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 الدولي   اإلرهابالمسؤولية الدولية عن جرائم 
 :إعداد

 جنان حسين إبراهيم الوحيدي
 : إشراف

 الدكتور بالل حسن الرواشدة 
ية  صالملخ    باللغة العرب

الضوءعلىهذهللحدودفكانالبدمنتسليطوسهولةعبورهايةاإلرهابنظرًالخطورةالجرائم
وبيانمدىمسؤوليةالدولعنهذهاعدالداخليةوالدوليةذاتالصلةبهاوبياناألحكاموالقوالجرائم

بوصفها للحدود العابرة الجرائمالجرائم هذه انتشار عن عنإإذمسؤولة وخروجها تقصيرها ن
عدالقانونالدوليالتيحثتالدولعلىاتخاذإجراءاتمعينةالتزاماتهاالدوليةوالسيماأحكاموقوا

الجرائم لهذه المسؤللتصدي الدوليةيحملها مساتوصلكما.ولية تصور إمكانية إلى الدولةءنا لة
جنائيًانتيجًةلمخالفتهااللتزاماتهاالدوليةوالتيتفترضإيقاععقوباتجنائيةتتناسبوطبيعةالدولة

،قطعالعالقاتالدبلوماسيةمثالًأوعضويةالمنظماتالدوليةبوصفهاشخصمعنويكالطردمن
أهمها أمور بعدة الدراسة هذه أوصت الدولة،كما فيتحميل الطرف للمسؤوليةالمعاهداتغير

أحدمصادرعلىاعتبارهذهالمعاهدات،اإلرهابالمنظمةلجرائمهاماخالفتأحكامإذاالدولية
القانونالدوليالمعاصرأقرهاالتيمقيدةنظريةالسيادةالستنادإلىباالالعاموذلكوالقانونالدولي
با تقضي وقواعدوالتي بأحكام الدول إرادتلتزام بغير الدولي حاالتالقانون في وذلكاستثنائيةها

.لحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينل

 الدولة. الدولي،  اإلرهاب الدولية،المسؤولية  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 
 باللغة اإلنجليزية  صالملخ  

Because of The Danger of Some terrorist crimes which can cross the  borders 

easily, it was necessary to shed light on these crimes and clarify the relevant internal 

and international provisions and rules in this regard, and show the extent of the 

responsibility of these countries for these cross-borders crimes,  after the responsibility 

of the perpetrator of these crime, and any failure to abide with international obligations, 

especially the provisions and rules of international community that urged countries to 

take specific measures to deal with these crimes, make them responsible before the 

international community. Which may lead to the criminal accountability of the state. 

which assumes the imposition of criminal penalties depends on the nature of the 

state as a legal person, such as cancelling it's membership or stopping the diplomatic 

relations, and the study recommended the followings; such as considering the states out 

of  international treaties in this regard as states that are fully responsible internationally 

if violates the regulations of the treaties organizing the terrorist crimes, as these treaties 

and agreements as one of the main sources of public international law, based on the 

theory of relative sovereignty approved by contemporary international law, which 

requires states to abide with the provisions and rules of international law without their 

own will in certain cases, in order to maintain international peace and security  .  

Keywords: International Responsibility, International Terrorism, the State .
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 : الفصل األول
 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة  أولا:

إالأنهالمتقفعندحد،عاصرتظهورالبشرأنهاإذقديمةقدماإلنساناإلرهابإنظاهرة

فتكهذهالجماعاتفيتحقيقمطالبهابالقوةومماالازدادفبظهوراألسلحة،معينبلأخذتتنمو

شكلوقد،الحيوانوحتىالبيئةوالمساسبحقوقاإلنسانبأدىاإلرهابشكفيهأنظهورحركات

األفرذلك ألمن خطيرًا واستقرارهاتهديدًا والدول والمجتمعات نرىو،اد عندما ذلك خطورة تتضح

جرائم أياإلرهابمرتكبو يعيرون التيال البريئة األرواح لحجم المرافقاهتمام وقيمة تزهق

نتيجةويكونذلككله،عورباألمنوالطمأنينةالذييفقدوالش،روالممتلكاتالتيتدم والمؤسسات

الفتاكةالمتطورة)منالستخدامالجناةكافةالوسائل التقليديةإلىاألسلحة دونالنظرإلى(القنابل

.اخطورته

قوفأمامهذهالجريمةوالحدإنتطورالدولةوتطورأساليبارتكابالجريمةأدىبضرورةالو

سألآخريفعنصر،حيدعنهذهالجريمةلميعدالفردمرتكبالجريمةهوالمسؤولالوإذ،منها

الجريمة هذه وتفشي انتشار الدولةإذ،الدولةوهو،عن عاتق على الجنائيةيتبن يقع السياسة

مناإلرهابمنعوقوعجرائمتأنأيأنعليها،التيتمنعوتجرمهذهاألفعالالرادعةلهذهالجرائمو

ومنواجبالدولةبعدوقوعهذهالجريمةأنتقومبقمعهاوذلكمنخاللمالحقةالجناة،األصل

فإنتقصيرالدولةعنالقيامبهذاالواجبيحملها،خالفذلكضعليهمومعاقبتهموعلىوإلقاءالقب

للحدودمما الجريمةوعبورها تفشي لتسببهافي الدولية األمنبالنهايةيؤديالمسؤولية تهديد إلى

.والسلمالدوليين
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 مشكلة الدراسة  ثانياا:

جرائم ازدياد الجرائاإلرهابإن هذه على الوقوف الدولةماستوجب حدود أثرها يتعدى التي

غيراالطراففيلذلككانمنالواجبإبرازمشكلةالدراسةالتيتتمثلفيالتزامالدولالواحدة،

ومسؤوليتهاسيادتها،تمسكهافيفيظل منعدمهاإلرهابجرائمتطبيقأحكامالتفاقياتالمتعلقةب

.العابرللحدوداإلرهابعنجرائم

 الدراسة  ةثالثاا: أسئل 

 ؟الدوليةلمسؤوليةامفهومما -

للحدود؟عابرالاإلرهابمفهومجريمةما -

؟اإلرهابالقانونالدوليفيمايخصجريمةفيتطبيققواعداألطرافدىالتزامالدولمما -

 العام؟مدىالتزامالدولبغيرإرادتهابأحكامالقانونالدوليما -

 الدراسة  رابعاا: أهداف

 التالية:تهدفهذهالدراسةإلىاألمور

الدولي.اإلرهاببيانظاهرةتعريفو -

تعريفالمسؤوليةالدوليةوبيانالنظرياتالتيتحدثتعنها. -

العابرللحدود.اإلرهابلمسؤوليةالدولةعنجرائماألساسالتشريعيالدوليإبراز -

.العابرللحدوداإلرهابفيالمعاهداتعنجرائمطرافألاغيرمسؤوليةالدولمدىبيان -

 الدراسة  ةخامساا: أهمي

الدراسة هذه توضيح ستسهم على المساعدة جرائمفي عن الدولة مسؤولية اإلرهابأساس

دراسةهذهلمنخالالمهتميناومننتائجهامنقبلالباحثينويتماإلستفادةمنهوسالعابرللحدود
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منخاللالقاءالضوءعلىالدولعلىاعتبارهاماهيةالجريمةوأركانهاو الظاهرةعنطريقبيان

الدولالتيلمعلىعاتقةيمسؤوليةالدولالإقرارنأساسكماسوفتبي ،مسؤولةعنهذهالجرائم

الحدآلياتنالدراسةوستبي ،اإلرهابينظمتالتعاملمعجرائمتعلنقبولهالألحكاموالقواعدالت

وثانيًامنخاللعلىمسؤوليةالدولةبصورتيهاالمدنيةوالجزائيةأواًلبتسليطالضوءهذهالجرائممن

.فيمكافحةهذهالجرائميانجهوداألممالمتحدةوالجهودالعربيةب

 الدراسة  دسادساا: حدو 

.والتزالتنتشرلتيبدأتقديماًالتيشهدهاالعالموأسبابهاااإلرهابالدراسةبظاهرةهذهىعنت 

ح ددت بالقواعدحيث الدراسة القانونيةوالدوليةالقانونيةهذه التيالقواعد احكامالوطنية نظمت

اإلرهابالتصدي "االتفاقي،لجرائم ضوء في لمكافحةوذلك العربية االتفاقيةو""1998اإلرهابة

وتعديالته"2006لعام55األردنيرقماإلرهابوقانونمنع""1999اإلرهابالدوليةلقمعتمويل

العامةومجلساألمنلىقراراتالجمعيةإكماسوفيتمالتطرق،ذاتالصلةوالقوانينواالتفاقيات

.فيهذاالشأن

 الدراسة تسابعاا: مصطلحا 

نتيجة:الدوليةالمسؤولية   -1 أشخاصه أحد على الدولي القانون يرتبه الذي القانوني "الجزاء

