحكمة 58يوغسالفيا لذلؾ و وجيت لو التيمة طبقا لممادة 

مما يؤكد ىيمنة القضاء  27 5996-55-29سنوات  في  51و تمت إدانتو بعقوبة جرائـ ضد اإلنسانية 

 الجنائي الدولي آنذاؾ عمى القضاء الوطني .

ف القضاء االستثنائي أو التكميمي الذي يقصد بو منح االختصاص القضائي إلى ىيئة عميو فإ و      

و ىو يقوـ عمى مبدأ التكامؿ  ،الختصاصة في ممارسة سمطاتيا في اعية بمناسبة إخفاؽ الييئة الرئيسفر 

 بيف احتراـ السيادة الوطنية لمدولة و مبدأ االختصاص العالمي المطمؽ .  اوسط حال يعد الذي

و لقد ظؿ مفيوـ االختصاص القضائي التكميمي الذي اقترحتو لجنة القانوف الدولي بوصفو خيارا        

ألخير إدراجو في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ـ في اؿ جميع مراحؿ عممية المفاوضات و تخال

 الدولية.

   و تعد فكرة االختصاص القضائي التكميمي فكرة جديدة كنتيجة لمعالقة المتزايدة األىمية بيف الدوؿ       

 و المنظمات الدولية و الفرد داخؿ الدوؿ و نظرا إلدراؾ الدوؿ بأف أجيزتيا القضائية الوطنية أو تشريعاتيا

الداخمية غير كافية في بعض الظروؼ و الحاالت لمتعامؿ مع الجرائـ األكثر أىمية و التي تتعمؽ 

فقبمت ىذه الدوؿ بفكرة التكاممية بيف قضائيا الوطني و القضاء الجنائي الدولي لتعزيز  ،بالمبادئ اإلنسانية

 ،كرة تيديد السيادة الوطنيةمع تخوؼ بعض الدوؿ مف ف ،جيود مكافحة ظاىرة اإلفالت مف العقاب الدولي

و عميو فانو كاف لزاما التوفيؽ بيف ىذه المصالح بوضع مواد تحدد و توضح الطابع المكمؿ الختصاص 

 . 28( 21و  15- 57المحكمة الجنائية الدولية في المواد 

ة قد وضع ال ينعقد االختصاص لممحكمة الجنائية الدولية إذا كاف القضاء الوطني صاحب الواليإذف        

ف المحاكـ و عميو فإ ،يده عمى الدعوى بقرار أصدره في ىذا الشأف أو كانت الدعوى محؿ التحقيؽ فعمي
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 .  44ص  ،مرجع سابق ،اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة ) دراسة تحلٌلٌة تاصٌلٌة ( ،عال عزت عبد المحسنانظر: - 
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 و كدا الفقرة العاشرة من دٌباجة النظام االساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة .   ،57و  14راجع المواد:  - 
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 أفو مف ثـ حرص واضعو نظاـ روما األساسي في ديباجتو عمى  ،الوطنية تعد صاحبة الوالية أصال 

   ، 29ي في التحقيؽ و المتابعة األولوية تكوف دائما لمقضاء الجنائي الوطني إال إذا تخاذؿ القضاء الوطن

ف المحكمة تتمتع ببعض االمتيازات اذ يمكنيا اف تضع يدىا عمى دعوى جنائية مطروحة و مع ذلؾ فإ

إذا تبيف ليا أف القضاء الوطني ال يرغب او ال يقدر عمى  ،عمى القضاء الجنائي الوطني صاحب الوالية

 بنظرىا و ليس القضاء الداخمي .المتابعة و حينيا تتصدى لمدعوى و تصبح المختصة 

 التكميمي يعرؼ بعض العقبات الكبيرة كوف أوف االختصاص الجنائي االستثنائي و مع ىذا فإ

 ورائيا الدوؿ العظمىما تكوف النظاـ القضائي الدولي  يعتمد عمى االنتقائية الرتباطو بحاالت معينة عادة 

مثال فال يعقؿ  ،مع مصالحيابالضرورة و التي ال تتعارض  المييمنة عمى مجمس األمف كما أسػمفنا ذكره

مرتكبي الجرائـ الدولية ليذه  ةياحميؤكد و ىو ما  ،متابعة إسرائيؿ أو الواليات المتحدة األمريكية أماميا

تأخير المالحقة و المتابعة فيما يخص عدـ تعاوف الدوؿ  إلىىذا يؤدي  و ،الدوؿ بعيديف عف أية متابعة

تبقى في بعض أحكاـ القضاء الجنائي الدولي ليذه الييئة   أفكما  ،التي وضعت يدىا عمى الدعوى

التي تشكؿ عدالة القوي و المنتصر عمى غرار المحاكـ  لمدوؿ العظمىمرىونة باإلرادة السياسية األحياف 

أعقاب نياية الحرب العالمية األولى و الثانية و بيف الحربيف بيف الحمفاء مثؿ ما في الدولية التي أنشأت 

30"ماك آرثر"عرؼ عمى محكمة طوكيو و قانوف 
 . 

وضع المحكمة تحت سمطة  عمى الواليات المتحدة األمريكية عممت الدوؿ الكبرى أيضا و منيا كما      

ومراقبة مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة و تواصؿ اتآف عرقمة أنشطة المحكمة الجنائية الدولية عمى 

 :مستوييف وطنييف و ىما 

قانون حماية األفراد العاممين بالخدمة اعتماد اإلدارة األمريكية قانونا خاصا يعرؼ باسـ  أوال:
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 . 335ص  ،مرجع سابق ،المحاكم الدولٌة الجنائٌة ،القانون الدولً الجنائً أهم الجرائم الدولٌة ،علً عبد القادر القهوجًانظر:  - 

 
30

   http// :Drissgargini.Maktoob.blog.comعلى الموقع : ،المحكمة الجنائٌة و العدالة المؤجلة،إدرٌس لكرٌنًانظر مقال:  -  
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و ييدؼ إلى منع أي تعاوف عسكري مع البمداف األعضاء في المحكمة الجنائية  العسكرية األمريكية

الدولية و قد أطمؽ عميو ) قانوف غزو الىاي ( ألنو يجيز استخداـ القوة لتحرير أي مواطف قد يحتجز في 

الىاي نظرا اتخاذ إجراءات ضده أو ضدىا مف قبؿ المحكمة الجنائية الدولية و لمقانوف خمسة أىداؼ 

 :ىيستراتيجية إ

 منع أي تعاوف بيف الواليات المتحدة األمريكية و المحكمة الجنائية الدولية . -1 

رفض جميع أنواع الدعـ العسكري لمدوؿ التي صادقت عمى نظاـ روما األساسي باستثناء  -2 

ثنائية مع أعضاء حمؼ الشماؿ األطمسي و الحمفاء االستراتيجييف ليا و البمداف الموقعة عمى اتفاقيات 

 الواليات المتحدة األمريكية .

رفض تحويؿ أي معمومات مصنفة متعمقة باألمف الوطني لمبمداف التي صادقت عمى نظاـ  -3

 األساسي.روما 

إال إذا  ،تحديد مشاركة الواليات المتحدة األمريكية في قوات األمـ المتحدة لحفظ السالـ -4 

صانة لمقوات العسكرية األمريكية أو العمميات العسكرية في ضمف مجمس األمف بإنشائو ليذه القوة الم

 أراضي دوؿ ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية .

إعطاء رئيس الواليات المتحدة األمريكية الحؽ في استخداـ كؿ الوسائؿ الضرورية والمناسبة  -5 

 . إلطالؽ سراح أي مواطف أمريكي محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية

سمطة عمى و عميو نالحظ جميا أف ىذا القانوف أعطى لنفسو و لمواليات المتحدة األمريكية قوة تعمو     

 حيز أو في نطاؽ المحكمة الجنائية الدولية و دورىا الردعي لمحاربة مرتكبي الجرائـ التي تدخؿ في

 اختصاصيا.
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مف نظاـ روما األساسي بصورة  89ف الواليات المتحدة األمريكية تستخدـ المادة إف ثانيةو مف جية       

التي تنص عمى التعاوف بيف الدوؿ فيما يتعمؽ بالتنازؿ عف الحصانة لمدوؿ أو الحصانة و مغالطة 

فنجدىا تمارس ضغوطا كبيرة عمى الدوؿ  ،الدبموماسية و الموافقة عمى تقديـ أي شخص تطمبو أية دولة

متواجديف عمى ترابيا إلى المحكمة التوقع معيا اتفاقيات ثنائية تمنع أي تسميـ لممواطنيف األمريكييف لكي 

لؾ دولة إسرائيؿ مثؿ ىذه ذدوؿ عربية منيا األردف و مصر كمعيا و قد وقعت  ،الجنائية الدولية

 . مف نظاـ روما األساسي 89االتفاقيات الدولية التي تستند بشكؿ خاطئ لممادة 

تجاوز ىذه الصعوبات و القصور يجب النص عميو و التأكيد عمى سمو المحكمة عمى المحاكـ إذف ل      

، كما نصت عميو 31الوطنية لجعؿ بسط اختصاص المحكمة عمى الدوؿ األطراؼ و غير األطراؼ فييا 

ظاىرة  ف لبعضيما البعض لمحد مفو يبقى كالىما مكممي،  محكمة يوغسالفيا سابقا و محكمة رواندا

منيا الجريمة  اإلفالت مف العقاب المتبعة فيما يخص الجرائـ األكثر خطورة عمى المجتمع الدولي

 اإلرىابية.

  الفرع الثالث

 االختصاص الجنائي العالمي و اإلنابة القضائية الدولية

عمى نطاؽ  نو يظؿ مقبوالبات المالزمة لو فإإف االختصاص الجنائي العالمي عمى الرغـ مف الصعو        

و يقتضي ذلؾ توفير مناخ مناسب لمتعاوف  ،واسع مف جانب الدوؿ بسبب الطبيعة الخاصة لمجرائـ الدولية

الدولي مف مختمؼ أطراؼ الدوؿ لمالحقة مرتكبي الجرائـ الدولية بمختمؼ أنواعيا و منيا جريمة اإلرىاب 

حتى وصفت بأنيا  ،الدولي التي أصبحت تقمؽ المجموعة الدولية لتزايد انتشار الظاىرة و أخطارىا المحدقة

 اصة في إطار عولمة الجريمة و مكافحتيا.اشد الجرائـ الدولية خطورة خ
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 . 349ص  ،مرجع سابق ،القانون الدولً اإلنسانً فً ضوء المحكمة الجنائٌة الدولٌة ،المخزومًعمر محمود انظر: - 
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كوف المادة الخامسة  كبيرقصور يشوبيا ف نتائج التكامؿ في االختصاص القضائي الدولي و عميو فإ    

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ال تكوف مخولة بمد ىذا االختصاص إلى جرائـ أخرى مثؿ 

و عميو  ،32ألخرى و التي يقتصر القضاء الجنائي الوطني بنظرىا جرائـ اإلرىاب و الجرائـ الدولية ا

و لقد أكد  ،وجدت آلية تتمثؿ في اإلنابة القضائية الدولية ضمف التعاوف الدولي و المساعدة القضائية

الثامف لمنع الجريمة و معاممة المجرميف و إدراكا منو لما تشكمو األنشطة اإلجرامية  ةمؤتمر األمـ المتحد

الدولية مف تيديد خطير لالستقرار االجتماعي و السياسي لمدوؿ الذي أكد عمى  أوابية سواء الوطنية اإلرى

ضرورة التعاوف الدولي لمنع اإلرىاب و مكافحتو بطريقة فعالة و موحدة و التشجيع عمى تحقيؽ مزيد مف 

تعاوف بيف الدوؿ في و تكثيؼ ال ،التوحيد بيف القوانيف لمدوؿ في مجاؿ االختصاص القضائي الجنائي

حث الدوؿ  و ،نابات القضائية مع مراعاة قواعد احتراـ حقوؽ اإلنسافإلالمسائؿ الجزائية عف طريؽ ا

ف تبادؿ المساعدة في المسائؿ الجنائية و نقؿ أأيضا عمى تعزيز التعاوف عف طريؽ االتفاقيات الدولية بش

 . 33اإلجراءات 

كما نصت عميو  ،لتطبيؽ االختصاص الجنائي العالمي انموذج اإلنابة القضائية تعتبرف إذف         

المحكمة الجنائية الدولية في الباب التاسع مف نظاميا األساسي في مجاؿ التعاوف و المساعدة القضائية 

ا ما تضمنو و كذ ،34عندما تكوف المحكمة تمارس اختصاصيا مف تحقيقات جنائية في الجرائـ و المقاضاة

قواعد اإلجراءات و قواعد اإلثبات الممحؽ بنظاـ روما األساسي المعتمد مف قبؿ الدوؿ مف  55الفصؿ 

عمى إجراءات التعاوف الدولي و المساعدة  2112سبتمبر  51إلى  13األعضاء في دورتيا األولى خالؿ 

ا اإلجراءات و تتعمؽ أعماؿ اإلنابة القضائية إما بتحديد ىوية و مكاف تواجد المشتبو فييـ و كد ،القضائية

المتعمقة بجمع األدلة و االستجواب و نقؿ اإلجراءات المتعمقة بالمستندات و حتى حماية الضحايا و 
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 . 251ص  ،مرجع سابق ،اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة )دراسة تحلٌلٌة تاصٌلٌة ( ،عال عزت عبد المحسنانظر: - 
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 . 217ص  ،ع سابقمرج ،اإلرهاب الدولً و العدالة الجنائٌة ،انظر:نزٌه نعٌم شالال - 
34

 . 551ص  ،مرجع سابق ،وثائق المحكمة الجنائٌة الدولٌة ،انظر:نبٌل صقر - 
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و تجميد و تعقب العائدات و  ،و تنفيذ أوامر التفتيش و الحجز و المحافظة عمى األدلة ،الشيود

 الممتمكات و األدوات المتعمقة بالجرائـ بغرض مصادرتيا.

المؤتمر السابع و الثامف لمنع الجريمة و معاممة المجرميف لألمـ المتحدة لتفعيؿ ىذا  و لقد أكد    

( و أكدت مف خالؿ  99/43 ،59/42 ،517/45و أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات منيا )  ،التعاوف

عف  تمؾ القرارات عمى ضرورة التعاوف الدولي لتشجيع التعاوف في مجاؿ االختصاص القضائي بيف الدوؿ

طريؽ وضع معاىدات تتضمف اإلجراءات المتعمقة باإلنابات القضائية و تسميـ المجرميف و طرؽ إنفاذىا 

 بفعالية مف اجؿ الحصوؿ عمى األدلة الالزمة لمالحقة المجرميف و تسميميـ .

 2115سبتمبر  55جؿ تعزيز التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب بعد أحداث كما توالت الحمالت مف أ    

مف اجؿ القضاء عمى اإلرىاب  2112و ما نتج عنو مف إعالف وثيقة األمف اإلستراتيجية األمريكية لعاـ 

وثيقة إستراتيجية األمف  2116مارس 56تـ توالت التحديات حتى أصدر البيت األبيض األمريكي في 

في حرب ليزيمة و أعمف بموجبيا الرئيس األمريكي "جورج بوش " بأنو   2116القومي األمريكي لعاـ 

 2116ديسمبر  18في  61/288و بعد ذلؾ أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارىا  ،35اإلرىاب 

 التي أكدت بموجبو عمى أىمية التعاوف الدولي لمقضاء عمى اإلرىاب .

في إطار اإلقميمية لمتعاوف الدولي  وأنو في إطار االتفاقيات الثنائية أما عمى الصعيد اإلقميمي فإ      

جرائـ اإلرىاب اتفقت الدوؿ و حثت عمى التعاوف لمكافحتيا  أومكافحة الجريمة الدولية منيا المنظمة 

باتخاذ جميع الوسائؿ لتعزيز التعاوف بيف األجيزة األمنية لمقبض و محاكمة و تسميـ مرتكبي تمؾ 

ولية و المؤسسات القضائية ف التعاوف الدولي عف طريؽ االتفاقيات الدو جدير بالذكر فإ ، 36الجرائـ

الدولية المختمفة مف شانو أف يعزز العدالة الجنائية الدولية و يجعؿ منيا قادرة عمى المساىمة في تحقيؽ 
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 . 395ص  ،مرجع سابق ،ذرائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط الجدٌد ،خلٌل حسٌن انظر: - 
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ص  ،2113 ط(، مصر ، )د ،اإلسكندرٌة ،ر الجامعًدار الفك ،الشرعٌة الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد ،محمود صالح العدلًانظر: - 

552  . 
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و خاصة جريمة اإلرىاب الدولي   و جديرة أيضا بمواجية الجرائـ الدولية الخطيرة ،السمـ و األمف الدولييف

عرقمتيما سيدفع حتما نحو البحث عف سبؿ ال مشروعة  أوف الدولي ف تعطيؿ العدالة الجنائية و التعاو أل

بما فييا  ،درجة العنؼ بكؿ مظاىره لالنتقاـ و إفالت الجناة مف العقاب تحت ظروؼ مختمفة إلىقد تصؿ 

 ذريعة سيادة الدوؿ .

 الثانيالمبحث 

 مشروعية االلتزام بمبدأ االختصاص الجنائي العالمي :

بعد ازدياد أصبح الياجس األوؿ لممجتمع الدولي  اإلرىابيةإف الحرص عمى معاقبة مرتكبي الجرائـ       

الرتباط ذلؾ بالسمـ و األمف الدولييف لتنظيـ ردع االنتياكات الخطيرة ضد القانوف الدولي انتشار الظاىرة 

ئي العالمي و تمـز الدوؿ مف خالؿ آليات دولية تؤسس المتابعة الجزائية طبقا لمبدأ االختصاص الجنا

 الضرورية لتطبيقو. ت القانونية وبموجبو عمى تشريعو في قوانينيا الداخمية و اتخاذ كؿ اإلجراءا

و يستمد المبدأ بصفة صريحة مف اتفاقات القانوف الدولي اإلنساني ضد تمؾ األفعاؿ التي تشكؿ       

خالؿ القضاء و تسند لمدولة ميمة قمعيا مف  ،يفي مفيوـ القانوف الدولي الجنائ شديدة الخطورةجرائـ 

و ىو ما  ،عمى تشريع مبدأ االختصاص الجنائي العالمي في أنظمتيا القانونية الجزائي الوطني بناء

كما يعترؼ القانوف الدولي العرفي أيضا بسمطة الدوؿ في قمع الجرائـ  ،) المطمب األوؿ( نتناولو في

ة الفاعؿ و مكاف ركة لإلنسانية بمتابعة مرتكبييا بغض النظر عف جنسيالدولية التي تيدد المصالح المشت

 و ىو ما نتطرؽ إليو في ) المطمب الثاني( . ارتكاب الجريمة 
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  األولالمطمب 

 ـفاقـيـــتاألسـاس اال 

مبدأ االختصاص الجنائي العالمي كإجراء لمتابعة عمى تنظيـ االتفاقات الجنائية الدولية تسير        

 االتزامليس نو خاصة جريمة اإلرىاب الدولي عمى أ األشد خطورة عمى المجتمع الدوليمرتكبي الجرائـ 

مرتبط أساسا بواجب الدوؿ عمى تشريع المبدأ ضمف أنظمتيا أيضا انو التزاـ  بؿ ،)الفرع األوؿ( ادولي

 الثاني(.القانونية الوطنية )الفرع 

 الفرع األول

 الطابع اإللزامي لنصوص االتفاقيات الدولية

 لتزاـامبادئ و أىداؼ  بما ليا مف طابع إلزامي و ما تتضمنو مفنصوص االتفاقيات الدولية  تجعؿ        

قبؿ  إلى ما يرجع ظيورهو ، المتابعة الجنائية وفقا لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي عمى عاتؽ الدوؿ ب

كما تمنح ىذه االتفاقات في آنذاؾ،  حرب العالمية الثانية ضمف المواثيؽ الدولية التي أبرمتيا الدوؿال

السمطة التقديرية لمتشريع الوطني في توسيع نطاؽ المتابعة بموجب المبدأ بشكؿ مستقؿ عف نفسو الوقت 

و عميو نتطرؽ في ىذا الفرع إلى أشكاؿ االلتزاـ حسب االتفاقيات الدولية عمى النحو  ،االلتزاـ الدولي

 التالي :

 7391ميثاق جنيف لعام  الفقرة األولى:

ئـ اإلرىاب مثؿ القرصنة     تجريـ الجرائـ الدولية بما فييا جرابلقد جاءت بعض االتفاقيات الدولية         

باعتبار الجرائـ الدولية و جرائـ اإلرىاب ضد السالـ عند غالبية 5937و ذلؾ منذ ميثاؽ جنيؼ لعاـ 

الفقياء آنذاؾ و إف اختمط بغيرىا مف التصنيفات، ألنو عقب الحرب العالمية األولى مباشرة ظير تيار 

ف ىذه و بما أ 37لبشرية و حقوؽ اإلنساف األساسية ضارا باباإلجماع  ُعدّ مناىض لقمع اإلرىاب و 

                                                           
37

 . 553ص  مرجع سابق،  ،اإلرهاب فً القانون الجنائً على المستوٌٌن الوطنً و الدولً ،محمد مؤنس محب الدٌن: انظر -  



و أىميتو في مكافحة جريمة اإلرىاب الدولي : اإلختصاص الجنائي العالميالباب الثاني  

 

179 
 

القضاء عمى اإلرىاب الثوري الذي انتشر في أعقاب الحرب العالمية األولى مما  إلىتيدؼ  االتفاقية كانت

لطرح فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية  مف حيث مبادرتيااألولى  تعدّ  التي انتقاد ىذه االتفاقيةأدى إلى 

 غير انو لـ يكتب ليا النجاح فيما بعد . ،لمحاكمة المتيميف عف الجرائـ ضد السمـ

 7393اتفاقيات جنيف األربعة لعام الفقرة الثانية: 

و ظيرت معيا اتفاقيات  ،بعد قياـ الحرب العالمية الثانية ظيرت أشكاؿ إجرامية جديدة بالغة الوحشية      

مشترؾ في ليا و التي تنص مف خالؿ نص  ،38 5949 أوت 52المنعقدة في  5949بعة لعاـ جنيؼ األر 

مف االتفاقية عمى واجب الدوؿ في اتخاذ إجراءات  546و  529 ،51المواد  و 49مف المادة  12الفقرة 

 المتابعة الجنائية وفقا لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي .

و عميو تكوف لكؿ دولة طرؼ في ىذه االتفاقية ممزمة بالدرجة األولى عمى محاكمة كؿ شخص       

مشتبو فيو الرتكابو جريمة مف الجرائـ المحددة في االتفاقيات األربعة بغض النظر عف مكاف وقوع 

و  اا أصميو عميو يكوف االختصاص ىن  39الجريمة و جنسية مرتكبييا طبقا لممبدأ " المحاكمة أو التسميـ" 

و ىذا التحوؿ ناجـ عف تطور الجرائـ  ،5937كما تضمنو ميثاؽ جنيؼ لعاـ  اأو اختياري اليس احتياطي

 الدولية و ازدياد خطورتيا .

الممحؽ باالتفاقيات األربعة المتعمؽ بحماية ضحايا  5977و لقد جاء البروتوكوؿ اإلضافي لعاـ       

، و يضع عمى 597840جويمية  17و الذي دخؿ حيز التنفيذ في النزاعات المسمحة ذات الطابع الدولي 

في  88ا تضمنتو المادة لتزاـ بتسميمو إلى الدولة الطالبة و ىذا ماالعاتؽ الدولة محؿ وجود المشتبو فيو 

 .الثانية فقرتيا
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و انظر فً هذا الصدد : ،5961-16-21نظمت الجزائر إلٌها أثناء حرب التحرٌر عن طرٌق الحكومة المؤقتة بتارٌخ أ -    
Mohahmed Bejaoui « Un certain 20 juin 1960 » , petite et grand histoire de l adhésion de l Algérie combattante 

aux conventions de Genève sur le droit humanitaire , in acte du premier colloque algérien sur le droit 
humanitaire , organise par la Croissant-Rouge Algérien avec la collaboration du comite international de la Croix-

Rouge , Alger le : 19 et 20 mai 2001 , éd ; casbah , 2006 , p 139 ,153 
39

مجموعة من  تألٌؾ ،إلنسانً آفاق و تحدٌاتالقانون الدولً ا ،احمد حمٌدي : القانون الدولً اإلنسانً و المحكمة الجنائٌة الدولٌة انظر: - 

 . 5/46ص  ،2115 ،سورٌادمشق ،  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،الجزء األول ،تحت إشراؾ احمد فؤاد و إبراهٌم العنابً األستاذة
40

  . 5989-15-57الصادرة فً  21انظر الجرٌدة الرسمٌة عدد ،5989-18-56صادقت علٌه الجزائر فً  - 
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 41االتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرهابالفقرة الثالثة: 

تصنؼ جرائـ اإلرىاب الدولي كما سبؽ تبيانو ضمف الجرائـ الدولية الخطيرة التي تيدد كياف       

كبرى ليا أىمية  حيث أولىالمجتمع الدولي و التي يؤكد القانوف الدولي الجنائي عمى ضرورة مكافحتيا 

ى شرط عدـ و يتوقؼ تطبيؽ المبدأ عم ،42مف خالؿ محاربتيا بموجب مبدأ االختصاص الجنائي العالمي 

 5971و ىذا ما تضمنتو كال مف اتفاقية الىاي لعاـ  ،تسميـ المشتبو فيو أو عدـ وجود طمب التسميـ

و اتفاقية مونتلاير لعاـ  ،منيا 2/4المتعمقة بقمع االستيالء غير المشروع عمى الطائرات في نص المادة 

و كدا اتفاقية  ،12/15في المادة  المتعمقة بقمع جرائـ االعتداء عمى سالمة الطائرات المدنية 5975

بشاف معاقبة و قمع الجرائـ الموجية ضد األشخاص المتمتعيف بالحماية الدولية بما  5973نيويورؾ لعاـ 

   و كدا االتفاقية الدولية لمناىضة اخذ الرىائف  ،في ذلؾ المبعوثيف الدبموماسييف في المادة السابعة منيا

و االتفاقية  ،ة الثانية مف المادة الخامسة و المادة الثامنة منيا أيضافي الفقر  5979و احتجازىـ لعاـ 

في الفقرة الرابعة مف المادة  السادسة و المادة الثامنة  5997الدولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ لعاـ 

       ،43بعة منيا في المادة السابعة الفقرة الرا 5999و االتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب لعاـ  ،منيا

عمى الدول التي تكتشف المشتبه فيه عمى و جاءت ىذه النصوص مف االتفاقات عمى النحو التالي " 

ه و بذلؾ فاف ىذ ،" إقميمها اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا لم تقم بتسميمه إلى دولة معينة

 aut dedere aut »االتفاقيات تضع عمى عاتؽ الدوؿ التزاما طبقا لممبدأ " المحاكمة أو التسميـ"  

judicar»  ،  بو . المطالبةالدولة  إلىو ىو التزاـ بالمحاكمة المشروطة بعػدـ تسميـ المشتبو فيو 
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 .فً الفصل الثانً من الباب األوله المذكرة بخصوص االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة باإلرهاب بالمبحث الثانً راجع هذ -  
42

 . 46ص  مرجع سابق، ،القانون الدولً اإلنسانً آفاق و تحدٌات ،انظر: احمد حمٌدي : القانون الدولً اإلنسانً و المحكمة الجنائٌة الدولٌة -  
42

 . 357،ص 2115،منشأة المعارؾ اإلسكندرٌة ،إرهاب الدولة فً إطار القانون الدولً العام ،انظر :سامً جاد عبد الرحمن واصل - 
43

مثال ذلك بتحفظ )منها البعض األخر  فً حٌن صادقت علىتجدر اإلشارة فً هذا الصدد إن الجزائر لم تصادق على بعض هذه االتفاقٌات  -  

صادقت على اتفاقٌة نٌوٌورك  كما ،منها 52و  16،19بتحفظ على المواد  كان 5963-19-55فاقٌة منع اإلبادة الجماعٌة فً عندما صادقت على ات

المؤرخ  289/96بموجب المرسوم الرئاسً رقم  ،المتعلقة بمنع و معاقبة الجرائم الموجهة ضد األشخاص المتمتعٌن بالحماٌة الدولٌة 5973لعام 

بموجب المرسوم  5979كما صادقت على اتفاقٌة مناهضة اخذ الرهائن لعام  ،5996-19-14الصادرة فً  55عدد ج ر  ،5996-52-12فً 

المصادق علٌها بموجب المرسوم الرئاسً 5999و كدا االتفاقٌة الدولٌة لقمع تموٌل اإلرهاب لعام  ،5996-14-53المؤرخ فً  545/96الرئاسً 

، كما صادقت الجزائر بتحفظ على االتفاقٌة الدولٌة لقمع أعمال 2111-15-15بتارٌخ  15د ج ر عد 2111-52-23المؤرخ فً  445/2111

كما صادقت على االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب و تعدٌل  ،2151-55-13المؤرخ فً  271/51اإلرهاب النووي بموجب المرسوم الرئاسً 

 . 2119-15-52المؤرخ فً  19-585هابٌة بموجب المرسوم الرئاسً رقم منها المتعلقة بتعرٌؾ اإلرهاب و الجرٌمة اإلر 15المادة 
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المبدأ في  44 5984-52-21الموقعة في  5984كما كرست االتفاقية األممية لمناىضة التعذيب لعاـ 

الفقرة األولى منيا بالنص " عمى الدوؿ العضو التي تكشؼ عمى إقميميا المتيـ بارتكاب إحدى  17المادة 

لـ تقـ بتسميـ المشتبو فيو تحيؿ القضية في الحاالت  إذاالمخالفات المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية 

 ة الدعوى العمومية ".الواردة في ىذه االتفاقية عمى سمطاتيا المختصة لمباشر 

إف مجموع ىذه االتفاقيات الدولية تعترؼ بحؽ الدوؿ في توسيع اختصاصاتيا فبالذكر  يرو الجد      

ا الجرائـ اإلرىابية الواقعة طني لمواجية الجرائـ الدولية و كذالقضائية الوطنية التي ينظميا التشريع الو 

المشار إلييا آنفا بموجب  5984إذ تمنح االتفاقية األممية لمناىضة التعذيب لعاـ  ،خارج اإلقميـ الوطني

الفقرة الثالثة منيا لمقاضي الذي يحمؿ جنسية الضحية اختصاص المتابعة و تحديدا في المادة الخامسة 

ترؼ كما تع ،45و ىو ما يعرؼ باالختصاص الشخصي االيجابي ،الجنائية في الجرائـ المتعمقة بالتعذيب

مف  582و ىو ما تبناه المشرع الجزائري بنص المادة  ،االتفاقية أيضا باالختصاص القضائي المطمؽ

قانوف اإلجراءات الجزائية عندما نص " كؿ جزائري ارتكب جريمة في الخارج يجوز إف يتابع في الجزائر 

 لجزائر" .رط أال تتـ محاكمتو في الخارج و أف يعود إلى بش

في توسيع نفسو ت االتفاقية الدولية المتعمقة بقمع اإلرىاب الدولي أيضا عمى المنيج كما اعتمد      

االختصاصات القضائية الجنائية في مواجية األعماؿ اإلرىابية عمى النحو التالي " االتفاقات الدولية ال 

رتب ت، و ي46تمنع مف ممارسات االختصاصات القضائية الجنائية األخرى التي تشرعيا القوانيف الوطنية

 عمى تكريس ىذا المبدأ ضماف عدـ إفالت مرتكبي الجرائـ اإلرىابية مف المتابعة و العقاب .
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عدد  (ج ر) 5989-15-56المؤرخ فً  66/89بموجب المرسوم الرئاسً رقم  5989-15-56لقد صادقت الجزائر على هذه االتفاقٌة فً  -  

وزارة  ،نسان المصادق علٌها من طرؾ الجزائر. ) انظر فً هذا الخصوص : كتاب أهم اتفاقٌات حقوق اإل 5989-15-57الصادرة فً  21

 . 393ص ،2119 ،الدٌوان الوطنً لألشؽال التربوٌة ،العدل
45

 - voir : Angelo Yokaris , la pression pénal en droit international public , éd , Bruylant , Bruxelles , 2005, p 68 .                                                                                                                                                              
46

المتعلقة بردع  5971ة الهاي لعام من اتفاقٌ 13/14و المادة  ،5999من االتفاقٌة الدولٌة لقمع تموٌل اإلرهاب لعام  16/17راجع المادة  -  

 . 5975من االتفاقٌة المتعلقة بردع الجرائم المرتكبة ضد الطائرات المدنٌة لعام  13/15اختطاؾ الطائرات و المادة 
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 الفرع الثاني 

 مبدأ في قوانينها الداخميةالالتزام الدول بتشريع 

        العدالة الجنائية في العديد مف الدوؿ بعض المشاكؿ في قياميا بمنع الجريمة الدولية  تواجو      

ا اختالؼ السياسة التشريعية و كذ ،و مكافحة اإلرىاب و يرجع ذلؾ إلى اختالؼ قوانيف الدوؿ الداخمية

و خاصة بعد فشؿ تعاوف الدوؿ في تعريؼ و إعطاء  ،الوطنية لمدوؿ في تطبيؽ االختصاص العالمي

حث الدوؿ المتعاقدة  ف العديد مف االتفاقيات الدولية حرصت في مضمونيا عمىغير أ ،مفيوـ لإلرىاب

 لردع تمؾ االنتياكات الخطيرة و الجسيمة ضد القانوف الدولي افي قوانينيا الوطنية قانون عمى أف تضع

كما فرضت تمؾ االتفاقات عمى الدوؿ مف جية أخرى  ،و ىو ما نتناولو في )الفقرة األولى( بوصفو واجبا

لذي يجعميا تستوعب المتابعات الجزائية لمجرائـ االلتزاـ بتوسيع االختصاص القضائي الجنائي بالشكؿ ا

 )الفقرة الثانية (  47المرتكبة خارج إقميميا الوطني وفقا لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي

 الفقرة األولى : التزام الدول بتجريم األفعال محل االختصاص العالمي

بسف لتزاـ االالدوؿ  يقع عمىإجراء المصادقة عمى االتفاقيات الدولية بمجرد و مما ال شؾ فيو انو        

    بتعديؿ القوانيف بشكؿ يجعميا تستوعب تجريـ الجرائـ الدولية  تقوـ قوانيف جزائية ضمف نظاميا القانوني أو

رائية وفقا لقواعده الموضوعية و اإلج العالمي لممحاكـ الجزائية الوطنيةالجنائي إسناد االختصاص  مع

، و سنعرض أىـ اإلجراءات التي تقوـ بيا الدوؿ لتبني مبدأ ة "مشروعية المتابعة الجزائية"قاعدتطبيقا ل

 االختصاص العالمي في قوانينيا الوطنية الجزائية .

 االلتزاـ بحظر الجرائـ الدولية و تحديد العقوبات المناسبة :-5

تخاذ إجراءات تشريعية عمى عاتؽ الدولة االلتزاـ بايقع بموجب مبدأ االختصاص الجنائي العالمي       

جؿ تجريـ األفعاؿ المحظورة في القانوف الدولي التي مناسبة مف أفي قوانينيا الداخمية الجزائية تكوف 
                                                           

47
 . 5996لعام  48انظر: مشروع قانون الجرائم ضد السلم و اإلنسانٌة المعد من طرؾ لجنة القانون الدولً فً دورتها  -  

 .315ص  ،2113لبنان ، )د ط( ، ،بٌروت ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،القانون الدولً العام ،محمد المجذوبفً هذا الصدد أٌضا :انظر  -
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و اتفاقية مناىضة  5949تضمنت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ ما مثؿ  ،تحددىا االتفاقيات الدولية

لدولية لقمع اإلرىاب االتفاقية امثؿ فاقيات الدولية المعنية باإلرىاب و قمعو و االت 5984لعاـ التعذيب 

الدوؿ بتجريـ األفعاؿ المشكمة لجرائـ إرىابية ضمف أنظمتيا عمى عاتؽ التزاـ  التي أنشأتو  ،5999لعاـ 

محاكميا عمى الدوؿ المتعاقدة اتخاذ اإلجراءات الضرورية مف اجؿ اختصاص و ذلؾ بالتأكيد  ،القانونية

  عمى اتفاقية قمع صادقت  بعدما انتيجت الجزائر ىذا النيج و لقد ،ة بالجرائـ الواردة في االتفاقيةالوطني

ظاىرة  التزمت مف خاللو بقمع ومحاربةالتي ، 445-2111بموجب المرسوـ الرئاسي  و تمويؿ اإلرىاب

و القانوف المتعمؽ بالوقاية ييض األمواؿ نيا قوانيف مكافحة تبتمويؿ اإلرىاب في إطار الجريمة المنظمة بس

 .48مف الفساد و مكافحتو

فحة أعمف رئيس لجنة مكا 2115بعد أحداث سبتمبر  نظرا لخطورة جريمة اإلرىاب الدولي فانوو       

الذي يحث الدوؿ األعضاء  5373بموجب قرار مجمس األمف رقـ نشأت اإلرىاب في مجمس األمف التي أ

     ابييف بشكؿ فعاؿ و وقؼ تمويميـ ى وضع تشريعات تسمح بمكافحة اإلرىالمتحدة عمفي ىيئة األمـ 

إلرادة  اف ىذا االلتزاـ مرىوف بتحقيؽ نتيجة و ليس متروك، و عميو فإ49و رفض أي دعـ ليـ أو استقباليـ 

ـز و التي تم 2115-55-25المؤرخة في  5377و ىو ما أكدتو أيضا الئحة مجمس األمف رقـ  ،الدوؿ

 .تيا القانونية الوطنيةفعاؿ اإلرىابية ضمف أنظماألالدوؿ أيضا عمى تجريـ 

 2155نوفمبر 53بعد أحداث باريس في  خاصة الدوؿ أىمية ىذا المبدأ مف بعض أدركت عميوو      

 أيف سارعت الدوؿ األوروبية و عمى رأسيا دولة فرنسا بالمطالبة بحقيا في المتابعة و تفعيؿ المبدأ لتعقب

اإلرىابييف أينما كانوا و محاكمتيـ أماـ قضائيا الوطني )لكؿ إرىابي يكوف قد شارؾ أو ساىـ أو موؿ 

 العمميات اإلرىابية التي تمس أمف فرنسا حتى و لو كاف التخطيط خارجيا( . 