 (1).احترامأحدأشخاصهذاالقانوناللتزاماتهالدولية"عدم

الدولالتيالتخضعلدولةأخرىوالتيلهاسلطةمطلقةعلىإقليمهاالبريهي:السيادة -2

(2).والبحريوالجويفيحدودالقوانينالمطبقة"

 

 .377ص،لقاهرة:دارالنهضةالعربيةللنشروالتوزيعا،(.)القانونالدوليالعام(1969السرحان،عبدالعزيز)(1)
عاشور،جامعةزيان،الجلفة،مبدأالسيادةالدوليةفيظلأحكامالقانونالدولي.(2020-2019زيناي)،سيفالدين(2)

 .7ص،كليةالحقوقوالعلومالسياسية
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أيًاكانتبواعثهأوفعلمنأفعالالعنفل:"كاإلرهاب -3 تنفيذًا،أغراضهأوالتهديدبه يقع

أوترويعهمبإيذائهمأوجماعيويهدفالىالقاءالرعببينالناسأولمشروعاجراميفردي

حياتهم للخطرأوحريتهمأوتعريض بالبيئةأوأمنهم الضرر المرافقأوالحاق أوبأحد

تعريضأحدالمواردالوطنيةأواالستيالءعليهاأواختاللهاأوالخاصةأواألمالكالعامة

(1)."للخطر

4-  "  : منظمة  إجرامية  تنظيميهيجماعة  هيكل ذات أوةمؤلف،جماعة أشخاص ثالثة من

من،أكثر أكثر أو واحدة ارتكاب بهدف متظافرة بصورة وتعمل الزمن من لفتره موجودة

جلالحصولبشكلمباشرأوغيرمباشرعلىأمن،الجرائمالخطيرةأواألفعالالمجرمة

 (2).منفعةماليةأومنفعةماديةأخرى"

 والدراسات السابقة اإلطار النظري  :ثامناا 

سيتمتقسيمهإلى:و

 اإلطار النظري للدراسةأ. 

مستقل فصول أربعة الى الدراسة هذه تقسيم يتم عنسوف األول الفصل في تنتاول سوف ة

وأهميتهاخ الدراسة الثاني،لفية أركانها،اإلرهابجريمةماهيةوالفصل وبيان الجريمة تعريف

والفصل،العابرةللحدوداإلرهابالمسؤوليةالدوليةعنجرائم عنوالفصلالثالث،وأشكالالجريمة

وتطبيق عنالرابع الدولة الدوليسيادة القانون ظلهاأحكام والذي،في الخامس الفصل يليهم

.لتوصياتوقائمةالمصادروالمراجعواوالنتائجالخاتمةيتضمن

 

لمكافحةاإلرهاب، )1( العربية المادة1998االتفاقية اإللكتروني:1/1، المرجع أنظر .http://www.moj.gov.joيوم .
.2/7/2021االطالع:

 أ./2المادة،2000،المتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنيةةاألممتفاقيا(2)

http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/8153a162-466c-4c6f-9f91-a04cf80fa918.pdf


5 

 ذات الصلة  بقة الدراسات السا  ب.

عبد   -1 شاكر  ميثم  الجرائم  ،  القادردراسة  عن  الجنائية  الدولية  مجلة  ،  يةاإلرهابالمسؤولية 
 . 2019، 4العدد ، 32مجلد ، جامعة بغداد، كليه القانون ، العلوم القانونية

كماالدولياإلرهابتهدفهذهالدراسةالىتحديدماهيةالمسؤوليةالجنائيةالفرديةعنجرائم

يحاكم الذي القضائي اإلختصاص عن تبحث ومدىأأنها األفراد مرتكبإمامه محاكمة يمكانية

بإعتبارجريمةأ اإلرهابجرائم الدولة الجنائية المحكمة الحرباإلرهابمام أوالدوليمنجرائم

.اإلنسانيةالجرائمضد

الدولياإلرهابعنجريمة اتبحثفيمدىامكانيةمسائلةالدولةأنهفيهذهالدراسة تميزت

بعدمحاكمةمرتكبوجرائمابوصفها الثاني تطبيق الدولياإلرهابلمسؤول باعتبارهاقصرتفي

كماأنهاتبحثعن،قواعدالقانونالدوليوالتيالزمتهاباتخاذاجراءاتمعينةللتصديلهذهالجرائم

يدونقبولهاابغيرإرادتهاالمعاهداتالدوليةالمتعلقةبالجرائماإلرهابيةأحكامالدولةبإلتزاممدى

.سيادتهابتمسكهافيظل وانضمامهابلهاوذلك

حمدي -2 محمد  العزيز  عبد  طارق  جرائم  ،  دراسة  عن  الناشئة  الدولية   اإلرهاب المسؤولية 
 . 2007، جامعة المنوفية، كلية القانون ، رسالة دكتوراه، الدولي

الدوليالمترتبةعلىاإلرهابعنالمسؤوليةالجنائيةوالمدنيةعنجرائمتتحدثهذهالدراسة

.لةاألشخاصالدوليةجنائياًءهذهالدراسةحولمسألةمسا وتدوركلمنالدولوالمنظمات

الدراسة هذه للحدودتبينكونهافيتتميز العابر اإلرهاب جرائم عن الدولة مسؤولية أساس

سالذيكماأنهاتبيناألسا،وذلكبالنسبةللدولاألطراففياالتفاقياتذاتالشأنبهذهالجرائم

التينظمتاحكامالتعاملتماإلستنادعليهفيإلزامالدوليغيراألطرافبأحكامهذهاإلتفاقيات
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فيظلتمسكهابقاعدةعدمجوازالتدخلفيالشؤونوذلكفيظلسيادتهاو،معالجرائماإلرهابية

الداخلية.

 منهجية الدراسة  تاسعاا:

 منهج الدراسة 

الوصفي المنهج الدراسةعلى هذه وتحديدفيالتحليليوذلكوتعتمد وبيانها الجريمة وصف

و المسؤوليةأركانها أساس مكافحتهاتحديد لعوائق والتصدي الجريمة مكافحة لقواعدوآلية وفقًا

القانونالدوليوتحليلها.

 أدوات الدراسة

من الدراسة هذه أدوات بتجريمتتكون المتعلقة اإلتفاقيات االتفاقيةاإلرهابنصوص مثل

واتفاقية1998واالتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهابلسنة1999لدوليةلقمعتمويلاإلرهابلسنةا

الوطنيةاواتفاقية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة قانون،2000لسنةألمم ونصوص

.2006لسنةاألردنياإلرهابوقانونمنع،1960لسنةيالعقوباتاألردن
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 : الثانيالفصل 
 اإلرهابماهية جريمة 

امهالجريمةباستخدالمتنوعةعنفًاجسيمًايهدفبأشكالهالمختلفةإلىإبرازأفكارهاإلرهابيعد

مجموعةمناألفرادانطالقًامنأوبواسطةفردالجريمةإماوتمارسهذه،للتأثيرعلىالجمهور

وتستخدمهاغدتهذهالجريمةتستهدفاألقاليمالدوليةإذالمستهدفة،تحركهاإلىاألقاليممراحل

حققتهوالخطرالذيإنخطورةهذهالجريمةأصبحتتكمنفيمدىالرعبأفكارها،لنشركمسرح 

(1)ورائها.الدمويةالتيتتركهاأوالنتائجالماديةالفيفياإلقليمالدولي

انتشارظاهرةو الرغممن الجريمةوبضرورةحصرهافياإلرهابعلى هذه والتسليمبخطورة

ضعالتعريفلميإالأنالمجتمعالدولي،تعريفواضحلتحديدهذهالجريمةوتمييزهاعنغيرها

فتكييفالعملبأنهعملإرهابي،حيثيفتقرالمجتمعالدوليلسلطةتشريعيةالدقيقلهذهالجريمة

اليستقيمالقولبأنأيعمليةقتلهيعمليةإذرفيغايةاألهميةوفيجانبمنالخطورةأم

عليهم المجني تعدد وإن حتى الجريمةفإلىإرهابية بين خلطًا يحدث يزال ال يةاإلرهاباآلن

بالتاليتظهرهنا،علىسبيلالمثاليةومقاومةاالحتاللاإلرهابةبينالجريمأووالجريمةالسياسية

سباغالوصفالقانونيالسليملهاواضحودقيقيسهلالتعرفعلىالجريمةوإتعريفأهميةوجود

.التضييقبتلكالجرائمأودونالتوسع

 

(.)المسؤوليةالدوليةالجنائيةوالمدنيةعنجرائماإلرهابالدولي(.مصر:دارالكتب2008)(حمدي،طارقعبدالعزيز1)
 القانونية،دارشتاتللنشروالبرمجيات،صأ.
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مفهومجريمةنتناولفيالمبحثاألولعنتقسيمهذاالفصلإلىأربعةمباحث،سيتموعليه

الثاني،االرهاب عنالمبح،اإلرهابجريمةأركانفيالمبحث الثالث ،اإلرهابجريمةدوافعث

.اإلرهابأشكالوأساليبجريمةوالمبحثالرابععن

 : المبحث األول
 مفهوم جريمة الرهاب 

واألساليبأفعاليهةياإلرهابالجريمة األوصاف عمداًتمتعددة فرد،رتكب أو،بواسطة

أفراد فيأو،مجموعة الدولةمنظمة مصالح،خارجهافيأو،داخل تحقيق مكاسبأووغايته

وجماعيةشخصي أخرىة أطراف حساب على مصالحها وأصبحت،تثري الظاهر هذه اتسعت

وذلكبسببالخلطبين،فكلطرفيتهماآلخربأنهإرهابي،إلىالطرفاآلخرالتهمةتنسبدائماً

(1).اإلرهابفيظلغيابالتعريفالواضحلجريمةوالجرائماألخرىيةاإلرهابالجريمة

وحشية وسائل تستخدم الجرائم هذه كانت أثاراًولما وتحدثوتحقق اإلنسانية على خطيرة

وانعدام رعب أولىحاالت الوطنياألمان اهتماماًالمجتمع الجرائموالدولي هذه من للحد واسعًا

والعقوباتلبيانالضوابطوأسبابهاووسائلهاإلىتحديدعناصرهايهدفلهاوضعتعريفابتداًءمن

(2)الجرائم.مكافحةهذهمنليتمكنالمجتمعالدوليبأكملهالمتناسبة

المبحثلذلك هذا تقسيم إلى ثالثةمطالبمستقلةسنعمد األول،إلى المطلب سنتحدثفي

دولياً اإلرهاب جريمة مفهوم عن الثاني المطلب وفي اإلرهاب لجريمة العام المفهوم وفي،عن

المطلبالثالثعنمفهومجريمةاإلرهابفيالقانونالداخلي.

 

 .15ابالدوليوشرعيةالمقاومة.عمان:دارالثقافة.ص(.اإلره2011(الفتالوي،سهيلحسين)1)
 .15(.الجهودالعربيةلمكافحةجريمةاإلرهاب.عمان:دارالثقافة.ص2011(كاطع،غسانصبري)2)
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 : األولالمطلب 
 اإلرهاب جريمة ل العام المفهوم

مصطلححديثالنشأةأصلهرهببمعنىخافوكلمةإرهاباإلرهابلغة:اإلرهابتعريف-

يينعلىمنيتخذمسلكاإلرهابوقدأطلقمصطلح،وأرهببمعنىخوف،مصدرالفعلرهب

(1)السياسية.تخويفاآلخرينلتحقيقأهدافهويستخدمهفيالعنف

إثارةاصطالحًا:اإلرهابتعريف- المنظمألدواتووسائلمنشأنها المقصود االستعمال هو

(2).ةمعينالرعبفيالنفوسبقصدتحقيقأهداف

فيالمعاجمالمتخصصةجاءبمعنى:"بثالرعبالذييثيرالجسموالعقلاياإلرهابتعريف-

جماعة بها تحاول التي استخدامأوتنظيمأوالطريقة طريق عن أهدافه يحقق أن حزب

األعمالالعنف. أفرادًااإلرهابوتوجه كانوا سواء األشخاص ضد ممنأوية للسلطة ممثلين

بعض في المحاصيل وإتالف العقارات هدم ويعتبر الجماعة هذه أهداف األحواليعارضون

(3)."ياإلرهابكأشكالللنشاط

عبوالخوفلبيانالغايةمنهذهرصطلحالتم مفاهيمأنهاجميعهاتبن منهذهاليرىالباحث

تبي  ولم الوسائلالجرائم المفاهيم الجرائمأون هذه لها تهدف التي المادية تتعدد،الغايات وقد

الطرقالعامةالسطوعلىأوإلقاءالمتفجراتأوتخريباألموالأوقتلالوسائلالمستخدمةمن

عنبأنالخطورةالكامنةوراءهذهالجرائمهوماتتركهمنآثارثحيرىالبا.ووغيرهامنالوسائل

 

القانونية،دارشتات2007قاسم،مسعدعبدالرحمنزيدان)(1) الكتب الدولي.مصر:دار القانون (.اإلرهابفيضوء
.37برمجيات.صللنشروال

.29كاطع.غسان،مرجعسابق،ص(2)
 .37(قاسم،مسعد،مرجعسابق،ص3)
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الوسائلطري هذه أمنق من تنال أنها حيث عامة بصورة المجتمعات الخوفهفي بإثارة وذلك

األفرادوالرعب أ،بين الخوفحيث حد إلى الجماعة وصول العامن أمنوالرعب من بالنيل

تحصى ال التي بأشكالها الخطيرة الجرمية األفعال باستخدام وذلك وسالمته أساسالمجتمع هو

منمجتمعاتبأكملهاأتنالمناإلرهابأنجرائمإذعنغيرهامنالجرائماإلرهابتمييزجريمة

الجريمةعلىبحيثيقتصرأثرضيقعلىخالفالجرائماألخرىالتيتنتجآثارهاعلىمستوى

قليل أسر أو واحدة أسرة المجتمعاة،حدود أمن من تنال فإنها اإلرهابية الجرائم ألنت؛أما ذلك

.أهدافهاعشوائيةوأهدافهاالتنتهيبتمامالعمليةاإلجراميةالواحدة

 : الثاني المطلب 
 دولياا  اإلرهابجريمة  مفهوم

االتفاقياتتلكدوليًااإلرهاببمفهوميقصد التيوردتفي اتفاقياتأسواء،التعاريف كانت

التيتثارفيهذاالصددهيعدمإيجادتعريفجامعاإلشكاليةنإالأ،جماعيةدوليةأمإقليمية

الخروجومانعلمصطلحاإلرهاب المطلب هذا لذاسنحاولفي له، اعتمادهكتعريفموحد يمكن

بعد اإلرهاب لمصطلح واضح الدوليةبتعريف اإلتفاقيات بعض في الواردة النصوص إستعراض

.والمتعلقةبجرائماإلرهاب
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 ترتكب ضد األشخاص المحميين دولياا الفرع األول: اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع الجرائم التي  
1937 

حيثتتعلقهذهاالتفاقيةبالجرائمالتيالدبلوماسيين،باتفاقيةحمايةأيضًاهذهاالتفاقيةىتسم 

الموظفين فيهم بمن دولية بالحماية المتمتعين االشخاص ضد هذهتهدفوالدبلوماسيين،ترتكب

الواقععلىاألشخاصلمكافحةالمتحدةلألممتابعةالالمعاهدة دولية.بحمايةنالمتمتعياإلرهاب

فيو االتفاقية هذه اعتماد طالت1973ديسمبر15تم التي اإلرهابية العمليات سلسة على ردًا

(1).نالدبلوماسيي

/أ3فينصالمادةاالتفاقيةتعريفاإلرهابإنماتماإلشارةإلىهذهاالتفاقيةلمتتناولهذه

اإلرهاباالتفاقيةمن لمكافحة العربية،العربية االتفاقية عرفت اإلرهابحيث جريمةلمكافحة

(2)اإلرهابوعدتأيجريمةترتكببموجباتفاقيةنيويوركعلىأنهاجرائمإرهابية.

المادةتو االثانيةضمنت هذه نيويوركمن الجرائمتفاقية قبيل من تعد التي األفعال ذكر

.آخرعلىحريةشخصمشمولبالحمايةالدوليةوأيتعد أخطفأوقتل-"أاإلرهابيةوهي:

شخص-ب انتقال وسائل أو الخاصة االقامة محال أو الرسمية المقار على العنف الهجوم

.مشمولبالحمايةالدوليةيكونمنشأنهتهديدشخصهأوحريتهبالخطر

.أيمنهذهاالعتداءاتببارتكاالتهديد-ج

(3)."االعتداءاتمحاولةارتكابايمنهذه-د

 

 .1/1المادة،1973اتفاقيةنيويوركلسنة(1)
 ./أ3المادةسابق،مرجعاإلرهاب،االتفاقيةالعربيةلمكافحة(2)
 .2المادةسابق،مرجعنيويورك،اتفاقية(3)
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 1999 اإلرهابالتفاقية الدولية لقمع تمويل  :الفرع الثاني

وهومنوالسلمالدوليينإنأهمالمبادئالتيتقومعليهاهذهاالتفاقيةهوالحفاظعلىاألمن

منمنعالجريمةومنعالتمويلإليهاوهذهالوسيلةالتتحققإالب،أهممقاصدميثاقاألممالمتحدة

كماحثتالدولاألطراففياالتفاقيةعلىاتخاذ،ثماتخاذتدابيرالقمعوإعادةاألمورإلىنصابها

بعضالتدابيرللحفاظعلىالنظامالداخلي.