 :و جرائـ اإلرىاب الدولي االلتزاـ بتشريع مبدأ عدـ تقادـ الجرائـ الدولية األشد خطورة -2
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 . 316و  255ص  ،2118،)د ط( دار القصبة للنشر الجزائر ،وزارة العدل ،انظر : قانون العقوبات الجزائري -  
49

 . 569و  73ص  ،مرجع سابق ،اإلرهاب الدولً و العدالة الجنائٌة الدولٌة ،انظر: نزٌه نعٌم شالال -  
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ذلؾ  يؤدي إف عممية تقنيف مبدأ عدـ تقادـ الجرائـ التي تمس كياف المجتمع الدولي و تيدد أمنو       

ز سبؿ مكافحة الجريمة الدولية و معاقبة مرتكبييا انطالقا مف مبدأ عدـ تقادـ تمؾ الجرائـ مف يعز إلى ت

 5968-55-26دة في قو ىذا ما نظمتو االتفاقية الدولية المنع ،حيث إجراءات المتابعة أو تنفيذ العقوبة

مف نظاـ روما  29ا ما أكدت عميو المادة ، و كذمقة بعدـ تقادـ جرائـ الحرب و الجرائـ ضد اإلنسانيةعالمت

 .50األساسي المتعمؽ بالمحكمة الجنائية الدولية 

تقادـ الجرائـ الدولية األكثر خطورة في  و عميو تمتـز تشريعات الدوؿ الوطنية بإدراج مبدأ عدـ      

و ىو المبدأ الذي أكدت عميو منظمة العفو الدولية و جميع االتفاقات الدولية  ،تشريعاتيا الجنائية الوطنية

 2114/55/51المؤرخ في  54/14و لقد تبنت الجزائر بموجب قانوف  المتعمقة باإلرىاب ، و اإلقميمية

نوف اإلجراءات الجزائية بالنص صراحة عمى انو " ال تتقادـ الدعوى مكرر مف قا 18بإضافة المادة 

 . 51العمومية في الجرائـ اإلرىابية و الجريمة المنظمة "

 االلتزاـ بتنظيـ إجراءات التسميـ أو المحاكمة : -3

لجرائـ االتفاقات الجنائية الدولية التي تكرس و تنظـ مبدأ االختصاص الجنائي العالمي لمواجية اإف       

فيي  ) التسميـ أو المحاكمة ( ، في القانوف الجنائي الدولي و ىو ميـمبدأ  تتبنى و جرائـ اإلرىابالدولية 

و في حالة  ،الجرائـ الدوليةتمؾ محاكمة مرتكبي حؽ لمتابعة و  يخوؿ لمدوؿعاـ بذلؾ تفرض التزاـ 

إلى  ة مثال تقوـ بتسميـ المشتبو فيوألحد األسباب إما لوجود حصانة أو عدـ الرغبة في المتابعالرفض 

لمدوؿ مف خالؿ  تحدد عادة تمؾ اإلجراءات و تترؾ مسألة تنظيمياو إف ىذه االتفاقات ال  ،لدولة الطالبةا

تشريعاتيا الوطنية في تقنيف اإلجراءات الجزائية التي تشرؼ عمى إجراءات التوقيؼ و الحجز تحت النظر 

 .52و إجراءات التسميـ لممشتبو فييـ بيف الدوؿ
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 من نظام روما على انه "ال تسقط الجرائم التً تدخل فً اختصاص المحكمة بالتقادم أي كانت أحكامه" .  29نصت المادة  -  
51

،)د  الجزائر ،منشورات بٌرتً ،جراءات الجزائٌةأحسن بوسقٌعة قانون اإلرر من قانون العقوبات الجزائري ، مك 18راجع المادة  -  

 . 18ص ،2118ط(،
52

  - voir : Angelos Yokaris , op . cit , p 173   
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 االلتزاـ بتنظيـ التعاوف القضائي بيف الدوؿ : -4

 المساعدة القضائية تفعيؿ تنظيـ و عمى ايرتكز أساسوفقا لممبدأ  إف التعاوف القضائي بيف الدوؿ      

ضرورة تحديد إجراءات المساعدة و التعاوف القضائي الدولي عمى تقضي المواثيؽ الدولية  يا، كمابين فيما

اتفاقية خاصة بما ال يتعارض مع نصوص المواثيؽ القائمة و بما يكفؿ فعالية لمقاومة  أوفي معاىدة إما 

و عميو فالمساعدة القضائية بيف الدوؿ ال تكوف التزاما دوليا إال بعد تنظيميا ،  53 أشكاؿ الجرائـ الدولية

 .54في القانوف االتفاقي 

و لقد دعا المؤتمر الثامف لألمـ المتحدة لمنع الجريمة و معاممة المجرميف إدراكا منو لتزايد األنشطة       

ضرورة اتخاذ تدابير كافية  إلىمع الدولي اإلجرامية اإلرىابية الوطنية و الدولية مف تيديد خطير لممجت

لمكافحة اإلرىاب و التعاوف الدولي القضائي لتوحيد القوانيف بيف الدوؿ في ذات المجاؿ و تبادؿ المساعدة 

 . 55و التعاوف 

 الفقرة الثانية : توسيع االختصاصات القضائية الجنائية لممحاكم الوطنية

لدولية المنظمة لالختصاص الجنائي العالمي يستوجب تنفيذ الدوؿ إلى االتفاقات ا ماـإف انض      

و ذلؾ بمنح االختصاص القضائي العالمي لممحاكـ الجزائية الوطنية بالشكؿ الذي  ،االلتزامات الواردة فييا

الدوؿ اتخاذ اإلجراءات عاتؽ و يقع ىنا عمى  ،متابعة و النظر في الجرائـ الدوليةاليجعميا مختصة ب

الضرورية لتوسيع االختصاص القضائي لمحاكميا الداخمية بتبني االختصاص القضائي العالمي وفقا 

 : إلحدى الطرؽ التالية

 :الوطنيةإسناد االختصاص الجنائي العالمي لممحاكـ -5

                                                           
53

 . 669 ،ص ،مرجع سابق ،محمد مؤنس محب الدٌن اإلرهاب فً القانون الجنائً على المستوٌٌن الوطنً و الدولً انظر: -  
54

- voir :Eric David : la responsabilité de l état pour absence de coopération , in : Droit international pénal , 
ouvrage collectif , Ascensio Herve , Decaux Emmanuel , et  Pelcet  Alain (s/d), éd , Pedon , PARIS 2000,p : 129 .   

55
 . 558إلى  517ص  ،مرجع سابق ،اإلرهاب الدولً و العدالة الجنائٌة ،انظر: نزٌه نعٌم شالال -  
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األكثر خطورة المرتكبة خارج طنية الجزائية أف تؤسس متابعتيا لمجرائـ الدولية لممحاكـ الو  ال يمكف      

تختص بمتابعة ىذا  ياتجعم الوطنية مبدأ االختصاص العالمي و قوانيففي بتشريع إال اإلقميـ الوطني 

 ،12/49مف خالؿ المواد  5949و قد أكدت عمى ذلؾ االتفاقيات األربعة لجنيؼ لعاـ  ،النوع مف الجرائـ

ذه المواد في االتفاقيات بوسيمة تنفيذ تتمثؿ في منيا عمى ذلؾ و اقترنت ى 546كذا و  529 ،12/51

ف بإحالة المخالفيف إلى محاكميـ الجزائية و بإنزاؿ و يكوف األطراؼ ممزمي ،نظاـ إلزامي لقمع تمؾ الجرائـ

 . 56العقوبة عمييـ 

جراءات إلزاـ الدوؿ باتخاذ اإلعمى سابقا شرنا إلييا تفاقيات المتعمقة باإلرىاب التي أكما نصت اال      

بمتابعة مختصة محاكميا الوطنية الجزائية  في تشريعاتيا الجنائية الوطنية تجعؿالالزمة و الضرورية 

اتخاذ كؿ '' عمى الدوؿ األطراؼ  اتآتي مرتكبي الجرائـ اإلرىابية، و جاءت عمى الخصوص بالنص

بعة األفعاؿ المجرمة في اد اختصاص المحاكـ الجزائية الوطنية في متاإسنجؿ اإلجراءات الضرورية مف أ

 . 57ذات االتفاقية ''

 العالمي:تنظيـ حؽ تحريؾ الدعوى العمومية وفؽ مبدأ االختصاص الجنائي  -2

ال تنظـ مف خالؿ نصوصيا المختمفة الطرؼ الذي يحؽ لو تحريؾ عادة إف االتفاقيات الدولية        

غالب األحياف بوضع التزاـ بتنظيـ اختصاص  إذ تكتفي في ،الدعوى العمومية ضد مرتكبي الجرائـ الدولية

إال  ،58المحاكـ الجزائية الوطنية في متابعة مرتكبي الجرائـ الدولية متى وجد المشتبو فيو عمى إقميـ الدولة

انو يستوجب عمى القوانيف الداخمية تنظيـ حؽ تحريؾ الدعوى العمومية وفقا لمبدأ االختصاص العالمي 

العقاب و ىذا ما تضمنو مجمع  الدولية و الحد مف اإلفالت مف المتابعة ولمتابعة مرتكبي الجرائـ 
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 . 777ص  ،مرجع سابق ،القانون الدولً العام ،محمد المجذوبانظر: - 
57

من اتفاقٌة قمع األعمال ؼٌر  15/15المادة  ،5971من اتفاقٌة مكافحة االستٌالء ؼٌر المشروع على الطائرات لعام  12/14انظر المواد:  - 

من االتفاقٌة  16و المادة  ،5979من اتفاقٌة مناهضة اخذ الرهائن لعام  15المادة  ،5975دنً لعام المشروعة الموجهة ضد سالمة الطٌران الم

 الدولٌة لقمع الهجمات  اإلرهابٌة بالقنابل .
58

 -voir : Julie Alix : le terrorisme et droit pénal , étude critique des incriminations terroriste , éd , Dalloz ,Paris 
2010 , p :229 . 
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التي تـ تبنييا مف اجؿ مكافحة الالعقاب و مف اجؿ  2112بروكسؿ لمعدالة الدولية المعتمدة في سنة 

لمشخص المضرور مف  أوما لمنيابة العامة  إيكوف حؽ المتابعة مخوال 59تحقيؽ عدالة جنائية دولية 

 الجريمة .

و حدد حاالت اختصاص القضاء الفرنسي  ،و لقد اخذ المشرع الفرنسي بمبدأ االختصاص العالمي      

عندما ترتكب الجريمة الدولية داخؿ التراب الفرنسي عمى أساس معيار اإلقميـ و إذا ارتكبت في الخارج 

بو فيو لوجود اتفاقية في حالة تسميـ المشت أوعندما يكوف الضحية مف جنسية فرنسية  أومف طرؼ فرنسي 

أماـ القضاء الفرنسي  امدني اطرفلمنيابة و ال يقبؿ تأسيس الضحية بوصفو و يكوف حؽ المتابعة  ،60دولية 

الجمعة  أحداث، و تحاوؿ فرنسا مف خالؿ سعييا بعد 61مف الجريمةمباشرة إال المتضرر 

و مكافحة الجريمة  يتالءـما ة بيالقوانيف الجزائبعض تعدؿ الدستور الفرنسي و  أف 2155نوفمبر53

و توسيع مفيوـ االختصاص الجنائي العالمي، و ىو ما جعؿ بعض الحقوقييف مف إبداء  بسرعة اإلرىابية

 . تخوفاتيـ جراء تأثير ذلؾ عمى حقوؽ اإلنساف

 أ االختصاص الجنائي العالمي بناءكما يجيز القانوف البمجيكي تحريؾ الدعوى العمومية وفقا لمبد      

و ىو  ،عمى شكوى الشخص المتضرر مف الجريمة الدولية و ذلؾ بتأسيس الضحية أماـ قاضي التحقيؽ

غير أنو بموجب تعديؿ القانوف  ،62ما يتيح فرصة متابعة إجراءات المتابعة عف طريؽ فتح تحقيؽ قضائي

تحقيؽ أصبح قرار فتح ال 2113-18-15الخاص بردع جرائـ القانوف الدولي اإلنساني المؤرخ في 

 .63بقبوؿ وكيؿ الفدرالية  االقضائي مرىون
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 -voir in :http://www.amnesty international .Be/doc/spip.php ?  
60

 - Yves Mayaud , le terrorisme , éd, Dalloz , Paris ,1997 p :82 . 
61

 -voir : Benillouche Mikael , droit français ,in :juridictions nationales et crimes internationaux , ouvrage 
collectif  sous la direction de Cassese Antonio , Delmas-Marty Mireille , éd , presses universitaires de France , 
2002 , pp 159-191 .   
62

 - Vandrmeersh (D) , les poursuites et le jugement des infraction de droit international humanitaire en droit 
Belge , in :Actualité du droit international humanitaire , Revue de droit pénal et de criminologie ,éd ,La charte , 
Bruxelles ,N ; 06 ,2001 p :149 . 
63

 - Bailleux (A) , l‘histoire de la loi Belge de compétence universelle , Revue droit et société ,N :59 ,2007, p 132 .   



و أىميتو في مكافحة جريمة اإلرىاب الدولي : اإلختصاص الجنائي العالميالباب الثاني  

 

188 
 

عندما  بينما نجد التشريع الجزائري ترؾ سمطة المتابعة و تحريؾ الدعوى العمومية لمنيابة العامة فقط      

عة نو تجرى المتابقانوف اإلجراءات الجزائية ''عمى أمف  587قد نصت المادة ف ،ترتكب جريمة في الخارج 

 .دولة عمى حدة خر حسب قوانيف كؿو عميو نرى االختالؼ مف تشريع تآيابة العامة'' عمى طمب الن بناء

االلتزاـ الذي تمميو االتفاقات الدولية ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة تتمثؿ في تشريع مبدأ ف إذف      

فئة  ضمفو تندرج ىذه االتفاقات ، لمدوؿالداخمية لمي ضمف األنظمة القانونية العاالجنائي االختصاص 

 ، و الذي عمى أساسو يتـ إنفاذ المبدأ في التشريعات الوطنية لمدوؿ . 64االختصاص العالمي اإللزامي

 المطمب الثاني

 األســـــاس العــــــــــــرفي 

 يو يقض ،في القانوف الدولي العرفي لو أساس تاريخيمبدأ االختصاص الجنائي العالمي  إف      

      اإلرىابية  جية الجرائـاالدولة االختصاص العالمي في مو أف تمارس القانوف الدولي العرفي بإمكانية 

، كما أكد االجتياد القضائي  (الفرع األوؿ )و ىو ما نتناولو في  ،65الدولية األكثر خطورة و الجرائـ

جيتيا بصفة صريحة الـ يرد في مو  الدولي عمى أف بعض الجرائـ التي تنظميا االتفاقات الدولية أو التي

 . (الفرع الثاني )و ذلؾ ما نخصصو فيا العرؼ الدولي يكوف مصدرى

 األولالفرع 

 لممبدأ الممتابعة الجنائية وفق اأساسالعرف الدولي بوصفه 

المشتركة  ممارسات دولية الجرائـ الدولية التي تمس المصالح األساسية ومواقؼ و لقد اعتبرت عدة       

ىو ما  و ،لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي يجب مواجيتيا وفقا  بأنيا انتياؾ ليالمجماعة الدولية 
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 . 89ص  ،مرجع سابق ،القانون الدولً اإلنسانً فً ضوء المحكمة الجنائٌة الدولٌة ،عمر محمود المخزومًانظر: - 
65

 . 22ص  ،مرجع سابق ،النظرٌة العامة للقضاء الدولً الجنائً ،احمد محمد المعتدي باهللانظر:  - 
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اعتمدت الدوؿ عمى األساس العرفي لتأسيس المتابعة الجنائية وفقا  كما ،نتطرؽ إليو في ) الفقرة األولى (

 .) الفقرة الثانية ( كانت معروضة عمييا في قضايالممبدأ مف خالؿ عدة أحكاـ قضائية لمحاكميا الوطنية 

 في األعمال القانونية الدولية امرجعالعرف الدولي بوصفه  األولى:الفقرة 

لقد واجو المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية أزمة قانونية في تكييؼ األفعاؿ المرتكبة خالؿ       

 66إلى العرؼ الدولي  االعتماد و االستنادغير مقننة في القانوف الدولي مما أدى إلى  الحرب لكونيا أفعاال

جؿ تغميب الشرعية و ذلؾ مف أ ،67 المصدر األساسي لمقانوف الدولي الجنائي ىو العرؼ الدوليباعتبار 

 لتالية :عمى مختمؼ األعماؿ القانونية التي بادر إلييا المجتمع الدولي و ىو ما نوضحو في النقاط ا

  :مواثيؽ و أحكاـ المحاكـ الدولية المؤقتة -5

ت في أعقاب الحرب العالمية الثانية و أنشأالتي زالت واليتيا  تمؾ سواءإف المحاكـ الجنائية المؤقتة       

أو المحاكـ الجنائية التي ما زالت واليتيا قائمة مثؿ محكمة يوغسالفيا  ،طوكيو أومثؿ محكمة نورمبورغ 

معاقبة مرتكبي القانوف الدولي اإلنساني عمى إقميـ دولة في )سابقا( و التي كانت تنحصر اختصاصاتيا 

و قد اعتمدت ىذه  ،68معينة كاف ليا دور في تكويف سوابؽ قضائية في مجاؿ القضاء الجنائي الدولي 

مف  اعمى قواعد العرؼ الدولي كمصدر مباشر في القانوف الدولي الجنائي باعتباره أيضا فرع المحاكـ

الجوىرية  أوالمصالح األساسية  ىفروع القانوف الدولي العاـ الذي يأتي إلضفاء الحماية الجنائية عم

 لممجتمع الدولي .

المتعمؽ بمتابعة  5945-17-18الصادر عف مجمس الرقابة في  51قانوف رقـ الو بالرجوع إلى       

األشخاص المتيميف بارتكاب جرائـ الحرب أو الجرائـ ضد السمـ و جرائـ ضد اإلنسانية أثناء الحرب 

أيضا أكد كما  ،فانو كرس المبدأ  69العالمية الثانية ميما كانت جنسية المتيـ و مكاف ارتكاب الجريمة 
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الدولٌة ٌأخذ بمبدأ االختصاص التكمٌلً و مبدأ "ال جرٌمة و ال عقوبة إال بنص" طبقا تجدر اإلشارة بان النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة  - 

 من النظام األساسً . 22،23للمادتٌن 
67

 .  219ص  ،مرجع سابق ،المحاكم الجنائٌة الدولٌة ،القانون الدولً الجنائً أهم الجرائم الدولٌة ،علً عبد القادر القهوجً انظر: - 
68

 . 251ص  ،2151،الطبعة األولى ،األردن ،دار دجلة ،دور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسان ،علً عبو سلطان عبد هللاانظر:  - 
69

 . 52و55ص  ،2116 ،الطبعة األولى ،بٌروت ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،الجرائم ضد اإلنسانٌة ،سوسن تمر خان بكـة : انظر - 
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مبدأ االختصاص عمى  المؤسس لممحكمة العسكرية لنورمبورغ 5945اوت18اتفاؽ لندف الصادر في 

" المحكمة تكوف مختصة  أفإجراء لممتابعة الجزائية في المادة األولى منو عمى الجنائي العالمي بوصفو 

نشأت محكمة طوكيو لمنظر في كما أ ،70"ب دوف تحديد جغرافي لمكاف وقوعيابمحاكمة مجرمي الحر 

      طرؼ مجرمي الحرب في الشرؽ األقصى بموجب إعالف عسكري مف الجنراؿ الجرائـ المرتكبة مف 

و اتخذت طوكيو  5946-15-59( نيابة عف لجنة الشرؽ األوسط األقصى في  آرثر) دوغالس ماؾ 

ال يوجد اختالؼ جوىري عف محكمة نورمبورغ مف حيث االختصاص و المبادئ العامة التي  مقرا ليا كما

ف ىذه المحاكـ حددت ، و عميو فإ71لتي ترتكز عمى مصادر القانوف الدولي اإلنساني قامت مف اجميا و ا

اختصاصاتيا عمى الطبيعة العالمية لمجرائـ المرتكبة خالفا لما اعتادت عميو المحاكمات الجنائية في 

اد مف و قد أكدت المو  ،المتابعة عمى أساس معيار إقميمية المتابعة أو ما يسمى بمكاف ارتكاب الجريمة

مف الئحة محكمة نورمبورغ عمى اختصاص المحكمة النوعي و الشخصي في الجرائـ  53إلى  16

في متابعة الجرائـ نفسيا منو المبادئ  17و  15كما كرس ميثاؽ محكمة طوكيو في المواد  ،الدولية

فقد  تاف مف أحكاـو رغـ ما أصدرتو تمؾ المحكم ،الدولية عمى أنيا انتياكات لقوانيف و أعراؼ دولية قائمة

سيطرة الدوؿ المنتصرة في الحرب عمى أحكاميا حتى اعتبرىا البعض وجيت ليا انتقادات كثيرة بسبب 

 . 72بأنيا ليست مف وسائؿ إنفاذ القانوف الدولي الجنائي لعدـ وصوليا إلى مرحمة المساىمة في تطويره 

ا نص في مادتو الثالثة منو ليوغسالفيا سابقالجنائية  النظاـ األساسي لممحكمة العسكرية أفكما       

و أشارت  الحرب" أف تكوف المحكمة مختصة لمنظر في الجرائـ المرتكبة ضد قانوف و أعراؼ عمى "

أي ما يكرسو  ،المادة الثامنة منيا عمى مجموعة مف الجرائـ التي تقع بالمخالفة لقوانيف و عادات الحرب

 . 73القانوف الدولي اإلنساني العرفي
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 . 228 ،ص ،مرجع سابق ،المحاكم الجنائٌة الدولٌة ،القانون الدولً الجنائً ،وجًعلً عبد القادر القه انظر: - 
71

 . 39ص  ،2112 ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،المحكمة الجنائٌة الدولٌة ،محمد شرٌؾ بسٌونًانظر: - 
72

 . 255ص ،مرجع سابق ،دور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسان ،عبد هللا علً عبو سلطانانظر: - 
73

الطبعة مصر ،  ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة ،اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة )دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة( ،عال عزت عبد المحسن انظر: - 

 . 38ص  ،2151 ،الثانٌة
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ياكات استبعدت انت قدإلى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالذكر و تجدر اإلشارة       

 أىمية.كانت تعتبر النزاع داخميا و حربا  قوانيف و أعراؼ الحرب ألف تمؾ المحكمة

 الدولي:تأسيس بعض األعماؿ القضائية عمى العرؼ  -2

ة عف محاكـ جنائية تمثمت في أوامر بالقبض دولية بناء عمى لقد صدرت بعض األعماؿ القضائي      

، ففي "مثؿ أمر بالقبض الدولي ضد" بينوشي" و" عبدو الي يارودا ندوباسي ،العرؼ الدولي في تأسيسيا

 ضد  القضية األولى اعتمد قاضي التحقيؽ االسباني في تأسيسو ألمر بالقبض الدولي الذي أصدره

عمى طبيعة الجرائـ المتبع بيا ىذا األخير و ىي جرائـ اإلبادة  5998-51-56" في اوقستو بينوشي"

مف القانوف  14/23لمجنس البشري و جريمة التعذيب و جريمة اإلرىاب و جريمة اخذ الرىائف طبقا لممادة 

ف الشعوب فيي مف جرائـ قانو  ،عمى أنيا جرائـ تمس القيـ العميا لمجماعة اإلنسانية ،74العضوي االسباني 

 . 75التي استقر عمييا العرؼ الدولي 

بحيث  ،التحقيؽ البمجيكي عمى التجريـ العرفي لفعؿ الجرائـ ضد اإلنسانية يو لقد اعتمد قاض      

باألساس العرفي الذي يمنح لكؿ دولة الحؽ و المحاكمة لمرتكبي الجرائـ الدولية القضاء البمجيكي تمسؾ 

ية الضحايا و مكاف ارتكابيا بمناسبة األمر بالقبض الدولي الذي بغض النظر عف جنسيتيـ أو جنس

" عبدو الي يارودا ندوباسي " بتيمة ديمقراطية في القضية الثانية ضد أصدره ضد وزير خارجية الكونغو ال

 .و جرائـ اإلرىابارتكابو جرائـ حرب و جرائـ ضد اإلنسانية 

 الوطنيةالعرف الدولي كأساس قانوني في أحكام المحاكم الجنائية  :الثانيةالفقرة 

و جرائـ ضد مرتكبي الجرائـ الدولية تأسيس متابعاتيا الجنائية  فيعدة محاكـ وطنية  اعتمدت    

حيث يأتي العرؼ الدولي ليضع  ،عمى أساس العرؼ الدولي في غياب أساس قانوني أو اتفاقياإلرىاب 
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التشريع الوطني مف  يخموائـ التي تعد اعتداء عمى مصالح المجتمع الدولي و التي قواعد بالنسبة لمجر 

 قواعد تنظميا .

مرتكبة خالؿ الحرب العالمية  بتمؾ الجرائـمحاكمات جنائية وطنية ضد متيميف عدة و لقد تمت       

سمينجو " المتيـ بارتكابو فقد تـ القضاء االسباني في حؽ "  ،الثانية و رغـ مضي مدة طويمة مف ارتكابيا

و ذلؾ بتاريخ   5983إلى عاـ  5976جرائـ ضد اإلنسانية في األرجنتيف في الفترة الواقعة ما بيف مارس 

و عميو تكوف المحكمة  ،76كونيا تشكؿ جرائـ دولية ال تتقادـ و انتياكا لمقيـ اإلنسانية  2115اكتوبر 59

ير االختصاص الجنائي العالمي في متابعة الجرائـ ضد االسبانية قد اعتمدت عمى العرؼ الدولي لتقر 

 ذلؾ .بالرغـ مف عدـ وجود اتفاقية تقر اإلنسانية 

ىناؾ مف يرى العرؼ الدولي ال يستطيع دائما تحقيؽ قاعدة شرعية الجرائـ و العقوبات التي  أفغير       

جريمة اإلرىاب و بخاصة  الدوليةخاصة عندما يتعمؽ األمر بالجرائـ  ،تطبؽ في القانوف الجزائي الوطني

الدولي التي تمتـز الدوؿ بتجريميا في قوانينيا الجنائية الداخمية تنفيذا لاللتزامات الدولية التي تكوف الدولة 

 .  77و ىذا ما أكده األستاذ الدكتور محػمود شريؼ بسيوني  ،طرفا فييا

عمى ىذا األساس فالقاضي الجزائي الوطني ال يمكنو االعتماد عمى العرؼ الدولي نظرا لما  و      

كما انو ممـز بتطبيؽ ، تتطمبو قاعدة شرعية الجرائـ و العقوبات مف نص قانوني في التشريع الوطني 

استبعاد إلى دوؿ أغمبية التشريعات الوطنية لمب، و ىو ما أدى قوانيف مكتوبة يحددىا التشريع الوطني مسبقا

 تطبيؽ القانوف العرفي في مجاؿ القانوف الجزائي .
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 . 523ص  ،2116 ، الطبعة األولىالقاهرة، مصر ،  ،دار النهضة العربٌة ،سرور طارق : االختصاص الجنائً العالمًظر:ان - 
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 -voir : Bessiouni Mohamed Cherif , introduction au droit pénal international , éd ; Bruylant , Bruxelles ; 2002, 
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 الفرع الثاني

 المصدر العرفي كأساس لمتابعة جرائم اإلرهاب الدولي 

مساسا بالمصالح المشتركة لإلنسانية عمى غرار الجرائـ ضد تعتبر جرائـ اإلرىاب الدولي  إف      

لمقانوف الدولي  او لقد كاف العرؼ الدولي باعتباره مصدر  ،الحرب اإلنسانية و إبادة الجنس البشري و جرائـ

المبادئ العامة التي  أفخاصة و  ،الجنائي إلى جانب االتفاقات الدولية مصدرا لتجريـ الجرائـ اإلرىابية

تأتي بيا االتفاقات الدولية ترتكز عمى ما استقر عميو العرؼ الدولي و لقد تطورت فكرة متابعة جريمة 

ىاب مف إقميمية المتابعة إلى عالمية المتابعة بعدما تـ إضفاء الصفة الدولية عمييا نظرا لتعدد مرتكبي اإلر 

الجرائـ و اختالؼ جنسية المعتدي و المعتدى عميو أو تجاوز العمميات اإلرىابية الحدود السياسية لدولة 

 التالية : الفقراتو  ذلؾ ما نتناولو في  78ما

 لمية المتابعة في جرائم اإلرهابإقميمية المتابعة إلى عامن : الفقرة األولى

ة باإلرىاب مثؿ القرصنة قواعد العرؼ الدولي في تحديد بعض أعماؿ العنؼ الموصوف أسيمتلقد       

 و اختطاؼ  خطؼ السفف و الطائرات و جرائـ إبادة الجنس البشري كإبادة جماعة عرقية معينةكالبحرية 

و انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني في الصراعات المسمحة و التي تـ تدوينيا في  ،و احتجاز الرىائف

ف إذ تؤكد مبادئ القانوف الدولي بأ ،597779و البروتوكوليف اإلضافييف لعاـ  5949اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

العرؼ و قواعد  في مبادئ جرائـ اإلرىاب ىي مف نظير الجرائـ ضد اإلنسانية التي وجد ليا أساس

 الدولي.

  مطائرات عالمية األولى مف خطؼ لبعد نياية الحرب ال ميمالقد شيدت جرائـ اإلرىاب تطور  و        

تـ  5934و في عاـ  ،5931و كانت أوؿ حادثة اختطاؼ لطائرة مدنية في ميالنو عاـ  ،لمسفف قرصنةو 
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 . 57ص  ،2118 ،)د ط(،مصر ،القاهرة ،دار الكتب القانونٌة ،اإلرهاب فً ضوء القانون الدولً ،مسعد عبد الرحمن زٌدان قاسم انظر: - 
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الطبعة األولى  ،لبنانبٌروت ، ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،ذرائع اإلرهاب الدولً و حروب الشرق األوسط الجدٌد ،خلٌل حسٌن انظر: - 

 . 34ص  ،2152
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" في مرسيميا أثناء زيارة  لويس بارتو"  و اغتياؿ رئيس الوزراء ،" ممؾ يوغسالفياالكسندر األولاغتياؿ " 

يو تقدمت يوغسالفيا و عم ،رسمية كاف يقوـ بيا األوؿ إلى فرنسا مف طرؼ جماعة إرىابية انفصالية 

عصبة األمـ بموجب مذكرة إلجراء تحقيؽ عاجؿ في الجريمة المرتكبة مف جماعة باحتجاج عنيؼ إلى 

إلعداد اتفاقية  5937-نوفمبر-56إنشاء لجنة حكومية في و قررت عصبة األمـ  ،80 (croates)ثوار  

ؿ و كاف ليذه الحادثة  الفض 81 5937اتفاقية عاـ  او التي تمخضت عميي تقمع اإلرىابمنع و ة تدولي

بحيث  ،األصؿ العاـ في التشريعات الجنائية الوطنية لمدوؿ اباعتبارى في ظيور فكرة إقميمية المتابعة

الجنائي في إقميـ الدولة إلى قوانينيا الجنائية الداخمية و ال تعتد باالختصاص  تخضع الجرائـ المرتكبة

شمولية تمسكت فرنسا باختصاصيا اإلقميمي بينما طالبت حكومة يوغسالفيا بمبدأ ، و العالمي 

 لى أحكاـ العرؼ الدولي الف الجريمة ارتكبت ضد ممؾ الدولة .   إفي ذلؾ االختصاص العالمي مستندة 

 5949-52-59و لقد جسدت أيضا االتفاقية الدولية لمنع و قمع إبادة الجنس البشري المؤرخة في       

بينما توحي إلى  ،منيا 16مبدأ االختصاص اإلقميمي في المتابعة الجنائية طبقا لما نصت عميو المادة 

 االختصاص العالمي في المتابعة حسب ما استقر عميو العرؼ الدولي .

ولقد  82ممعتدى عميورائـ مستمد مف المصمحة الجوىرية لإف إضفاء الصبغة الدولية عمى ىذه الجغير      

بوضع الفقرة  5954لمجمعية العامة في دورتيا السادسة في جويمية التابعة اعتبرت لجنة القانوف الدولي 

جريمة دولية و قياـ  السادسة مف المادة الثانية التي تنص " عمى اعتبار الجريمة ضد أمف و سالمة البشر

ولية ـ و األمف الدولييف  و ترتب المسؤ سمطات دولة بمباشرة و تشجيع األنشطة اإلرىابية تضر بالسم

و توالت قرارات الجمعية العامة بإدانة تمؾ األعماؿ بعد إضفاء  ،83الدولية وفقا ألحكاـ القانوف الدولي 
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 . 226ص  ،مرجع سابق ،اإلرهاب فً القانون الدولً الجنائً على المستووٌن الوطنً و الدولً ،محمد مؤنس محب الدٌنظر:ان - 
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 . 69ص  ،مرجع سابق ،اإلرهاب فً ضوء القانون الدولً ،مسعد عبد الرحمن زٌدان قاسم انظر: - 
82

الدٌوان الوطنً لألشؽال  ،ضوء القانون الدولً الجنائً و القوانٌن الوطنٌة مفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة على ،انظر: عبد القادر البقٌرات - 

 . 73ص  ،2114 ،الطبعة األولى ،التربوٌة
83

 . 578ص  ،مرجع سابق ،مسعد عبد الرحمن زٌدان قاسمانظر : - 



و أىميتو في مكافحة جريمة اإلرىاب الدولي : اإلختصاص الجنائي العالميالباب الثاني  

 

195 
 

و أصدرت عدة قرارات تحث الدوؿ و تضع  ،تكبيياالصبغة الدولية عنيا لتعزيز سبؿ مكافحتيا و قمع مر 

  . 84التزاما عمى عاتقيا باتخاذ التدابير الالزمة لمنع ارتكاب الجريمة و معاقبة مرتكبييا 

 الجنائية في الجرائم اإلرهابية إقرار عالمية المتابعة: الفقرة الثانية

نائي بصفة صريحة مبدأ االختصاص الجكرس تمند بروز ظاىرة اإلرىاب ال توجد اتفاقية دولية       

لمقاضاة  5937ميثاؽ جنيؼ  بوادر إنشاء جياز قضائي دولي منذ أفغير  ،العالمي في الجرائـ اإلرىابية

أعماؿ اإلرىاب الدولي بعد اقتراحو إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ليا اختصاص شامؿ عمى الجرائـ 

ىذه االتفاقية لـ يكتب ليا النجاح و التنفيذ بسبب قياـ  أفغير  ،ضد الشعوب اإلرىابية و ضد اإلنسانية و

 الحرب العالمية الثانية .