إالأنهااعتبرتأنهيعدمرتكبالجريمةاإلرهابلمتضعهذهاالتفاقيةتعريفواضحلجريمة

بأيةوسيلةكانتاإلرهابتمويل يقوم وبشكلغيرمشروع،غيرمباشرةأومباشرة،"كلشخص

بأي،للقيامجزئياًأواستستخدمكلياًوهويعلمأنه،جمعأموالبنيةاستخدامهاأوبتقديم،وبإرادته

إصابتهبجروحبدنيةأو،أيشخصآخرأوعملآخريهدفإلىالتسببفيموتشخصمدني

أعما،جسيمة في مشترك غير الشخص هذا يكون مسلحعندما نزاع نشوب حالة في عدائية .ل

إلرغامحكومةأو،لترويعالسكانهاًموج فيسياقهأوبحكمطبيعتهعندمايكونغرضهذاالعمل

(1)."االمتناععنالقيامبه....أوأيعملمنظمةدوليةعلىالقيامبأو

المجتمعالدولياهتمامأنهعلىالرغممنبيرىالباحثبعداستعراضالمطلبينالسابقينفإن

حكامالتعاملمعأتنظمالتيعديدمناالتفاقياتالوعلىالرغممنوجود،بمكافحةالجرائماإلرهابية

اآل وإلى أنه إال اإلرهابية يتمالجرائم لم الجريمةاالتفاقن لهذه واضح تعريف نأحتى،على

الجرائماالتفاقيات قبيل من تعد التي األفعال عددت إنما الجريمة هذه تعرف لم الذكر سالفة

من،اإلرهابية بأنه الباحث ظلويرى في الجرائم من غيرها عن اإلرهابية الجرائم تمييز الممكن

لذيتتركههذهالجريمةاذأنهاتنالمنأمنالمجتمعاتبأكملهاغيابالتعاريفمنخاللاإلثرا
 

.http://hrlibrary.umn.edu.أنظرالمرجعاإللكتروني:2/1(.المادة1999(االتفاقيةالدوليةلقمعوتمويلاإلرهاب)1)
.10/7/2021يوماالطالع:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ICSFT.html
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,وبناءًاعلىذلكوتثيرالرعبوالخوفوالفرعالعامأماالجرائماألخرىفإنهاتتركأثرًاأضيقمن

سلوٌكذلك أو فعٌل أو نشاٌط أنها:أي على اإلرهاب جريمة تعريف الممكن من أنه الباحث يرى

أودولمتعددةبهدففرضفكرةأومعتقد،وذلكمنخاللاستخدامأساليبيرتكبفيدولةما

وسالمته المجتمع أمن من ينال وأن العام الفزع السلوك ذلك ي ثير أن على المتنوعة الجريمة

.ويعرضالمصالحالمحميةللخطر

 : المطلب الثالث
 في القانون الداخلي  اإلرهابمفهوم جريمة 

معظمانطلق ابتداءًت الداخلية العامالتشريعات النظام بالمحافظةعلى األساسي التزامها من

كخطوةنحوالجريمة،نأركانوعناصربوضعتعريفلهيبي اإلرهابالداخليالىالحدمنجرائم

الداخليللدولبوصفهاجزءًامنالمجتمعالدوليككليؤديواألمنفالحفاظعلىالنظامالتجريم،

حتمًااألمنوالسلمالدوليين.مس كونانعداماألمنالداخليي،السلمالدوليفاظعلىإلىالح

تقدموبناءً ما جريمة،على مفهوم إلى نتطرق القوانيناإلرهابسوف بعض عرفتها كما

الداخلية.

ممنالقانونرق147فينصالمادةاإلرهابفبالرجوعإلىقانونالعقوباتاألردنينجدأنهعر 

أيًا،والتهديدباستخدامهأاستخدامالعنفبأيوسيلةكانت":وتعديالتهكاآلتي1960لسنة16

سالمة تعريض إلى يهدف جماعي أو فردي إجرامي لمشروع تنفيذًا يقع وأغراضه بواعثه كانت

المجتمعوأمنهللخطراذاكانمنشأنذلكإلقاءالرعببينالناسوترويعهمأوتعريضحياتهم

فقالدوليةأوبالمرافقواألمالكالعامةأواألمالكالخاصةأوالمرابالبيئةللخطرأوإلحاقالضرر
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البعثاتالدبلوماسيةأوباحتاللأيمنهاأواالستيالءعليهاأوتعريضالمواردالوطنيةللخطروأ

(1)"أوارغامأيحكومةأوايمنظمةدوليةأواقليميةعلىالقيامبعملأواالمتناععنه

المصريعر  العقوبات قانون المادةاإلرهابفجريمةكماأن القانون86بموجبنص من

بكاآلتي:،وتعديالته1992لسنة97رقم كلاإلرهاب"يقصد القانون هذا أحكام تطبيق في

للقوة فرديأوالتهديدأوالعنفأواستخدام إجرامي لمشروع تنفيذًا الجاني إليه يلجأ أوالترويع

بالنظامالعام كانمنشأنإذاتمعوأمنهللخطرتعريضسالمةالمجأوجماعيبهدفاإلخالل

األشخاص إيذاء بينهمأوذلك الرعب للخطرأوحرياتهمأوحياتهمتعريضأوإلقاء أوأمنهم

أوباألمالكالعامةأوبالمبانيأوباألموالأوالمواصالتأوباالتصاالتأوإلحاقالضرربالبيئة

دورالعبادةأوعرقلهممارسةالسلطاتالعامةأومنعأواالستيالءعليهاأواحتاللهاأوالخاصة

(2).تعطيلتطبيقالدستور"أومعاهدالعلمألعمالهاأو

وتستنكرهاوذلكمناإلرهابومنهذهالتعاريفأنالدولالتقربأعماليرىالباحثمنهنا

الداخلية قوانينها في تعريفها هذهخالل مناألوتجريم وانطالقًا لها. حد ووضع لمكافحتها فعال

األمن على المحافظة على الدول الدوليينتعاون تتعلقوالسلم دولية اتفاقيات بإبرام الدول قامت

.اإلرهاببمكافحةومعاقبة

  

 

 .147/1،المادة1960لسنة16(قانونالعقوباتاألردنيرقم1)
يوم،https://manshurat.org.أنظرالمرجعاإللكتروني:86،المادة1992لسنة97(قانونالعقوباتالمصريرقم2)

.4/7/2021االطالع:
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 : المبحث الثاني 
 اإلرهاب جريمة  أركان

ينبغيأيشأنهاشأناإلرهابإنجريمة كتملتلكيركاناألمجموعةمنتوافرلهاجريمة

التي بالكيفية الجنائيةمعظمعرفتهاالجريمة التامة،الداخليةالقوانين بصورتها جريمة أي ولقيام

توافر الشرعيأواًليجب التجريمعلىأوالركن الذييضفيصفة القانوني بالركن يعبرعنه ما

ال-الشرعيةالمبدأالذييحفظصفةهذا-بنصالفعلفوفقًاللمبدأالسائدأنهالجريمةوالعقوبةإال

،وثانياالركنالماديوآخرًاالركنالمعنوي.القانونيجوزإيقاععقوبةعلىفعللميجرمه

العامةاألركانفيالمطلباألولعنسنتناول،لمبحثإلىمطلبينسنقسمهذاالذاوعليه

والدولية.الداخليةاإلرهابجريمةوفيالمطلبالثانيعنالعالقةفيمابين،لجريمةاإلرهاب

 : األولالمطلب 
 اإلرهاب جريمة ل األركان العامة 

بالركنالماديوالذييتكونمن تتمثل الفعلوالنتيجةوعالقةإناألركانالعامةأليجريمة

ببيان،ووالركنالشرعياإلرادةوالعلمبعنصريهالذييتمثلوالركنالمعنوي،السببية نقوم سوف

جريمة الذياإلرهابأركان القانوني النص بتحليل األردني العقوبات قانون عرفها كما الداخلي

الجريمة.عرف

 الركن المادي  األول:الفرع 

السلوكين  أحد من جريمة ألي المادي الركن السلوك،السلبيأواإليجابي،يتمثل يتمثل

أيأنتتجسدأرادةالشخصعلى،اإليجابيبالقيامبعملماديبالوجهالذيحظرالقانونالقيامبه
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بيفإنهيتمثلبامتناعالشخصلأماالسلوكالس،مجرمظهرإلىالعالمالخارجيشكلسلوكمادي

(1)به.عنإتيانسلوكأوجبالقانونعليهالقيام

عناصر:ةلماديللجريمةيتكونمنثالثفإنالركنامنهنا

السلوكالسلبيأو،وهوالسلوكاإليجابيالذيحظرالقانونعلىاألشخاصإتيانه،الفعل -1

منقانون147مننصالمادةيرىالباحثو.يامبهالقانونعلىاألشخاصالقالذيأوجب

علىاإلرهابأنهلميذكراألفعالالماديةلجريمة1960ةنلس16العقوباتاألردنيرقم

سبيلالحصرأنماعلىسبيلالمثالحيثعدأيعملمنشأنهأنيعرضأمنالمجتمع

النظامالعامللخطريعدمناألفعالالماديةلجريمةأومنشأنأنيهددالسالمةأوللخطر

بإلقاءموادمتفجرةعلىحشدمنالناسفي،اإلرهاب ويمكنتصورذلكفيقيامشخص

(2).المثالمكانعامعلىسبيل

أما،ينبغيأنتتحققالنتيجةالمرجوةمنالفعلكحدوثالوفاةفيجريمةالقتلمثالً،النتيجة -2

أيأن،لمتحدثالنتيجةفإنالفاعليسألعنجريمةشروعفيالقتلفيالمثالالسابقإذا

منأحكامفإنهوفقًالماتماستنتاجهاإلرهابلفعلبرمتهيبقىفيحالةالشروع.وفيجريمةا

تتحققعلىصورتينأماأنتتحققنتيجةماديةملموسةمثلوفاةالنتيجةفقانونالعقوبات

نتيجةالمادةالمتفجرة بالنظامأو،إنسان وترويعنتيجةغيرملموسةأوقعتالخطروأخلت

 

ةامعةزيانعاشور،كليج(.المسؤوليةالجنائيةالدوليةعنجرائماإلرهابالدولي.الجلفة:2020(عبدالجبار،مكاوي)1)
.1/8/2021.يوماالطالع:djelfa.dz-http://dspace.univلمرجعاإللكتروني:.أنظرا28الحقوق.ص

.147قانونالعقوباتاألردني،مرجعسابق،المادة(2) 

http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3563
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وجرائمةإلىجرائمالضرربالتاليفإنهذهالجرائمتنقسمبالنظرإلىالنتيجةالحاصلس،النا

(1).الخطر

نتيجة بأنهيجبحدوث ومن،سيؤديإلىاختاللاألمنتامةالجريمةلقيامماديةإنالقول

حياز جريمة مثل الخطر جرائم صورة ظهرت ناريةهنا منو،سالح تعتبر الجريمة الجرائمهذه

ووضعلهاعقوبةوعدتجريمةالمشر عإنماتدخل،المستمرةالتيالتطلبحدوثنتيجةلتمامها

،خطرحيثتمثلجريمةيةقدتقعدوننتيجةماديةاإلرهابومنهنافإنالجريمة،تامةبحدذاتها

المصالحالتيدونحدوثضررماديإنمالماأحدثهالفعلمناعتداءعلىفتعتبرجريمةتامة

.دإحداثالرعبفينفوسالمواطنينقررالقانونلهاحمايةويكوناالعتداءقدتمبمجر

بليجبأنيكونالسببالذيأدىوالنتيجةللتجريماليكفيتوافرالفعل،عالقةالسببية -3

بينأيانهيجبتوافررابطة،إلىحدوثالنتيجةهوالفعلالماديذاتهالذيقامفهالفاعل

والنتيجة.الفعل

األمن اختالل فإن الناسوهنا ارتكبهأووترويع الذي الفعل نتيجة تكون أن يجب قتلهم

الفاعل.

 المعنوي  الثاني: الركنالفرع 

،لقيامالجريمةتامةالقصدالجريمةبدمنتوافرالإذإنارتكابالفعلوحدهاليكفيللتجريم

العلمركنيتحقيقًاالعتباراتالعدالةتتطلبأغلبالتشريعاتالجنائيةلقيامالمسؤوليةالجنائيةتوافر

 

 .83(كاطع،غسان.مرجعسابق،ص1)
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أيأنيكونالفاعلعالمبأنمايتجهإليههوارتكابالجريمةبعناصرهاأيأنيكونواإلرادة،

(1)جة.وتحقيقالنتيتتجهإرادتهإلىارتكابهاالجريمةوأنعالمًابتوافرعناصر

واليكفيالفعلالماديوحدهواإلرادة،وهماالعلمركنينيتكونمنالقصدالجرميبالتاليفأن

كانت إرادته لكن القانون في الموصوفة بالصورة إرهابية جريمة ما شخص ارتكب فإذا للتجريم

هنا.معيبةبأنيكونمكرهًاعلىسبيلالمثالفإنهاليتحملالمسؤوليةالنتفائها

 الركن الشرعي  الثالث:الفرع 

الفعلفوفقًالمبدأالشرعيةفإنهالجريمةواليتمثلالركنالشرعيبوجودقاعدةقانونيةت جرم

هيالنصوصاإلرهابفعالفإنمصدرالتجريمأل،وهذاماأكدتهأغلبالدساتير،عقوبةإالبنص

نصقانونييجرمالفعلفعلىالقاضيأنيحكمبعدموعلىخالفذلكفإنعدموجودالقانونية

(2)المتهم.مسؤولية

االردني التشريع في نجدها التي القانونية النصوص تعتبرومن لتجريموالتي قانونيًا أساسا

منقانونالعقوباتالتيقمنابذكرهاسابقًاوالتيعرفتجريمة147ةالمادنصاإلرهابجريمة

األفعالاإلرهاب لهذه المناسبة العقوبات منوالمادةوشرعت السابعة والمادة منعالثالثة قانون

وتعديالته.2006لعام55األردنيرقماإلرهاب

  

 

.30الجبار،مرجعسابق.صعبد(مكاوي،1)
 .76(كاطع،غسانصبري.مرجعسابق،ص2)
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 : الثاني المطلب 
 الدولي  اإلرهاب الداخلي ب  اإلرهاب عالقة

لسيادتهالما احترامًا وذلك اإلقليمية القضائية الوالية صاحبة هي الدولة تتخذ،كانت فإنها

التدابير لالالزمةجميع جانبها جريمةمنعمن اختصاص،اإلرهابوقوع من األمور هذه وتبقى

جزءًالكنكونالدولة،أيدولةباألخرىودونتدخلالدولةوحدهاتتخذهابمعزلعنباقيالدول

المعاهدات تكنطرفًافي لم وإن الدولي المجتمع إنكاروجودهافيالدوليةمن يمكن أنهال إال

دولةمنجرائموإنكانمقتصرًاعلىحدودبالتاليفإنمايحدثعلىإقليمهذهال،المجتمعالدولي

الدولي.إقليمهافإنهقديؤثرعلىالمجتمع

تتخذنإ و تتشكلمنجماعاتمنجنسياتمختلفة الجرائم هذه أنمعظم العالم ماشهده

لها أنهاباتتتخططلمشروعهااإلجراميفيدولةماوتستهدفدولة،أكثرمندولةمقرًا حتى

هذهالجرائمتمسالمجتمعالدوليبأسرهوتمساألمنوالسلمبالتاليفإن،لتنفيذالعمليةأخرى

جريمة،الدوليين بين وثيق رابط هناك فإن هنا جرائماإلرهابومن و ،الدولياإلرهابالداخلية

وذلكولفيعدةدتتخذمقارمتعددةأنهاحتىيةغالبًاعشوائيةومنتشرةاإلرهابفأهدافالجماعات

يةودخولهحدوددولةأخرىيقودناإلىاإلرهابنمجردفرارمرتكبالعملية,كماأتيسيرًاألعمالهم

فإن،الدوليةالجريمة الدولي,بالتالي الركن هو الجريمتين بين بصورالفرق الركن هذا ويتحقق

منإرهابداخليإلىيتغيروصفالجريمةهنا،متعددةكأنيرتكبالفعلفيإقليمأكثرمندولة

(1).وفقًاللتشريعاتالدوليةالتيتجرمالفعلاألحكامخاصةبهإرهابدوليوتخضعالجريمة

 

 .31(مكاوي،عبدالجبار.مرجعسابق،ص1)
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طالماأنالفعلأقتصرعلىإقليمدولةتعددجنسيةالفاعلينواليشترطالعتبارالجريمةدولية