بعد الحرب العالمية الثانية نجحت الجيود الدولية في األمـ المتحدة و المنظمات الدولية  غير أنو      

أعماؿ اخذ  المتخصصة في عقد اتفاقيات دولية متعمقة ببعض صور اإلرىاب منيا اتفاقية مناىضة

التي ألزمت الدوؿ بالتوسع في اختصاصاتيا القضائية لتقرير مبدأ االختصاص  5979الرىائف لعاـ 

 .85الشامؿ أوالعالمي 

أشارت صراحة  حيثرواندا اجتيدت قضائيا بخصوص ما وقع في المحكمة الجنائية الدولية كما أف       

سبتمبر  14األعماؿ اإلرىابية تعد انتياكات جسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني و أصدرت في  فإلى ا

و حكـ عميو  ،5994 -17-57 إلى 14-14" في الفترة ما بيف  جون كامبنداضد الوزير األوؿ " 5998

الرعب  اف بثببالسجف مدى الحياة مف اجؿ جرائـ اإلبادة الجماعية و ضد اإلنسانية و اعتبرت المحكمة 

اره جريمة عالمية ميما كاف و التقتيؿ الجماعي ألبناء قبيمة "التوتسي" بمثابة أعماؿ إرىابية باعتب

                  و ذلؾ ما أكدت عميو أيضا المحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقا في قضية ،86ىامرتكبو 
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 ،العراق ، بؽداد ، دار الشؤون الثقافٌة العامة ،دراسة فً القانون الدولً العام ،اإلرهاب و اإلرهاب الدولً ،سهٌل حسٌن الفتالويانظر: - 

 . 593ص  ،2112 ،الطبعة األولى
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 . 654ص  ،مرجع سابق ،اإلرهاب فً القانون الجنائً على المستوٌٌن الوطنً و الدولً ،محمد مؤنس محب الدٌنانظر:  - 
86

 . 318ص  ،مرجع سابق ،لٌة المحاكم الجنائٌة الدولٌةأهم الجرائم الدو ،القانون الدولً الجنائً ،علً عبد القادر القهوجًانظر: - 
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 »   « Frurundzija ىا أو ة عالميا ميما كاف مرتكبو دانىي جرائـ مبصفة عامة الجرائـ الدولية  بأف

 . 87لكؿ دولة الحؽ في المتابعة الجنائية و معاقبة مرتكبييا نصت عمى أف  كما ،مكاف ارتكابيا

القانوف الجنائي الدولي بصفة صريحة مف خالؿ ما ورد في االتفاقات الدولية المتعمقة  و يعترؼ      

طار عولمة باإلرىاب بإسناد االختصاص الجنائي العالمي لممحاكـ الجنائية الداخمية في المتابعة في إ

 .لوطنيو تشكؿ خطورة عمى أمنيا اظاىرة اجتماعية و اقتصادية عنيفة جريمة اإلرىاب الدولي بوصفو 

نو في النياية ال بد مف اإلشارة إلى أف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة غير أ      

 البعض يعتبرىا مف الجرائـ الدولية التي يجب أفف اب جريمة تدخؿ في اختصاصيا رغـ أاإلرى يعد  ال 

 ليا ف القانوف الدولي ال يوفرلية أو أجريمة دو مة اإلرىاب ليست ف جريو ىذا ال يعني بأ ،عمييايطبؽ 

و إنما لكوف القانوف الدولي في الوقت الراىف أتاح مالحقة مرتكبي ىذه  ا،آليات قضائية لمالحقة مرتكبيي

مف امتداد ال يمنع النظاـ األساسي ف و مف جية أخرى فا ،سابقاذلؾ الجريمة لممحاكـ الوطنية كما بينا 

ولية ليشمؿ جريمة اإلرىاب الدولي بموجب آلية تعديؿ النظاـ األساسي في اختصاص المحكمة الجنائية الد

بدولة "أوغندا" في  كامباالفي  يو رغـ انعقاد المؤتمر االستعراض ،88منو 523حد ذاتو بموجب المادة 

رغـ محاولة بعض الدوؿ العمؿ عمى إدراجو  ،إال انو لـ يتـ التطرؽ إلى جريمة اإلرىاب 2151جواف 55

مف اجؿ  2157و نأمؿ أف يكوف ذلؾ في المؤتمر االستعراضي القادـ سنة  ،ؿ أعماؿ المؤتمرفي جدو 

 .بشكؿ فعاؿتفعيؿ آليات التصدي النتياكات القانوف الدولي اإلنساني 

 خالصة الفصل األول 

ف مبدأ االختصاص الجنائي يسمح بمحاكمة و مالحقة مرتكبي الجرائـ الدولية يستخمص مما سبؽ أ       

و يستند تكريس المبدأ وفقا ألسس  ،مكاف في العالـ بما فييا جريمة اإلرىاب الدولي أياألشد خطورة في 
                                                           

87
 -voir in : http://www.icty.org/cases/frurundzija/tjug/fr/fur_tj 9812of .pdf.p159. 

88
:"بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام على انهكمة الجنائٌة الدولٌة من النظام األساسً للمح  الفقرة األولى 729تنص المادة  - 

و ٌجوز أن ٌشمل  ،ٌعقد األمٌن العام لألمم المتحدة مؤتمرا استعراضٌا للدول األطراؾ للنظر فً أي تعدٌالت على هذا النظام األساسً ،األساسً

دون أن ٌقتصر علٌها و ٌكون هذا المؤتمر مفتوحا للمشاركٌن فً جمعٌة الدول األطراؾ و بنفس  ،15االستعراض قائمة الجرائم الواردة فً المادة 

 الشروط " .
 

http://www.icty.org/cases/frurundzija/tjug/fr/fur_tj
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و ال  ،و أخرى ما تضمنو العرؼ الدولي مف ممارسات استقر عمييا المجتمع الدولي االتفاقيات الدولية

ف ح قاعدة قانونية ممزمة و نافذة، أليكفي أف تعترؼ الدوؿ بمبدأ االختصاص العالمي كمبدأ حتى يصب

إفالت مجرمي القانوف الدولي ظاىرة الغاية مف تشريعو في قوانينيا الداخمية الجنائية تكمف في محاربة 

حاكمة وفقا لمقانوف الجنائي بحيث تتمكف كؿ دولة مف اتخاذ إجراءات المتابعة و الم ،اإلنساني مف العقاب

و لكي يتحقؽ ذلؾ المبتغى ال بد مف اعتماد تمؾ الجرائـ و وضع تعريؼ ليا و العناصر  ،الوطني ليا

         ثـ إيجاد وسائؿ إنفاذ وطنية تتيح لمقضاء الوطني ممارسة سمطتو عمى ىذه الجرائـ ، المكونة ليا

ي لتسييؿ تقديـ أولئؾ المجرميف لمقضاء الوطني أو الدولي، ا إبراز وسائؿ التعاوف الدولكذو مرتكبييا و 

 إذا ما غابت إحداىا فمف المرجح أف يظؿ المبدأ أمنية بعيدة المناؿ .ف

و لقد عرضنا بعض نماذج تشريعات الدوؿ لتنظيـ مبدأ االختصاص العالمي في قوانينيا الداخمية       

في تكريس المبدأ  إخفاقوو عرجنا عمى موقؼ المشرع الجزائري الذي يأخذ عميو حسب رأيي ، الجزائية 

ا التصديؽ بتحفظ عمقة بمناىضة اإلرىاب الدولي و كذلعدـ مصادقتو عمى بعض االتفاقيات الدولية المت

المتعمقة  16الجماعية فيما يخص المواد  اإلبادةعمى البعض منيا مثؿ مصادقتو بتحفظ عمى اتفاقية منع 

ا عدـ مصادقتو عمى نظاـ روما األساسي و كذ ،89منيا  52و  19ف مي و المادتيباالختصاص العال

 . رغـ وجود النداءات العديدة لمتصديؽ لممحكمة الجنائية الدولية

الجنائي الداخمي يجب  في القانوفلممبدأ و لكي تتضح لنا صورة تجسيد القانوف الجنائي الدولي       

المتابعات الجنائية و المحاكمات الداخمية بعض لممبدأ مف خالؿ ليذا التطرؽ إلى دراسة الجانب التطبيقي 

ثـ إبراز العقبات التي  ،التي عرفتيا بعض الدوؿ التي تسمح قوانينيا بتطبيؽ المبدأ  و األحكاـ الجنائية

 إليو في الفصؿ الثاني . و ىذا ما نتطرؽ ،تطبيقو تواجيو و تحوؿ دوف
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مرجع  ،أهم اتفاقٌات حقوق اإلنسان المصادق علٌها من طرؾ الجزائروزارة العدل ، مدٌرٌة الشؤون القضائٌة و القانونٌة ،انظر كتاب:  - 

 .  389ص  ،سابق
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 الفصل الثاني

 التطبيقات العممية و تحديات مبدأ االختصاص الجنائي العالمي

بجرائـ القانوف الدولي اإلنساني  المتعمقةلقد سعى المجتمع الدولي مف خالؿ مختمؼ اتآليات الدولية       

بما فييا التزاـ الدوؿ في تنظيـ  ،العالميإرساء قواعد المتابعة الجزائية وفقا لمبدأ االختصاص الجنائي إلى 

إلى المحاكـ االختصاص الجنائي العالمي ضمف األنظمة القانونية الوطنية و إسناد االختصاص العالمي 

 ختصاص قضائي لتمؾ الدوؿ .الجنائية الداخمية كإ

مرتكبي  لدوؿ عدة متابعات جنائية و محاكمات ضدكما خاض القضاء الجنائي الداخمي لبعض ا      

 النظاـالجرائـ الدولية الخطيرة بموجب مبدأ االختصاص الجنائي العالمي بما فييا قضايا اإلرىاب في ظؿ 

و ظير ذلؾ مف خالؿ متابعة و محاكمة مجرمي  ،الجنائي الدولي أو وفؽ القانوف الجنائي الداخمي

 .بصفة عامةالقانوف الدولي اإلنساني 

الدوؿ في بعض عالمي يمر بصعوبات قانونية مف خالؿ تشريعات غير أف تطبيؽ االختصاص ال      

عديدة مرتبطة بإرادة عقبات سياسية  داخمية و مف خالؿ الممارسات القضائية ، كما واجو عدةقوانينيا ال

بعض الدوؿ العظمى التي تعترض سبيؿ تفعيمو و إنفاذه مف جية أخرى ، و ذلؾ ما نستعرضو بالتحميؿ 

 الفصؿ. و المناقشة في ىذا

 المبحث األول

 التطبيقات القضائية لالختصاص الجنائي العالمي

لمقاضي الداخمي سمطة متابعة و معاقبة مرتكبي الجرائـ ضد  يمنح االختصاص الجنائي العالمي إف      

 .غير الدولية قضايا النزاعات الدولية أو بمناسبة النظر فيالقانوف الدولي اإلنساني سواء 

ـ مف عدـ إمكانية محاكمة مجرمي الحرب العالمية األولى أماـ أية محكمة جنائية دولية عمى الرغ     

فاف بعض الجرائـ ظمت محرمة مثؿ جريمة العدواف )في ظؿ عصبة األمـ المتحدة(، لكف الجيود الدولية 
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يمة الحرب مكنت مف إحالة مرتكبي جرائـ القانوف الدولي اإلنساني منيا جر الحرب العالمية الثانية بعد 

 مبدأف بيف أولى التطبيقات القضائية لمو التي تعد نزاعا دوليا مسمحا  أماـ المحاكـ الجزائية كونيا

كما عرؼ القضاء الداخمي محاكمات جنائية ضد مرتكبي الجرائـ الدولية  االختصاص الجنائي العالمي،

) المطمب  في نزاعات غير دولية باعتبارىا تشكؿ خطرا كبيرا عمى المصالح األساسية لمجماعة الدولية

وفقا لممبدأ و تـ إحالة مجرميف ارتكبوا جرائـ دولية عمى  معاصرةكما تمت متابعات جنائية  ،األوؿ (

 الوطني بموجب المبدأ ) المطمب الثاني ( . القضاء

 األولالمطمب 

 الحرب العالمية الثانية بعدالمحاكمات الجنائية وفقا لممبدأ 

تفويت فرصة عدـ  عمى لقد حرصت المحاكـ الجنائية التي أنشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية      

التي أنشأت يثاؽ المحكمة العسكرية لنومبورغ سند مفأ ،فالت مف العقابلمرتكبي الجرائـ الدولية بغرض اإل

تقدـ بو "روبرت  ذيبعد تبني التقرير األمريكي ال ،1945أوت  08تفاؽ لندف الموقع في ابموجب 

، اختصاص المحاكـ الجنائية الداخمية في متابعة و محاكمة مرتكبي الجرائـ الواردة فيو عمى 90 جاكسوف

العاشرة و الحادية عشر مف ميثاؽ المحكمة العسكرية لطوكيو التي  سبيؿ الحصر، كما نصت المادتيف

توقيع  بعد 1946جانفي 19خاصا بتاريخ  إعالنا "دوكالس مارؾ آرثر" أنشأت بموجب إصدار الجنراؿ

  و تضمنت المادتيف اختصاص المحاكـ،  91 1945سبتمبر 02الياباف عمى وثيقة االستسالـ بتاريخ 
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 األردن ،)د ط(عمان، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، القانون الدولً اإلنسانً فً ضوء المحكمة الجنائٌة الدولٌة، المخزومً ، محمودعمر أنظر: - 

 .135ص  ،2008
91

وقد بلػ عدد  ،على التوال1945ًأوت  09و 06 بتارٌخ" ناؼازاكً هٌروشٌما و"الٌابان بعد إلقاء القنبلتٌن الذرٌتٌن على  استسالمتم لقد   -

 انتهاكاؼلبهم من المدنٌٌن أألؾ قتٌل وعددا كبٌرا من الجرحى  40وبلػ عدد ضحاٌا ناؼازاكً  ألؾ جرٌح، 75ألؾ قتٌل و 80ضحاٌا هٌروشٌما 

صابات ن إلى ٌومنا هذا تعانً من التشوهات التً تظهر على األشخاص بسب اإلان المدٌنتاوال تزال هات ،ألحكام القانون الدولً اإلنسانً

 .النووٌةباإلشعاعات 
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متابعة و محاكمة مرتكبي الجرائـ الدولية الواردة عمى سبيؿ المثاؿ في كال الجنائية الداخمية في 

 .92الميثاقيف

مجرمي و محاكمات ضد  عسكرية الداخمية متابعاتو انطالقا مف ىذا عرفت بعض المحاكـ ال      

ئية ضد ، كما باشر القضاء الجنائي الوطني العادي متابعات جناالحرب العالمية الثانية ) الفرع األوؿ (

بمبدأ االختصاص الجنائي العالمي  عد مدة طويمة مف تاريخ ارتكابيا عمالمجرمي الحرب العالمية الثانية ب

 و عدـ تقادـ تمؾ الجرائـ  و المتابعات ) الفرع الثاني ( .

 األولالفرع 

  جرائم الحرب العالمية الثانيةب المتعمقةالمحاكمات العسكرية 

دوؿ الحمفاء بعد انتياء الحرب العالمية الثانية في مواجية جرائـ الحرب العالمية الثانية  لقد عممت      

 18لمؤرخ في الخاص بمجمس الرقابة ا 51قانوف رقـ  عمى منح المحاكـ العسكرية المستحدثة بموجب

ض النظر بغأماـ المحاكـ العسكرية الداخمية  متابعة مجرمي الحربفي الحؽ لتمؾ الدوؿ  5945جويمية 

بموجب االختصاص )الفقرة األولى (  93في إطار اتفاؽ دولي الضحية عف مرتكبييا و جنسية المتيميف و

كما انعقد االختصاص لمحاكمات جنائية أماـ محاكـ عسكرية أخرى انطالقا مف الطبيعة  العالمي،

 لدولية ) الفقرة الثانية ( .القانونية لتمؾ الجرائـ المرتكبة عمى أنيا تيدد المصالح المشتركة لمجماعة ا
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جرائم السلم  )من النظام األساسً لمحكمة طوكٌو الجرائم الدولٌة و هً 15من النظام األساسً لمحكمة نورمبورغ و المادة  16حددت المادة  - 

 .(و جرائم الحرب و الجرائم ضد اإلنسانٌة 
93

 . 48، المحكمة الجنائٌة الدولٌة ، مرجع سابق ،ص ،  محمود شرٌؾ بسٌونًأنظر: - 
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  الفقرة األولى: تأسيس المتابعة الجنائية في إطار اتفاق دولي

اتفاقات ثنائية مع أبرمت دوؿ الحمفاء في إطار محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية تنفيذا لرغبة       

و جنسية مرتكبييا عمى أف  سكرية بغض النظر عف مكاف ارتكاب الجريمةدوؿ محؿ إقامة المحاكمات الع

 .94تكوف جنسية الضحية مف الدوؿ الحمفاء 

بحيث أقامت المحكمة العسكرية البريطانية  ،« Almelo »و مف ىذه القضايا قضية " ألميمو "       

تيميف ألماف بتيـ ارتكاب بموجب اتفاؽ بيف الدوؿ الحمفاء بعد الحرب العالمية الثانية محاكمات ضد م

ىذه الجرائـ  ، و انعقدت المحكمة عمى اإلقميـ اليولندي لوقوع ياو أعراف ياانتياؾ قوانين حرب وجرائـ 

و تمت محاكمة الضباط األلماف أماـ  ،ضحايا مف جنسية بريطانية و ىولنديةو كاف ال ياإقميمعمى 

ريطانية مف حؽ السمطات الب والمحكمة ان ، و أقرت5945نوفمبر  26إلى  24المحكمة العسكرية بتاريخ 

بفعؿ القتؿ الذي يشكؿ جريمة مرتكبة عمى اإلقميـ اليولندي و ضد ضحايا  األمان امتابعة جزائيا ضباط

و ىو حؽ مستمد مما اجمع عميو الفقو في القانوف الدولي عمى أساس عالمية  ،ىولندية و بريطانية

ة و الضحية مرتكب الجريم و جريمة الحرب بغض النظر عف جنسية المتابعة الجزائية في جرائـ القرصنة

 و مكاف وقوع الجريمة.

 القانون الدولي ئم الحرب العالمية الثانية عمى مبادئالفقرة الثانية: تأسيس المتابعة لجرا

لجرائـ الحرب العالمية الثانية مف دوف وجود بعض دوؿ الحمفاء محاكمات عسكرية لقد أقامت        

انعقدت عمى اإلقميـ األلماني في مة لمقانوف الدولي، و منيا التي اتفاؽ ثنائي معتمدة عمى المبادئ العا

ذات  عمى كونياو أسست أحكاميا  ،متابعة مجرمي الحرب العالمية الثانية مف دوف وجود اتفاؽ ثنائي

 ، مؤكدة مف افسيادة عمى اإلقميـ األلماني و ذات سمطة في متابعة مجرميف مف جنسية ألمانية و غيرىـ
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 -voir : Henzelin(M) , la compétence universelle et l application du droit international pénal en matière de 
conflits armes , in : la répression internationale du génocide Rwandais , ouvrage collectif , Laurence Burgogue 
Larsen ,(s/d) , éd , Bruylant , Bruxelles , 2003, p 406 .     
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متابعة مجرمي الحرب مثؿ ما اقره  حؽ لممحاكـ الجزائية الداخمية افالعرؼ الدولييف يسند و كذاالفقو 

 .القانوف الدولي في جرائـ القرصنة

اعتمدت المحكمة العسكرية  بحيث  HADAMAR »  قضية " ىادمار "ليذا االتجاه مف األمثمة      

صاصيا في متابعة أجانب األمريكية المنعقدة عمى اإلقميـ األلماني  رغـ عدـ وجود اتفاؽ في تأسيس اخت

ف الواليات المتحدة األمريكية ليا مصمحة في محاكمة متيميف بجرائـ ضد ضحايا مف دوؿ عمى أساس أ

ف الدولي في متابعة مرتكبي الجرائـ المتعمقة و الف جميع الدوؿ ليا الحؽ بموجب القانو ، الحمفاء 

و يالحظ مف خالؿ ىذه  ،95بالقرصنة و جرائـ الحرب بغض النظر عف جنسية المتيميف و الضحايا 

المحاكمات لجرائـ الحرب العالمية الثانية أف المحاكـ العسكرية طبقت االختصاص الجنائي العالمي 

وجود أية  عف نح الحؽ لمدوؿ في محاكمة الجناة بغض النظرالمطمؽ معتبرة خطورة الجرائـ المرتكبة تم

 .96رابطة قانونية أو فعمية مع الجريمة

و قياسا عمى ما يحدث اليوـ فاف االتجاه السائد حاليا لدى المجتمع الدولي في مكافحتو لإلرىاب     

تمنحيا الحؽ في الدولي فاف الدوؿ العظمى تعتمد باألساس و تتذرع تحت غطاء خطورة الجريمة التي 

إعالف الحرب و متابعة أي مجـر عبر العالـ حتى باستخداـ القوة العسكرية ، كما فعمتو الواليات المتحدة 

األمريكية في حربيا و غزوىا لمعراؽ و الحرب عمى أفغانستاف و إنشائيا لمراكز االعتقاؿ) مركز 

مكافحة اإلرىاب و تعقبيـ و تقديميـ أماـ  غوانتانامو(  و ما تشيده سوريا مف الغزو األجنبي تحت ذريعة

 العدالة الجنائية الدولية. 
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 -voir : Henzelin(M) , la compétence universelle , op . cit , p : 407 .  
96

- voir : Henzelin(M) , la compétence universelle , op . cit , p : 457 
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 الثانيالفرع 

 محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية و الجرائم الدولية

 أمام المحاكم الجنائية العادية 

عمى  لقد نتج عف تطبيؽ مبدأ االختصاص الجنائي العالمي إحالة مجرمي الحرب العالمية الثانية       

في قمع الجرائـ الدولية األشد خطورة بموجب إسناد  تنفيذا لاللتزاـ الدولي المحاكـ الجزائية الوطنية لمدوؿ

و لقد تمت بعض  تاريخ ارتكابيا، رغـ مرور مدة طويمة مف االختصاص العالمي لمقضاء الداخمي

بينما  العالمي )الفقرة األولى(الجنائي الوطني المنظـ لالختصاص الجنائي المحاكمات عمى أساس القانوف 

تمؾ الجرائـ جية تمؾ الجرائـ عمى العرؼ الدولي في إدانة اأسندت بعض المحاكـ اختصاصيا في مو 

 ) الفقرة الثانية ( . الدولية

الثانية                 الفقرة األولى: تفعيل القانون الجنائي الوطني في مواجهة جرائم الحرب العالمية 

 : لدولية وفقا لممبدأو الجرائم ا

حد لالعقاب أو اإلفالت منو في مواجية مرتكبي الجرائـ الدولية قامت  نظرا لاللتزاـ الدولي في وضع 

عمى محاكميا المرتكبة بمناسبتيا  األشد خطورةعدة دوؿ بإحالة مجرمي الحرب العالمية الثانية و الجرائـ 

الجنائية الوطنية وفقا لالختصاص الجنائي العالمي الذي تـ االلتزاـ بو كما اشرنا مف قبؿ في منظومتيا 

ليذا المبدأ و ما يقابمو مف مبدأ ميـ    دة دوؿ ػػػػػوانيف الداخمية لعػػػػخاصة بعد إدماج الق ،القانونية الوطنية

بعات الجنائية التي قامت عمى تشريع مبدأ او مف بيف المت ،تابعةالم حؽ دـ تقادـ تمؾ الجرائـ وػػػػع و ىو

االختصاص الجنائي العالمي نعطي مثاال حيا و ىي قضية " إمر فينتا " أماـ القضاء الكندي رغـ انو مف 

ة و الذي خالؿ الحرب العالمية الثانيف موت اتآالؼ منو الييود ع والاعتبر مسؤ الذي  ،جنسية مجرية

التعذيب و حبسيـ في  اعتبر مسؤوال عف و 5944مة جمع الييود و حبسيـ خالؿ سنة أسندت لو مي

 .و قد تمت محاكمتو أماـ القضاء المجري سابقا  ،ظروؼ سيئة
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 5955العفو عميو و مغادرتو دولة المجر باتجاه كندا في سنة  بمناسبةبعد إطالؽ سراحو  غير انو   

عت منظمة ييودية كندية شكوى ضده الرتكابو أثناء الحرب رف 5956الجنسية الكندية عاـ  وباو اكتس

و قد اصدر القضاء الكندي  ،97و احتجاز الرىائفو السرقة العالمية الثانية في دولة رومانيا جرائـ القتؿ 

-75أمر بمتابعة "فينتا" بتيمة ارتكابو جرائـ ضد اإلنسانية و جرائـ حرب تطبيقا لمفقرة  5988في سنة 

إال انو تـ تبرئتو فيما بعد لعدـ توفر العنصر المعنوي لعدـ  ،مف التقنيف الجنائي الكندي 17مف المادة  13

قمؿ مف ، و عمؽ قضاة جية االستئناؼ بأف تبرئتو ال تعممو باف األفعاؿ الموجية لو محظورة وقت ارتكابيا

الجنائية بغض النظر عف قيمة القضاء الكندي مف إحالة مجرمي القانوف الدولي اإلنساني عمى المحاكمة 

 جنسية مرتكبييا و مكاف ارتكابيا و جنسية الضحايا استنادا إلى االختصاص الجنائي العالمي .

                 تأسيس محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية أمام القضاء العادي  الفقرة الثانية:

 وفقا لمبادئ العرف الدولي:

اكميا العادية بعض مجرمي الحرب العالمية الثانية أماـ قضائيا أحالت بعض الدوؿ عمى مح      

ؼ الدولي و ليس القانوف العادي وفقا لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي عمى أساس مبادئ و أحكاـ العر 

أحالتو المحكمة الذي  98"و مف بيف ىذه القضايا قضية " إيخماف أدولؼاالتفاقي كما بيناه سابقا، 

    5984منيا المبرمة سنة 16طبقا لممادة لمحاكمة الرتكابو جرائـ إبادة الجنس البشري ا اإلسرائيمية عمى

و انتيى القضاء  ،جرائـ حرب ضد الشعب الييودي في أوروبا خالؿ الحرب العالمية الثانيةو كذا 

 المحكمةبمخالفة  تمسؾ دفاعوبالجرائـ المنسوبة إليو رغـ  5965ديسمبر  25اإلسرائيمي إلى إدانتو في 

مف اتفاقية إبادة الجنس البشري التي تجعؿ مف مكاف ارتكاب الجريمة محؿ  16المادة  ألحكاـ

و أسست المحكمة حكميا باإلدانة عمى مبادئ العرؼ الدولي الذي  ،99االختصاص لممتابعة الجنائية

                                                           
97

 -voir : George. P .Fletcher : les pays D‘Amérique du nord , trois modèles de compétence universelles, in : 
juridiction nationales et crimes internationaux , Cassese Antonio et Delmas-Marty Mireille (s/d), éd , presses 
universitaires de France 2002,pp : 451,460 .    

98
 . 415مخزومً ، القانون الدولً اإلنسانً فً ضوء المحكمة الجنائٌة الدولٌة ، مرجع سابق، ص عمر محمود الانظر: - 

99
 .557،ص 2119انظر:سلمى جهاد ،جرٌمة إبادة الجنس البشري بٌن النص و التطبٌق ، دار الهدى ، عٌن ملٌلٌة ،الجزائر، )د ط(، - 
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اإلرىػػػػاب بغض النظر يا جرائـ جرائـ دولية بما فيـ الرتكابو يعترؼ لكؿ دولة الحؽ في المتابعة ألي متي

و معاقبة مرتكبي ىذه  يمنح لمدوؿ حؽ المتابعة ىو ماو  ،100كاف ارتكابياػػشخص مرتكبيا أو معف 

 . 101الجرائـ ألنيا تكوف بطبيعتيا مست البشرية بأسرىا و صدمت الضمير العالمي لمشعوب 

  المطمب الثاني

 المتابعات الجنائية المعاصرة وفقا لممبدأ

تمكنت عدة دوؿ مف إحالة عدة مجرمي القانوف الدولي اإلنساني عمى قضائيا الجنائي لقد       

كما توصؿ القضاء إلى إصدار  ،الوطني بموجب مبدأ االختصاص الجنائي العالمي ) الفرع األوؿ(

عقوبات و أحكاـ جزائية باإلدانة في قضايا معاصرة ضد مرتكبي جرائـ ذات طبيعة عالمية بعد 

 عاتيا الداخمية مع متطمبات القانوف الجنائي الدولي ) الفرع الثاني ( .مطابقة تشري

 

 الفرع األول 

 المتابعات الجنائية وفقا لممبدأ 

و محاكمة متابعة لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي  عندما تقوـ تشريعات بعض الدوؿ باعتماد      

إحالة  إلىدوف الحيمولة في مراحميا األولى قد تتوقؼ إجراءات المتابعة الجزائية  مرتكبي الجرائـ الدولية،

إما لعدـ القدرة عمى المقاضاة أو عدـ توافر الوسائؿ و السبؿ القانونية الالزمة المتيميف عمى المحاكمة 

ت المجرميف مجاؿ إلفال ترسيخ فكرة " ال جاىدا مف أجؿالمجتمع الدولي عمؿ  و عميو لتحقيؽ المتابعة،

بالتيـ    مف المساءلة الجزائية " حتى في حالة عدـ توصؿ القضاء الجزائي الداخمي إلى إدانة المجرميف 

 و الجرائـ المنسوبة إلييـ ،و ىذا ما نتناولو في الفقرات التالية:

                                                           
100

 -voir : Angelos Yokaris : la répression pénal en droit internationale public, éd Ant /N sakkoulas ,Athènes 
,2005 , p 60.  

101
 .559، ص   2116ولى ، الطبعة األالقاهرة ، مصر ، طارق سرور ، االختصاص الجنائً العالمً ، دار النهضة العربٌة ، انظر: - 
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 من ضحايا الجرائم الدوليةوى العمومية الفقرة األولى: تحريك الدع

القوانيف  وعة مف ضحايا الجرائـ الدولية و جرائـ اإلرىاب الدولي عمىالشكاوى المرفاعتمدت معظـ       

عمى القانوف الدولي العرفي و اإلتفاقي في تأسيس حؽ تحريؾ الدعوى العمومية ضد  الجزائية الوطنية و

الجرائـ  مرتكبي الجرائـ الدولية بموجب مبدأ االختصاص الجنائي العالمي الذي يمنح حؽ متابعة مرتكبي

جنسية  بغض النظر عف جنسية المتيـ و ارتكابيا و مكافالدولية أماـ محاكـ أجنبية بصفة مستقمة عف 

 نبرز ما يمي : عمى ىذا المبدأ و مف بيف القضايا المبنية ،الضحية

 ػرئيس وزراء إسرائيؿ )آرييؿ شاروف( أماـ القضاء البمجيكي:  -5

تتذرع إسرائيؿ دائما بحجة الدفاع عف النفس و مكافحة اإلرىاب و األعماؿ اإلرىابية التي تقوـ بيا        

المقاومة الفمسطينية لتبرير جرائميا ، في حيف انو ال يمكنيا أف تتذرع بذلؾ لتبرير عدوانيا المستمر الذي 

دة الجماعية و احتالؿ يعكس كؿ صفات اإلرىاب و الجرائـ ضد اإلنسانية كأفعاؿ القتؿ و اإلبا

كاف يتولى وزير الدفاع آنذاؾ رئيس الوزراء "  5982، و بعد غزو إسرائيؿ لبناف في جواف 102األراضي

 صبرا وشتيالأرييؿ شاروف" و ارتكبت القوات اإلسرائيمية مجازر قتؿ جماعية ضد المدنييف في مخيمات " 

أماـ القضاء البمجيكي عمى  2115جواف  58 " و تـ تحريؾ الدعوى بناء عمى الشكوى المرفوعة بتاريخ

المتعمؽ  5993جواف 56أساس مبدأ االختصاص العالمي المنصوص عميو في المادة السابعة مف قانوف 

، و ضد البرتوكوليف  5949بردع االنتياكات الخطيرة المرتكبة ضد اتفاقات جنيؼ األربعة لعاـ 

المتعمؽ باالنتياكات المرتكبة ضد القانوف الدولي  5999المعدؿ بقانوف فيفري  5977اإلضافييف لعاـ 

اإلنساني، إذ تكوف المحاكـ الجزائية البمجيكية مختصة في متابعة مرتكبي االنتياكات الواردة في ذات 

 جنسية الضحية . القانوف بغض النظر عف مكاف ارتكابيا وبغض النظر عف جنسية المتيـ و

                                                           
102

 . 99االتجاهات الحدٌثة فً القانون الدولً الجزائً ، مرجع سابق ، ص ،  علً محمد جعفر ،انظر: - 
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ارتكاب مدفاع اإلسرائيمي أثناء ا لوزير ونو كاف رييؿ شاروف " كضد كؿ مف "آقد رافع الضحايا  و      

بعض  جنراؿ في القوات العسكرية اإلسرائيمية وو ىو " س ياروف أمو مجازر" صبرا وشتيال " و" 

 باعتبارىـ عمالءضد مجموعة مف الناشطيف المبنانييف  و، وليف في القوات العسكرية اإلسرائيمية المسؤ 

عمى اإلقميـ المبناني ضد الالجئيف الفمسطينييف أفعاال إجرامية تحمؿ وصؼ  5982الرتكابيـ في عاـ 

جرائـ ضد  ،إبادة الجنس البشري طبقا لمفقرة األولى مف المادة األولى مف تقنيف العقوبات البمجيكي

عة لعاـ جرائـ ضد اتفاقات جنيؼ األرب اإلنسانية طبقا لمفقرة الثانية مف المادة األولى مف ذات القانوف و

القواعد اتآمرة  كما أسست الشكوى عمى قواعد العرؼ الدولي و ،طبقا لمفقرة الثالثة مف ذات المادة 5949

 .103في القانوف الدولي 

شاروف " الذي  رييؿآعمى الرغـ مف أف الشكوى تضمنت شخصيات رسمية في الدولة خاصة "  و      

إال أف قاضي التحقيؽ البمجيكي فتح تحقيقا  ،يؤدي وظيفة رسمية " رئيس الوزراء " أثناء رفع الشكوى ضده

غيره مف كبار المسئوليف في القوات  و ، شتيال " ضده بشأف مجازر " صبرا و 2115قضائيا في جويمية 

 .104في اإلدارة اإلسرائيمية  العسكرية و

اتخذت غرفة االتياـ قرار إسقاط التيمة عنو عمى أساس عدـ  2112-16-26يخ غير انو بتار       

إقامتو فوؽ األراضي البمجيكية عند تاريخ رفع الشكوى و ىو ما يعتبر حدا مف االختصاص الجنائي 

بتفسير مبدأ االختصاص  2113فيفري  52العالمي، لكنو و بعد التعديؿ اثر إقرار مجمس الشيوخ خالؿ 

ليس شرطا و  ذي أكد عدـ اشتراط إقامة المدعى عميو لقبوؿ الدعوى عمى األراضي البمجيكية ،العالمي ال

ال يمكف متابعة  عندما اعتبرت بأنو غير أف المحكمة أخفقت مف جديد، 105التخاذ اإلجراءات جزائية 

الدولة أثناء  فيوي الصفة الرسمية ي يحضر عمى الدوؿ متابعة جزائيا ذف القانوف الدولأل"ارييؿ شاروف " 
                                                           

 
103

 .  http://www.mafhoum.comp2/23البلجٌكً على الموقع :  انظر:الشكوى المصحوبة باالدعاء المدنً أمام قاضً التحقٌق -
104

 شخصٌة للمشتبه فٌه ال تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها و من تطبٌق هذا القانون .تؤكد بان الصفة ال 3/5المادة  - 
105

 Eric) (D  , opinion relative à l’avis  du procureur général prés de la cour de cassation , affaire Hijazi S.et crts. 
c/Sharon A. et Yron  A ; << la compétence universelle est prévue de manière générale par l’art 7 de la loi de 
1993/1999 sans indication relative à son exercice lorsque la personne en cause est présente sur le territoire ou 
absent du territoire  >> . in  www.indictsharon.net P6/12-      

http://www.mafhoum.comp2/23
http://www.indictsharon.net/
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قد تجاوز قاعدة مطمقة في تمتع كبار المسئوليف في الدولة  بذلؾ القضاء البمجيكييكوف و  أداء الوظيفة،

 .106بالحصانة القضائية الجنائية  المكرسة في القانوف الدولي العرفي 

إبادة الجنس النظر عف الجرائـ اإلرىابية و غير أف محكمة النقض بيذا القرار تكوف قد غضت       

مناىضة فعؿ إبادة الجنس  مف اتفاقية ردع و 14المادة  كوفرييؿ شاروف"  البشري المنسوبة إلى "آ

أف الصفة الرسمية لممشتبو فيو ال تؤثر سمبا عمى اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية متى  ب ، تؤكدالبشري

لجنس البشري الواردة في نص المادة الثالثة األفعاؿ المنسوبة لممشتبو فيو تتعمؽ بأفعاؿ إبادة اتمؾ كانت 

كما أف االتفاقية نفسيا في نص المادة السادسة تكرس لمدوؿ الحؽ في اختيار مبدأ ، 107 مف ذات االتفاقية

 واجية جرائـ إبادة الجنس البشري .العالمي في م االختصاص

 :Leo de Lacroixقضية ليودوال كروا  -2

      عندما قاـ عدد مف الضحايا البمجيكييف  5993واندي خالؿ سنة مدفاع الوطني الر ا لوزير  كاف     

و الرواندييف بتقديـ شكوى أماـ مجمس النواب ببمجيكا ضده عمى أساس ارتكابو جرائـ اإلبادة و التقتيؿ 

      الجماعي و المجازر الجماعية التي ىي مف الجرائـ اإلرىابية ، و تـ تحريؾ الدعوى العمومية ضده

 ػ 108ا إنابات قضائية في روانداكذؿ لممحاكمة بناءا عمى عدة تحقيقات في بمجيكا ، و و أحي

 تومي فرانكسكما أقيمت أماـ القضاء البمجيكي دعوى ضد قائد القيادة المركزية في العراؽ سابقا  -3    

الرتكابو جرائـ حرب عمى ارض العراؽ، غير أنو تـ إحالة القضية إلى الواليات المتحدة األمريكية عمى 
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-cour de cassation Belge ,arrêt du 52 Février 2113 << La coutume internationale s’oppose à ce que les chefs 
d’Etat et de gouvernement en exercice puissent , en l’absence de dispositions internationales contraire 
s’imposant aux Etats concernés , faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un Etat étranger. 
>>, in :  http://www.ulb.ac.be/cdi/développement p10/15  .   
107

 -Voir ,Compétence universelle ; compétence d’un tribunal belge pour enquêter sur le rôle de Sharon dans 
les massacres perpétrés à Sabra et Chatila en 5982 . document d’Amnesty international ,daté du Mai 2112, in: 
http://www-efai.org/spécial/ONU/PDF. p10/15.  

108
 .525انظر:سلمى جهاد ، جرٌمة إبادة الجنس البشري بٌن النص و التطبٌق ، مرجع سابق ، - 
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أساس أف القانوف البمجيكي يسمح بإحالة القضية إذا كاف في البمد المرفوع ضده الدعوى نظاـ قضائي 

 .109يضمف التعامؿ مع الشكوى بشكؿ مناسب 

التجارب المعروضة أماـ القضاء البمجيكي كتطبيقات لمبدأ  و في األخير نشير و نؤكد باف      

القانوف االختصاص الجنائي العالمي تشكؿ إخفاقا لمقضاء البمجيكي في تكريسو لممبدأ حسب رأيي ، ألف 

ترؼ صراحة باختصاص المحاكـ الجزائية البمجيكية في متابعة الجرائـ المرتكبة ضد القانوف جيكي يعالبم

بموجب مبدأ االختصاص بصفة عامة سواء الجرائـ الدولية أو جرائـ اإلرىاب الدولي  الدولي اإلنساني

فيفري  51المعدؿ بموجب قانوف  5993جواف  56مف قانوف  7في المادة المكرس الجنائي العالمي 

، إال أنو ينحاز في بعض المتابعات لمضغوط التي تممييا عميو الدوؿ الكبرى و ذلؾ يعد قصورا  5999

 ألنظمة القضائية و ليس في المبدأ في حد ذاتو كما الحظناه في قضية )تومي فرانكس( . في ا

 :مبدألم ا: إحالة مجرمي القانون الدولي اإلنساني عمى المحاكم الداخمية وفقالفقرة الثانية

ي الدولي الجنائي الوطني مع القانوف الجنائ ياقانونالدولي في مطابقة  ياالدوؿ بناء عمى التزام إف      

عمى بصفة عامة بناء إحالة مجرمي القانوف الدولي اإلنساني  تعمؿ عمىفي مواجية الجرائـ الدولية 

غير أنو قد يتسبب إغفاؿ بعض التشريعات  بموجب اتفاؽ دولي، القواعد القانونية الوطنية التي تـ تبنييا

وقؼ  في االختصاص الجنائي العالمي أمبدل اتنظيـ بعض إجراءات المتابعة الجزائية وفق بمناسبةالوطنية 

إّما لتقاعس السمطات القضائية لمدولة  في اتخاذ اإلجراءات المناسبة و التي تعد  غير الكافية أو المتابعة 

لعدـ قدرتيا عمى المقاضاة و التحقيؽ بسبب نقص الوسائؿ و اإلمكانات أو عدـ رغبتيا أصال في 

التي تـ إحالتيا عمى القضاء عمى سبيؿ المثاؿ سندرس في ىذا اإلطار بعض القضايا  ، والمقاضاة 

 الجنائي الوطني كما يمي :
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 إحالة "فريدي سروار زرداد" أمام القضاء البريطاني:  -7

عمى  إحالتوتـ توقيؼ و  بعدما" Faryadi Sarwar Zardadإحالة "فريدي سروار زرداد" لقد تـ       

بتسعة تيـ منيا جرائـ التعذيب، التحريض عمى  2114أكتوبر  9المحاكمة أماـ القضاء البريطاني بتاريخ 

، و أسست المحكمة اختصاصيا 110التعذيب، و جريمة أخذ الرىائف و جريمة التحريض عمى أخذ الرىائف

 534خذ الرىائف عمى القسـ في متابعتو رغـ أنو أجنبي أماـ محاكميا الوطنية بارتكاب أفعاؿ التعذيب وأ

(، كوف بريطانيا صادقت في عاـ 5988مف قانوف العدالة الجنائية )مف التقنيف الجنائي البريطاني لعاـ

وتـ تجريـ أفعاؿ التعذيب ضمف تقنيف العقوبات  5984عمى اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ  5989

ة مرتكبي جرائـ التعذيب بغض النظر عف البريطاني، مما يجعؿ المحاكـ البريطانية مختصة في متابع

جنسية المتيـ و الضحايا و عف مكاف ارتكاب الجريمة، و تـ تبرئتو لعدـ كفاية األدلة، غير أنو أعيد فتح 

أماـ محكمة الجنايات بمندف بتيمة ارتكابو عمى اإلقميـ األفغاني  2115جويمية  58التحقيؽ ضده في 

حايا مف مختمؼ الجنسيات و ىي جرائـ إرىابية، و أدانتو المحكمة جريمة التعذيب و أخذ الرىائف ضد ض

 .111سنة حبسا 21بالجـر المنسوب إليو و عقابو  2115جويمية  59في 

    :إحالة "حسن حبري" أمام القضاء السنغالي   -2 

 بتقديـ  القمع السياسي في التشاد عدد مف الضحايا إلى جانب منظمة ضحايا الجرائـ وقاـ  بعدما      

مع تأسيسيما أطرافا مدنية أماـ قاضي التحقيؽ لدى المحكمة الجيوية  2111جانفي  26شكوى بتاريخ 

إلى أوؿ  5982جواف  7 "لداكار " ضد "حسف حبري " الرئيس السابؽ لجميورية التشاد لمفترة الواقعة بيف

بعناية "حسف حبري"  مـ وبع   األفعاؿ اإلجرامية المرتكبةو تـ تأسيس الشكوى عمى أف  ،5991ديسمبر 

 فيما يخص ىجمات القمع المرتكبة ضد فئةتشكؿ جرائـ ضد اإلنسانية  ،وؿ أوؿ في جياز الدولةكمسؤ 

 5989في سنة  (Zaghawa)وا" اضد جماعات "زق و، 5987في سنة  (Les Hadjeraye) "اليجرويف"
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احتجاز اعتبػار أفعاؿ التعذيب،القتؿ،  إلضافة إلىبا ضد مدنييف بسبب انتمائيـ العرقي، ىجماتالتي تعد 

و ىي مف الجرائـ اإلرىابية التي ، 112المعنوي غيرىا مف أفعاؿ االضطياد الجسدي و األشخاص و

ردع  أف القانوف الدولي العاـ يمـز السنغاؿ بقمع وترتكبيا الجماعات اإلرىابية ، كما جاء في الشكوى ب

المحاكـ بذلؾ تكوف  و ،شتبو فيو أو تسميمو إلى الدولة المطالبةلؾ إما بمحاكمة الممثؿ ىذه األفعاؿ ، و ذ

الجزائية السنغالية مختصة بمتابعة "حسف حبري" بموجب مبدأ االختصاص العالمي ألفعاؿ إجرامية مرتكبة 

أف السنغاؿ صادقت في  خاصة و ،جنسية الضحايا خارج اإلقميـ السنغالي ميما كانت جنسية المتيـ و

التي تكرس مبدأ االختصاص العالمي في  5984مى اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ ع 5986أوت  25

مف  5-295كما يجـر القانوف السنغالي أفعاؿ التعذيب في المادة  ،المادة السابعة منيا المادة الخامسة و

، دولي العرفي مف الجرائـ التي أدانيا القانوف ال فتعدأما الجرائـ ضد اإلنسانية  ،تقنيف العقوبات السنغالي

بات و مف تقنيف العق 288كما أف األفعاؿ البربرية المتيـ بيا "حسف حبري " مجرمة بموجب المادة 

ىي الجريمة  باإلضافة إلى جريمة االختفاء القسري لألشخاص المرتكبة ضد أقارب الضحايا و ،السنغالي

ديسمبر  58المؤرخة في  47/533 مية رقـئحة األمتعد انتياكا لقواعد القانوف الدولي طبقا لال التي

5992. 

المشاركة في  تيـ ضده  2111فيفري 13لتحقيؽ السنغالي بتاريخ وجو قاضي ا ذلؾبناء عمى  و      

أصدر في حقو أمرا  و و األفعاؿ البربرية خالؿ فترة حكمو،جريمة التعذيب  ،ارتكابو جرائـ ضد اإلنسانية

جويمية  14قضت غرفة االتياـ بتاريخ ثر استئناؼ األمر ، غير انو إتحت اإلقامة المحروسة وبوضع

برفض التحقيؽ في الشكوى المرفوعة ضد "حسف حبري " عمى أساس أف القضاء السنغالي غير  2111

ضد ضحايا أجانب عف الجنسية  مختص بمتابعة جرائـ مرتكبة خارج اإلقميـ السنغالي مف طرؼ أجانب و
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 21بموجب قرارىا المؤرخ في عمى اثر الطعف أماميا لسنغالية قضت محكمة النقض ا ، و113السنغالية 

 .114بموجب مبدأ االختصاص الجنائي العالمي اختصاص القضاء السنغالي بمتابعتو  بعدـ 2111مارس 

لؾ تكوف محكمة النقض السنغالية تجاىمت نص المادة السابعة مف اتفاقية مناىضة التعذيب و بذ     

التي تشترط لتطبيؽ االتفاقية شرطيف يتمثؿ األوؿ في المصادقة يا ، و التي صادقت عمي 5984لعاـ 

الثاني في وجود المتيـ عمى إقميـ الدولة القائمة بالمتابعة و ىو الحاؿ في قضية "حسف  عمى االتفاقية و

العنؼ الجسدي  ،احتجاز األشخاص ،باإلضافة إلى أف ارتكاب أفعاؿ القتؿ لتحقؽ الشرطيف، 115حبري"

والمعنوي بصفة مستمرة ضد جماعات معينة بسبب انتمائيا العرقي أو السياسي أو الديني تشكؿ جرائـ 

التي يعد ارتكابيا انتياكا لقواعد آمرة في القانوف الدولي والتي ينظـ بشأنيا  و جرائـ إرىابية ضد اإلنسانية

 ص العالمي .القانوف الدولي العرفي متابعتيا بموجب مبدأ االختصا

نجد باف القضاء الجنائي الوطني لـ يتوصؿ   و يبدو جميا مف خالؿ عرض القضايا في ىذه المرحمة    

إلى إدانة مرتكبي الجرائـ الدولية األشد خطورة عمى المجتمع الدولي رغـ المتابعات القائمة و ذلؾ 

ادية الضيقة لمدوؿ ، إال أنو بالرغـ مف الزدواجية التعامؿ مع المبدأ وفؽ المصالح السياسية و حتى االقتص

 ذلؾ نجحت دوؿ أخرى في إدانة مرتكبي تمؾ الجرائـ و ىو ما نتطرؽ إليو في الفرع التالي.
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 - Arrêt N° 135 du 04 juillet 2000 ; Cour d’appel de Dakar , chambre d’accusations ,  << Les juridictions 
Sénégalaises ne peuvent pas connaitre des faits de tortures commis par un étranger en dehors du territoire 
Sénégalais quelle que suit la nationalité des victimes >> , in http://www.hrw.org. 
114

 A- rrêt N°14 du 20 mars 2001 ; Cour de Cassation , Chambre criminelle <<Les juridiction sénégalaise sont 
incompétente pour connaitre des acte de torture commis par un étranger en dehors du territoire , quelle que 
suit la nationalité des victimes>> . In :http://www.hrw.org/french/doc/habredecesion.htm  
115

 -Abdoullah  (C)  , droit Sénégalais ,in :juridiction nationales et crimes internationaux ;ouvrage collectif 
,Cassese Antonio et Delmas-Marty Mireille (s/d),éd .presses universitaire de France,2002 p. 444 . 
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 الفرع الثاني 

 إدانة مرتكبي الجرائم الدولية و اإلرهاب وفقا لممبدأ 

مكافحة جرائـ ذات طبيعة دولية  سبيؿ في الجنائية الوطنيةمطابقة تشريعاتيا ببعض الدوؿ  قامت        

القانوف  ما يقتضيواالختصاص الجنائي العالمي لممحاكـ الجزائية الداخمية مع قواعد إسناد بلؾ ذ و

أو ضمف التزاـ دولي ،  قصد وضع حد لإلفالت مف العقاب، سواء ضمف التزاـ دولي عاـ الجنائي الدولي

 .نتطرؽ إليو في الفقرتيف التاليتيف ، و ىو ما ف الدوؿفي تحقيؽ التعاوف القضائي بي

 الوطنية: إدانة مرتكبي الجرائم الدولية أمام المحاكم الجنائية الفقرة األولى

و سعيا منيا لمقضاء عمى اإلفالت مف بعض الدوؿ في إطار مكافحة الجرائـ الدولية  لقد عممت      

دأ االختصاص العالمي الذي نظمتو بموجب مب جنائيةمحاكمات ظاىرة اإلفالت مف العقاب عمى إجراء 

تمكنت مف تأسيس ف ،القانوف الدولي اإلنساني في قوانينيا الداخميةمبادئ إدراج تنفيذا اللتزاـ دولي بعد 

ف القانو  مقانوف الجنائي الدولي ول اوفقئية ضد مرتكبي الجرائـ الدولية المحاكمات الجزا المتابعات و

 عمى حد السواء.الجنائي الداخمي 

و قد عرفت عدة متابعات و محاكمات بالدوؿ األوروبية مثؿ القضية التي عرضت عمى المحكمة    

" ايف تـ الحكـ عميو في  Fulgence Nytontesseالسويسرية المعروفة بقضية" فموجنس نيوتنتسي 

دة   كونو كاف مسؤوال محميا في رواندا عف جرائـ اإلبا 1999-04-30محكمة لوزاف السويسرية بتاريخ 

 .116و التحريض و تـ الحكـ عميو بالسجف المؤبد

بعد الموريتاني  Ould Dahه " ولد داكما عرؼ القضاء الفرنسي قضية مماثمة و ىي متابعة      

الجئتيف سياسيتيف في  مف طرؼ ضحيتيف موريتانيتيف 1999جواف  4بتاريخ ضده الشكوى المرفوعة 

بشأف أفعاؿ  ،منظمة حقوؽ اإلنساف حماية حقوؽ اإلنساف والية فيدر تـ مساندتيا مف طرؼ  بعدمافرنسا 
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الؼ الموريتانييف مف عرؽ آضد  (1991إلى  1990) تكبة بيف فترة التعذيب المر  االضطياد و

تيمة ارتكاب جريمة  1999جويمية  2" الفرنسية بتاريخ  وغرفة اإلتياـ " مونبوليضده وجيت ف ،117إفريقي

وال عسكريا برتبة جنراؿ في القوات ؤ صفتو مسب ،البربرية واألفعاؿ اإلرىابية  التي تعد مف قبيؿالتعذيب 

جمع المعمومات حوؿ العسكرييف الموريتانييف مف  العسكرية الموريتانية الذي أسندت إليو ميمة مساءلة و

 اعتمد الضحايا في تأسيس اختصاص المحكمة الجنائية الفرنسية عمى مبدأ االختصاصو  عرؽ إفريقي ,

مكاف  جنسية الضحية و كانت جنسيتيـ  و االعالمي الذي يمنح حؽ مقاضاة مرتكبي الجرائـ الدولية ميم

ىو المبدأ الذي يعترؼ بو المشروع الفرنسي في  لؾ أماـ أية محكمة جنائية أجنبية وذ ارتكاب الجريمة و

لمتيـ بيا " ولد داه " ىي كما أف األفعاؿ محؿ الشكوى ا  ،مف تقنيف اإلجراءات الجزائية 689المادة 

 التي تكوف فرنسا طرفا فييا .    1984أفعاؿ مجرمة في اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ 

أنو تصرؼ بصفة رسمية بجاء في التحقيؽ القضائي بشأف األفعاؿ المنسوبة لممتيـ " ولد داه " لقد  و     

بوضعو تحت المراقبة  أمراقد أصدر قاضي التحقيؽ في حقو  ، و118في إصدار األوامر العسكرية

 و ،اتجاه موريتانيا 2000أفريؿ  05غادر فرنسا بتاريخ و  أنإال ،1999سبتمبر  28القضائية بتاريخ 

ماي  5وبتاريخ  و،في حق 2000أفريؿ  25دولي بتاريخ قاضي التحقيؽ "مونبوليو" أمرا بالنقض ال أصدر

عمى محكمة الجنايات بتيمة ارتكابو جريمة التعذيب ضد ضحايا مف جنسية  توأمرا بإحالأصدر  2001

أسس قاضي التحقيؽ أمر اإلحالة و  ،119موريتانية  وعمى أفعاؿ إجرامية مرتكبة عمى اإلقميـ الموريتاني 

" الموريتاني بتيمة ارتكابو جريمة ولد داه" ائية الفرنسية في متابعة الجنراؿعمى اختصاص المحاكـ الجز 

األفعاؿ البربرية عمى أساس مبدأ االختصاص العالمي الذي يعترؼ بو التشريع الفرنسي في  التعذيب و
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 - Voir , compétence universelle / France ; Etat des lieux de la mise en œuvre du principe de compétence 
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 - Voir , Mélanie Duby , Décision sur la recevabilité du 30 Mars 2009 , Ely Ould Dah , C / France , Chronique de 
jurisprudence, RGDIP , Tome 113 ; N°2, 2009. P 708 .  
119

 -Voir ;koering-Joulin  Renée, A propos de la compétence universelle ; ( à travers deux arrêts de la chambre 
criminelle de la cour de cassation ) , in : Apprendre à douter , question de droit , question sur le droit , ouvrage 
collectif , textes réunis par Marguenaud jean- Pierre, Masse Michet et Poulet-Gibot Lecleclerc Nadine , éd 
,Pulim , 2004  , p 708 .  
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مف تقنيف اإلجراءات الجزائية الذي يمنح اختصاصا لممحاكـ الفرنسية في متابعة مرتكبي  1-689المادة 

  . تصاصالجرائـ الدولية متى صادقت فرنسا عمى االتفاقات الدولية التي تقرر ىدا االخ

محكمة النقض الفرنسية بموجب قرارىا المؤرخ في و قاـ "ولد داده" بالطعف في أمر اإلحالة غير أف       

" بتيمة ارتكابو جريمة التعذيب في حؽ  "نيمأماـ محكمة جنايات تو بإحالقضت  2002أكتوبر  23

قد  و ،عمى اإلقميـ الموريتاني 1991و  1990العسكرييف الموريتانييف مف عرؽ إفريقي المرتكبة بيف فترة 

أماـ المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف بتاريخ  ،طعف "ولد داه " في قرار اإلحالة عمى محكمة الجنايات

استفادتو و عمى بجريمة التعذيب تو لمتابعختصاص القضاء الفرنسي عمى أساس عدـ ا 2003أفريؿ  22

 قانوف العفو الصادر في موريتانيا . مف 

س ابرفض طعف "ولد داه" عمى أس 2009مارس  30قضت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف في و      

أ االختصاص الجنائي مبدأف المحاكـ الجنائية الفرنسية مختصة بمتابعة مرتكبي الجرائـ الدولية بموجب 

جريمة التعذيب بموجب المادة  و، مف تقنيف اإلجراءات الجزائية  1-689،689 المواد عمى العالمي بناء

فر شرط وجود المشتبو فيو عمى اإلقميـ الفرنسي بحيث كاف المتيـ "ولد امف نفس القانوف متى تو  689-2

تشكؿ   بيا كما أف األفعاؿ المتابع ،120يؽ ضده داه " عمى اإلقميـ الفرنسي حيف قياـ إجراءات التحق

اعتبرت المحكمة أف  و،  1984جريمة دولية حسب المادة األولى مف اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ 

  .يفرغ مف معنى المتابعة العالمية قانوف العفو 

ي بحكـ غياببعد تحويؿ الممؼ إلييا  2005جويمية  1" بتاريخ  Gardقضت محكمة الجنايات " ثـ      

كبة في الفترة الواقعة بيف تبجريمة التعذيب واألفعاؿ البربرية المر  بإدانة المتيـ "إلي ولد داه"

أسست محكمة و  ،سنوات سجنا 10لؾ بعقوبة ذ ضد الموريتانييف مف عرؽ إفريقي و 1990/1991

-222لسابؽ و المادة مف تقنيف العقوبات الفرنسي ا 309و  303الجنايات الفرنسية حكميا عمى المواد 

                                                           
120

                  راجع حول شرعٌة المتابعة الجنائٌة والمحاكمة رؼم عدم وجود المشتبه فٌه )ولد داه( على اإلقلٌم الفرنسً فً :                   - 
     Renée koering-Joulin , A propos de la compétence universelle ,Op.Cit., P 709 . 



و أىميتو في مكافحة جريمة اإلرىاب الدولي : اإلختصاص الجنائي العالميالباب الثاني  

 

216 
 

يعترؼ القانوف الفرنسي  الفالحكـ الغيابي مطابؽ لمقانوف  و اعتبر ،مف تقنيف العقوبات المعدؿ 01فقرة 

 121امتثالو أماـ جيات التحقيؽ. المحاكمة الغيابية متى تـ التحقيؽ في التيمة بحضور المشتبو فيو وب

ليوف موجيسيرا " الذي كاف ذا رتبة سامية  Leon Mugeseraكما عرؼ القضاء الكندي متابعة "    

في الجيش الرواندي الذي اتيـ بالمشاركة و التييئة إلبادة الجنس البشري رغـ غيابو عف التراب الرواندي 

، و يعتبر ىذا الحكـ بأف األفعاؿ قد 1996-07-11أثناء حرب اإلبادة التي عرفتيا رواندا و ىذا بتاريخ 

يوف موجيسيرا" بعدما اقترح عمى قبيمة التوتسي الرجوع إلى بمدىـ األصمي أسست بناء عمى خطاب مف "ل

أو برمييـ في نير نيابورونقو التي تصب في مياه نير النيؿ ، و اعتبر أف ىذا الخطاب تحريضا مباشرا 

 .122الرتكاب جريمة إبادة الجنس البشري

 القضائي الدولي:: المحاكمات الجنائية الداخمية في إطار التعاون ةثانيالفقرة ال

ضمف االلتزامات الدولية لكؿ دولة و المساعدة القضائية الدولية التعاوف القضائي الدولي  يعتبر       

فقد نظمت األنظمة  ،اتجاه الجماعة الدولية في مواجية الجرائـ الدولية التي تيدد السمـ و أمف البشرية

لرواندا إسناد اختصاص المتابعة الجنائية  الفيا )سابقا( واألساسية لممحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة ليوغوس

 سابقا يوغوسالفيا إقميـلممحاكـ الجزائية الوطنية ضد مرتكبي جرائـ القانوف الدولي اإلنساني المرتكبة عمى 

، ألف النظاـ األساسي لممحاكـ الجنائية المشار إلييا ال يدخؿ حيز النفاذ إال بعد المصادقة 123رواندا  و

  قضية عميو مف طرؼ الدولة ضمف أنظمتيا القانونية، و عرفت بعض المحاكـ مثؿ ىذه القضايا، منيا 

إسناد االختصاص ـ أيف تفي إطار االلتزامات الدولية أماـ المحكمة البمجيكية  124" " الروانديون األربعة

                                                           
121

-Voir , Isidoro Blanco Cordero ,compétence universelle ,(rapport générale) , Revue international de droit 
pénal N ;76,2008 /1 , p 28 .   

122
 . 216، ص 2115ة،  معاقبة مرتكبً الجرائم ضد اإلنسانٌة ، د م ج ، الجزائر،) د ط( ،انظر:عبد القادر البقٌرات ،العدالة الجنائٌة الدولٌ - 

123
من النظام األساسً للمحكمة الجناٌة الدولٌة المؤقتة  8من النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة المؤقتة لٌوؼسالفٌا والمادة  9ـ راجع المادة  

                                                                                                                                                 لرواندا  

بتهمة      « Bernard Ntuyahaga  »مسئول عسكري فً القوات العسكرٌة فً رواندا 2117أدانت محكمة الجناٌات بٌروكسل فً جوان  و قد

ل التً ارتكاب جرائم ضد اإلنسانٌة وجرٌمة القتل فً حق عشرة من قبعات الزرق التابعٌن لألمم المتحدة وضد الوزٌرة األولى لرواندا وهً األفعا

أوت  15، أسست المحكمة اختصاصها على أساس االختصاص العالمً طبقا لقانون  5994جوٌلٌة من سنة  5أفرٌل إلى  6وقعت فً الفترة بٌن 

                                                                                                                             المتعلق بردع الجرائم القانون الدولً اإلنسانً . 2113
    Voir pour plus de détail sur cette affaire , in : http://www.asf.be.                                                                                                      
                                                                                                                                                               

http://www.asf.be/
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 1996مارس  22العالمي لممحاكـ الجزائية البمجيكية لمواجية الجرائـ المرتكبة في رواندا بموجب قانوف 

مرفوعة و ذلؾ بموجب الشكوى ال رواندا، لية المؤقتة ليوغسالفيا والمتعمؽ باالعتراؼ بالمحاكـ الجنائية الدو 

 1994المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف لرواندا في جويمية  باعتباره رئيس"  Ndoba gasanمف طرؼ "

البمجيكي المتعمؽ بردع االنتياكات المرتكبة ضد  (1993 جواف 16قانوف )مف  7عمى أساس المادة 

 125 توصؿ قاضي التحقيؽ إلى متابعة كال مف ،القانوف الدولي اإلنساني ضد مجيوؿ

Mukangango) Consolato,Vincent Ntezimana,Alphonse 

Higamiro,Mkabutera Julien )  أمرا بالقبض الدولي في حؽ إصدار تـ و ( Alphonse 

Higamiro)   والبروتوكوليف  5949بتيمة خرؽ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  5995أفريؿ  27بتاريخ

وقد كاف المتيـ محؿ طمب تسميـ مف طرؼ المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة  ،5977اإلضافييف لعاـ 

غير أف المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لـ تؤكد طمبيا مما أدى إلى مواصمة التحقيؽ مف طرؼ  ،لرواندا

فقد اتيمت بارتكابيا جريمة الحرب حسب ما  (Consolata Mukangango)أما  ،القاضي البمجيكي

 vincent)وقد تـ إلقاء القبض أيضا عمى  ،5996جانفي  25أمر االتياـ المؤرخ في  جاء في

Ntezimana) بينما أحيمت  ،في مقر إقامتو في بمجيكا وتـ وضعو تحت الحبس  (Julienne 

Mkabutera)  . عمى محكمة الجنايات بنفس الجريمة لكف دوف أف تكوف مػحؿ إلقاء القبض 

الرواندييف األربعة أماـ محكمة الجنايات ببروكسؿ  قضية محاكمةفتحت  2115أفريؿ  57في  و     

 5994جويمية  4و أفريؿ 56بتيمة المشاركة في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري في الفترة الواقعة بيف 

 تأصدر  و 5994وأدانت المحكمة المتيميف األربعة بتيمة ارتكاب جرائـ حرب في رواندا عاـ  ،في رواندا

 Consolata Mukangango )     و ( Ntezimana Vincent سنة لكال مف  52وبة تتراوح مف عق

 .126 ( Alphonse Higamiro)سنة في حؽ  21و

                                                           
125

- Voir : Anne-Marie Mouradian, Le Génocide en procès a Bruxelles, in : http://www.Rfi.fr.        
126

 -Un procès historique sur le génocide Rwandais a débuté en Belgique , Afrique express du 30 Avril 2001 , 
http://.afrique-express.Com.  

http://www.rfi.fr/
http://.afrique-express.com/
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و بالرجوع إلى تعاريؼ اإلرىاب المختمفة و كذا الصكوؾ الدولية المعنية باإلرىاب، نجد بأف جؿ       

لوطنية لمدوؿ و التي تـ عرضيا أعاله تشكؿ جرائـ إرىابية الجرائـ محؿ المتابعات القضائية أماـ المحاكـ ا

نظرا لتوسع مفيوـ اإلرىاب و الجريمة اإلرىابية و تطور درجة خطورتيما و توسع نطاؽ تنفيذ أعماؿ 

لمناىضة اخذ  5979الجماعات اإلرىابية في الوقت الحالي خاصة منيا المتعمقة بأخذ الرىائف ) اتفاقية 

(   5979و  5973الجماعي ، و الجرائـ ضد األشخاص و أعماؿ االبتزاز )اتفاقيتي  الرىائف( و التقتيؿ

و الجرائـ التي يتـ فييا استخداـ المتفجرات و القنابؿ و القذائؼ ، و كؿ أعماؿ العنؼ الخطيرة التي تيدد 

اب الدولي و التي الحياة البشرية كما وردت في جؿ االتفاقيات الدولية و اإلقميمية المتعمقة بمكافحة اإلرى

يمكف تأسيس المتابعات و المحاكمات الجنائية عمييا وفؽ لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي ، و ىو ما 

 تحاوؿ تبنيو مجموعة الدوؿ األوروبية في حممتيا األخيرة ضد اإلرىاب.  

 المبحث الثاني

 تحديات تطبيق مبدأ االختصاص الجنائي العالمي 

 لو التطبيؽ الحسف ولمدوؿ تفعيؿ مبدأ االختصاص العالمي ضمف األنظمة القانونية الوطنية  إف      

نصوص  ألنو بالرجوع إلى لتمؾ الدوؿ ،عمى اإلرادة السياسية متوقؼ مف طرؼ المحاكـ الجنائية الوطنية 

قوانيف الوطنية ضرورة إدماج مبدأ االختصاص العالمي في ال نجدىا تؤكد عمىدولية جميع االتفاقيات ال

أما لممصادقة عمى تمؾ االتفاقيات أو لـ مف الدوؿ لـ تتخذ اإلجراءات المناسبة  ، غير أف كثيرلمدوؿ 

إشكاالت عند الممارسة كما ظيرت مف الناحية العممية  ،الوطنية )المطمب األوؿ ( ياقوانينتدرج المبدأ في 

لية بصفة عامة و جرائـ مرتكبي الجرائـ الدو  إفالتالحيمولة مف المتابعات و في التطبيؽ تؤدي إلى 

 اإلرىاب بصفة خاصة مف العقاب نظرا لتبايف مواقؼ الدوؿ منو )المطمب الثاني(.
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 ألولالمطمب ا

 لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي المعوقات القانونية 

المنظمة لالختصاص الجنائي  عمييا و التي صادقتات الجنائية الدولية يالتزاـ الدوؿ تجاه االتفاق إف      

و ىو التزاـ  عمى تشريع مبدأ االختصاص العالمي ضمف األنظمة القانونية الوطنيةيقوـ أساسا العالمي 

تمميو بالضرورة تمؾ االتفاقيات حتى تسيؿ عممية تنفيذه ضمف القوانيف الداخمية لمدوؿ، إال أف ىذه األخيرة 

 حسب تشريعاتيا الوطنية و ىو ما يعرؼ بالمعوقات التشريعيةالدولي  ا االلتزاـقد تختمؼ في تطبيؽ ىذ

العممي أماـ األجيزة القضائية اختالؼ في التطبيؽ  ظيور إلىكذلؾ يؤدي  بدورهىو  و ،)الفرع األوؿ (

 .) الفرع الثاني ( لمبدأ االختصاص العالمي 

 الفرع األول

 المعوقات التشريعية لتطبيق المبدأ

مبدأ االختصاص و إنفاذ  تطبيؽدور الدولة في أىمية الدولية عمى و النظـ  المبادئمختمؼ  تتفؽ      

متابعة و مف أجؿ أىمية الدوؿ فيما بينيا  تعاوف كما ال يقؿ ليا، العالمي ضمف األنظمة القانونية الوطنية

الفقرة الجزائية ) بموجب التنسيؽ بيف تشريعاتيا  األشد خطورة عمى المجتمع الدوليمرتكبي الجرائـ  معاقبة

تياد في االج يترتب عمى ذلؾ عدـ استقرار و ، غير انو قد تختمؼ الدوؿ فيما بينيا ألسباب عدة( األولى

 القضائي بيف الدوؿ )الفقرة ثانية( ، و ىو ما نتناولو في النقاط التالية :

 جنائي الدولي:: عدم مطابقة التشريعات الجنائية الوطنية لمتطمبات القانون الالفقرة األولى

باالعتراؼ بو بيف االختصاصات القضائية يتوقؼ تطبيؽ االختصاص الجنائي العالمي إف حسف      

، غير أف ذلؾ قد 127مختمؼ اإلجراءات الضرورية إلدراجو ضمف القوانيف الوطنية  ذلؾ باتخاذ الوطنية و

                                                           
127

 ـ أنظر، خلفان كرٌم ، األسس القانونٌة لتراجع نظام الحصانة القضائٌة الجنائٌة لكبار المسئولٌن فً القانون الدولً المعاصر ، المجلة 

 .                                                                     225، ص  2118، الجزائر ,  14 دٌة والسٌاسٌة ، العددالجزائرٌة للعلوم القانونٌة واالقتصا
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عدـ فعالية التعاوف القضائي الدولي يتعثر ألسباب تتعمؽ إما باختالؼ التشريعات الوطنية لمدوؿ أو نتيجة 

 فيما بينيا و ىو ما تخشى عميو الييئات الدولية المعنية بالحد مف اإلرىاب و الجرائـ الدولية .