التيتبقىالواليةالقضائيةللدولةإذألنالجريمةهناتبقىداخليةوإنتخللهاعناصرأجنبيةواحدة

الجريمة إقليمها المختصةبمالحقتهمفوفقًاللصالحيةاإلقليميةوقعتعلى ومحاكمتهمتكونهي

(1)المجرمالتغيرمنطبيعةالجريمة.فجنسية

(2):لهذهالجريمةفيالحاالتالتاليةيتحققالركنالدوليو

 .وتنفيذالجريمةفيدولةأخرىالتخطيطللجريمةفيدولةما -1

يمندولةأخرى.اإلرهابويلالعملتم -2

.ارتكابالجريمةبتحريضمندولةأخرى -3

ية.اإلرهابخرىبعدتنفيذالعمليةالجريمةإلىدولةأيمرتكبفرار -4

العملية -5 هدف يكون دوليةاإلرهابأن بمصالح اإلضرار هو مثلأوية دولية خدمات

لي.السفنووسائلالنقلالبريالدوأوالطائرات

العمليات -6 ضحايا يكون دوليةاإلرهابأن حماية القانون لهم قرر أشخاص مثلية

رؤساءالدول.أوالدبلوماسيين

  

 

.عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع.4(.القانونالدولياإلنساني،ط2020(الفتالوي،سهيلحسنوربيع،عمادمحمد)1)
 .97ص

.100(كاطع،غسان،مرجعسابق،ص2)
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 : المبحث الثالث
 اإلرهاب جريمة  دوافع

استنتاجهامنتحليلإنمامنالممكنتصورهاو،ايمكنحصرهودوافعالأليجريمةأهداف

حيثالجرائمبعض يست, بعضها كان عديدة إرهابية جرائم الدول االحتفاالتشهدت هدف

وو دينيةالمهرجانات كانت أهدافها أن تصور الممكن إلى،طائفيةأومن تسعى الجرائم وبعض

مادية منافع هذه،تحقيق ازدياد في المؤثر العامل أن هوإال دوافعها اختالف على الجرائم

التطوراتالعلميةوالتكنولوجية.

هذهييستندمرتكببحيثفقديكونهدفالجماعاتاإلرهابيةهوالتخلصمنالفئاتالمعادية

اإلجالجريمة أعمالهم قضيةارفي أصحاب أنفسهم ويعدون وعقيدتهم فكرهم إلى إلىمية يهدفون

يستندوالقضاءعلىنشرها التي العناصر بتصفية بالتالييقومون أيفئاتمعاديةتهددحركتهم

القيامبحركتهمونشرفكرهم القائملتسهيل وضحاياهذاالنوعمنالجرائمهمأهداف،إليهاالنظام

1نظرهم.نشرقضيتهمفيوجههوالتيتعوقفئاتالمعاديةلهموهمال،محددةسابقاً

اإلرهابية العملية ودوافع أهداف أحد السياسي العامل يكون قد يدفع،كما السياسي فالقهر

تغييرالنظامالسياسيالغيرعادلفيولتعبيرعنرأيهاباستخدامالعنف،الطوائفالضعيفةإلىا

بالعنفرأيهم إال يتحقق يريدونه،ال قرار على الحصول هو العمليات هذه أصحاب أوفهدف

النتيجةاليتحققإالبالعنفالفعليأي الضغطعلىالدولةإلشباعحاجاتهموالوصولإلىهذه

الدولة بمصالح الضرر ساركانفالعنف،(2)بإنزال التي التالوسيلة لبها التحررحركات تحقيق
 

 42الفتالوي, سهيل , مرجع سابق , ص 1

الحميدحسن)2) الدولي2016(رمضان،عبد والفقهاإلسالمي-(،)اإلرهاب الدولي القانون –اسبابهوطرقمكافحتهفي
 بطنطا. الشريعة كلية مجلة مقارنة(، 31دراسة  اإللكتروني:1145ص الموقع أنظر ،

https://mksq.journals.ekb.eg:8/9/2021،يوماالطالع. 

https://mksq.journals.ekb.eg/article_7787_86a6fd514ae61103c3abfbac45418aa8.pdf
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ةالمجتمعيةالعدالوتحقيقإلشباعحاجاتهماألساسيةوالخروجمنظلمةالقوىاالستعماريةالوطني

ابوالتمتع الحركات،ألساسيةحقوقهم هذه قامت رتكابجرائمبالتحقيقهدفهاافيمحاولتهحيث

(1).قرارمعيناذإلرغامالدولةعلىاتخأوإمالإلطاحةبنظامالحكمالسياسيسياسية

مواصلةعملهايةإلىاإلرهاباجةالجماعةقدتكونأهدافالجماعاتاإلرهابيةماديةفحكما

إلى تدفعهاوحاجتها مالية وإلىموارد المالية الموارد إتمامضرب المستهدف للدولة االقتصادية

الجماعةفيها،العملية باإلرهابفقيام الحركةأوضربية يشل كالبنوك مالي مورد استهداف

الجماعةاالقتصادية المستهدفةكمايساعد يةعلىتحقيقموردماليهاممنخاللاإلرهابللفئة

المستهدفةيضعفقوتهاواالقتصاديةللدولةشلالمواردالماليةبالمؤسسة.فالقيامنهبموجودات

(2).يةمواصلةعملهااإلرهابويسهلعلىالجماعة

اإلرهابية الجماعات أن فيه شك ال علىومما الحصول إلى إلنجدالتأييتهدف احالشعبي

تناضلمنأجل،تعملعلىدعمهاماليًاومعنوياًجانبهابوجودعواملبشريةحيثإن،عملياتها

يةبجذباإلرهابلذلكتقومالجماعاتأفضلوسيلةلنشراألفكارالتيتتبناهاهيالجماعةمطالب

ل الشعب إلىالأفراد المجتمعالحركة،نضمام الحركةتستهدفشرائحمعينةفي الغالبهذه وفي

إرهابيةواسعةمنخاللالحصولتكوينحركةبالتالييتم،يسهلإقناعهافياالنخراطإلىالحركة

(3)الجماهيرية.عبيوالحركةشلعلىالدعما



 

.42(الفتالوي،سهيل.مرجعسابق،ص1)
.1146(رمضان،عبدالحميد،مرجعسابق،ص2)
.41(الفتالوي،سهيل.مرجعسابق،ص3)
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 : المبحث الرابع
 اإلرهاب أشكال وأساليب جريمة 

لجريمةاإلرهابأشكالوأساليبعدةوذلكبالنظرإلىمرتكبالجريمةأوبالنظرإلىنطاق

كما،فقدتصدرهذهالجريمةمنالدولأوتصدرمناألفرادأومنجماعاتمنظمة،هذهالجريمة

فقدتكونهذهالجريمةداخليةوقدتصبحدوليةارتكابهاأنهذهالجريمةقدتختلفباختالفنطاق

معينة.فيحالاتخذتأشكاالً

مطلبين إلى المبحث هذا بتقسيم سنقوم األول،لذلك المطلب في الجريمةاأشكسنتناول ل

.ارتكابهاساليبالجرائماإلرهابيةوفقًاألالمطلبالثانيوفياإلرهابية

 : األولالمطلب 
 اإلرهاب أشكال جريمة 

وفقًاالختالفمدىونطاقارتكابأويةوفقًاالختالفمرتكبيهااإلرهابتتعددأشكالالجريمة

الجريمة.

 ية وفقاا لمرتكبيها اإلرهابالجريمة  لاألول: أشكاالفرع 

 الدولة  بأولا: إرها

علىهذاالعملوإنكانةمادوللمهاجمةالقوةالعسكريةاستخداممنإنماتقومبهالدولة

واليعدهذاالوصفإرهابًاوإناستكملالفعلعناصر،عدواناًهيعدأنإالمستوىعالمنالخطورة

ومنمصلحتهابهذاالوصفيةبلإنهليسمنصالحالدولةالمتضررةأنتتمسكاإلرهابالجريمة

حتىتطالببالتعويضعنهذاالعدوان.عدواناًعدهأنت
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أوبأجهزتهاأومواجههرعاياهاسواءبنفسهاوعنففيأماماتقومبهالدولةمنأعمالقمع

بكوسيلةلتحقيقأهدافهاالسياسيةفإنتكييفمنأعمالقمعيةإلثارةالرعوتتكفلهماترعاهالدولة

(1).إرهابالدولةجريمةالفعلهنابعداكتمالالعناصرالتيتمذكرهاسابقًاهو

 والجماعاتاألفراد  بثانياا: إرها

بحيثيكونالعمل،أيرعاياالدولاألفرادعامًة،الذييرتكبهاإلرهابالفرديهواإلرهاب

الغالبأنهذانإالأ،غيرمنتمينإلىتنظيمماأومنتمينأكثرأوصادرًامنجانبفردواحد

من تنظيماإلرهابالنوع إلى منتمية جماعة بواسطة عنهاأويرتكب تعبر أهداف لها حزب

بحيثتستهدفةالدولأوضدنظامالحكمبوسائلهاالجريمةوعادًةماتوجههذهالجماعاتأهدافها

التيتمثلمصدرالحمايةالعسكريةوخاصًةاألهدافمؤسساتالدولةعلىنطاقمحددوواضح

الدولة األكث،في الوسيلة هي الدولة في والحماية األمن مصدر أهداففشل لتوسيع فاعلية ر