 اختالؼ التشريعات الوطنية في تبني مبدأ االختصاص العالمي: -5

مصادقتيا عمى اتفاقات  بعد عندما ال تقوـ الدوؿ بتنفيذ التزاماتيا الدولية في إطار التعاوف الدولي إما    

بعدـ إدماج مقتضيات تمؾ االتفاقيات ضمف أو خاصة تمؾ التي تتضمف تعاوف قضائي القانوف الدولي 

، فثبت مف خالؿ 128يؤدي إلى عرقمة تطبيؽ و تفعيؿ مبدأ االختصاص الجنائي العالمي الداخمية ياقوانين

تنفيذ التزاـ تجريـ الجرائـ الدولية ضمف القوانيف  مختمؼ التقارير الدولية أف كثيرا مف الدوؿ تقاعست عف

عدـ إسناد االختصاص الجنائي العالمي لممحاكـ الجزائية الداخمية في متابعة الجرائـ الدولية  الوطنية و

، إذ سبؽ لمقضاء الفرنسي أف رفض عدة شكاوى 129بسبب عدـ تضميف التشريع الوطني ىذه الجرائـ

بسبب عدـ إدراجيا مف طرؼ المشرع الفرنسي في  5949بعة لعاـ مؤسسة عمى اتفاقات جنيؼ األر 

القانوف الجزائي الفرنسي، و األمر نفسو في الجرائـ ضد اإلنسانية التي استبعدىا القضاء الفرنسي عندما 

بسبب عدـ تجريميا في تقنيف  5998" في نوفمبر عاـ  ض التحقيؽ في الشكوى المرفوعة ضد" بينوشيورف

، كما استبعد القضاء البريطاني التحقيؽ في بعض الجرائـ 130 5998مارس  15نسي إال في العقوبات الفر 

الخطيرة عمى المجتمع الدولي المتيـ بيا " أقستو بينوشيو " في طمب التسميـ اإلسباني إال في جرائـ 

اتفاقية ، ذلؾ أف بريطانيا لـ تصادؽ عمى لعدـ تضمنيا قبؿ ذلؾ التاريخ  5988التعذيب المرتكبة بعد 

تجريـ جرائـ دولية في تشريعاتيا الوطنية   ، وقد ترفض بعض الدوؿ5988مناىضة التعذيب إال في سنة 

 .  131ألسباب سياسية كما ىو الحاؿ في تجريـ اإلرىاب الدولي
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 . 94انظر : مبادئ االختصاص العالمً و التكامل ، كزافٌٌه فٌلٌب ، مرجع سابق ، ص - 
129

 -voir :Ana Peyro ) L( , la compétence universelle en matière de crime contre l‘ humanité , éd, BRUYLANT , 
Bruxelles ,2003,p81.   
130

 - Brigitte )S( , Pinochet Face à la justice, RDPI, Tome 394, 2001/1. P 9/18 . Revus disponible in : 
www.cairn.info . 
131

 -Henri labayle , Droit international et lutte contre le terrorisme, Annuaire Français de Droit International, 
N°17, 1986 .p.p 124-125  

http://www.cairn.info/
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 اإلرىابيةيظير أيضا عدـ مطابقة الدوؿ لمتطمبات القانوف الدولي في عدـ إدماج الجرائـ كما       

، فبالنظر إلى االتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب الدولي فاف  ي جاءت بو في اتآليات الدوليةبالشكؿ الذ

بعض الدوؿ العربية لـ تعمؿ عمى إدماج أحكاميا في تشريعاتيا الداخمية منيا دوؿ الكويت و اليمف      

بشكؿ أوسع  أو أضيؽ لؾ لكوف التشريعات الجزائية قد تعرؼ الجرائـ الدولية ذ و،  132و سمطنة عماف

يؼ األفعاؿ بيف الدولة ييترتب عميو اختالؼ في تكقد ىو ما  و ،133مما ىو وارد في القانوف الدولي 

، كما أف 134( L’Etat du For) الدولة القائمة بالمتابعة  و ( Locus de lictiمكاف ارتكاب الجريمة )ل

تختمؼ فيما بينيا في تحديد األفعاؿ التي تعد انتياكات خطيرة ضد اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  الدوؿ

 و ،135يستوجب إخضاعيا لممتابعة العالمية  الذيو  5977و البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ   5949

 مف عدمو وة ا الحاؿ في جرائـ اإلرىاب إذ تختمؼ تشريعات الدوؿ في تحديد ما يشكؿ أفعاال إرىابيكذ

 . 136إلى صعوبة تنسيؽ جيود ردعيا عمى المستوى الدولي ذلؾ يؤدي 

 الدولية و كذا جرائـ اإلرىابفي تجريـ الجرائـ  و عميو فانو مف آثار تصرؼ كؿ دولة عمى حدة    

كما ىو  ، مف بمد إلى اخر إلى اختالؼ في تحديد عناصر الجريمة الواحدةيؤدي ضمف قانونيا الوطني 

في جريمة اإلرىاب فإنيا تختمؼ مف دولة ألخرى لعدـ وجود اتفاقية إطار تحدد تعريؼ موحد ليا   الشأف

أعادت  5999فيفري  العاشرفإذا كانت بمجيكا في قانوف  و تحدد عناصرىا و تعريؼ األفعاؿ اإلرىابية ،

إسرائيؿ  فإف كندا و ،يةتعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية الواردة في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدول

                                                           
132

 .  538و  94انظر:دراسة حول تشرٌعات مكافحة االرهاب فً دول الخلٌج العربٌة و الٌمن ، مرجع سابق ، ص - 
133

 - Mikael Benillouche, Droit Française, in Juridictions nationales et crimes internationaux, ouvrage collectif 
sous la direction de Casses Antonio et Delmas-Marty Mireille (S/D) éd, Presses universitaires de France ,2002 , 
p 173 . 
134

 -Voir, Bert Swart , la place des critères  traditionnels de compétence dans la poursuite des crimes 
internationaux ,ouvrage collectif sous la direction de Casses Antonio et Delmas-Marty Mireille (S/D) éd, Presses 
universitaires de France ,2002 

 , p 580 . 
135

 -Steven Ratner, Crimes de guerre, in :Crime de guerre, Ouvrage collectif ,dirige par Roy Gutman, David Rieff , 
éd ,autrement , Paris 1999 , p 145 . 
136

  - Denis Sorasio, La coopération européenne ; in :Terrorisme , Victime et responsabilité pénal internationale 
, ouvrage collectif , réalisée par SOS Attentats, Ghislaine Doucet (S/D), Colman –Levy , Paris, 2003 , p 78 . 
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أما في جرائـ إبادة الجنس  ،137أعادتا التعريؼ الوارد في القانوف األساسي لممحاكـ العسكرية الدولية 

بالرغـ مف وجود اتفاقية دولية تنظـ تجريميا إال أف بعض التشريعات الجزائية لـ تدمج التعريؼ  البشري و

ما ىو الحاؿ في القانوف ك ،ناصر المكونة لمجريمةغيرت منو بحذؼ بعض الع الكامؿ الوارد فييا و

نسي في ، بينما تقنيف العقوبات  الفر 138إبادة الجنس البشري جريمةاألمريكي الذي حذؼ عنصر الدولية ل

 .  ىو عنصر التخطيط خر وأضاؼ عنصرا آ 255/5المادة 

باإلضافة إلى ذلؾ فإف خروج الدوؿ عف الشروط التي تحددىا االتفاقات الدولية في تطبيؽ       

فمثال كثير  ضد مرتكبي تمؾ الجرائـ ، إلى استحالة المتابعة الجنائيةكذلؾ االختصاص العالمي قد يؤدي 

ربعة لعاـ مف الدوؿ ال تأخذ باالختصاص الجنائي العالمي الواسع الذي تنص عميو اتفاقات جنيؼ األ

فأغمب  ، و كذا فيما يخص جرائـ اإلرىاب الدولي5977البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  و 5949

التشريعات تشترط وجود المشتبو فيو عمى إقميـ الدولة لمباشرة إجراءات المتابعة الجنائية أو تشترط أف 

اتفاقات جنيؼ األربعة  نجدبينما  ،ةيكوف المشتبو فيو أو جنسية الضحية مف جنسية الدولة القائمة بالمتابع

 .  139االختصاص الجنائي العالمي المطمؽتنظـ  5949لعاـ 

بيف -مسألة تحديد القانوف الواجب التطبيؽ  في يثير أيضا عدـ تنسيؽ التشريعات بيف الدوؿ كما    

قاعدة ال  ض ذلؾ معو تعار  -بالمتابعة الجنائيةقانوف الدولة القائمة  مكاف ارتكاب الجريمة ودولة قانوف 

نفسيا في جميع تشريعات  ةحيث يفترض أف يكوف تجريـ الفعؿ بالطريق ،140ال عقوبة إال بنص جريمة و

فميما كاف  ، و ىو ما تعمؿ عميو جميع االتفاقات الدولية في مجاؿ التعاوف القضائي الدولي ،الدوؿ

                                                           
137

 - Elisabeth Zoller,la définition des crimes contre l‘ humanité , journal du droit international , N 03, 1993, p 
551.  

138
 . 514انظر: علً محمد جعفر: االتجاهات الحدٌثة فً القانون الدولً الجنائً ، مرجع سابق ،ص  - 

139
 -Daniel Lagolmitzer, Le droit international et la guerre (Evolution et problèmes actuels) , éd, L’Hamattam 

,Paris , 2007. P 15 . 
140

 -Henri Donnedieu de Vabres ,les principes modernes du droit pénal international , éd , Panthéon Assas, Paris 
,2004,   p 174 . 
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راـ الشروط و اإلجراءات التي تنظميا منو تفعيؿ المبدأ و احتالقاضي الجزائي الذي يختار فإنو يتوقع 

  .141نفسو  تطبيؽ القانوفاالتفاقيات مف أجؿ 

إف اختالؼ التشريعات بيف الدوؿ في تنظيـ االختصاص الجنائي العالمي سيؤدي إلى و عميو ف      

في الجرائـ التي تيدد المجتمع الدولي مثؿ جريمة اإلرىاب  استحالة اتخاذ إجراءات المتابعة العالمية

 العقاب . الردع و حماية جناة القانوف الدولي اإلنساني مفو معاقبتيـ و يعزز  الدولي

 إشكالية عدـ فعالية التعاوف القضائي الدولي :  -2

كد عميو االتفاقيات و ىو ما تؤ  يعد التعاوف القضائي بيف الدوؿ ميما في مكافحة ظاىرة الالعقاب      

الدولية و اإلقميمية في مجاؿ مكافحة جريمة اإلرىاب و الجريمة الدولية بصفة عامة، و إف إشكالية عدـ 

صعوبات تقنية و لوجود  تمؾ الجرائـ،تنسيؽ بيف تشريعات الدوؿ في تنظيـ ردع ال التعاوف ناجـ عف عدـ

كؿ العناصر المرتبطة بالتحقيؽ القضائي تقع  أف إلى التي مردىا ،في تطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي

فغياب التعاوف القضائي بيف سمطات الدولة مكاف  ،عمى إقميـ أجنبي عف الدولة القائمة بالمتابعة الجزائية

لتحقيؽ الدولة القائمة بالمتابعة برفض استقباليا لمجاف التحقيؽ خاصة عندما يتعمؽ ا ارتكاب الجريمة و

انعداـ التعاوف بيف الدوؿ في التحقيقات التي تقوـ بيا  مستويات الدولة ، و أعمى بالشخصيات الرسمية في

إطالع السمطات القضائية بالمتابعة  الشرطة كتبادؿ المعمومات الخاصة بمرتكبي الجرائـ الدولية و

        لؾ إلى وقؼ إجراءات التحقيؽ ، قد يؤدي كؿ ذ142بظروؼ ارتكاب الجريمة الدولية محؿ التحقيؽ 

 المتابعة الجزائية. و
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 -Claude )L(, Droit pénal international,2eme édition, Dalloz,1979. P 19. 
142

 - Les Principes de Bruxelles contre  l’ impunité, op .Cit , principe N°59 , "La lutte contre l’impunité et pour 
une justice internationale requiert l’élaboration d’une politique pénale à vocation universelle "  . 
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ف القضائي بيف الدوؿ قياـ التعاو  و التأكيد عمىات الدولية يمختمؼ االتفاق سعيبالرغـ مف و عمى      

منيا تأكيد المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية و المكاتب  ،143اإلرىاب و الجرائـ الدوليةجرائـ في مواجية 

األعضاء فييا في مكافحة الجريمة الدولية عمى شمولية و مرونة المركزية الوطنية ليا عبر مختمؼ الدوؿ 

التعاوف و تسميـ المجرميف عند طمبات البحث الدولي و التوقيؼ االحتياطي بشأف المجرميف الفاريف إلى 

إال أنو ال تزاؿ بعض ، 144دوؿ أخرى أو الذيف صدرت في حقيـ مذكرات توقيؼ دولية عمى أىمية التعاوف

ة الصبغة السياسية التي بحج ،زمة في جرائـ اإلرىاب مثالالليـ المساعدات القضائية اترفض تقد الدوؿ

ثر انضماميا إلى االتفاقية الدولية لتمويؿ ، فقد أعمنت بمجيكا إه الدوؿ لمثؿ ىذه األفعاؿتمنحيا ىذ

اعدة أنيا تتحفظ فيما يخص المس 5997اتفاقية ردع التفجير بالقنابؿ لعاـ  و 5999اإلرىاب لعاـ 

 . 145تسميـ المجرميف في جرائـ اإلرىاب التي تعتبرىا بمجيكا جرائـ سياسية  القضائية و

دىا بشكوى تقي   كما يؤدي عدـ تحريؾ الدعاوى العمومية بصفة تمقائية مف طرؼ النيابة العامة و      

قرار فتح  و إلى مرور زمف طويؿ بيف ارتكاب الجريمةفي بعض القوانيف الوطنية لمدوؿ يؤدي الضحية 

إذ كثيرا ما  ،ميمة صعبةو حمايتيـ شيادة الشيود  ىو ما يجعؿ  ميمة جمع األدلة و و ،التحقيؽ بشأنيا 

 يتـ تبرئة المتيميف النعداـ األدلة كما ىو الحاؿ في قضية " جوف ديمنايوؾ " أماـ القضاء اإلسرائيمي .

ميـ الدولة لمكاف ارتكاب الجريمة إلى دوؿ أخرى إق و تخرج عفمجاال واسعا ىذه الجرائـ أخذ ت و قد      

إال أنو سريعا ما تختفي نظرا لما قد ترتبط بو مف جرائـ أخرى مثؿ الجريمة المنظمة و غسيؿ األمواؿ، 

بسرعة و تطور وسائؿ ارتكابيا بما فييا  بسبب تنقؿ مدبرييا ومرتكبييا بيف الدوؿ ،األدلة المادية لمجريمة

الذي ال يوجد اتفاؽ دولي  cyber terrorismعمييا حاليا جرائـ اإلرىاب السيبراني  االنثرنات كما يطمؽ

                                                           
-

143
 . 5949من البرتوكول اإلضافً األول التفاقات جنٌؾ األربعة لعام  88/5راجع نص المادة   

144
عبد القادر قارة ، عمٌد شرطة و رئٌس مصلحة العالقات لألمن الوطنً المركزي و عضو اللجنة التنفٌذٌة إلفرٌقٌا  انظر مقال : بوهدبة -

ق ، عام بالمنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة ،دور المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة فً مكافحة اإلجرام الدولً ، الندوة الدراسٌة لقضاة التحقٌ

 .9ص ، وزارة العدل ،2115
145

  . Voir, Jean-Yves Mine , Chronique de législation pénale, année 2008, RDPC, n°,33,2009. P 249ـ
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مما يصعب التعرؼ عمى  عمى ماىية أفعالو الجرمية و تعمؽ المعموماتية بارتكاب الجريمة بشكؿ كبير،

 .متابعتيـ جنائيا و الجناة

كما تثار مشاكؿ تتعمؽ باختصاص الدولة في المتابعة و المالحقة حتى في حالة التعرؼ عمى الجناة      

مبدأ االختصاص ل تطبيقاإلى حيف محاكمتو عندما يتـ توقيفو حبسو  فيالسمطة التقديرية  يكوف ليا التي

راحو دوف وجود أي وـ بإطالؽ س، و قد تقتسميمو إلى الدوؿ المطالبة بالتسميـ إف وجدتب تقوـ العالمي أو

ذلؾ أف االتفاقات الدولية في معظميا تمـز الدوؿ الراغبة في المتابعة  ،التزاـ دولي يمزميا عمى حبسو

و ، 146الجزائية بضماف وجود المشتبو فيو عمى إقميميا حيف قياـ إجراءات المتابعة دوف االلتزاـ بالحبس

حيث ىددت السنغاؿ في قضية "حسف حبري " ىذه الظروؼ،  ىذا ما يقمؿ مف فعالية ىذا المبدأ في مثؿ

أنو تـ  أماـ عدـ وجود أي التزاـ دولي بحبسو خاصة و ،راحوإطالؽ س برفع الحراسة القضائية عميو و

 الفصؿ في دعواه بعدـ اختصاص القضاء السنغالي .

اإلجراءات القضائية في عدـ اعتراؼ بعض الدوؿ فيما بينيا ب المعوقاتخر مف يشمؿ جانب آ و      

المتخذة ضد مرتكبي الجرائـ الدولية إال بتدخؿ السمطات السياسية كما ىو الحاؿ في جرائـ اإلرىاب 

األدلة مجددا أماـ قضاء الدولة المطالبة بتنفيذ إجراء  الدولي ، أو عادة ما يتـ فحص وقائع  القضية و

ىو ما يؤدي كمو إلى تعطيؿ إجراءات المتابعة  و ،147التسميـ أو إلقاء القبض أو تنفيذ األحكاـ الجزائية 

 الجزائية .

 اختالف االجتهاد القضائي فيما بين الدول: الفقرة الثانية

تطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي في عدـ استقرار االجتياد  عند المعوقاتمف اتآخر جانب اليظير       

األمر بالمحاكمات الجزائية وفؽ مبدأ االختصاص عندما يخص أو في الدولة الواحدة القضائي بيف الدوؿ 

الصادر في قضية " معمر القدافي"  2115مارس  53فقد اعتمد القضاء الفرنسي مف خالؿ قرار  ،العالمي
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 -Voir A: ngelos,Yokaris, Op .Cit .,p27 . 
  9ص  )د ط( د ت(، مصر،، وسائل التعاون الدولً فً تنفٌذ األحكام الجنائٌة األجنبٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،أنظر: عادل ٌحً-58 
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لؾ أف العرؼ الدولي يعارض متابعة بعتو بتيمة تفجير طائرة مدنية، ذعمى العرؼ الدولي في استبعاد متا

ا االجتياد عند رفضو شكاوى ، بينما خالؼ القضاء الفرنسي نفسو ىذ148ة رئيس دولة أثناء أداء الوظيف

البوسنييف التي تأسست عمى العرؼ الدولي في متابعة مرتكبي الجرائـ ضد اإلنسانية وفؽ مبدأ 

ي قضية        الصادر ف 2113ديسمبر  19استبعده أيضا في تأسيس قرار  ، و149االختصاص العالمي 

يمثؿ االزدواجية في تطبيؽ المعايير الدولية في المحاكمات الجنائية حتى داخؿ ، و ىذا ما 150"" أوسارس

 .دولة واحدة الشيء الذي يقمؿ مف فعالية ىذا المبدأ مف ىذه الناحية 

رخص مجمس الموردات  فقد ،القضائي بيف الدوؿ مف جية أخرى تناقضا حادا التعاوفيشيد كما      

ساس أف لقضاء االسباني و رفع الحصانة القضائية الجنائية  عنو عمى أتسميـ   "اوقستو بينوشيو " إلى ا

، بينما 151تتجاوز حدود قانوف الحصانة القضائية المخصصة لرؤساء الدوؿ خطورة الجرائـ المتيـ بيا

التي الجريمة أف  القضاء الفرنسي في قضية "معمر القدافي" المتابع بتيمة ارتكاب أفعاؿ إرىابيةأعتبر 

أنيا الحصانة القضائية الجنائية ميما كانت خطورتيا فيي ال تدخؿ  ضمف الجرائـ التي ترفع بشأرتكبيا 

 . 152وي الصفة الرسمية في الدولة عف ذ

ردع المتعمؽ ب بيف الدوؿ يفالقضائيو التعاوف االجتياد  ات فيختالفاال و أخيرا نشير الى تمؾ      

التي تعتبر مف أىـ المتطمبات المعاصرة  العدالة الجنائية الدوليةة يؤدي حتما إلى تراجع أداء الجرائـ الدولي

                                                           
148

 Marie- Caroline Caillet ,L’immunité des chefs d’Etats en exercice et les infractions économiques et 
financières , in www.asso-sberpo.org pp 4.5/12 .  
- Voir aussi, Communique du FIDH daté du 14 mars 2001, France , Affaire  Kadahfi : une décision rétrograde, un 
président dangereux ! »le 53 mars 2115 , la cour de cassation Française a consacré l’impunité des chef d’Etats 
criminels en exercice devant les juridictions françaises » , FIDH/80 ans de lutte contre l’impunité, juin 2112, in   
http://www.org              
149

 - Pierre Marie Dupuy , Crime et Immunité , ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche 
l’exercice des secondes , RGDIP ,Tome513 , N’12,5999 , p : 294 . 
150

 - Cour de Cassation de Paris, arrêt 09/12/2003, » La coutume internationale ne saurait pallier l’absence de 
texte incriminant , sous la qualification de crime contre l’humanité , les faits dénoncés par la partie civile « .Cité 
par Nicolas Maziau. La jurisprudence française relative au droit international , AFDI, Vol .50, 2004 ; p 903. 
151

-Marguerite Feilowitz : L’affaire Pinochet : Succès , échecs  et leçons ,in crimes de guerre Ouvrage collectif , 
dirige par Roy Gutman et David Rieff , éd , Autrement ,1999 , p 339 .  
152

- Eric David , La question de l’immunité des chef des Etats Etranges , Op . Cit ., p 434.  
 –Voir aussi: Martin Galle , Crime internationaux et statut pénal du chef de l’Etat Français ,in 
http://www.credho.Org/article.pdf.p7/20  

http://www.asso-sberpo.org/
http://www.org/
http://www.credho.org/article.pdf.p7/20
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كما أف تقاعس الدوؿ في المصادقة عمى البشرية ،  في حماية اإلنسانية مف الجرائـ األكثر خطورة

و عدـ االنخراط في المنظمات الدولية المتخصصة مثؿ المنظمة  االتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب ،

ضمف  بإدراج مقتضيات مبدأ االختصاص الجنائي العالمي رطة الجنائية ، و عدـ قياـ الدوؿالدولية لمش

حالة متابعتو بالجرائـ  بما فييا قاعدة عدـ االعتداد بالصفة الرسمية لممتيـ فيليا القانوف الجزائي الداخمي 

الذي يكوف في  و ىو األمرزدواجية في تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني الدولية الشيء الذي يؤدي إلى اال

 . القانوف الدولي اإلنسانياإلرىاب و جرائـ مرتكبي ردع  ظاىرة اإلفالت مف العقاب و عدـ مصمحة

 الفرع الثاني

  المعوقات القضائية عند تطبيق المبدأ 

الختصاص الجنائي ما يقتضيو مبدأ االدوؿ الصعوبات ذات الطبيعة القضائية إلى عدـ تشريع  تعود      

ا التي نتناوليا في ىذ والعالمي مف نصوص قانونية سواء تعمؽ منيا بالشروط اإلجرائية أو الموضوعية ، 

الفقرة فمنيا الصعوبات ذات الطبيعة اإلجرائية ) ، مف خالؿ الشكؿ الذي تطرح بو عمى القضاء الفرع

 ( .ثانيةالفقرة المنيا الصعوبات ذات الطبيعة المادية ) ( واألولى

 : صعوبات ذات طبيعة إجرائية:الفقرة األولى

حسب ما تقتضيو االتفاقيات  لقواعد القانوف الدوليالجنائي عدـ مطابقة القانوف الوطني ب تتعمؽ أساسا     

 الدولية و العرؼ الدولي ، و يمكف حصرىا في الحاالت التالية:

 عدـ اختصاص المحاكـ الجنائية الداخمية : أوال:

المي لممحاكـ االختصاص الجنائي الع صراحة عدـ إسناد القانوف الوطنيو يتعمؽ ىذا اإلجراء ب     

 جريمة إرىابية أو جريمة دولية أخرى أماـ القضاء الوطنيمتيـ بارتكاب فعندما يتابع  الجنائية الداخمية،

 لمي .االختصاص العامبدأ يثير أماـ المحكمة الدفع بعدـ اختصاصيا في المتابعة وفؽ 
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فمف األوجو التي اعتمد عمييا "حسف حبري " في استئناؼ قرار المتابعة الموجو ضده، الدفع بعدـ     

ا الشأف الختصاص الجنائي العالمي و في ىذاختصاص القضاء السنغالي في متابعة الجرائـ الدولية وفؽ ا

لشكوى المرفوعة قرارا برفض النظر في ا 2111 جويمية 14كار السنغالية في اأصدرت غرفة االتياـ بد

ى أساس أف المحاكـ الوطنية السنغالية غير مختصة بالنظر في الجرائـ المرتكبة ضد "حسف حبري " عم

قد أكدت محكمة النقض ي ضد أجانب عف الجنسية السنغالية و خارج اإلقميـ السنغالي مف طرؼ أجنب

يوجد نص قانوني وطني  أنو "ال 2115مارس  21رار الصادر في السنغالية قرار غرفة االتياـ بموجب الق

 .153يمنح االختصاص القضائي العالمي لممحاكـ الوطنية "

المتيـ إلفير"  ي استبعد شكوى البوسنييف ضد "جفارنفسو بالنسبة لمقضاء الفرنسي الذ األمرو ىو      

أف المحكمة الفرنسية مختصة "جفار " اء في شكوى المرفوعة ضد ج بارتكاب جرائـ عمى إقميـ صربيا، و

التي تمنح االختصاص القضائي العالمي في مواجية  5949عمى أساس اتفاقات جنيؼ األربعة لعاـ 

بعدـ اختصاصيا في متابعة الجرائـ المرتكبة  قضتالمحكمة إال أف  ائـ المرتكبة ضد ىذه االتفاقيات،الجر 

النقض الفرنسية ، و بعد الطعف فيو أيدت محكمة لميضد اتفاقات جنيؼ وفؽ االختصاص الجنائي العا

بموجب االختصاص الجنائي فييا عدـ اختصاص المحاكـ الفرنسية في النظر بقرار محكمة االستئناؼ 

لعدـ وجود نص قانوني في تقنيف اإلجراءات الجزائية الفرنسي يكرس االختصاص القضائي  ،العالمي

 .5949154ضد اتفاقات جنيؼ األربعة لعاـ العالمي في مواجية الجرائـ المرتكبة 

 اإلرىاب الدولي:جرائـ ثانيا: تقادـ 

بالرغـ مف وجود مبدأ ميـ في القانوف الدولي اإلنساني بعدـ تقادـ الجرائـ الدولية و جريمة اإلرىاب      

دعوى لرفض قياـ الالتي يؤسس عمييا تقادـ مف بيف أىـ الدفوع القانونية ال الدولي غير أف إشكالية
                                                           

153
 - Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt N°14 du 20 Mars 2001 : »Aucun texte de procédure ne 

reconnait une compétence universelle aux juridictions  Sénégalaise " in : 
http://www.hrw.org/french/thems/habre.courdecass.htm.            
154

 -Voir, Pierre-Marie Dupuy, Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premières empêche 
l’exercice des secondes, RGDIP, Tome 513,N’4(12),5999.p 294 . 

http://www.hrw.org/french/thems/habre.courdecass.htm
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التمسؾ بو أماـ  فمممتيـ حؽ الدفع بتقادـ المتابعة الجزائية و ،العمومية أماـ المحاكـ الجزائية الوطنية

جرائـ  الحرب واإلرىاب و جرائـ القضاء الوطني متى لـ تصادؽ الدولة عمى معاىدة عدـ تقادـ جرائـ 

الجرائـ األكثر خطورة التي أجمع تمؾ عدـ تشريع قوانيف وطنية إلدراج قاعدة عدـ تقادـ  ضد اإلنسانية و

 . 155عمييا الفقو الدولي الحديث 

رفض النظر في الشكاوى المودعة  الذي سبؽ لو و أفلمقضاء  الفرنسي  مف التطبيقات القضائية و   

ضد الرئيس الكوبي أثناء أداء ميامو "فيداؿ كاستروا " بتيمة جرائـ ضد  5999جانفي  16بتاريخ 

سقطت بالتقدـ باعتبار أنيا ال  قدجرائـ التعذيب الوقائع محؿ الشكوى و ىي  أفا إلى اإلنسانية مستند

 . 156تدخؿ في نطاؽ الجرائـ الدولية غير القابمة لمتقادـ 

نص عمى قاعدة عدـ تقادـ تقنيف اإلجراءات الجزائية الجزائري غير اف المشرع الجزائري في       

و العابرة لمحدود إضافة إلى جرائـ أخرى مف القانوف العاـ و ىي  الجريمة اإلرىابية و الجريمة المنظمة

مكرر منو التي تخص جرائـ  8عميو المادة جرائـ الرشوة و اختالس األمواؿ العمومية، و ىذا ما نصت 

 ، غير انو اغفؿ جرائـ أخرى تعتبر جرائـ دولية مف التنصيص عمييا .157اإلرىاب

ضد القانوف الدولي اإلنساني  مبدأ عدـ تقادـ متابعة الجرائـ المرتكبةيعتبر القانوف البمجيكي كما       

مما يجعؿ الدفع بتقادـ  ،158ممـز لجميع الدوؿ و وموجفيو مف القانوف الدولي العرفي و بالتالي  نابع

ا ما أجمعت الدوؿ عمى ممارسة أحادية لتطبيؽ ة أماـ القضاء الوطني غير مؤسس إذالجرائـ الدولي

 متابعة وفؽ مبدأ االختصاص العالمي .إجراءات ال

 

                                                           
155

 -Les principe de Bruxelles contre l’impunité, op. Cit., principe N° 7/5 ; » les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles ". 

.                                                                                           84س، المرجع السابق، ص الٌاـ أشار إلى هده القضٌة ،صام 
156

  
157

 .مكرر من تقنٌن اإلجراءات الجزائٌة الجزائري 8، والمادة 6،7،8أنظر المواد  - 
158

 - Antoine Bailleux , l’histoire de la loi Belge de compétence universelle , une valse a trois temps :ouverture, 
étroitesse, modestie  , RDS , N’ : 59,2005 , p 120. 
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 المصالحة الوطنية: العفو الشامؿ وثالثا: 

جرائـ الدوؿ إلى إصدار بعض التشريعات التي تأتي ببعض القيود عمى مالحقة مرتكبي بعض  تمجأ      

المتيـ  ، فيستفيد159العفو الشامؿ منيا قوانيف المصالحة الوطنية وبصفة عامة الدولية اإلرىاب و الجرائـ 

، بينما في 160ميما كانت خطورة الجريمة المرتكبة  معااإلدانة  في قانوف العفو الشامؿ بسقوط العقوبة و

قانوف المصالحة الوطنية يستفيد المشتبو فيو بعدـ المساءلة الجنائية أو سقوط العقوبة أو تجميد المتابعة 

 .161الجزائية لمدة معينة 

و قد عالج المشرع الجزائري عمى غرار عدة تشريعات قضية العفو الشامؿ عف الجرائـ اإلرىابية     

في شكؿ  52/95المرتكبة في الجزائر خالؿ فترة العشرية السوداء بموجب تدابير الرحمة بموجب قانوف 

، ثـ 18/99قانوف  إعفاءات مف المتابعة أو التخفيؼ مف العقوبة، ثـ جاء قانوف الوئاـ المدني بموجب

الذي يشمؿ األشخاص داخؿ  15/16جاءت مرحمة تنفيذ ميثاؽ السمـ و المصالحة الوطنية بموجب األمر 

، و ذلؾ رغـ  51مكرر87مكرر إلى 87و خارج التراب الوطني  و ارتكبوا أفعاؿ إرىابية وفؽ المواد 

إليو بالتفصيؿ في التجربة الجزائرية المناداة بإلغائو مف طرؼ جمعيات ضحايا اإلرىاب، و ىو ما تطرقنا 

 لمكافحة اإلرىاب في الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ مف ىذا البحث. 

ه اإلجراءات التي تتخذىا السمطة التنفيذية في الدولة لمبررات سياسية مف أجؿ إيجاد السمـ إف ىذ    

تصطدـ بحقوؽ الضحايا وتترؾ مرتكبي التي االضطرابات الداخمية  وضع حد لمتوترات و و، االجتماعي 

إثارتيا أماـ  في ه القوانيف، إذ ال يتياوف المستفيدوف مف ىذ162الجرائـ بمنأى عف المساءلة الجنائية 

                                                           
159

 - Le Rapport du Secrétaire Général de L’ONU sur  L’établissement d’un tribunal spécial pour la Sierra Leane , 
daté 04 octobre 2000, N°915 : « …l’amnistie est une notion juridique acceptée et représente un geste de paix 
et réconciliation à la fin de la guerre civile ou d’un conflit armé interne « .(Extraits) in : http://www.un.org . 
Par.22. p6. 
160

 - Gallo Blandine Koudou ,Amnistie et impunité des crimes internationaux, Revue de Droit Fondamentaux, 
N°4 janvier-décembre 2004,p67. Revus disponible sur WWW.droits–fondamentaux.org.  

161
 . 5999ماي  53( المؤرخ فً 99-18من قانون الوئام المدنً فً الجزائر رقم ) 57راجع المادة  - 

162
-  Louis Joinet, Lutter contre l’impunité, Op.cit.,p99. 

http://www.un.org/
http://www.droits–fondamentaux.org/
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فقد أثار " أوقستو بينوشيو" استفادتو بالعفو  ،163عنيـ العقوبة المقررة القضاء إلبعاد المتابعة الجزائية و

ي صدر في حقو مف طرؼ ضد األمر بالقبض الدولي الذ 5978 ـالشامؿ الذي أصدره بنفسو في عا

 .164القضاء االسباني

الصادرة في الدوؿ األجنبية األخرى فاف ذلؾ يعد  و يمكف القوؿ باف الدوؿ عند اعترافيا بقوانيف العفو     

نائية في المحاكـ الج تقًرر ، فمثال سباب عدـ مالحقة المجرميف و إفالتيـ مف العقابأيعد مف أىـ 

ا كاف قد صدر قانوف العفو الشامؿ ى المرفوعة أماـ قضاءىا الوطني إذااليرلندية رفض النظر في الدعو 

موقؼ القضاء الفرنسي مف احتراـ قانوف الوئاـ  كما كاف، 165الذي يسقط حؽ المتابعة في الدوؿ األجنبية 

مف طرؼ  2115الد نزار " بتاريخ المدني الصادر في الجزائر بمناسبة الشكوى المرفوعة ضد الجنراؿ " خ

      الجنراؿ " خالد نزار "  ضد و تـ حفظ الشكوى ،ثالثة ضحايا جزائرييف بتيمة ارتكاب جرائـ التعذيب

 .166غادر اإلقميـ الفرنسيو بعدىا 

مسألة قوانيف مف لـ يمتـز بيذا الموقؼ فعرؼ موقفا آخرا الفقو الفرنسي  القضاء الفرنسي وغير أف      

حيث رفض القضاء الفرنسي األخذ بعيف االعتبار قانوف العفو الذي  ،" ولد داه "العفو مف خالؿ قضية

لؾ إلى اإلقميـ الموريتاني دوف أف يمتد ذمنو الجنراؿ " ولد داه " عمى  استفادي الذ في موريتانيا و  صدر

زدواجية في المعاممة و المواقؼ دوف أف يمتـز بو القضاء الفرنسي، و عميو نالحظ ا و، اإلقميـ الفرنسي 

 مف القضاء الفرنسي نظرا العتبارات سياسية ال محالة .

                                                           
163

 23525وهو قانون الذي تم العفو األرجنتٌنً رقم  5978أفرٌل  59المؤرخ فً  2595ه القوانٌن : قانون العفو الشٌلً رقم نذكر من هذ -  

رجال األمن عن جرٌمة المفقودٌن ، قانون الوئام المدنً فً الجزائر  من أجل استفادة مسئولٌن فً القوات العسكرٌة و 5987المؤرخ فً جوان 

 .                                                         2115سبتمبر  29وقانون المصالحة المدنٌة بمقتضى استفتاء  5999جوٌلٌة  53 المؤرخ فً 18-99رقم 
164

-Marguerite ( F), L’affaire Pinochet : Succès, échées et leçons ,op.cit.,p 338 
165

 - Mirelle Delmas-Marty, La responsabilité pénal en échec (prescription, ,amnistie, immunité) , in, 
Juridictionnelles et crimes internationaux , Op. Cit ., p 631 / 
166

 -Affaire terminées, Algérie :affaire Nazzar, in : www.FIDH.org.p31/38.  

http://www.fidh.org.p31/38
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كما أف القضاء السويسري قاـ بقبوؿ شكوى ضد الجنراؿ خالد نزار و تـ اعتقالو و إحالتو عمى      

عدـ المحاكمة عندما نزؿ عمى أراضييا مف اجؿ العالج التيامو بجرائـ التعذيب و ضد اإلنسانية و 

 اعتدادىا بصدور قانوف المصالحة الوطنية و العفو .

 الحصانة القضائية الجنائية:رابعا: 

لوضع حد لظاىرة اإلفالت مف المسؤولية القانوف الجنائي الدولي  مف المبادئ التي استقر عمييا      

ليـ التي كانوا رسمية الىو عدـ االعتداد بالصفة  متابعة مرتكبي الجرائـ الدولية الجنائية و العقاب عند

بذلؾ تكوف الصفة  و ،168عف الحصانة القضائية الجنائية التي يتمتعوف بيا و 167في الدولةيتمتعوف بيا 

تزاؿ إثارة المسؤولية ، بينما ال 169لمفردإلفالت مف المسؤولية الجنائية و ال تؤدي إلى االرسمية ليست سببا 

بموجب مبدأ االختصاص العالمي  المحاكـ الجنائية األجنبيةوى الصفة الرسمية في الدولة أماـ الجنائية لذ

قا رغـ الطبيعة الخطيرة لمجرائـ الدولية التي قد يشتبو في عائقا كبيرا أماـ تحقيؽ تمؾ المبادئ و يشكؿ عائ

 ارتكابيا . 

صة غير اف مبدأ الحصانة القضائية تراجع إلى حد بعيد خاصة بعد إنشاء المحاكـ الجنائية الخا      

أيف أديف رئيس  5998-19-14ليوغسالفيا و رواندا و سيراليوف  ، فمف خالؿ الحكـ الصادر بتاريخ 

غير اف ذلؾ لـ يمنع مف بعض التطبيقات التي  ،170الوزراء جاف كامبندا بارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية

رار المتابعة قبعد صدور  171 5999مارس  24أكد عميو قرار الموردات الصادر في اعتدت بو منيا ما 
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من النظام  7/2من النظام األساسً للمحكمة طوكٌو، المادة 6من النظام األساسً لمحكمة العسكرٌة  لنورمبرغ ، المادة  7راجع المادة   - 

من النظام األساسً للمحكمة  27من النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة لرواندا ، المادة  2/6األساسً للمحكمة الجنائٌة لٌوؼسالفٌا سابقا ، المادة 

 . 5996من مشروع تقنٌن الجرائم ضد السلم وأمن البشرٌة لعام  7دولٌة ، المادة الجنائٌة ال
168

من اتفاقٌة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانٌة  لعام  2والمادة  5948من اتفاقٌة منع وقمع جرٌمة إبادة لسنة  4راجع المادة  - 

5968                                              .                                                                                                            
169

 . 517احمد بشارة موسى ، المسئولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد ، مرجع سابق ، ص  انظر: - 
170

 . 256 جع سابق ، صالمسئولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد ، مر انظر: احمد بشارة موسى ، - 
171

 - Christian Dominicé, Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale  de l’ancien chef d’Etat, 
RGDIP . Op .Cit., « Dés lors qu’un acte de fonction revêt le caractère d’un crime de droit international, son 
auteur , chef d’Etat lorsqu’il s’en  est rendu coupables, n’est plus protégé par l’immunité de juridiction dés le 
moment ou il a quitté son poste »  p 306 ,  Voir aussi , Michel Cosnard , Quelques observation sur les décisions 
de la chambre des lords du 25 Novembre 1998 et du 24 Mars 5999 dans l’affaire Pinochet , RGDIP, Op. Cit ., P 
319 . 
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رفع الحصانة  بمناسبة 2111التحقيؽ السنغالي في حؽ "حسف حبري " في جانفي  الذي أصدره قاضي

وي الصفة الرسمية في الدولة بالحصانة مع أنو قد يتمتع ذ القضائية الجنائية لرؤساء الدوؿ بعد الوظيفة

الحصانة القضائية الجنائية أماـ يترتب عف ذلؾ إمكانية الدفع ب و ،172القضائية في فترة أداء الوظيفة

رفضت النيابة العامة لدى محكمة عاد المتابعة الجزائية في حقيـ، و عميو المحاكـ الجنائية األجنبية الستب

الشكوى المرفوعة ضد رئيس جميورية الكونغو الديمقراطية "لوراف ديزيري  5998باريس بتاريخ نوفمبر 

عمى أساس أف الحصانة الجنائية التي يتمتع بيا كرئيس  ،لتعذيبكابيال" بشأف اتيامو بارتكاب جرائـ ا

 .173جميورية تحضر متابعتو جنائيا أماـ محاكـ جنائية أجنبية 

 fidel »كما قضى القضاء اإلسباني بمناسبة الشكوى المرفوعة ضد الرئيس الكوبي "فيداؿ كاسترو"       

Castro » بحفظ الشكوى في الحكـ المؤرخ في  ،رىاب والتعذيبو جريمة اإل ،بتيمة ارتكاب جرائـ اإلبادة

الحصانة القضائية الجنائية المطمقة ذلؾ عمى أف رئيس الدولة يستفيد مف  مستدال في 5999نوفمبر  21

نوفمبر  4صدر ضده في كوبا بشأف الشكوى المرفوعة بتاريخ نفسو و الحكـ  174أثناء أداء وظائفو الرسمية

 . 175نساف مف طرؼ منظمة حقوؽ اإل 2115

فيفري  52المؤرخ في  بموجب القراريؿ شاروف" النقض البمجيكية في حؽ "آريمحكمة كما قضت       

جرائـ اإلبادة وانتياؾ أحكاـ اتفاقات جنيؼ األربعة في  المتيـ بارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية و 2113

أف القانوف الدولي يمنع عمى الدوؿ متابعة رؤساء الدوؿ  معتبريف برا وشتيال " باستبعاد متابعتو،قضية "ص

أداء ميامو  بمناسبةباعتبار أف الدعوى العمومية حركت ضده  مياميـتأدية أماـ المحاكـ األجنبية أثناء 

، و عميو أطمؽ  176المطمقةتمتع بالحصانة القضائية الجنائية فيو ي ،كرئيس مجمس الوزراء اإلسرائيمي
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ا الصدد: خلفان كرٌم ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائٌة الجنائٌة لرؤساء الدول فً القانون الدولً المعاصر ، المجلة            انظر فً هذ - 

  .                                                   598، ص 2118، الجزائر ، 4عدد الجزائرٌة للعلوم القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،ال
173

 - Affaire Kabila / Principe d’immunité et principe dit de «  Courtoisie » ,in : FIDH/80 ans de lutte contre 
l’impunité, Op. Cit ., p 55/25 . 

174
 .  545الٌاس ، المرجع السابق ، ص أشار إلى هذه القضٌة ، صام  -- 

 
175

          ch.org-http://www.trial: أنظر تفاصٌل هده القضٌة على الموقع  -
176

 -Cour de Cassation Belge, arrêt 12 Février 2003 . » Le défendeur avait la qualité de premier ministre d’un 
Etat étranger, fonction qui était toujours la sienne au moment ou l’arrêt attaqué fut rendu . La coutume 

http://www.trial-ch.org/
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المحاكمة  يمنع مف اتخاذ إجراء التحقيؽ و ىو ما متعو بالحصانة القضائية الجنائية وعمى أساس ت سراحو

 . 177 ضده

 53قرار محكمة النقض المؤرخ  بموجبافي " قضاء الفرنسي في قضية " معمر القذقضى ال كما       

   .178ة بتكريس استفادة رؤساء الدوؿ أثناء أداء الوظيفة بالحصانة القضائية الجنائي 2115مارس 

وليف  نة القضائية الجنائية لكبار المسؤ الؿ الدوؿ بواجب إدماج قاعدة استبعاد الحصاو عميو فإف إخ     

وي ذ الدوؿ و ي يقضي باحتفاظ رؤساءذاالتجاه ال سيادة، يؤدي إلى 179في الدولة ضمف قوانينيا الوطنية 

في الئحة معيد القانوف ما جاء  ذلؾ ما أيده و، الصفة الرسمية في الدولة بالحصانة القضائية الجنائية 

مشؾ عف استفادة رؤساء الدوؿ  ليترؾ مجاال التي تؤكد بما ال 2115الدولي في دورة فنكوفر لعاـ 

لؾ ميما كانت خطورة الجرائـ الموجية ذ و، بالحصانة القضائية الجنائية أماـ المحاكـ الجزائية األجنبية 

نوف الدولي بصفة مستقمة مف خالؿ أعماؿ تقنيف القانوف الدولي إلى ر لجنة القاتشكما لـ  ،180ضدىـ 

يدؿ عمى مسايرة  ىو ما مسألة الحصانة القضائية الجنائية لممثمي الدولة أماـ المحاكـ الجزائية األجنبية و

 الرسمية فية القضائية الجنائية لذوي الصفة المجنة لما أقره القانوف الدولي العرفي في مسألة الحصان

 .181الدولة

في إال أف االتجاه السائد حاليا لدى كثير مف الدوؿ بعدما عرفت ظاىرة اإلرىاب تطورا كبيرا         

     تورط الكثير مف المسؤوليف الحكومييف  المفاىيـ و انتشارىا عبر عديد الدوؿ الغربية و العربية نتيجة

                                                                                                                                                                                     
international s’oppose à ce que devant les juridiction pénal d’un Etat étranger «  in : 
http://www.Ub.ac.be/cdi/developpement  . 

177
   http://wwwAlquds.comعلى الموقع :  2،  5بٌن "االختصاص و تسٌبً لٌفٌنً " ص  أنظر: إبراهٌم شعبان ، برٌطانٌا ما -

178
     sosattentat.fr-http://wwwعلى الموقع : 2115-13-53انظر: قرار محكمة النقض الفرنسٌة المؤرخ فً  -  

 
179

 .226-225خلفان كرٌم : األسس القانونٌة لتراجع نظام الحصانة لكبار المسئولٌن فً القانون الدولً المعاصر ، المرجع السابق ،ص،ص  -
180

- IDI, Rés , Session Vancouver 2001, les immunités de juridiction et d’exécution du chef d’Etat et de 
gouvernement en droit international , art 2.. » En matière pénale, le chef d’Etat  bénéficie de l’immunité de 
juridiction devant le tribunal d’un Etat étranger pour toute infraction qu’il aurait pu commettre, quelle qu’en 
suit la gravité «  . 
181

 -  M . Roman et Alex Kolodkin ; Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de L’état ; in :  
http://untreaty.un.org/ile/reports/2006 /French/ annexespdf.p469.                                                   

http://www.ub.ac.be/cdi/developpement
http://wwwalquds.com/
http://www-sosattentat.fr/
http://untreaty.un.org/ile/reports/2006 /French/%20annexespdf.p469
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"بشار األسد" و سابقا مع الرئيس الميبي و بعض رؤساء الدوؿ مثؿ ما يحدث حاليا مع الرئيس السوري 

الوطني أو القضاء الدولي عف الجنائي "معمر القدافي" قبؿ إغتيالو بالمطالبة بمتابعتيما أماـ القضاء 

د تحوال ، و ىذا يعالمرتكبة مف طرفيـ أو نتيجة ضموعيـ فيياجرائـ اإلرىاب و الحرب و ضد اإلنسانية 

فإف الحصانة القضائية في حالة تبنييا تعد عائؽ إجرائي يؤدي إلى  و عميو إيجابيا في ىذه المسألة،

      اإلفالت مف العقاب إذا ما لـ تتـ متابعة ذوي الصفة الرسمية في الدولة خاصة بعد انتياء مياميـ 

 و وظيفتيـ في الدولة .

 : ةالعقبات ذات طبيعة مادي: الفقرة الثانية

التي تكوف عادة في مرحمة التسميـ سواء التنفيذ  أثناء عمميةتطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي  يجوز      

لممشتبو فييـ أو الشيود ، و يطمؽ عميو الموقؼ السمبي في تعامؿ الدوؿ فيما بينيا بمناسبة تسميـ 

 المجرميف أو بمناسبة المجوء السياسي و ىو ما نتطرؽ إليو في النقطتيف اتآتيتيف .

 ض تسميـ المجرميف:رف -5

يعتبر تسميـ المجرميف تطبيقا عمميا لمتعاوف الجنائي الدولي و يقوـ عمى أساس مف الشرعية التي       

تتمثؿ في قواعد القانوف الدولي االتفاقي و التشريعات الجنائية الداخمية و ما يندرج تحتيما مف األحكاـ 

االختصاص القضائي العالمي  يعد أيضا ركيزة أساسية لمبدأالعامة و القواعد اإلجرائية لنظاـ التسميـ كما 

، تنفيذا لالتفاقيات الثنائية المبرمة بيف 182"لتعاوف الدولي في تنفيذ التزاـ "التسميـ أو المحاكمةا في إطار

 الدوؿ، و ىو ما أكدت عميو االتفاقيات الدولية أو اإلقميمية المتعمقة باإلرىاب مقؿ ما أكدت عميو االتفاقية

ا االلتزاـ صعوبة في تنفيذ تسميـ ، غير أنو يواجو ىذ183العربية و ىو ما أكدت عميو في الباب الثاني 

                                                           
182

 - Rés, N° 3074 du 3 décembre 1973, Op. Cit., par 5. «  Les individus contre les quels il existe des preuves 
établissant qu’ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité d’avent être traduits en 
justice (….)  les Etat  coopérant pour tout ce qui touche à l’extradition de ces individus «  .  

183
 . 27لٌمن ، مرجع سابق ، صانظر:األمم المتحدة ،دراسة حول تشرٌعات مكافحة اإلرهاب فً دول الخلٌج العربٌة و ا- 
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ـ عممية التسميـ اقية دولية ثنائية أو متعددة تنظعادة ما تدفع الدوؿ بحجة عدـ وجود اتف ألنو ،المجرميف

 محاكمات الجنائية .يؤدي إلى تأخير أو عدـ قياـ ال ىو ما و، 184المشروط بتبادؿ المجرميف 

و عمى الرغـ مف ثبوت شرعية التسميـ في المجؿ الداخمي و الدولي اال اف ىناؾ عوائؽ تحوؿ دوف       

مفعؿ محؿ المتابعة عمى شرط التجريـ المزدوج لبيف الدوؿ يقـو تسميـ المجرميف  تفعيمو نظرا  العتبار

يجب أف يشكؿ الفعؿ محؿ المتابعة الجنائية جريمة في  الجنائية الرتباط ذلؾ بالسيادة الوطنية لمدولة ، إذ

طمب ل اأف تكوف العقوبة المحددة لمجريمة سببباإلضافة إلى ذلؾ يجب  ،التشريع الجنائي لكال الدولتيف

جاء في االتفاقية األوروبية لعاـ  لؾ ما, و ذ185سنتيف مف الحبس  تتفاوت عقوبتيا سنة أوو أف التسميـ 

يـ المجرميف و التي أبرمت عمى ضوئيا العديد مف االتفاقيات الثنائية و استكماال ليا المتعمقة بتسم 5962

اتفاقية كاركاس ، كما تضمنت  اصدرت العديد مف الدوؿ تشريعات خاصة تحكـ نظاـ تسميـ المجرميف

ية العربية ، و كذا ما ورد في المادة الرابعة عشرة مف االتفاقريـ شرط ازدواجية التجالتي تنظـ  5981لعاـ 

الدولة المطالبة بتجريـ الفعؿ محؿ  بأف يتضمف تشريع الدولة طالبة التسميـ ولمكافحة اإلرىاب و ذلؾ 

-18-27، كما أكدت عميو االتفاقية الثنائية بيف الجزائر و فرنسا المبرمة طمب كشرط لتسميـ المجرميفال

 . 5973لجزائر و ألمانيا لعاـ و كدا االتفاقية الثنائية بيف ا، 186منيا  52في المادة  5964

عوائؽ في عممية التنفيذ تعود أساسا إلى عدـ أف عممية التسميـ في جرائـ اإلرىاب تسبب  غير      

طالبة التسميـ عمى أنو إرىابي في الدولة  شخص فقد يجـر فعؿ بيف تمؾ الدوؿ، الفعؿ اإلرىابيحصر 

، و إما لعدـ وجود اتفاقية دولية كإطار لتعريؼ 187الشكؿا وف مجرما في الدولة المطالبة بو بيذأف يك دوف

 .جريمة اإلرىاب الدولي

                                                           
184

 -Ahmed Mahiou , les crimes de guerre et le tribunal compétent pour juger les criminels de guerre ,in/ Revus 
Algérienne des Relation Internationales, N° 14 1989 . p 49 . 
185

 -Voir, Mikael Poutiers , L’extradition des auteurs d’infractions, internationales ,droit internationale pénale, 
ouvrage collectif Ascensio Herve ,Decaux Emmanuel et Pellent Alain (S/D) éd A, PEDON ,Paris, 2000 , p 945 . 

186
 . 229ص ،  2115، ،)د ط(انظر:ٌوسؾ دالندة ، اتفاقٌات التعاون القضائً و القانونً ، دار هومة ، الجزائر - 

.  526أنظر ، نسٌب نجٌب ، المرجع السابق ، ص  -
187
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ترفض العديد مف الدوؿ تسميـ  ، إذيرتبط رفض تسميـ المجرميف بجنسية المطالب تسميمو كما      

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الميبي الشيء  493مواطنييا كما ىو الحاؿ في القانوف الميبي في المادة 

ليا تسميـ مواطنييا إال في كما ترفض إيطا ، 188ربيرفض تسميـ مواطنييا في قضية لوكاالذي جعؿ ليبيا ت

األمر نفسو بالنسبة  و ،تكوف إيطاليا طرفا فييا يـ المواطنيف ووجود اتفاقية دولية تنظـ إمكانية تسمحالة 

 698/5كما يرفض القانوف الجزائري في المادة  ،لمقانوف البمجيكي في قضايا اإلرىاب الدولي قبؿ تعديمو

و يجيز ذلؾ في حالة قياميا بتسميـ رعية أجنبي   مف تقنيف اإلجراءات الجزائية تسميـ المواطنيف الجزائرييف

، كما أف الواليات 189مف قانوف اإلجراءات الجزائية  696ناءا عمى طمب الدولة طبقا لنص المادة ب

المتحدة األمريكية أصدرت قانونا يمنع تسميـ و محاكمة أي أمريكي بمناسبة الحرب عمى العراؽ          

ف حماية األفراد العامميف و أفغانستاف بمناسبة العمميات التي قاموا بيا لإلفالت مف العقاب و يعرؼ بقانو 

  بالخدمة العسكرية األمريكية .

جانب أو الذيف ىـ تحت حمايتيا إذا كاف بينما تنظـ بعض التشريعات رفض تسميـ المجرميف األ      

ا طبيعة سياسية أو مف أجؿ أىداؼ سياسية حسب تشريع الدولة التي تمنح المجوء الفعؿ المرتكب ذ

ا كانت العقوبة المقررة يمو، و قد يرفض تسميـ المجرميف إذمف حؽ عدـ تسم جئالالسياسي إذ يستفيد ال

 190لمجريمة تتمثؿ في اإلعداـ كما ىو الحاؿ في التشريع الفرنسي .

 النيايةيرتب في  ،رفض تسميـ المجرميف ميما كاف سببو و في األخير يجب التأكيد عمى أف     

 الدوليةاإلرىابية و الجرائـ مرتكبي الجرائـ بع و عدـ إفالت تتيوقؼ قاعدة  محدودية المتابعة الجزائية و

                                                           
188

 - Jean- Marc Sorel, les ordonnances de la cour internationale de justice du 54 avril 5992 dans l’affaire 
relative a des question d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de 
l’incident  aérien de Lockerbie (Libye  .c   Royaume uni et Etat Unies), RGDIP, N° 2, 1993, p 708 . 

189
، تسلٌم المجرمٌن فً التشرٌع الجزائري ، التعاون القضائً الدولً فً المجل الجنائً فً العالم العربً ، دار العلم  راجع : بؽدادي جٌاللً - 

 .555، الطبعة االولى ، ص، 5998للمالٌٌن ، بٌروت ، لبنان ، 
190

 - voir , principes de Bruxelles contre l’impunité, Op .Cit., principe N° 20/3/b : « Le refus de l’extradition 
lorsqu’il excite des motifs sérieuse de croire que la personne susceptible d’être extradée sera soumise à la 
torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants « . 
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لظاىرة حد  تفعيؿ مبدأ االختصاص العالمي ىو وضع بيد أف الغاية مف ، مف العقاب بصفة عامة

 .الالعقاب

 المجوء السياسي: -2

المجوء قرار مف أىـ العقبات المادية الميمة التي تصدرىا الدولة بموجب يعد إف المجوء السياسي      

حقا يجوز  حضاريا و إجراء 54في مادتو  5948و يعتبره اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ  السياسي

يترتب  يستفيد منو المضطيدوف السياسيوف، و عادة ما ، و191أف يطالب بو كؿ شخص مف دولة أجنبية

سواء كانت ارتكبت فييا  مستفيديف منو إلى الدولة الطالبةعف التمتع بالمجوء السياسي عدـ تسميـ ال

 إلى محاكميا بالمتابعة الجزائية . الجريمة أو الدولة التي رفعت

مدولة التي أصدرت قرار المجوء السياسي لصالح طالبو أف تتخذ قد تطرح إشكالية فيما إذا يمكف ل      

لية،و إف مي ضده بتيمة ارتكاب جرائـ دو إجراءات المتابعة الجزائية بموجب مبدأ االختصاص العال

مف المادة  تنص الفقرة الثانيةف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تطرح العديد مف اإلشكاالت القانونية و العممية، 

ال يمكف التذرع بيذا الحؽ إذا كانت ىناؾ مالحقة مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أنو " 54

و عميو  األمـ المتحدة و مبادئيا " ناشئة بالفعؿ عف جريمة غير سياسية أو عف أعماؿ تناقض مقاصد

ال يمنع الدولة  تمجأ العديد مف الدوؿ إلى إجراء تسميـ المجرميف المالحقيف بجرائـ دولية وفقا لممبدأ، و

متى كانت الجريمة مف القانوف العاـ أو  ،محؿ المجوء مف اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الالجئ

، و ىي نفس المبادئ المطبقة عمى جرائـ اإلرىاب 192 دئ  األمـ المتحدةكانت مف الجرائـ المخالفة لمبا

الدولي ألنيا تخالؼ مبادئ األمـ المتحدة و ىو ما تؤكد االتفاقيات الدولية المتعمقة باإلرىاب كما أشرنا 

طمب المجوء السياسي ألرممة  2119أكتوبر  56فض مجمس الدولة الفرنسي في قد ر ف إليو سابقا،

(Juvénal Habyarimana)  أماـ  ضدىا مرفوعةعدة بعد شكاوى  5994الرئيس السابؽ لرواندا عاـ
                                                           

191
 -Voir , La déclaration universelle des droits de l’homme, 10 Décembre 1948, art 14 : «  Devant la 

persécution, toute personne à le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autre pays «  . 
 
192

 راجع المادة الثانٌة من مٌثاق األمم المتحدة .- 
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ىو ما يؤدي  إلى إمكانية  و، رؼ جمعية ضحايا الرواندييفػمف ط 2117القضاء الفرنسي مند عاـ 

كيقمي " أو متابعتيا  المقدـ مف طرؼ "  (Agathe Habyarimana)استجابة باريس لطمب التسميـ 

وضعيا تحت المراقبة القضائية  إذ تـ ،ـ القضاء الفرنسي عمى أساس مبدأ االختصاص العالميجنائيا أما

"أجتا  ػيبدو أف رفض الحكومة الفرنسية منح المجوء السياسي ل و ،2151193مارس  12تاريخ  منذ

 لؾيؤكد ذ و ،194راجع إلى طبيعة الجريمة المشتبو في ارتكابيا  (Agathe Habyarimana)حبييريمانا" 

 54و الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ قميمي، الذي تبنتما جاء في اإلعالف حوؿ حؽ المجوء اإل

    أف حؽ البحث عف ممجأب ،195ي جاء في مفيوـ الفقرة الثانية مف المادة األولى الذ و 5967ديسمبر 

جرائـ  ،ـ ضد السمـاالستفادة منو ال يمكف إثارتو مف طرؼ أشخاص يشتبو فييـ أنيـ ارتكبوا جرائ و

اإلرىاب تسعى إلى قمع  التيكما تتضمنو مختمؼ اتآليات الدولية  ،الحرب أو جرائـ ضد اإلنسانية

 الدولي.

و ما يميزىا عف بعضيا يشكؿ الجريمة السياسية  غير أف اختالؼ التشريعات الداخمية في تحديد ما     

و البعض اتآخر يرى  ، المسمحة أعماال إرىابيةترى في أعماؿ المقاومة  اتآخر مثؿ اعتبار بعض الدوؿ

ه ذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الالجئ بيذعدـ اتخاعميو أف اإلرىاب مف النضاؿ السياسي يرتب ب

يتصور محاكمة  ال كما ،منع التسميـمنح قرار المجوء ىو نتائج و مف  الصفة أماـ المحاكـ الوطنية

إال إذا انتزعت  أماـ المحاكـ الداخمية بموجب مبدأ االختصاص العالميالمستفيد بقرار المجوء السياسي 

 منو تمؾ الصفة .

 

                                                           
193

 Rwanda : Agathe habyarimana interpellée dans l’Essonne puis remise en liberté, Le Monde du 02/03/2010, 
in : www.Lemonde.fr.  
194

 _ » Le présidant de la république française a demande durant sa visite au Rwanda le 01/03/2010 que les 
génocidaires suient punis «  . Le monde du 02/03/2010 . 
195

 _ RES, A.G.N.U, N°2352, 54 Décembre 5967 , Déclaration sur l’asile territorial, Article ½ , in : 
http://www.un.org. , Voir aussi, l’acte d’accusation du juge Espagnol Balthazar Garzon en date du 58 Octobre 
1998, contre Pinochet, in / http://www.Rajf.org.  

http://www.lemonde.fr/
http://www.un.org/
http://www.rajf.org/
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 المطمب الثاني

 االختصاص الجنائي العالمي العممية لمبدأالمـعوقات 

    ، رغـإعماؿ مبدأ االختصاص العالمي ألسباب عدة  عند تردد في الممارسات ظير بيف الدوؿ      

ممارستيا المتزايدة في اتخاذ إجراءات  جنائي العالمي ضمف نظاميا القانوني وباالختصاص ال يااعتراف

انطالقا مف الوعي الدولي في  الذي يجد معناه ،المتابعة الجزائية بموجب مبدأ االختصاص العالمي

الدولية اإلرىابية و   قمع الجرائـ و اؿ المبدأ كوسيمة قانونية لمتعاوف بيف الدوؿ مف أجؿ ردع ضرورة إعم

ضرورة الحفاظ عمى ل و تعود تمؾ األسباب إما ،انية مف مخاطر تمؾ الجرائـ الحفاظ عمى اإلنس و

رتفاع تكاليؼ المتابعات الجنائية لجرائـ مرتكبة إما الو  ، ) الفرع األوؿ( العالقات الحسنة بيف الدوؿ 

دوف وجود مصمحة خاصة  ،لصالح ضحايا مف جنسية أجنبية ضد مجرميف أجانب و عمى إقميـ أجنبي و

، و ىو  دة النظر في تفعيؿ االختصاص الجنائي العالميامما أدى إلى إع الجنائية لمدولة القائمة بالمتابعة

 ) الفرع الثاني (.ما نتناولو في 

 الفرع األول

 المعوقات السياسية  

عندما ترتكب ضد قميميا سمطة الدوؿ في ممارسة اختصاصاتيا القضائية الجزائية إلى خارج إ تمتد      

التي تشكؿ تيديدا الجرائـ الدولية مصالحيا أو مصالح المجتمع الدولي عندما ترتكب أية جريمة مف 

و ذلؾ تكريسا لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي و تمارس الدوؿ اختصاصيا بغض  لممجتمع الدولي

ا تكمف خصوصية ىذ و ،196لجريمة ا مكاف ارتكاب جنسية المشتبو فيو أو جنسية الضحية و عف النظر

ليس مف أجيزة  شكاوى مف أفراد و عندما تقدـالنظاـ في أف القاضي الجزائي مطالب بفتح تحقيؽ قضائي 

                                                           
196

- David Buzié , Cour internationale et/ou »compétence universelle ». in : http : www.desinfos.comp2/3  .   

http://www.desinfos.comp2/3


و أىميتو في مكافحة جريمة اإلرىاب الدولي : اإلختصاص الجنائي العالميالباب الثاني  

 

241 
 

يؤدي إلى صعوبات في التطبيؽ بحيث تعتبر بعض الدوؿ تفعيمو مساسا بمبدأ قد ىو ما  و ،197الدولة 

مف تدخؿ في الشؤوف ما ينجر عنو  في السيادة والمساواة ميـ و مكرس في القانوف الدولي أال و ىو 

سياسية  في قوانينيا الوطنية لعدة اعتباراتستبعد تطبيقو ىناؾ مف الدوؿ مف ت و، (  أوال الداخمية لمدوؿ )

 )ثانيا( .األمر الذي يؤثر عمى تفعيؿ المبدأ بحتة 

 عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول:مبدأ : الفقرة األولى

المبادئ األساسية التي تقوـ عمييا المسؤولية الجنائية الدولية ىو تحديد المركز القانوني لمفرد  مف      

في القانوف الدولي و كدا مسؤولية الدولة عف األعماؿ الصادرة عنيا و عف سمطاتيا، الف مبدأ عدـ 

و يعد نتيجة منطقية  التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ يعد مف المبادئ األساسية في القانوف الدولي 

اختصاص  بعض الدوؿ إلى البحث عف مبررات لمدفع بعدـ ، و عميو تمجأ 198لمبدأ المساواة بيف الدوؿ

ظاىرة اإلفالت ىو ما يفتح المجاؿ واسعا أماـ  مبدأ االختصاص العالمي ول يارفض تطبيق محاكميا و

فقد تستعمؿ بعض الدوؿ لتبرير رفضيا تطبيؽ ، 199الجرائـ الدولية األكثر خطورة العقاب لمرتكبي مف 

عدـ التدخؿ في الشؤوف ميـ يتعمؽ بسيادتيا و ىو بمبدأ  يمسمبدأ االختصاص العالمي حجة أنو 

أجنبية     وى الصفة الرسمية في الدوؿ أماـ محاكـ لداخمية لمدوؿ، و الذي مف مظاىره إمكانية متابعة ذا

 .و رفع الحصانة القضائية

 وي الصفة الرسمية في الدولة :     الجنائية لذ المتابعة-5

 إشكاليةوي الصفة الرسمية في الدولة أثناء أداء الوظيفة أماـ المحاكـ األجنبية تثير قضية متابعة ذ      

عدـ التدخؿ في سيادة الدوؿ و مبدأ مبدأ تيدد  باعتبارىا قضيةعدـ االعتداد بالحصانة القضائية الجنائية 

 2155الجزائر بمناسبة قياـ المحكمة الفدرالية العميا في سويسرا سنة ، فقد اعتبرت ليا  ميةالشؤوف الداخ

                                                           
197

- Claud Lombois , droit pénal international ,2eme éd ,Dalloz ,Paris , 1979 , p 20 . 
198

 . 66انظر: احمد بشارة موسى ، المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد ، مرجع سابق ، ص ،  - 
199

 -Damien Vandreemech , les poursuites et le jugement des infraction de droit humanitaire en droit belge 
,op .cit , p 151. 
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بفتح تحقيؽ ضد الجنراؿ خالد نزار بتيـ جرائـ الحرب و الجرائـ ضد اإلنسانية و اإلرىاب التي نسبت إليو 

إلى  5992ي ما بيف بناء عمى الشكوى المرفوعة ضده مف منظمة حقوقية عندما كاف وزيرا لمدفاع الوطن

جميورية الكونغو بأف ذلؾ خرقا لمبدأ سيادة الدوؿ نظرا لمنصبو كوزير لمدفاع ، كما اعتبرت  5996

الديمقراطية في عريضة افتتاح الدعوى أماـ محكمة العدؿ الدولية بمناسبة إصدار بمجيكا ألمر بالقبض 

ا خرقت المبدأ الذي مف شأنو أف تمنع الدوؿ الدولي ضد وزير خارجية الكونغو أثناء أداء ميامو إف بمجيك

كما ذكرت ، 200ممارسة سمطتيا عمى إقميـ أجنبي كما خرقت مبدأ المساواة في السيادة بيف الدوؿ 

جميورية الكونغو في عريضة افتتاح الدعوى أماـ محكمة العدؿ الدولية بنفس المبدأ في قضية بعض 

 .201صيات ذات الصفة الرسمية في الدولة اإلجراءات الجزائية المتخذة في فرنسا ضد شخ

أكتوبر  59مف بيف الدفوع التي اعتمد عمييا وكيؿ الجميورية بباريس بشأف االستئناؼ المؤرخ في  و      

ضد قرار االتياـ الصادر عف قاضي التحقيؽ في قضية متابعة الرئيس الميبي " معمر القذافي "  5999

انو ال يوجد فرؽ بيف الدولة وممثميا  محاكمة أفعاؿ دولة أخرى وأف مبدأ سيادة الدوؿ يمنع الدوؿ مف 

 .  202الرسمي 

يتسبب مف جية أخرى في زعزعة العالقات بيف الدوؿ ف خرؽ مبدأ المساواة في السيادة إضافة إلى ا      

أماـ محكمة العدؿ  مف خالؿ عريضتيا االفتتاحية لمدعوىلؾ ونغو إلى ذأشارت جميورية الك  ، إذالدولية

وى الصفة الرسمية خمؽ توترا ؽ القضائي الذي فتح في فرنسا ضد ذعمى أف التحقي ،الدولية بشكؿ صريح

                                                           
200

 -Requête introductive d’instance déposé par le Congo au greffe de la C.I.J en date du 17 Octobre 2000, «  
Violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d’une autre Etat et du 
principe de l’égalité souverain entre tous les membres de l’organisation des Nation Unies… » ,in : 
http://www.icicit.org. P 12.  
201

 -Voir, la requête introductive d’instance dépose par la dépose par la république du Congo au greffe du la 
)C.I .J( en date du 9 décembre 2002 http://www.icicit.org, p6. 
202

 _ Voir , Ghislaine Doucet, la responsabilité pénale des dirigeants en exercice, Actualité et Droit  International 
, Janvier 2001 ,in : http://ridi.org/adi , p 3_12 . 

http://www.icicit.org/
http://www.icicit.org/
http://ridi.org/adi
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وي الصفة الرسمية في ، كما اعتبرت أف مجرد اتخاذ إجراءات ضد ذ203في العالقات الفرنسية الكونغولية 

 الدولة يعد مساسا بكرامة الدولة بكامميا .

التزاـ الدوؿ عمى  يعدمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ  ؿ ذلؾ يتضح بأفو مف خال      

 يؤثرىو ما  و ، األجنبيةاألجنبية باستبعاد متابعتيـ جزائيا أماـ المحاكـ الجزائية الدوؿ احتراـ كرامة ممثؿ 

إليو القانوف الدولي  أىميتو في المساءلة الجزائية ، و لقد تفطف مبدأ االختصاص العالمي و عمى فعالية

الذي استقر عمى عدـ االعتداد بالصفة الرسمية ، و عدـ التفرقة بيف الدوؿ في تطبيؽ ىذه القاعدة 

القانونية الدولية   و ىو ما أكد عميو األميف العاـ لألمـ المتحدة )كوفي عناف( في تقريره بمناسبة إنشاء 

جب عدـ االعتداد بالحصانة القضائية لرئيس الدولة و المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا عمى انو ي

 .204بالصفة الرسمية لممتيـ و ال يشكؿ دفاعا مقبوال و ال ظرفا مخففا 

 لحماية حقوؽ اإلنساف :المشروع التدخؿ -2

إف التدخؿ المشروع ىو ذلؾ التدخؿ الذي يكوف وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة بموجب الفصؿ السابع       

دد ما يجب فعمو مف أعماؿ في حاالت تيديد السمـ و اإلخالؿ بو أو في حالة وقوع عدواف منو الذي يح

عمى أية دوؿ مف الدوؿ ، إذ تحظر المادة الثانية الفقرة السابعة منو عمى تدخؿ الدوؿ في الشؤوف 

واقؼ ، لكف الممارسات العممية أثبتت اف التدخؿ ال يتـ وفؽ معايير واضحة الذي يتأثر بم205الداخمية

الستبعاد المتابعات الجزائية ضد مواطنييا المتيميف بارتكابيـ جرائـ ىذه الدوؿ تتذرع الدوؿ العظمى ، إذ 

ضد الحقوؽ األساسية لإلنساف و القانوف الدولي اإلنساني بأف حماية حقوؽ اإلنساف مف االختصاصات 

 تتذرع بالمادة التي سبؽ اإلشارة إلييا . و ،206االستثنائية الداخمية لمدولة
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- Voir : la requête introductive d’instance devant la C.I.J en date du 09 Décembre 2003,( Gongo C. France), » 
L’information en cause trouble les relations internationales de la République du Congo par la publicité que 
reçoivent (…) les actes accomplis par le magistrat instructeur (…) elle altère les relations traditionnelles d’amitié 
franco congolaise » . 

204
  ma. u m.s/za z 570404,3رقم الوثٌقة  5993/818راجع تقرٌر األمٌن العام لألمم المتحدة طبقا للفقرة الثانٌة من القرار رقم  - 

205
نة راجع: محمد طلعت الؽنٌمً ، األحكام العامة فً قانون األمم ، التنظٌم الدولً ، دار المعارؾ ، اإلسكندرٌة ، مصر ، بدون تارٌخ و ال س - 

 .332، ص ، 
206

 -Mohamed Salah M.Mahmoud, les leçons de l’affaire Pinochet ,JDI, N°4,1999, P, 1022. 
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إف كاف ميثاؽ األمـ المتحدة حظر عمى األمـ المتحدة نفسيا أف تتدخؿ في الشؤوف التي ىي مف و       

مى الدوؿ منفردة التدخؿ عف طريؽ ولة مثؿ حقوؽ اإلنساف ، فإنو يحظر عصميـ السمطاف الداخمي لد

، و ىو ما أدى إلى اإلساءة استخداـ المبدأ 207الداخمية محاكميا ـ اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية أما

الذي يكوف عادة ييدؼ إلى تحقيؽ أغراض سياسية ، كما يعد تحديا لسيادة الدوؿ كونو ينصب عمى 

 تدخالت مباشرة في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.