باإلرهابالجماعة عنه يعبر ما وهذا األفراد،(2)الثورياإلرهابية إرهاب من اآلخر النوع أما

هذهإلىتغيراإلرهابالموجهغلىنظامالحكمبأكملهحيثتهدفأعمالاإلرهابوالجماعاتهو

دونوضعخططلنظامبديلفهواليهدفإلىالوجودبداًلمنالنظاماإلطاحةبهوذلكأوالنظام

للتدمير إال يهدف أنهال إثراءالقائمبل أعمالهمو لنشر برأيهم فاعليه األكثر الوسيلة هي وهذه

(3).يبعدإثارةالفوضىاإلرهابتنظيمال

  

 

.89(كاطع،غسان،مرجعسابق.ص1)
.36(الفتالوي،سهيل،مرجعسابق.ص2)
 .11/8/2021،يوماالطالعhttps://maraje3.com(أنظرالمرجعاإللكتروني:3)

https://maraje3.com/2009/11/%d8%a3%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8/
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 وفقاا لنطاقه  اإلرهابأشكال  الثاني:الفرع 

يحددفينطاقإقليمدولةبأنةداخليجريمةكونتقدهذهالجريمةفإنهاارتكابوفقًالنطاق

دولة.تعدىحدودأكثرمنيبأنةدوليجريمةكونتأنأو،واحدة

سابقاًإذاداخليًااإلرهابويعتبر ذكرناه الذي الدولي الركن برمته،انتفى الفعل يقتصر بأن

يةوأهدافهماإلرهابويكونكذلكفيحالكانمقرالجماعة،علىحدودالدولةالواحدةواليتعداها

المستهدفة أجنبيوالمواقع تدخل أي دون الواحدة الدولة حدود داخل دولةأوجميعها جانب من

لدولةاالختصاصالقضائيليبقىةوفيهذهالحالأخرىكأنيكونممولمنجهةخارجيةمثاًل

(1)وفقًالصالحيتهااإلقليمية.

دوليًااإلرهابكمايعد،أرتكبالفعلفيإقليمأكثرمندولةإذادوليًااإلرهابيعتبرنطاقو

التالية:اتخذالصورإذا

 ياإلرهابالعمل  عأولا: اتسا

تقتصرعلىاليواكتسابهالصفةالدوليةيتحققبعدةوسائلوالتياإلرهابإنانتشارالعمل

العملية وتحقيق فحسباإلرهابتمام دولة من أكثر في اتخذاإلرهابيعدأيضاًبل،ية إن دوليًا

ماارتكبالفاعلونالفعلفيدولةماإذاأو،الفاعلوندولةمامقرًالهمودولهأخرىهدفًاللتنفيذ

يبأكثرمندولةاإلرهابمالحقالعملإذاويتخذأيضًاالصفةالدولية،ىدولةأخرىثمهربواإل

أيأنهمسأكثرمندولةومثالهاختطافطائرةتعودلدولةمامنقبلأحدرعاياهاوتنقلهمبين

 

.98(كاطع،غسان،مرجعسابق،ص1)
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دولة من أكثر العمل،إقليم اتساع معيار الصاإلرهابإن يضفي الجريمةفةي على الدولية

 (1).يةاإلرهاب

 والسلم الدوليين األمن  دتهدي :ثانياا 

يةللحدالذيمعهيمسويهدداألمنوالسلمالدوليينيضفيالوصفاإلرهابإنوصولالجريمة

يةإلىهذاالحديعنيتمامالجريمةونشرهابيناإلرهابأنوصولالجماعةإذالدوليعلىالجريمة

وقعتعلىالنظامالسياسيالدوليإذاالجريمةدوليةبالتاليعبروهاللحدودبالتاليتصبحالدول

يممايهدداألمنوسلماإلرهابمجلساألمنقرارًابأنالعملالحالةيصدرومستأمنهوفيهذه

 (2)والسلمالدوليين.دوليًاويتخذمجلساألمنالتدابيرلحمايةاألمناإلرهابالدوليينويعتبر

 الدبلوماسية  تالحصانا :ثالثاا 

أوأضفىالقانونالدوليأحكامخاصةلبعضاألشخاصالذينيعملونفيمناصبحساسة

حماية لهم منحت بحيث األخرى الدول في بجنسيتهم إليها يتبعون التي الدول يمثلون الذين

التياإلرهابومنصورهذهالحمايةبأنتماعتبارجرائم،وحصاناتدوليةاليجوزالمساسبها

األجانبتطال الدول األجانبأورؤساء الدبلوماسيون دوليةالمبعوثون إرهاب جرائم أنها على

فإننطاقالجريمةيعددوليًاعلىالرغممنأنالفعلقديحدثعلى،تمسالمجتمعالدوليبأكمله

واحدة دولة واحديأإقليم شخص مواجهه في يرتكب قد الذينأنه األجانب أرتكبضد أنه إال

(3)دولي.تقررتلهمالحمايةالدوليةبالتاليأصبحنطاقالجريمة

 

 .55ق.ص(الفتالوي،سهيل.مرجعساب1)
 .73(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص2)
 .56(الفتالوي،سهيل،مرجعسابق.ص3)
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 : الثاني المطلب 
 وفقاا ألساليب ارتكابها  يةاإلرهابجرائم ال

إلىزيادةأساليبارتكابالجرائمحيثأصبحمرتكبيالجرائمواألهدافأدىإنتطورالغايات

الجرائماإلرهابلذلكفإنجريمة،يبتدعونوسائلعديدةتحققغاياتهم باقي الدوليشأنهاشأن

ارتكابها أساليب من وسع الدولي طابعها أن إال عديدة بوسائل سنقوم،ترتكب فإننا ابتداءلذلك

.ارتكابهاساليبمنهذهالجرائموفقًاألبذكربعض

 الطائرات فاختطا :الفرع األول

بسببالطبيعةالماديةللطائرةابمثلهذهالجريمةشبهمستحيليبدوللوهلةاألولىأنارتك

إالأنمايحدثهوأنالمجرمونيرتكبونهذهالجريمةوهمعلى،الذيتكونفيهوطبيعةالمحيط

التنقلبهاعلىمتنهاواالستيالءعليهابالقوةووالتهديدوترويعمنمتنالطائرةباستخدامهمالعنف

(1)بيناألقاليمالجوية.

لدولة بالمصالحاالقتصادية إلىاإلضرار لغاياتسياسيةترمي الجرائمتطورتوفقًا إنهذه

و الطائرة ذلكبخطف بالطائرة الطائرةارتطامها لدولة أهمية ذات برجي،مؤسسات كماحدثفي

(2)واشنطن.ةفينيويوركومبنىالبنتاجونفيالتجارةالعالمي

 األمراض الوبائية  : نشرالفرع الثاني

يةتستخدموسائلخفيةفيممارسةأعمالهااإلجراميةنتيجةالتطوراإلرهابأصبحتالمنظمات

الجرثومية،العلمي المواد تستخدم المعديةفأصبحت طريقواألمراض عن عملياتها ممارسة في

 

 .112(كاطع،غسان،مرجعسابق،ص1)
.90(الفتالوي،سهيل،مرجعسابق،ص2)
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الدول في عام،نشرها في كانت حصلت التي الحوادث جرثومة2001وإحدى نشر تم حين

رسائلالخبيثة()الجمرة طريق عن الجرثومة هذه أرسلت حيث األمريكي الكونجرس أعضاء بين

(1)البريد.

 القنابل في المحالت العامة  ر: تفجيالفرع الثالث

اكتظاظًا األكثر األماكن عادًة يستهدف أنه كما انتشارًا األكثر هو الجرائم النوعمن هذا إن

من عدد أكثر على للقضاء مناسب كتوقيت الرسمية والمناسبات األعياد ويستهدف بالسكان

،مرتكبيهاألنهميستخدمونوسيلتينللفرارإنمثلهذهالعملياتعادةمايصعبتعقب،المواطنين

ي حيث االنتحارية التفجير عمليات هي واألولى المواطنين بين نفسه المجرم هنافجر يصعب

فيالمكانمسبقًاوزرعالقنابلأماالوسيلةالثانيةهيالتخطيطالمسبق،الوصولإلىرأسالعملية

(2)بالتاليتزولهناجميعآثارالجريمة.