إجراءات  يا بأفعدة دوؿ بعدما تمت مالحقة بعض أعضاء حكوماتيا او رؤسائفقد اعتبرت       

مف تمس بمبدأ السيادة الوطنية فنجد مثال دولة الشيمي بمناسبة متابعة "الجنراؿ بينوشي" المتابعة المتخذة 

ا األساس ي شؤونيا الداخمية و التمست عمى ىذتدخال ف 5998خالؿ أكتوبر طرؼ القضاء اإلسباني 

ا كاف لمختصة لمحاكمتو، ألنيا رأت إذية اعرض النزاع عمى التحكيـ الدولي مف أجؿ تحديد الجية القضائ

لؾ مف اختصاص محاكميا الرتكابو الجرائـ الدولية فإف ذ"  ر يستوجب محاكمة الجنراؿ "بينوشيواألم

كوف أف األمر يتعمؽ بجرائـ مرتكبة ضد  ،ليس مف اختصاص أية محكمة أجنبية الجزائية الوطنية و

، و اف  تعتبر محاكمتو مف االختصاص الداخمي لمشيميلذلؾ  ،الحقوؽ األساسية لإلنساف في الشيمي

، غير انو 208 المحاكـ البريطانية غير مختصة باعتباره كاف رئيس دولة أجنبية وقت ارتكاب تمؾ الجرائـ

مف قانوف القضاء البريطاني نجدىا تعطي االختصاص لمحاكميا الجنائية طبقا لمبدأ  534استنادا لممادة 

كما تعد جؿ متابعة ىؤالء المذيف اقترفوا جرائـ ضد اإلنسانية و جرائـ التعذيب ، االختصاص العالمي مف ا

السياسييف بشأف تيـ انتياؾ حقوؽ  رضة ألية متابعة جزائية ضد قادتيا العسكرييف وامع دولة الصيف أوؿ

لذي ىو األمر ا و  (Le Peuple Tibétain )خاصة في الجرائـ المرتكبة ضد الشعب "التبو"  ،اإلنساف

 .209لياتعتبره الصيف مف الشؤوف الداخمية 
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فً هذا المعنى: محمد ٌعقوب عبد الرحمان ، التدخل اإلنسانً فً العالقات الدولٌة ، مركز اإلمارات لدراسات و البحوث  أنظر  - 

 . 89، ص  2114اإلستراتٌجٌة ، اإلمارات العربٌة ، الطبعة األولى ، 
208

 .382انظر: احمد بشارة موسى ، المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد ، مرجع سابق ، ص ،-
209

 .549انظر فً حذا الخصوص / مذكرة رسالة ماجستٌر للطالبة رابٌة نادٌة ، مبدأ االختصاص العالمً فً تشرٌعات الدول ، ص  - 
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غير انو مف جية أخرى نجد تطبيقا عممية اكدت عمى تطبيؽ مبدا االختصاص العالمي مثؿ ما       

متابعة "باربي" في ختصاص اال الذي أكد بأفباربي" كالوس القضاء الفرنسي بمناسبة قضية " أخذ بو

الذي ال  ،بؿ ىو مف االختصاص العالمي أيضا ،القانوف الفرنسيبجرائـ ضد اإلنسانية غير محصورة في 

إذ أف  210ال القواعد التقميدية الخاصة بالمجاؿ المحفوظ لدولة  يأخذ بعيف االعتبار الحدود السياسية و

الحقوؽ  همؽ األمر بحماية حقوؽ اإلنساف، ذلؾ أف حماية ىذالسيادة ال يمكف أف تكوف مطمقة عندما يتع

وقد أكد  211بؿ أصبح  التدخؿ لحماية حقوؽ اإلنساف واجبا دوليا  ،لمسمطة التقديرية لدولةغير متروكة 

عمى أف " لمدوؿ التي يوجد عمى إقميميا  5999معيد القانوف الدولي عف دلؾ مف خالؿ دورة برليف 

ي الحؽ في المشتبو فيو الرتكابو انتياكات خطيرة ضد الحقوؽ األساسية لإلنساف والقانوف الدولي اإلنسان

فتفعيؿ مبدأ االختصاص العالمي يعد إجراء  ،212متابعتو جزائيا ومحاكمتو أماـ المحاكـ الجزائية الوطنية "

 . 213مسؤولية جميع الدوؿ  عمىمكمال لمتدخؿ اإلنساني 

 : االصطدام باعتبارات دبموماسية :الفقرة الثانية

عامة إلى الحفاظ عمى العالقات يتجو بصفة دوؿ لم الممارسات العممية والحديث القانوف الدولي  إف      

لما تمميو وليف في الدولة أ االختصاص العالمي ضد كبار المسؤ الدبموماسية بيف الدوؿ بإبعاد إعماؿ مبد

إلى زعزعة العالقات الدولية  أوالئؾيمكف أف تؤديو المتابعة الجنائية ضد الظروؼ السياسية الراىنة و لما 

إما ا سارعت بعض الدوؿ إلى التراجع عف تشريع مبدأ االختصاص العالمي لذ ،214التيديد بقطعيا  و

                                                           
210

- Moncef  Kdhir , pour le respect des droit de l’homme sans droit d’ingérence, RTDH,N°52, 2112. P957 
211

 .211، العدالة الجنائٌة الدولٌة ، متابعة مرتكبً الجرائم ضد االنسانٌة ، مرجع سابق ، ص ،  انظر :عبد القادر البقٌرات- 
212

- Rés - Session de Berlin 5999,L’application du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de 
l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatique, art 8/1., « * les autorités 
compétentes de l’Etat sur le territoire duquel se trouve une personne contre laquelle est alléguée une violation 
grave du droit  international humanitaire commise dans un conflit armé non international sont en droit de la 
poursuivre et de la  déférer aux tribunaux de celui-ci elles sont priées de le faire « . 
213

- Philippe Weckel, Ingérence, intervention et justice internationale, Op.Cit., p 67 . 
214

 Mohamed Salah . M : » la mise à l’écart de la règle de l’immunité reséquerait d’introduire et d’entretenir 
l’insécurité dans des relations internationales qui restant longtemps pour l’essentiel des relations d’Etat ». Op 

.Cit ., p 1036 . 
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متابعات الجنائية التي وقؼ الكذا  وأو العدوؿ عميو بموجب تشريعات إضافية بتضييؽ حاالت تطبيقو 

 و ىو ما يتنافى مع تفعيؿ المبدأ .وي الصفة الرسمية في الدولة بدأت ضد ذ

 حاالت تطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي:  تضييؽ -5

إف التأكيد عمى ضرورة جزر الجرائـ الدولية ال يتجمى إال مف خالؿ تفعيؿ مبدأ االختصاص       

الجنائي العالمي ، غير انو بعد نياية الحرب العالمية الثانية و ممارسة بعض الدوؿ عدة محاكمات 

بعد قياـ أماـ بمجيكا  ضعتخعمى مبدأ سيادة الدوؿ ، فبموجب المبدأ كثرت االنتقادات ضده لتأثيره 

متابعات جزائية ضد دوي الصفة الرسمية في الدولة إلى ضغوطات سياسية مف أجؿ تعديؿ  بعدة قضائيا

جواف  56، إذ قامت بموجب القوانيف الموالية لقانوف 215القانوف الخاص بمبدأ االختصاص العالمي 

ة ضد القانوف الدولي اإلنساني بالعديد مف التعديالت ابتداء مف قانوف الخاصة بردع جرائـ المرتكب 5993

لؾ ، و ذ216الذي ضيؽ مف حاالت المتابعة الجنائية بموجب مبدأ االختصاص العالمي 2113أفريؿ 

ا كاف مختصة بالمتابعة الجنائية إال إذ أىميا أف المحاكـ البمجيكية ال تكوف ،بوضع شروط صارمة

مف اختصاص بعد ذلؾ  2113أوت  5، كما قيد قانوف ية بمجيكية أو يقيـ في بمجيكاالمشتبو فيو مف جنس

بحيث ال يكوف  األكثر خطورة ، ضد القانوف الدولي اإلنساني  القاضي البمجيكي في متابعة الجرائـ

جنسية أو مف طرؼ أجنبي يقيـ مف بمجيكي ال و ،مختصا إال إذا ارتكبت الجريمة عمى اإلقميـ البمجيكي

ضد أجانب يقيموف  أف ترتكب الجريمة ضد بمجيكي و و ،مستقرة إلقميـ البمجيكي بصفة مستمرة ومى اع

ف الباب األوؿ مف تضم   و ،رسمية عمى اإلقميـ البمجيكي مند ثالث سنوات عمى األقؿ بصفة مستقرة و

وزراء الشؤوف  ات ورؤساء الحكوم ،تقنيف اإلجراءات الجزائية مف جية أخرى استبعاد متابعة رؤساء الدوؿ
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 -Isabelle Moulier, La justice pénale international, » La multiplication des plaintes déposées en Belgique-que 
l’on songe a la plainte déposée contre Yasser Arafat, qui a empoisonné le climat diplomatique entre la Belgique 
et Israël- est venue souligner toute la difficulté d’établir une justice indemne de toute considération politique », 
Actualité et droit international, Juillet 2002,in : http://ridi.org/adi p 3/4 . 
216

 - Compétence universelle en Belgique : Recul pour la lutte contre l’impunité (Communiqué de presse 
d’Aout ; 2003 in : http://www.hrw.org/fr.  

http://ridi.org/adi%20p%203/4
http://www.hrw.org/fr
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الخارجية األجانب أثناء أداء مياميـ وكؿ الشخصيات المعترؼ ليا بالحصانة القضائية الجنائية بموجب 

 .217القانوف الدولي 

ضد جرائـ القانوف الدولي اإلنساني ارتبط تحريؾ الدعوى الجنائية  2113أوت  15بموجب قانوف  و      

د لألطراؼ المدنية حؽ الػتأسيس أماـ قاضي التحقيؽ قصد فتح تحقيؽ حيث لـ يع ،بموافقة وكيؿ الفيدرالية

ا القانوف إمكانية تنازؿ بمجيكا لصالح المحكمة الجنائية مف ىذ 17الحيـ , و قد ورد في المادة قضائي لص

 .  218الدولية أو لصالح دولة أخرى في متابعة المشتبو فيو حتى ولو كاف مف جنسية بمجيكية

و وسع ، وضع شرط رابطة اإلقميـ  لؾ القانوف البمجيكي قد تراجع عف المتابعة الغيابية وو يكوف بذ      

فمطالبة بمجيكا بمحاكمة " حسف حبري " قائمة عمى  ،السمبي مف االختصاص الشخصي اإليجابي و

بالرغـ مف أنو يجوز لوكيؿ الفيدرالية البمجيكية رفض الشكوى بسبب  ،االختصاص الشخصي اإليجابي

قد تشكمو الشكوى مف صعوبة لمسير  أو بسبب ما ،عمى اإلقميـ البمجيكي مقيـعيا ضد أجانب غير رف

 الحسف لمعدالة واحتراـ االلتزامات الدولية البمجيكية.

عف المتابعة الذي تراجع القانوف اإلسباني  و مف التطبيقات أيضا التي تراجعت عف إعماؿ المبدأ      

أصبح يشترط الوجود الفعمي لممتيـ عمى اإلقميـ اإلسباني حيف اتخاذ  و، الغيابية ضد المشتبو فيو 

كما يشترط في حاالت أخرى أف تكوف الضحية مف جنسية اسبانية لقبوؿ  ،إجراءات المتابعة الجزائية

فبخصوص  ،219تحريؾ الدعوى بشأف أفعاؿ إجرامية ذات صبغة دولية مرتكبة خارج اإلقميـ اإلسباني

أماـ القضاء اإلسباني مف طرؼ ضحايا عراقييف بمساندة منظمات غير حكومية ضد  الشكوى المرفوعة

وضد" طوني بمير " الوزير األوؿ )السابؽ( في الحكومة  األمريكية يات المتحدة الرؤساء األربعة لموال
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 Art - Bis/1 du titre préliminaire du code de procédure pénale : « « Conformément au droit international, les 
poursuites sont exclues à l’égard : des chefs d’Etat, chefs de gouvernement et ministres des affaire étrangères, 
pendant la période ou ils exercent leur fonction , ainsi que des autre personnes dont l’immunité est reconnue 
par le droit international ». 
218

 -Voir, Antoine Bailleux , Op. Cit.,pp 129-130 
219

 -.Voir, Manuel Ollé Sessé , Espagne, Compétence universelle , le progrès de la compétence universelle , in : 
http://fidh.org.   p 2/3 

http://fidh.org/
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ب جريمة إبادة الجنس البشري ضد الشع جرائـ ضد اإلنسانية و ،البريطانية بتيمة ارتكاب جرائـ الحرب

رفض وكيؿ الفدرالية اإلسباني التحقيؽ في الشكوى بعد التعديالت التي صدرت في  ،سنة 59العراقي لفترة 

 . 220بشأف تحديد حاالت تطبيؽ مبدأ االختصاص الجنائي العالمي  2119

أما القانوف الفرنسي فقد حصر إمكانية تحريؾ الدعوى العمومية مف طرؼ الضحية و تأسيسيا        

حيف فتح التحقيؽ  ي بشرط إثبات وجود المشتبو فيو عمى اإلقميـ الفرنسي حيف رفع الشكوى وكطرؼ مدن

عمى الرغـ مف أنو تـ تبني الرأي االستشاري لمجنة الوطنية لحقوؽ  ،القضائي ضد المتيـ في الجرائـ

اإلقميـ بشأف تكفؿ النيابة العامة بالتحقؽ مف وجود المشتبو فيو عمى  5998فيفري  56اإلنساف في 

 .221الفرنسي في الجرائـ المرتكبة ضد القانوف الدولي اإلنساني 

ضيؽ  55-689بإضافة المادة  2118تعديؿ تقنيف اإلجراءات الجزائية في عاـ  منذ غير أنو و      

شرة وتأسيسيا المشرع الفرنسي مف حؽ تحريؾ الدعوى العمومية مف طرؼ الضحايا المباشرة وغير المبا

ا القانوف يشترط تحقيؽ شرط ازدواجية التجريـ في ، كما أصبح ىذ222اضي التحقيؽ أماـ ق كأطراؼ مدنية

باإلضافة إلى تحقؽ شرط اإلقامة الفعمية ، ة وجريمة إبادة الجنس البشري بصفة خاصةمالجرائـ عا

وكيؿ والمستقرة لممشتبو فيو عمى اإلقميـ الفرنسي مف أجؿ تحريؾ الدعوى العمومية ضد المتيـ متى قرر 

،  و بيذا التعديؿ اعتبر مجمس الدولة الفرنسي بمناسبة طعف نواب الحزب اإلشتراكي 223الجميورية ذلؾ

الفرنسي أف اختصاص المحاكـ الفرنسية في محاكمة مجرميف مف جنسية أجنبية مقيميف عمى اإلقميـ 
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 - Voir, Communiqué de Brussels Tribunal ; in : http.//www.Brusselstribunal.org             
 
221

 - Voir, France/ compétence universelle, Op.Cit ., pp 14-15/ 19  
222

 -Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux, in http://www.efepi.fr  
223

 - Voir, Communiqué de la C coalition française pour la Cour pénale internationale du 11 juin 2008, in : 
http://www.Idh.France.org     

http://www.efepi.fr/
http://www.idh.france.org/
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قانوف مطابقا لمدستور  الفرنسي في جرائـ دولية مرتكبة عمى إقميـ أجنبي ضد ضحايا مف جنسية أجنية يعد

 .224الفرنسي 

مف قانوف اإلجراءات  583و  582و نفس الشيء بالنسبة لموقؼ المشرع الجزائري في المواد        

و التي قيد تحريؾ الدعوى العمومية أما بناء عمى طمب النيابة العامة أو بعد إخطار النيابة  225الجزائية

 ائري اعتمد عمى المعيار الشخصي في المتابعة .مف طرؼ المضرور، و بيذا يكوف المشرع الجز 

الجزائية الوجود الفعمي لممشتبو فيو  ياتشريعاتفي اشتراط مف جية أخرى تمجأ بعض الدوؿ إلى  و      

يفمت كثير مف الجرميف  و عميو ،عمى إقميـ الدولة القائمة بالمتابعة الجنائية وفؽ مبدأ االختصاص العالمي

فقد ألغت وزيرة الشؤوف يشترط القانوف البريطاني الوجود الفعمي لممتيـ عمى إقميميا ، مثمما  ،مف المحاكمة

بعد أف عممت  2119ديسمبر  55زيارة رسمية إلى بريطانيا بتاريخ   (Tzipi Livni)الخارجية اإلسرائيمية 

ف جرائـ بوجود طمب مقدـ مف طرؼ فمسطينييف أماـ السمطات القضائية إلصدار أمر بالقبض ضدىا بشأ

إلى  أدىىو ما  و ،226ضد المدنييف الفمسطينييف  2119الحرب المرتكبة في أحداث غزة في جانفي 

  . استحالة متابعتيا أماـ القضاء البريطاني

أصبحت  ،إسبانيا و يالحظ أف الدوؿ األكثر تفعيال لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي كبمجيكا      

ي العالمي غير المقيد إلى إعماؿ االختصاص الشخصي اإليجابي أو تبتعد عف إعماؿ االختصاص الجنائ

و يعد الحفاظ عمى العالقات الدبموماسية الحسنة  السمبي مف أجؿ التخمص مف الضغوطات السياسية و

تراجعا عف تطبيؽ المبدأ الذي يسعى إلى وضع حد إلفالت جناة الجرائـ الدولية مف العقاب ،كما يشكؿ 

ص العالمي ضمف القوانيف الوطنية حتما إلى وقؼ سوس في تكريس مبدأ االختصاالتراجع المح ىذا

ة ضد مرتكبي الجرائـ الدولية استنادا إلى إقميمية القوانيف الجنائية ، و ىو ما يحد مف الجنائي المتابعات
                                                           

224
 -. Recours devant le conseil constitutionnel sur la loi portant adaptation du droit pénal interne français à 

l’institution de la cour pénal international, in : http://www.efeoi.fr/spip.pip.php.article630   
225

من ق إ ج "كل واقعة موصوفة بانها جناٌة معاقب علٌها فً القانون الجزائري و ارتكبها جزائري فً خارج اقلٌم  582نصت المادة - 

ان تتابع و ٌحكم فٌها فً الجزائر ، ؼٌر انه ال ٌجوز ان تجرى المتابعة او المحاكمة اال اذا عاد الجانً الى الجزائر و لم ٌثبت الجمهورٌة ٌجوز 
 انه حكم علٌه نهائٌا فً الخارج و ان ٌقبت فً حالة الحكم باالدانة انه قضى العقوبة او سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها." 

226
- La Grande-Bretagne s’interroge sur l’annulation de la visite de « Tzipi Livini ", In : http://www.latribune.fr  

http://www.efeoi.fr/spip.pip.php.article630
http://www.latribune.fr/
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الجماعي تسمح عالمية العقاب استنادا لالختصاص العالمي ، كوف المصمحة القانونية التي يوفرىا االلتزاـ 

ألية دولة بممارسة الوالية القضائية العالمية عمى المشتبو في ارتكابيـ لجرائـ ضد اإلنسانية بما فييا جرائـ 

اإلرىاب الدولية الف جرائـ القرصنة و التعذيب و االختطاؼ و التقتيؿ الجماعي مف األعماؿ اإلرىابية 

 ت تعد مف الجرائـ ضد اإلنسانية .التي تنتيجيا المجموعات اإلرىابية و في نفس الوق

و عميو لتفعيؿ المبدأ فانو يقع عمى عاتؽ الدوؿ أف تكرس المبدأ في تشريعاتيا الوطنية و أف          

تمارس واليتيا القضائية العالمية و أف  تقوـ بالمتابعات و العقاب مف اجؿ حماية مصمحة المجتمع 

إنما  و لوف في مصادقة الدوؿ عمى االتفاقات الدولية المنظمة ال تكم البشري ، و عميو فاف أىمية المبدأ

عمى محاكمة مرتكبي الجرائـ الدولية األكثر خطورة  جراءات المتابعات الجزائية والدوؿ إلفي اتخاذ  يكمف

 . 227دوف الخضوع لتوصيات سياسية المجتمع الدولي 

              سية :             المحاكمات ألغراض سيا تراجع القضاء الداخمي عف المتابعات و -2

إف النظاـ العالمي الجديد الذي حاولت الواليات المتحدة األمريكية فرضو عمى العالـ انطالقا مف 

فكرة تعزيز الديمقراطية في العالـ ساىـ بشكؿ كبير في تراجع تبني مبدأ االختصاص الجنائي العالمي 

مف طرؼ الواليات و تيديدات  إلى عدة انتقادات كابمجي عمى مستوى أنظمة الدوؿ ، خاصة بعد تعرض

بتغير مقر حمؼ الشماؿ األطمسي 228انطالقا مف الشعار )مف ليس معنا فيو ضدنا (المتحدة األمريكية 

الشكوى المرفوعة  بعد المتابعات الجزائية توقيؼا لـ تتخذ إجراءات الموجود في بمجيكا نحو دولة أخرى إذ

مف أجؿ أفعاؿ القذؼ  جورج بوش " األب و "كوليف باوؿ "ا الجزائية ضد "أماـ محاكمي 2115في مارس 

ماي  54الشكاوى المرفوعة بتاريخ كذا  ، و5995بالقنابؿ لممجأ أثناء الحرب األولى عمى العراؽ في 

الشكاوى ، و إثر ذلؾ سارع الفدرالية البمجيكية إلى تجاىؿ   (Tommy Franks)ضد الجنراؿ  2113

                                                           
227

- Mohamed Salah M.Mahmoud,Op.Cit., p 1028 
228

 . 573... و المتؽٌر، مرجع سابق ،ص ،  انظر: عبد القادر رزٌق المخادمً ، النظام الدولً الجدٌد الثابت - 
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ة ضد " جوج تبميغ واشنطف بعدـ قبوؿ الشكاوى المرفوع والشخصيات الرسمية األمريكية المرفوعة ضد 

 . 2113أفريؿ  23مف قانوف  7/4"كوليف باوؿ" لعدـ مطابقتيا المادة  " األب وبوش

لـ تنتظر موقؼ وكيؿ الفيدرالية الذي و يتضح مف خالؿ ما سبؽ ذكره أف السمطات السياسية البمجيكية   

سمطة قبوؿ أو رفض الشكاوى المرفوعة ضد أجانب غير مستوطنيف عمى اإلقميـ البمجيكي  تعود إليو

 .229لشكاوى مرفوعة بموجب مبدأ االختصاص العالمي 

 كما أف الحكومة االسبانية عانت مف ىذه الوضعية خاصة عندما فتح القضاء تحقيؽ في جانفي      

فمسطينيا، و جرح ما يزيد  54ضد إسرائيؿ بناء عمى شكوى مف طرؼ جمعية فمسطينية بتيمة قتؿ  2119

شخص بجروح ، و رفعت الشكوى الرتكاب جرائـ  ضد اإلنسانية ضد وزير الدفاع السابؽ ) بف  551عف 

تمؾ المتابعة ، و جاميف بف اليزر( ليعمف مباشرة الوزير األوؿ اإلسرائيمي مباشرة بأنو يعمؿ عمى وقؼ 

إلى الحكومة اإلسبانية  تعرض بعدىا اصدر القضاء االسباني قرار بحفظ الشكوى، و ىو ما يؤكد

 ،ضغوطات سياسية مف طرؼ الحكومة اإلسرائيمية مف أجؿ حفظ الشكوى المرفوعة ضد قادتيا العسكرييف

مف الحكومة  انيا تمقت وعودحيث صرحت " تسيبي ليفني " وزيرة الشئوف الخارجية أماـ الصحافة عمى أ

 . 230ؽ مف حاالت تطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي يتضيبالاالسبانية 

ؼ الصيف بعد إجراءات التحقيؽ الذي تعرضت الحكومة اإلسبانية إلى تيديدات كتابية مف طر كما     

في  االضطياد المرتكب ضد الشعب " التيبو " بشأف 2118جويمية  19اإلسباني في القضاء  باشره

ىي اإلجراءات التي تمثمت في طمب امتثاؿ بعض القادة الصينييف العسكرييف  و 2118أحداث مارس 

وىو ما دفع  ،السياسييف أماـ القضاء اإلسباني بتيـ ارتكاب جرائـ اإلبادة وجرائـ ضد اإلنسانية منيـ و

                                                           
229

 Loubna Farchakh Fouret, la compétence universelle comme instrument de lutter contre l’impunité, in : 
http://www.institut-gouvernance.org/analvse/ficheanalyse.35.html p4/7 .  
230

 l’Espagne pourrait restreindre le principe de compétence judiciaire universelle selon la presse, In : 
http://tempsreel.Nouvelobs.Com.   

http://www.institut-gouvernance.org/analvse/ficheanalyse.35.html%20p4/7
http://tempsreel.nouvelobs.com/
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مبدأ االختصاص العالمي  بحصر المتابعات الجنائية وفؽ 2119ماي  59بإسبانيا إلى اتخاذ قرار بتاريخ 

 .  231في الجرائـ التي ليا رابطة مع اسبانيا وىي رابطة الجنسية 

اإلنسانية الجنائية الدولية التي تيدؼ لحماية أداء العدالة يعتبر تراجعا أيضا في تراجع ال و إف ىذا      

زائية أف المصالح السياسية فقد ثبت خالؿ عدة متابعات جبالنظر إلى الدوؿ الضعيفة ،  القويةاتجاه الدوؿ 

، كما ىو الحاؿ في اتخاذ 232لمدوؿ قد تؤدي إلى متابعة مجرميف مف دولة معينة دوف دوال أخرى 

بالمقابؿ وقؼ اتخاذ إجراءات  مطالبة بمجيكا محاكمة " حسف حبري " و إجراءات المتابعة ضد "بينوشيو" و

بعض البمجيكي ضد  أماـ القضاء اإلسباني و المتابعة الجزائية ضد القادة العسكرييف اإلسرائيمييف

الوزير األوؿ  " دونالد رامسفمد" و ،" األب واالبفالشخصيات المعروفة مثؿ" كوليف باوؿ " و "جورج بوش

مف جية أخرى غض النظر عف متابعة المسئوليف السياسييف عف جريمة إبادة  البريطاني " طوني بمير"، و

 .233الجنس البشري في رواندا

ا الشأف عدة دوؿ أعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية مف خالؿ القمة التي انعقدت و لقد عبرت ىذ      

أف إجراءات المتابعة الجزائية المتخذة مف طرؼ الدوؿ األوروبية في الغالب ضد  2119في ليبيا عاـ 

العالمي و الالمساواة  دوي الصفة الرسمية في الدوؿ اإلفريقية يعد تعسفا في استعماؿ مبدأ االختصاص 

الذي  و 2119جويمية  13في المعاممة بيف الدوؿ وقد أصدرت المنظمة في ىده القمة القرار المؤرخ في 

" عمى الدوؿ األوروبية وقؼ فوريا المتابعات الجزائية الموجية ضد دوي الصفة الرسمية في  جاء فيو:

 .234الدوؿ اإلفريقية "

                                                           
231

 - la chine adresse par écrit des menaces à l’Espagne, au sujet du Tibet, in : http://www.tibetan.fr du 
21/08/2009   
232

- Abdoullah Cisse, La responsabilité pénale des chefs d’Etat Africains en exercice pour crime contre 
l’humanité , in : Livre noir, op.cit., p 247 . 
233

 -Voir, à ce propos, René Cyrille, Belgique : procès de quatre Rwandais accusés de génocide ( les responsables 
http://www.lemode.fr:  du génocide ne sont pas sur le bane des accusés), le monde du 04 mais 2001,In  

234
 -Pacifique Manirakiza, L’Afrique et le système de justice pénale internationale, in : AFRICAN JOURNAL of 

légal Studies, 2009. P 31 . 

http://www.tibetan.fr/
http://www.lemode.fr/
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لدوؿ الغربية إجراءات المتابعة الجزائية وفؽ مبدأ االختصاص تتخذ بعض ا و مف جية أخرى      

لؾ مف أجؿ إضعافيـ أماـ المعارضيف قامي ضد قادة سياسييف في الحكـ و ذالعالمي كإجراء انت

لؾ شرعية دولية تخدـ المصالح السياسية لمدولة القائمة عمى أف يكتسب المعارضوف مف وراء ذلسياساتيـ 

كما تؤثر بعض تصرفات لممثمي الدوؿ والمنظمات الدولية سمبا عمى مصداقية  ،235بالمتابعة الجزائية 

مبدأ االختصاص العالمي كالتصريحات التي يدلي بيا البعض حوؿ فعالية مبدأ االختصاص العالمي في 

ة إذ أداف سكرتير الدولة الجزائرية المكمؼ بالشؤوف المغربي ،متابعة مرتكبي الجرائـ الدولية األكثر خطورة

وىو التصريح الذي أدلى بو  ،واإلفريقية تعسؼ قضاء الدوؿ الغربية في اتخاذ إجراء االختصاص العالمي

ضد القادة  2112إجراءات المتابعة التي اتخذىا القضاء اإلسباني في عاـ  في قمة الوحدة اإلفريقية بعد

نو يخدـ مصالح بعض الدوؿ ا التصريح إال أ، فميما كاف قصد و مبررات ىذ236العسكرييف اإلسرائيمييف 

 فعالية مبدأ االختصاص العالمي . مف يحد  و

  الفرع الثاني

 اليةــــــــالمعوقات الم

تحقيؽ العدالة تشكؿ المعوقات المالية و التي ليا عالقة مباشرة بمستوى االقتصاد الكمي لمدوؿ عمى       

المصاريؼ القضائية التي يتطمبيا قياـ المتابعات الجنائية في جرائـ ب لما ليا مف عالقة وطيدةالجنائية 

في كبيرا يشكؿ العجز المالي عائقا ف ،عف الدولة القائمة بالمتابعة الجنائية ةأجنبيدولة مرتكبة عمى إقميـ 

مما يؤدي ببعض الدوؿ إلى صرؼ النظر عف المتابعات الجنائية  ،المحاكمة اتخاذ إجراءات المتابعة و

كما تمجأ بعض الدوؿ الكبرى إلى جعؿ  ،االختصاص الجنائي العالمي )أوال( ا لمبدأالجرائـ وفقتمؾ في 

                                                           
235

 . 54أنظر ، صام إلٌاس ، المرجع السابق ،ص  - 

 
236

 - Crime contre l’humanité et compétence universelle des Etats : deux poids et trois mesures. Le 07 Février 
2009, in : http://www.Tsa-algerie.com/diplomatie/lepointe6073/htmt.  

http://www.tsa-algerie.com/diplomatie/lepointe6073/htmt
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أداة محدودة إمكانيات المالية أو التي تكوف  تمؾ األعباء و الظروؼ االقتصادية لتمؾ الدوؿ الغير القادرة

 المتابعات الجنائية )ثانيا( .أو الحد مف مف أجؿ وقؼ  عمييالمضغط 

 التأثير الواسع لإلمكانيات المالية في إعمال مبدأ االختصاص العالمي ::  الفقرة األولى

الجرائـ الدولية المرتكبة عمى أية جريمة مف في المباشر التحقيؽ القضائي  أف يكوف مف الضروري      

ارتكاب الجريمة مف انتقاؿ السمطات القضائية إلى مكاف يقتضي بالضرورة إما  ةأجنبيأو عدة أقاليـ إقميـ 

       األدلة  جمع المعمومات وأجؿ  أو المجوء إلى االنابات القضائية مف أجؿ إجراء المعاينات الالزمة

ه العناصر ما تتطمب المحاكمة أيضا نقؿ كؿ ىذك ،ا التحقيؽ مع الضحاياكذ سماع الشيود و و الوثائؽ و

إلى توفير مبالغ مالية معتبرة التخاذ كؿ اإلجراءات  يحتاج كؿ ذلؾ و ،الجزائيةإلى الدولة محؿ المحاكمة 

 الالزمة في متابعة الجرائـ الدولية .

يف األربعة أماـ القضاء البمجيكي سماع يمحاكمة الرواند فقد ثبت مف خالؿ الممارسات العممية في      

مف الشيود  العدد األكبر بينما يقيـ ،ألمانيا سويسرا و و ،شاىدا منيـ مف يقيـ عمى اإلقميـ البمجيكي 571

كما  ،حيث تحممت الحكومة البمجيكية مصاريؼ نقميـ إلى بمجيكا ،نديور الب وعمى اإلقميـ الرواندي 

عمما أف التحقيؽ القضائي  ،المدة التي استغرقتيا المحاكمة ،أسابيع 6تحممت تكاليؼ اإلقامة طيمة مدة 

كما كاف  ،237عثات مف لجاف التحقيؽ إلى روانداسنوات والدي استوجب ب 5في ىده القضية استغرؽ مدة 

ا كذ الرواندي و قضية العقيد السابؽ " نتوياىؽ "شاىدا مف رواندا في  551عمى عاتؽ بمجيكا تأميف نقؿ 

 .238أشير 3تأميف إقامتيـ عمى اإلقميـ البمجيكي مدة المحاكة التي استغرقت 

فيي باىظة الثمف لما يتطمبو مف وسائؿ عمؿ تكوف إف آلية االختصاص الجنائي العالمي و عميو ف     

ىو ما يدفع بالدوؿ إلى  و القضائية خاصة منيا اإلجرائية،تتطمب مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ كؿ اإلجراءات 
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- Anne-Marie Mouradian, Le Génocide en procès a Bruxelles, Le monde du 19/04/2001 . 
238

 voir, Julien Clemencoit, Génocide au Rwanda : la justice belge condamne l’ex officier Ntuyhaga à 21 ans de 
prison, in http://www.afrik.com/article12062.html.   
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تأجيؿ المحاكمات الجنائية أو التنصؿ مف اتخاذ إجراءات المتابعة بالرغـ مف توفر كؿ الشروط لتحريؾ 

 فييـ بارتكاب جرائـ اإلرىاب الدولي أو باقي الجرائـ دولية خطيرة.لمشتبو الدعوى العمومية ضد ا

إناطة تقرير مصيره  قد أدى العجز المالي لمحكومة السنغالية إلى تأجيؿ محكمة "حسف حبري " و و    

الصادرة في دورة  2116جانفي  24حيث جاء في الالئحة المؤرخة في  ،لمنظمة الوحدة اإلفريقية

  .239"لالزمة لبداية محاكمة " حسف حبريأف عمى الرئيس السنغالي اتخاذ اإلجراءات ا ،الخرطوـ

" أف السنغاؿ غير قادرة عمى 2118أكتوبر  54و قد صرح الرئيس السنغالي أماـ الصحافة بتاريخ       

 ، و لقد استغمت240"حاكمة و أنو سيطمؽ سراح حسف حبريتوفير المبالغ المالية الضرورية إلجراء الم

ا الوضع المالي في تبرير طمبيا أماـ محكمة العدؿ الدولية في عريضة افتتاح الدعوى المؤرخة بمجيكا ىذ

ظية بشأف إبقاء "حسف حبري " عمى اإلقميـ مف أجؿ استصدار إجراءات تحف 2119فيفري  59في 

 . 241لسمطات البمجيكية  والسنغالي إلى حيف الفصؿ في دعوى الموضوع الخاصة بتسميم

مة القانوف الوطني مع لمالئ 2117بمت عمييا السنغاؿ مند فبالرغـ مف التعديالت التشريعية التي أق      

إال أف الحكومة السنغالية استعصت محاكمة " حسف حبري " بسبب عجز توفير  ،متطمبات القانوف الدولي

جراءات األولية لفتح التحقيؽ وقد أعمنت "دكار" أف تكاليؼ اإل ،المبالغ المالية الضرورية لقياـ المحاكمة

مميوف  27حيث وعد االتحاد األوروبي بتقديـ مساعدة مالية تقدر ب  "،مميوف أوروبثالثة  "القضائي تقدر

تقديـ المساعدات المالية الالزمة مف أجؿ محاكمة بسويسرا  بمجيكا و ،كما وعدت كال مف فرنسا ،أورو

 . 242"حسف حبري "
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 -Voir : Albaret  Mélanie, «  Acteurs et interdépendances dans l’affaire Hisséne Habré », Revue Etudes 
Internationales, Vol XXXIX, N°4, décembre 2008 . p 579 . 
240

 -Philipe Weekel, Question concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique Sénégal), 
Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, Tome 113,2009, N°3,p686 . 
241

 - «  La Belgique a souligniez toute fois que le défendeur a fait  état de difficultés financières empêchant 
l’organisation d’un procès contre M. Habré » .Communique de presse N° 13/2009 ? daté le 19/02/2009 . 
242

 - Voir, Béatrice Delzangles , affaire Hasséne Habré porté devant la cour international de justice , in : 
http://www.paperblog.fr . 

http://www.paperblog.fr/
http://www.paperblog.fr/
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مف اتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية في الجرائـ الدولية أماـ تصاعد  بعض الدوؿ تتنصؿإف  و      

المحاكمات الجنائية في ىذا النوع  المعارضيف لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي بسبب ارتفاع تكاليؼ

في " جزائيا  الجنراؿ الشيمي " أوقستوه بينوشيوعندما تـ متابعة ، و تجمى ذلؾ مثال  مف المتابعات الجنائية

 المحاكمة الجنائية بسبب سوء وضعوعمى  ، حيث تظيرت صعوبة إحالة المشتبو فيوسف الثمانيف

العقوبة  قؼ تنفيذىو ما يسبب في كثير مف األحياف وقؼ إجراءات المتابعة الجزائية أو و  و ،الصحي

مبدأ ف فإ ،ائياتحوؿ دوف متابعة المشتبو فييـ جز التي قمة اإلمكانيات المالية ، غير أنو و رغـ  ضدىـ

ا استعصيت محاكمة ذاتو التزاـ التسميـ في حالة ما إذضمف في حد االختصاص الجنائي العالمي ي

، خاصة و أف  بدال مف تأجيؿ محاكماتو ،مدولة التي يوجد عمى إقميميالالمشتبو فيو أماـ المحاكـ الجزائية 

 .ائي و الضحاياح التحقيؽ القضا النوع مف القضايا ليس في صالالتأجيؿ في ىذ

 : استخدام اإلمكانيات المالية في التأثير عمى العالقات الدولية: الفقرة الثانية

أىـ الدوؿ  تسعى الدوؿ العظمى دائما الى منع و عرقمة المتابعات الجنائية ضد أفرادىا و مف بيف       

ال تتياوف في التي التي تعترض عمى متابعة مواطنييا أماـ محاكـ أجنبية الواليات المتحدة األمريكية 

العسكرية في حالة اتخاذ أية دولة إجراءات المتابعة  استعماؿ التيديد بوقؼ المساعدات االقتصادية و

ية أو أماـ أية محكمة جنائية دولية لـ اإلدارييف أماـ محاكـ أجنب الجنائية ضد مواطنييا العسكرييف و

، خاصة بعدما أصدرت قانوف حماية األفراد العامميف بالخدمة العسكرية  تتأسس حسب مصالحيا السياسية

-17-52الصادر ة عف مجمس األمف بتاريخ  5422، و تأكد ذلؾ بموجب التوصية رقـ  243األمريكية

السابقيف التابعيف لكؿ دولة ليست طرؼ في نظاـ الذي يمنح الحصانة لممسؤوليف الحالييف و  2112

جددت  والمحكمة الجنائية الدولية بذريعة مكافحة اإلرىاب مف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية ، 
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، و يطمؽ عميو "قانوف غزو الىاي" ألنو ييدؼ إلى عدـ  2115سبتمبر  55مباشرة بعد اعتداءات ،  2115ماي  19في  ىذا القانوف صدر - 
المحكمة الجنائية الدولية ، كما يسمح باستخداـ القوة لتحرير أي مواطف أمريكي قد يحتجز و يحوؿ دوف تسميـ أو محاكمة أي  المصادقة عمى نظاـ

 أماـ أية محكمة خارج الواليات المتحدة األمريكية. اسبة الحرب عمى العراؽ و أفغانستافأمريكي بمن
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الواليات المتحدة األمريكية طمبيا بتمديد الحصانة لقواتيا العسكرية المشاركة في حفظ السالـ بصدور 

 . 2113في عاـ  5487القرار رقـ 

فقد ىدد عضو الكونغرس األمريكي السناتور " جيسي ىيممز " بوقؼ تحويؿ المساعدات العسكرية       

األمريكية إلى أية دولة تصادؽ عمى نظاـ روما األساسي مف أجؿ إفشاؿ مشروع قياـ المحكمة الجنائية 

مف  اإلدارة األمريكية و لما تمثمو مف خطر المتابعة الجنائية ضد كبار المسئوليف في ،الدولية الدائمة

  .244تيديد مصالحيا اإلستراتيجية في أقطار العالـ 

 المشار إليو  يا الواليات المتحدة األمريكية بشأف قرارات مجمس األمفتقدمالمبررات التي  و تكوف      

الدوؿ  ال يوجد كثير مف أف " عمميات حفظ السالـ التي تخوضيا األمـ المتحدة تتطمب إمكانيات ىائمة وب

مف  يستنتج و ،245التي يمكنيا أف تقدـ كؿ اإلمكانيات العسكرية التي تقدميا الواليات المتحدة األمريكية

يـ بيا الواليات المتحدة األمريكية مشروطة بما سيتنازؿ عنو المجتمع ، أف المساعدات المالية التي تسذلؾ

حيث التمست الواليات المتحدة األمريكية حماية أفرادىا المشاركيف في العماليات الدولية  ،الدولي لصالحيا

كما تولت بشكؿ منفرد محاولة  ،لحفظ السالـ مف المتابعات الجنائية أماـ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

الوسائؿ عمى لؾ بالضغط بكؿ واطنييا أماـ المحاكـ الجزائية ، و ذالبعض في رفع شكاوى ضد م

 حكومات الدوؿ بوقؼ المتابعات الجزائية .

قرارا برفض التحقيؽ في الشكوى   2115فيفري 51حيث أصدر وكيؿ الفيدرالية األلماني في       

شخصيات أخرى  و 246"بعة عراقييف ضد " دونالد رامسفمدمف طرؼ أر  2114نوفمبر 21المرفوعة  في 
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 . على الموقع : 2/3هشام الشرقاوي ، تكرٌس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب بواسطة المحكمة الجنائٌة الدولٌة ، ص مقال :انظر ،  - 

                                                                                            http :www.Katib.org/mode/286      
245

 -James Cunningham : «  Les opérations de maintien de la paix de I’ONU sont importantes si le conseil veut 
remplir son mandat. Or, il n’est pas toujours facile de recruter des pays fournisseurs de contingent «  in 
http://www.droitshumains.org/02oppus07.htm  

246
ً اإلدارة اإلمرٌكٌة ومنها الشكوى المرفوعة أمام تعددت الشكاوى المرفوعة ضد " دونالد رامسفلد " : وضد شخصٌات رسمٌة ف -

 2113بعد أن قضى فً فٌفري  2117وأمام القضاء الفرنسً فً عام  2117وقضاء السوٌد فً عام  2115القضاء األرجنتٌنً فً عام 

                    برفض التحقٌق فً الشكوى المرفوعة ضده بسبب الحصانة الجنائٌة التً كان ٌتمتع بها .                  
                                    انظر لمزٌد من التفصٌل فً الشكوى المرفوعة ضد "دونالد رامسفلد " :                                                            -

-Julien Martin , de passage à Paris , Rumesfeld est attaqué pour torture , in http://www.RUE89.com .  

http://www.droitshumains.org/02oppus07.htm
http://www.rue89.com/
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المعامالت القاسية و الالإنسانية  في حؽ  رتكاب جريمة التعذيب وولة في اإلدارة األمريكية بتيمة امسؤ 

قد أسس رفضو عمى أنو ال يوجد دليؿ عمى رفض  و ،في العراؽ "أبو غريبسجف "مسجونيف في 

 . 247السمطات األمريكية التحقيؽ في األفعاؿ المنسوبة لممتيميف و محاكمتيـ أماـ المحاكـ األمريكية 

 248حيث يرى البعض ،" أماـ القضاء البريطانيقضية متابعة "أوقستو بينوشيو  و فياألمر نفس و       

مف اعتبارات حماية المصالح االقتصادية بيف  لـ يخؿُ  5998نوفمبر  25المؤرخ في بأف قرار الموردات 

 محة.بعد البرازيؿ في تجارة األس كوف ىذه األخيرة تعتبر المتعامؿ الثاني مع بريطانيا ،بريطانية و الشيمي

عمى ليبيا تحت  348/92كما تعد العقوبات االقتصادية التي فرضيا مجمس األمف في القرار رقـ        

مف  ،توصيات الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا بسبب رفض تسميـ المتيميف بتفجير الطائرة المدنية

دية لبعض الدوؿ في الحصوؿ عمى بيف أىـ األمثمة عمى مدى تأثير اإلمكانيات المالية والقوة االقتصا

 القرارات الدولية المرغوب فييا .

مصمحة تطبيؽ  عمى حماية المصالح االقتصادية بيف الدوؿ تعمو نجد غير انو في بعض األحياف      

مثؿ ما تبذلو الواليات المتحدة  الجنائية المنشودة مف خالؿ إعماؿ المبدأ ، تحقيؽ العدالة والدولي القانوف 

    السياسية  اتاألمريكية مف جيود في رفض كؿ قانوف يعمو قانونيا الداخمي مستعممة في ذلؾ الضغوط

متى  مع الدوؿ خاصة منيا دوؿ العالـ الثالث و الدوؿ العربية عمى وجو الخصوصالمالية في عالقاتيا  و

جة القضية الفمسطينية ) تقرير غولدستوف( و حربيا عمى في معال كاف ذلؾ ال يخدـ مصالحيا الوطنية

في بعض القضايا عمى وجو  ميماو رغـ ذلؾ عرؼ االجتياد القضائي األمريكي تطورا  العراؽ،

نقض المحكمة  بعض التطبيقات القضائية المعروفة مثؿ مف خالؿالخصوص بشاف رعايا دوؿ أجنبية 

 " بتأسيس المتابعة الجنائية في الشكوى المرفوعة ضد وزير الدفاعالعميا األمريكية حكـ محكمة " فيرجينيا 

ىو ما ولد خوفا في الوسط السياسي  و ،رئيس الوزراء الصومالي السابؽ بتيمة ممارسة التعذيب و
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 - Voir, IRAQ/USA : Affaire Rumsfeld, in : www.FIDH.org p 12/38 . 
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 _ Anne Muxart, Immunité de ex-chef d’Etat et compétence universelle, Op.Cit., p 5/51 . 
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ذلؾ أف حكـ المحكمة العميا قد ألغى الحصانة  ،األمريكي مف تطبيؽ الدوؿ األجنبية لمبدأ المعاممة بالمثؿ

ىذا  غير اف، 249السابقيف في حالة اتياميـ بجرائـ التعذيب  قادة الدوؿ األجنبية الحاليف والجنائية ل

ىذه األخيرة لف تتخمى  و اف ، ردود فعؿ اتجاه الواليات المتحدة األمريكية لـ يرتب أيةاالجتياد القضائي 

 عف سياستيا في استعماؿ كؿ الوسائؿ لحماية مصالحيا السياسية واالقتصادية .

 صة الفصل الثانيخال

المحاكمات الجنائية التي خاضتيا بعض  بالرغـ مف المتابعات وو نستخمص مما سبؽ عرضو أنو       

فإنو يبقى إعماؿ مبدأ االختصاص  األشد خطورة عمى المجتمع الدولي ،محاكـ الدوؿ ضد مرتكبي الجرائـ 

و في ترسيخو ، باإلرادة السياسية لمدوؿ في تنظيـ المبدأ العالمي محدود التطبيؽ و ذلؾ الرتباطو  الجنائي

كما أف عدـ  اإلرىابية و باقي الجرائـ الدولية ،كاختصاص جنائي في المتابعة ضد مرتكبي الجرائـ 

الجرائـ إال بتدخؿ السمطات تمؾ اعتراؼ بعض الدوؿ فيما بينيا باإلجراءات القضائية المتخذة ضد مرتكبي 

 كما أف ،الحاؿ في جرائـ اإلرىاب الدولي يعد مف أىـ العوائؽ التي تعيؽ إنفاذ ىذا المبدأالسياسية كما ىو 

و ىيمنتيا في اتخاذ قرارات دولية و سيطرتيا ظاىرة تغميب مصالح دولة واحدة أو جماعة مف الدوؿ 

الجنائية الة عمى حساب تحقيؽ العدالسياسة الجنائية الدولية أمر يحد مف تفعيؿ المبدأ ، ألف ذلؾ يكوف 

المعيار المعتمد في  باعتبارهالعقاب  وضع حد إلفالت المجرميف مف المحاكمة و التي ترمي إلىالعالمية 

عمى   خطيرة دوف غيرىـالدولية اإلرىاب و الجرائـ الإحالة بعض مف المشتبو فييـ بارتكاب جرائـ 

  المحاكمة.

 

 

 
                                                           

، على الموقع : 3/3انظر ، محمد المنشاوي ، قضاٌا التعذٌب ، ص  _
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 خالصة الباب الثاني

يكتسي مبدأ االختصاص الجنائي العالمي أىمية قصوى في القضاء عمى ظاىرة اإلفالت مف       

عمى المجتمع الدوؿ بصفة خطورة الجرائـ الدولية األشد  باعتباره جريمة مفالعقاب في الجرائـ اإلرىابية 

جب بمو  أوجرائـ ترفضيا شعوب العالـ و تحرميا معظـ التشريعات الوطنية لمدوؿ  بوصفياعامة 

وخيمة و مساس  آثارالقانوف الدولي العرفي لما تخمفو مف  أواالتفاقيات الدولية التي تتصدى لمظاىرة 

 بالحقوؽ األساسية لإلنساف.

يـ الذي تمتـز بو الدوؿ بتشريعو يس فالقضاء الجنائي الوطني بموجب االختصاص الجنائي العالمي      

مكاف  أيالجرائـ الدولية في باقي  أوة اإلرىاب الدولي و يسمح بمحاكمة أي شخص يكوف قد ارتكب جريم

أو إف بعض الدوؿ ال تسمح قوانينيا  ، آخرإلى نفيذه يظؿ صعبا الختالفو مف بمد ف تمف العالـ، و أل

أو اإلقميمية المتعمقة تقوـ الدوؿ بتبنيو عف طريؽ التصديؽ عمى االتفاقيات الدولية  أفبتطبيقو فكاف لزاما 

إلتاحة الفرصة لقضائيا الوطني بممارسة اختصاصاتو القضائية عمى تمؾ الجرائـ بغض اوف بتبادؿ التع

و التي يمكف إزالتيا ، التي تعتريو في شقيو السياسي أو المالي النظر عف الصعوبات العممية و التطبيقية 

وطات المناوئة بتكثيؼ التعاوف بيف الدوؿ و توفير وسائؿ إعماؿ و تنفيذ المبدأ و عدـ السماح بالضغ

 و .لتكريس

رغـ التحفظات و المعوقات التشريعية و  القضائية و السياسية و المالية لمحد مف االختصاص       

العالمي فانو يتالءـ مع اإلبقاء عمى التشريعات الوطنية و خصائصيا ، لذا يمكف تنفيذه عمميا رغـ 

أحيانا و ىذا بسبب تغميب الطابع السياسي عمى تعارضو مع المصالح السياسية و االقتصادية التي تعيقو 

بعض الجرائـ الدولية مثؿ جريمة اإلرىاب الدولي و ىذا ناجـ عف السياسة المزدوجة ذات المكياليف مما 

 يحدوا بكثير مف الدوؿ إلى رفض المبدأ رفضا شديد و قاطعا تبعا لمصالحيـ.
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اء عمى ظاىرة اإلفالت مف العقاب و متابعة إف مبدأ االختصاص العالمي ما زاؿ مبدأ ميما لمقض    

مرتكبي جرائـ اإلرىاب الدولي ، فيو يشكؿ نموذج فعاؿ بعيدا عف استخداـ العنؼ المضاء لمحاربة ظاىرة 

اإلرىاب الدولي التي تقمؽ المجتمع الدولي كونو وسيمة مكافحة و ردع مع إمكانية رفع الدعاوى و فتح 

 مؾ الجرائـ و انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني بصفة عامة . التحقيقات الجنائية عند حدوث ت
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  ةــــــــــــاتمـخال

موصولة الحلقات و  ، و هي اإلرهاب الدولي ظاهرة من الظواهر االجتماعية التي ترتكز على العنف يعد

ليست حديثة النشأة كما يتصور البعض وما نعاني منه اليوم من  ، كما أنها مستمرة األعمال و التتابع

  .اإلرهاب الماضية الذي عانت منه مجتمعات األمسانتشار للجرائم اإلرهابية إال حلقة من حلقات 

إلرهابية سواء في القانون إن المجتمع الدولي و رغم عدم وجود تعريف محدد لإلرهاب و األعمال ا      

االتفاقي أو العرفي قام بوضع اتفاق دولي شامل لمناهضة األعمال اإلرهابية و دعم جهود التعاون  الدولي

ئم بين أعضاء العمل و التنسيق الدااإلرهاب والمنظمات اإلرهابية و ذلك بال الدولي لمكافحة أعم

وسائل دولية بما يتالءم مع تطور العمليات اإلرهابية و تبادل المعلومات و  المجموعة الدولية حيث أنشأت

  .2001من سبتمبر  11دعم جهود المراكز األمنية المتخصصة في الظاهرة خاصة بعد أحداث 

 إلىالمختلفة هي أنشطة تهدف  اإلرهابيةو الممارسات  أناإلرهابعلى  التأكيدمن الضروري إنهو        

للدول و أمنها و تزعزع  اإلقليميةللفرد و تهدد السالمة  األساسيةو الحريات  اإلنسانتقويض حقوق 

خطوات الزمة  اتخاذ، و كان لزاما على المجتمع الدولي  ديمقراطيةاستقرار الحكومات المشكلة بصورة 

و الحد منه ثم القضاء عليه ، و ال يكون ذلك باستخدام القوة كحل عسكري و هو  اإلرهابلمنع انتشار 

تم ما مثلأخرHانتهاكات  إلىيؤدي  ماخيار صعب لما له من تأثير على حقوق اإلنسان و حياة الفرد و 

أو محاربة التنظيمات  إلرهاب ،أفغانستان باسم مكافحة اأثناء حرب أمريكا في العراق و مالحظته 

بتفعيل آليات  و إنما يكون، اإلرهابية الجديدة كالقاعدة و داعش في العراق و سوريا و دول عربية أخرى

هيئة  و هو المبدأ الذي دعت إليهمن العقاب  اإلفالتقانونية تكون فعالة للحد منه و من انتشار ظاهرة 

ول فيما بينها على إبرام اتفاقيات دولية تدعم مسعى األمم عملت الداألمم المتحدة ، و لهذا الغرض 

  .المتحدة في مكافحة اإلرهاب إلى جانباتفاقيات ثنائية فيما بينها 
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و تستمد الدول آليات المكافحة إما من القانون الدولي الجنائي باعتباره المصدر العام في إطارمبادئ األمم 

من صوره تسليم المجرمين  الذيتكريسا لمبدأ التعاون الدولي  المتحدة و االتفاقيات المتعلقة باإلرهاب

تنفيذ اإلنابات القضائية الدولية قصد إما عن طريق و لمحاكمتهم أمام محاكمها الداخلية أو الدولية ،

تسهيل إجراءات القبض و تقديم المتهمين للمحاكمة و حماية الشهود و الضحايا رغم ما يعتري ذلك من 

و إجرائية، أو من القانون الدولي اإلنساني الذي يلقى مجال تطبيقه أثناء نشوب عوائق موضوعية 

النزاعات المسلحة كونه يضمن التمييز بين المدنيين و المقاتلين خاصة بالنسبة للدول التي صادقت على 

و التي بموجبها تصبح ملزمة بتطبيقه في تشريعاتها الداخلية ، ن البروتوكولين اإلضافيي اتفاقيات جنيف و

تتخذ التدابير و األحكام الالزمة لمتابعة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة التفاقيات  أنو 

  .و توقيع العقاب  الختصاص العالمي أو الشامل مالحقتهمجنيف، كما يقع على واجب الدول بموجب ا

ائية العالمية تنفيذا لمبدأ االختصاص الجنائي العالمي مبدأ أساسيا لضمان عدم تعتبر الوالية القضو  

الذي يمنح بمقتضاه ألي دولة واجب و حق ممارسة  لمجرمين من العقاب و ضمان الردعإفالت ا

، و هذا بالرغم من عدم و باقي الجرائم الدولية اختصاصها القضائي الجنائي على الجرائم اإلرهاب الدولي

التي تناولت ظاهرة اإلرهاب أو في نظام  الدولية أو الثنائيةبصفة صريحة في بنود االتفاقيات ذلك ج إدرا

المحكمة الجنائية الدولية على أنها من الجرائم الدولية التي تخضع لنظامها بالرغم من وجود مناداة قوية 

ارضة نظرا لما  لقيت مع لكعديالت التي قد تدرج بمناسبة ذبإدراجها في نظامها األساسي بموجب الت

التي تستعمل المعوقات االقتصادية و السياسية لعدم حث الدول على تبني  شديدة خاصة من الدول الكبرى

عن طريق سن قوانين خاصة تمنع ذلك، و عليه لم يبلغ  ، أونظام عالمية االختصاص في تلك الجرائم 

ك األسباب من جهة و عدم وجود توافق دولي حول هذا المبدأ ذروته في جرائم اإلرهاب الدولي نظرا لتل

ال حركات التحرر من جهة أخرى و مفهوم اإلرهاب و تحديد عناصره و ارتباطه بالجرائم السياسية و أعم

  .ا تجاهل بعض الدول تفعيل المبدأ في تشريعاتها الوطنية كذ
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التعاون الدولي في مجال إن تلك العراقيل أدت إلى قصور في توحيد المفاهيم و عدم تكريس       

القضاء على جريمة اإلرهاب الشيء الذي جعل من انتشارها سهال، و لقي مجاالت و فضاءات مناسبة 

النتشاره و انتشار المنظمات اإلرهابية و كما كان له اثر في تبادل التعاون فيما بينها، خاصة في البلدان 

ان و أفغانستان و دول الخليج بصفة عامة و كلها العربية مثل العراق و سوريا و دول أخرى مثل باكست

دول من العالم الثالث، إضافة إلى المنظمات اإلرهابية مثل الجماعات اليمينية المتطرفة و االنفصالية 

  .  المنتشرة في أوروبا

و رغم نجاح بعض الدول في تكريس و تطبيق مبدأ االختصاص الجنائي العالمي بموجب أنظمتها       

رغم من وجود صفة عامة ، و بالة لمتابعة مرتكبي جرائم اإلرهاب الدولي و الجريمة الدولية بالوطني

متابعات ضد مرتكبي تلك الجرائم يبقى إعمال مبدأ االختصاص الجنائي العالمي له أهمية بالغة في 

القضائية التي  وديته في جريمة اإلرهاب الدولي باالعتماد على التجاربالمتابعة و العقاب بالرغم من محد

أعضاء المجموعة  كرست المبدأ و جعلها كاجتهادات لتأسيس المتابعات عليها بغض النظر عن إخفاقات 

و ظلت هناك في جريمة اإلرهاب الدولي ، الدولية في وضع اتفاقا واسعا يحظى بتأييد واسع النطاق 

  .مخاوف كبيرة إلفالت مرتكبي تلك الجرائم من المتابعة و العقاب 

هناك إمكانية حدوث اتفاق دولي بإدراج جريمة اإلرهاب الدولي في نظام المحكمة  و نظرا ألن      

و امتداد اختصاصها بموجب تعديل في نظامها األساسي على أال تحل المحكمة في  ،الجنائية الدولية

ذي تنظمه شمل من االختصاص التكميلي الختصاص العالمي الشامل باعتباره أجميع الحاالت محل اال

مكمال للقضاء الوطني في حالة إخفاقه بإحالة مرتكبي تلك الجرائم على  والمحكمة الجنائية الدولية 

وهذا انطالقا من فكرة عدم إفالت المجرمين من العقاب و الحد من الحصانات ، قضائها الجنائي الوطني 

  .العمليات اإلرهابية  و الالعقاب لحماية مصالح المجتمع الدولي من تهديدات اإلرهابيين و
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كبيرا من  اقسط تأخذخلصنا إليها بعد دراستنا لهذه الظاهرةالتي و يمكن أن نخرج ببعض التوصيات التي 

أيضا القانون الدولي  و النشاطات الدبلوماسية للدول و دارسي القانون الدولي الجنائي و، النقاش 

  :بعدد من التحديات و التناقضات ومنها ن مسألة مكافحة اإلرهاب ال تزال تصطدم اإلنساني أل

سواء كان الفعل اإلرهابي بجميع عناصرها و مميزاتها ضرورة اعتبار جريمة اإلرهاب دولية   - أ

و تندرج ضمن الجرائم الدولية بغض ،محليا أو دوليا ألنها تشكل تهديدا للسالم و األمن الدوليين 

 .النظر عن القوانين الداخلية للدول

ين اإلرهاب الذي يرتكب ضد المدنيين سواء في النزاعات الداخلية في وقت السلم التمييز ب يجب  - ب

 .أو الحرب و بين باقي األعمال األخرى المشروعة كحالة تقرير المصير

د له  -  ج و ضرورة اإلحاطة الكاملة بكل أعمال اإلرهاب من خالل اتفاق دولي يتضمن تعريف موح

 .جهود دولية و إقليمية لمكافحة اإلرهاب الدوليتعزيز التعاون فيما بين الدول و بذل 

ضرورة تبني مبدأ االختصاص الجنائي العالمي في تشريعات الدول باعتباره آلية قانونية فعالة   - د

 .للقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب و محاكمة مرتكبي جرائم اإلرهاب الدولي أينما كانوا

و ، و باإلشكالية الجوهرية محل المناقشةن تكون هذه الدراسة قد ألمت بالموضوع ل أمنأ و في األخير

هاب و النظرية و القانونية إسهاما منا في إثراء البحث العلمي حول ظاهرة اإلر  ا منهاشملت جميع جوانبه

 .بشكل كبير عاني منهما المجتمع الدولياإلفالت من العقاب اللذان ي
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  2003جزائر، الطبعة األولى، الالنشر و التوزيع، 

 

 سكاكنيباية،العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق اإلنسان، دار هومة،  - 

 . 2003، )ط .د(الجزائر،
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 دار  ،دراسة في القانون الدولي العام ،اإلرهاب و اإلرهاب الدولي ،سهيل حسين الفتالوي /د -

  . 2002،الطبعة األولى ،بغداد ،الشؤون الثقافية العامة

 ، لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،اإلنسانيةالجرائم ضد  ،سوسن تمر خان بكـة -

  .2006 ،الطبعة األولى

 مصر،     صالح الدين جمال الدين، إرهاب ركاب الطائرات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، -

 .2004، ) ط.د(                 

 الطبعة األولى، القاهرة ،دار النهضة العربية ،االختصاص الجنائي العالمي ،طارق سرور -

 .2006مصر 

 عبد الرحمان أبو بكر ياسين، اإلرهاب باستخدام المتفجرات، المركز العربي للدراسات األمنية  -

 .1991 ،)د ط( ،والتدريب، الرياض

 ، أبحاث في القانون الدولي الجنائي ،دار هومة للطباعة و النشر، عبد العزيز العشاوي - 

 .، الجزء الثاني 2006الجزائر ، الطبعة األولى ،

 ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،في القانون الدولي اإلنسانحقوق  ،عبد العزيز العيشاوي -

 . 2009،الجزائر ،األولىالطبعة 

 القانون الدولي متخصصة فيدراسة ،الجنائية الدولية  المحكمة ،جازيحعبد الفتاح بيومي ال -

  العامة للجريمة الجنائية الدولية نظرية االختصاص القضائي ،الجنائي النظرية 

  .2008 ،)د ط(،تمصر، مطابع شتاالقاهرة ،،للمحكمة، دار الكتب القانونية

د (مصر، اإلسكندرية،،يدار الفكر الجامع ،المحكمة الجنائية الدولية ،عبد الفتاح بيومي حجازي -

  .2005،) ط

 .نشر، بدون سنة القاهرة عبد الفتاح مراد، اإلتفاقيات العربية الكبرى، دار الكتاب الحديث، - 
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 ديوان  ،معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانيةالدولية  العدالة الجنائية ،عبد القادر البقيرات - 

 .2005 )ط.د ( ، الجزائر ،المطبوعات الجامعية

 مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانين  ،عبد القادر البقيرات -

  .2004 ،الطبعة األولى ،الجزائر،الديوان الوطني لألشغال التربوية ،الوطنية

 النظام الدولي الجديد الثابت و المتغير ديوان المطبوعات  ،عبد القادر رزيقالمخادمي - 

 . 2006ائر، الطبعة الثالثة، الجز معية، الجا

 ، مصر، القاهرة ،الجزء األول ،دراسات في منع الجريمة و العدالة الجنائية ،عبد الكريم درويش -

  .1998 ،) د ط(

 جنائي، ديوان المطبوعات المقدمات األساسية في القانون الدولي ال عبد اهللا سليمان سليمان، - 

 . 1992الجامعية، الجزائر، 

 ،دار دجلة ،دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان ،عبو سلطانعبد اهللا علي  -

  . 2010،الطبعة األولى ،األردن

 ،عمان ،دار دجلة ،دور القانون الدولي في حماية حقوق اإلنسان ،عبد اهللا علي عبو سلطان/د -

  . 2010، الطبعة األولى

 ،  الطبعة األولى،  القاهرة ،مكتبة مدبولي ،دراسة تحليلية ،اإلرهاب السياسي، عبد الناصر حريز -

  .1996، )د ط(

 مطبعة ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،عبد الواحد عبد القادر -

  . 1995 ،) د ط(القاهرة ، مصر،القاهرة والكتاب الجامعي،جامعة 

 دار ) دراسة تحليلية تأصيلية ( اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  ،عال عزت عبد المحسن -

  . 2010لقاهرة،مصر، الطبعة األولى، ا ،النهضة العربية
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 ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية ،علي خلفة الشرعة -

 . 2012،األردن ،الطبعة األولى

 المحاكم الدولية  ،أهم الجرائم الدولية ،القانون الدولي الجنائي ،علي عبد القادر القهوجي -

  .2001منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت،لبنان، ،الجنائية

 المؤسسة الجامعية  ،االتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي ،علي محمد جعفر  -

  .2007الطبعة األولى، النشر و التوزيع، بيروت، لبنان ،للدراسات و 

 علي محمد جعفر، مكافحة الجريمة، مناهج األمم المتحدة والتشريع الجزائي، المؤسسة الجامعية  -

 . )د ت ن(، لبنان ،للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

 لمطبوعات الجامعية، ديوان ادولي اإلنساني الممتلكات المحمية، القانون ال عمر سعد اهللا، - 

 .2008، )د ط(الجزائر ،

 المؤسسة  ،تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي المعاصر ،عمر سعد اهللا -

  .1986للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى،  الوطنية 

 عمر سعد الهويدي، مكافحة جرائم اإلرهاب في التشريعات الجزائية،دراسة مقارنة، دار وائل  -

 . 2011للنشر،عمان ،األردن، الطبعة األولى،

 دار  ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،عمر محمود المخزومي -

 . 2008للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، األردن، الثقافة 

 ) المحتويات واآلليات(قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية  - 

 . 2005، )د ط(،الجزائر ،لتوزيعدار هومة الطباعة و للنشر و ا

 قدري حنفي ، العنف بين سلطة الدولة و المجتمع ،الهيئة العامة المصرية للكتاب ، القاهرة ،  - 

 . 2012،)د ط(مصر ،
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 ليندة بن طالب، غسل األموال و عالقته باإلرهاب دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -

 . 2011،) ط.د( اإلسكندرية، مصر،

 ،بيروت ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،القانون الدولي اإلسالمي) الهند( الفقه اإلسالمي  مجمع -

  . 2012،األولىالطبعة 

 )د ط( ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،القانون الدولي العام ،محمد المجذوب -

2003.  

 وائل للنشر، الطبعة  محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار -

 .2004جامعة آل البيت، األردن، األولى، 

  .2002 ،مصر،القاهرة ،دار النهضة العربية ،المحكمة الجنائية الدولية ،محمد شريف بسيوني -

 منشأة المعارف  ،قانون السالم ،األحكام العامة في قانون األمم ،محمد طلعت الغنيمي -

  .1970،الطبعة األولى ،مصر ،اإلسكندرية

 محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم -

  1989الطبعة األولى، القاهرة، مصر، ،دار النهضة المصرية ،وجرائم الحرب

 دار العلم للماليين  ،الطبعة األولى ،دراسة قانونية نافذة ،اإلرهاب الدولي ،محمد عزيز شكري -

  .1991،) د ط(، لبنان ،بيروت

 جامعة نايف العربية  ،مركز الدراسات والبحوث ،جرائم غسل األموال ،محمد محي الدين عوض -

  . 2004 ،) د ط(،الرياض ،للعلوم األمنية

 اإلرهاب الدولي في القانون الجنائي على المستويين الوطني و  ،محمد مؤنس محب الدين -

  .1987سنة دار الفكر العربي، بدون طبعة، ،الدولي

 اإلرهاب في القانون الجنائي دراسة قانونية مقارنة على المستويين  ،محمد مؤنس محب الدين -
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  .1983 ،األولىطبعة، القاهرة، مصر،المكتبة االنجلو مصرية ،الوطني والدولي

 دار  ،دراسة تطبيقية على مكافحة غسيل األموال ،مكافحة اإلرهاب الدولي ،محمد نصر محمد -

 .2012 ،الطبعة األولى ،األردن،للنشر و التوزيعالراية 

 محمد سامي الشوا ، ثورة المعلومات و انعكاساتها على قانون العقوبات ، دار النهضة العربية  -

 .1998القاهرة ،مصر، د ط ، 

 منشورات زين  ،المفهوم القانوني لإلرهاب دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ،محمود داوود يعقوب -

 . 2011،لبنان، الطبعة األولى بيروت ،،الحقوقية

 محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -

 .2004،) د ط(مصر، 

 ،دار الفكر الجامعي ،الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد ،محمود صالح العدلي -

  .  2003 ،)د ط(مصر ، ،اإلسكندرية

 ، القاهرة دار الكتب القانونية ،اإلرهاب في ضوء القانون الدولي ،عبد الرحمن زيدان قاسم مسعد -

  .2008مصر،

 عمان  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب ،مشهور بخيت العريمي -

 . 2009،الطبعة األولى ،)األردن(

 وسائل مكافحته في القانون الدولي و جوانبه القانونية منتصر سعيد حمودة، اإلرهاب الدولي و  -

 .2006 ،)ط.د(،مصر، العام والفقه اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية

 النظرية العامة للجريمة الدولية و أحكام  ،المحكمة الجنائية الدولية ،منتصر سعيد حموده -

 2006مصر،الدولي الخاص، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، القانون 

. 
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 ،العربية دار النهضة،اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ،نبيل احمد حلمي -

  .1988الطبعة األولى، مصر،،القاهرة

 .1988،) د ط(مصر، نبيل أحمد حلمي، اإلرهاب الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، -

  .2007،) د ط(،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،وثائق المحكمة الجنائية الدولية ،نبيل صقر -

 نزيه نعيم شالال، اإلرهاب الدولي والعدالة الجنائية دراسة تحليلية قانونية مقارنة، منشورات  -

 .2003الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان ، بيروت، الحلبي 

 دار هومة اخلي، حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي و القانون الد بن علي، يحياوي نورة - 

 .2006،الطبعة الثانية طباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،لل

 ومسؤولية شركات الطيران، دار الفكر العربي، يحيى أحمد البنا، اإلرهاب الدولي  -

 .1994 ،) د ط(مصر،اإلسكندرية،

 2005، )د ط(هومة للنشر، الجزائر، التعاون القضائي و القانوني، دار  اتفاقياتيوسف دالندة، - 

 نشر و التوزيع، دار هومة للطباعة وال ،الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ،يوسف دالندة - 

 . 2005، )د ط(الجزائر،

 :الجامعية المدكرات

 الدولي، مذكرة لنيل شهادة دخالفي سفيان، مبدأ االختصاص العالمي في القانون الجنائي -

 كلية الحقوق، جامعة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، 

 .2008الجزائر، 

 رابية نادية، مبدأ االختصاص العالمي في تشريعات الدول، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  -

القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في 

2011. 
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 : األبحاث و المقاالت باللغة العربية

 أحمد إبراهيم محمود، اإلرهاب الجديد، الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية،  -

 .2002 ،صرم ،، األهرام147مقال منشور بمجلة السياسة الدولية، عدد 

 احمد إبراهيم مصطفى سليمان،مستشار األكاديمية الملكية للشرطة،حتمية التعاون الدولي  -

  األمني لمواجهة اإلرهاب المنظم و المردودات االيجابية، مجلة مركز 

  . 04،ص2009، سنة بدون عدد  األردن،اإلعالم األمني،

 أحمد عيساوي، مفهوم اإلرهاب في القرآن الكريم، كلية العلوم االجتماعية و العلوم  -

: جامعة باتنة، الجزائر،على الموقع االلكترونياإلسالمية، 

. id=26329-http://www.dahsha.com.viewarticle.php 

:  على الموقع ،المحكمة الجنائية و العدالة المؤجلة، إدريس لكريني -

http// :Drissgargini.Maktoob.blog.com 

 أسامة الغزالي حرب، ورقة عمل مقدمة أمام ندوة اإلرهاب ومشكالت التحرير والثورة في  -

  الثالث، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية، العالم

 .1986، 03رقم سلسلة حوار الشهر، 

  حسن طاهر، االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، مقال منشور بمجلة األمن والحياة، العدد  -

  .45، ص1999أكتوبر                         205

 عبد الصمد سكر، الجهود الدولية لمكافحة اإلجرام المنظم في ضوء مبادئ القانون الجنائي  -

  17مصر،العدد القاهرة،أكاديمية الشرطة،لة بحوث الشرطة، الدولي، مج

 .342،ص2000،جانفي

 المستشار القانوني ألوروبا الشرقية في اللجنة الدولية للصليب األحمر ( كزافييه فيليب  -
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 و سترن  3و أستاذ القانون الدولي في جامعتي اكس مرسيليا ،بموسكو

 ، مبادئ االختصاص العالمي و التكامل، و كيف يتوافقان، المجلة )كيب

 . 87، ص 2006، جوان 862، العدد 88األحمر، مجلد الدولية للصليب 

  . 3201-02- 25ليوم  ، الجزائر ،جريدة الشروق اليومي ،عبد الوهاب بوكروحل:صحفيمقال  -

  :و القوانين الوطنية الدولية المواثيق

  :الدولية المواثيق

 . 1970اتفاقية مكافحة االستيالء غير المشروع على الطائرات لعام  -

 .1971سالمة الطيران المدني لعام اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد   -

التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل  -

 .1997ديسمبر 15

  1999االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام  -

 . المتعلقة بردع اختطاف الطائرات 1970اتفاقية الهاي لعام  -

 . 1971االتفاقية الدولية المتعلقة بردع الجرائم المرتكبة ضد الطائرات المدنية لعام  -

  :االتفاقيات اإلقليمية

 1977االتفاقية األوروبية لقمع و تمويل اإلرهاب لعام -

  1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  -

 2006الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد بتونس في ماي  -

  1999لمنع اإلرهاب و محاربته لعام  اإلفريقيةاتفاقية الوحدة  -

  :الوطنية التشريعات

 قانون العقوبات -
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 قانون اإلجراءات الجزائية -

 1999- 05-13المؤرخ في  08- 99قانون الوئام المدني رقم  -

 2006فيفري  27المتضمن ميثاق السلم و المصالحة المؤرخ في  01- 06األمر  -

المتعلق بمكافحة التهريب المعدل و المتمم  2005اوث 23المؤرخ في  06-05األمر رقم  -

 . 2006- 12- 26المؤرخ في  24-06و بالقانون رقم  09- 06 باألمر

و تمويل  األموالالمتعلق بالوقاية من تبييض  2005فيفري 06المؤرخ في  01- 05قانون رقم  -

 اإلرهاب و مكافحتها

 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -

 01-05الذي يعدل و يتمم قانون رقم  2015فيفري  15المؤرخ في  06-15قانون  -

 اإلرهاب و مكافحتهااألموال و تمويل المتعلقبالوقاية من تبييض 

 155-66المعدل و المتمم لألمر رقم  2015جويلية  23المؤرخ في  02- 15األمر  -

  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية

  :القواميس و المجامع اللغوية

 شرح صحيح البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة  ،فتح الباري ،العسقالني حجرابن  -

  .11جزءسوريا ،،قشدم،دار الصحابة

 ،دار المعرفة ،تفسير القرآن الكريم) الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل( ابن كثير -

 بيروت، 

  .الجزء األول 1987الطبعة األولى، ،لبنان

  .1981،دار الفكر للطباعة و النشر  ،17جزء 09مجلد  ،صحيح مسلم، بشرح النووي -
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