 الرهائن ف: اختطافرع الرابعال

األهدافا لتحقيق السلطات على للضغط وحجزهم رهائن اختطاف وسيلة المجرمون ستخدم

سياف(باختطافجماعة)ابوتدعىالفلبينقيامجماعةفيومنأبرزاألمثلة،التييسعونإليها

انفصالالمسلمينفيجنوبالفلبينلتساومبهموتطلب2001العديدمناألجانبفيالفلبينعام

(3)مستقلة.دولةومنحهم

 

(1( هشام بوحوش، )2017( اإلنسانية، العلوم مجلة األمريكي، التشريع في اإلرهابية الجريمة صور أهم ،)47.)123-
معاينةأهمصورالجريمةاإلرهابيةفيأوhttp://revue.umc.edu.dz،أنظرالموقعاإللكتروني:132.ص134

.27/10/2021يوماالطالع:،(umc.edu.dz)التشريعاألمريكي
.91(الفتالوي،سهيل،مرجعسابق،ص2)
 .91(الفتالوي،سهيل،مرجعسابق،ص3)

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2527/2671
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2527/2671
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2527/2671
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2527/2671
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2527/2671
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 : الفصل الثالث
 العابرة للحدود  اإلرهابالمسؤولية الدولية عن جرائم 

العابرللحدودعلىاإلرهابعرفتاتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةعبرالوطنيةجريمة

أكثرموجودةأوأشخاصةالجريمةالتييرتكبهاجماعةذاتهيكلتنظيميمؤلفةمنثالثأنها"

واحدة ارتكاب بهدف متضافرة بصورة وتعمل الزمن من الخطيرةأولفترة الجرائم من أوأكثر

من االتفاقية لهذه وفقًا الجريمة مباشرأاألفعال بشكل الحصول منفعةأوجل على مباشر غير

حاالتالتيتعتبرمنهذهاالتفاقيةال2الفقرة3وحددتالمادة.(1)منفعةماليةأخرى"أومادية

فيلهاتمالتخطيطإذاأو،وذلكفيحالارتكبتفيأكثرمندولة،فيهاالجريمةعابرةللحدود

أخرى.ارتكبتالجريمةفيدولةماوانتشرتآثارهاإلىدولةإذاأو،دولةوالتنفيذفيدولةأخرى

منها يستوجب دولة أي في واستقراره األمن دوام ومنعإن خاللالجريمة من معاقبةقمعها

أن،مرتكبيها الجريمةمنعدمهالدولةحرواألصل قمع الدوليةعلى،ةفي المسؤولية تترتب فال

يجوزعاتقالدولةفيظلتخلفهاعنمنعوقمعالجريمةألنهاتبقىمنالمسائلالداخليةالتيال

فيها جرائم،التدخل مع للتعامل أحكامًا تضع التي للمعاهدات وانضمامها الدول قبول أن إال

لمنعاإلرهاب اإلجراءات هذه اتخاذ الدولة على يوجب الجريمةالدولية تتحمل،هذه الدولة فإن

هذهااللتزاماتفهاعنالقيامبـتخل الذيلحقبالدولةاألخرىبسببرللضرنتيجةالدوليةالمسؤولية

تقليصحجمالجريمةوتفاديوالتيتهدفإلىمنعوقمعالجريمةالسيمااألحكامالمتمثلةبوجوب

هو الدول لمسؤولية فاألساس الجريمة لقمع الدول بين التعاون وتحقيق الحدود وعبورها تفشيها

.األحكاموالقواعدالتيأعلنتالدولصاحبةالسيادةقبولهالها

 

 /أ.2.المادة2000المتحدةلمكافحةالجريمةعبرالوطنية.لعام(اتفاقيةاألمم1)
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سنتحدثفيالمبحثاألولعنمبحثينهذاالفصلإلىسنعمدإلىتقسيم،معلىماتقد وبناءً

اإلطارالقانونيللمسؤوليةالدوليةعنوفيالمبحثالثانيعناإلطارالمفاهيميللمسؤوليةالدولية

.العابرللحدوداإلرهابجرائم

 : المبحث األول
 الدولية لمفاهيمي للمسؤولية اإلطار ا

بدالالعابرةللحدود،اإلرهابعنجريمةلمسؤوليةالدوليةةالقانونيلطبيعةقبلالتعرفعلىا

للنظرياتالتيبحثتفيالتطرقومنثمبهاوماالمقصودالمسؤوليةمفهوملناأننتعرفعلى

إلىسنعمدلتقسيمهذاالمبحثلذاالمسؤولية،بيانالطبيعةالقانونيةلهذهمنثمأساسالمسؤوليةو

الثانيمطالبأربعة المطلب وفي الدولية المسؤولية مفهوم عن األول المطلب في عنلنتحدث

الدوليةالنظريات المسؤولية أساس في بحثت وأركانالتي شروط عن الثالث المطلب وفي

الدولية.وفيالمطلبالرابععنأنوعالمسؤوليةالمسؤوليةالدولية

 : األولالمطلب 
 مفهوم المسؤولية الدولية  

نظامقانونييكونبمقتضاهالمسؤوليةالدوليةعلىأنها"الدكتورمحمدطلعتالغنيميعرف

التزامبإصالحماترتبعلى–للقانونالدوليطبقاً–علىللدولةالتيينسبإليهافعلغيرمشروع

(1)."ذلكالفعلحيالالدولةالتيارتكبهذهالفعلضدها

 

.1868ص.,دارالمعارف,اإلسكندرية1األحكامالعامةفيقانوناألمم,ط(.2005)محمدطلعت،غنيمي(ال1)



31 

علىأحدأشخاصوالجزاءالمترتباألثرهوالمسؤوليةالدوليةالمقصودمنبأنالباحثرىيو

نتيجة الدولي وذلكالقانون األخرى للدول سببه التي الدوليةبتخلفهللضرر واجباته أداء عن

.والسلبيةبيةبصورتيهااليجا

هومرتكبالجريمةنفسهفالعقوبةهناشخصيةالتمساإلرهاباألولعنجرائمإنالمسؤول

لألضرارالذيسببتهللدولاألخرىنتيجًةأماعنمسؤوليةالدولفإنهانتيجة،سوىالجانينفسه

عن منعلتقصيرها عن وتخلفها الداخلي األمن على الجريمة،المحافظة يستدعيووقمع ما هذا

(1):هيعلىالنحوالتاليالمسؤوليةالتيخصائصهذهضرورةبيان

تلتزاماكنتيجةلتخلفهاعنالقيامباال،ضرربرفعالوهيملزمةأنهاتقععلىالدولةنفسها -1

الدوليةالتيأعلنتقبولهالها.

تتقررالمسؤوليةالدوليةلمصلحةدولةأخرىوهيالدولةالمتضررةنتيجةتفشيالجريمة -2

للحدود.وعبورها

أيأنالدولةالمتضررةهيمن،تعملقواعدالمسؤوليةالدوليةمنقبلالدولةالمتضررة -3

تطالببتقريرهذهالمسؤوليةمنخاللتفعيلهذهالقواعدويتمذلكباللجوءإلىمحكمة

للمحكمة.بالشروطواإلجراءاتالتيأقرهاالنظاماألساسي،العدلالدولية

  

 

(1( أحمد الدين، سيف اللبناني،.(2011( الجيش مجلة وآثارها، ماهيتها الدولية: ص318المسؤولية أن1، الموقع، ظر
.13/10/2021،يوماالطالعhttps://www.lebarmy.gov.lbاإللكتروني:

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7
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 : الثاني المطلب 
 التي بحثت في أساس المسؤولية الدولية  تالنظريا

 نظرية الخطأ  األول:الفرع 

اليكفيلقياممسؤوليةإذتقومأساسهذهالنظريةعلىوجودخطأماصدرمنجانبالدولة

الخرقهوخطأصدرالدولةأنيكونهناكخرقًااللتزاماتهاالدوليةبليجبأنيكونأساسهذا

الدولة جانب الجرائم.من وقمع منع في بواجبيها القيام عن الدولة إهمال هو هنا الخطأ فمعيار

هوإهمالهاوتقصيرهاعنمعاقبةرعاياهاومنعهمعنالقيامالدولةأساسمسؤوليةويعنيذلكأن

الدول يلحقضررًاألحد الذيقد المخالف للتصرفبالعمل بإجازتها اما بامتناعهاعنأووذلك

ويفيويستمسؤوليتها،معاقبتهموتعتبرالدولةهنامشتركةفيوقوعالضرروذلكهوأساسقيام

(1)وتصحيحالخطأ.رفعالضررومنواجبالدولةنية.بسوءأوذلكأنيأتيالخطأبحسننية

 النظرية الموضوعية  الثاني:الفرع 

تتجههذهالنظرةبالتركيزعلىموضوعالفعلالصادرمنجانبالدولةفيحالمثلإخالاًل

المسؤوليةالدولية،بالتزاماتها هذه وتنتج دولي بالتزام أخلت الدولة أن هو هنا المسؤولية فأساس

الدولةركنين،بتوافر العملصادرًامنجانب إليهاوهماأنيكون العملوأنيكونهذاومنسوبًا

(2)عاتقها.مخالفًااللتزامدوليمفروضًاعلى

وفقًالهذهالنظريةفإنالمسؤوليةتقامعلىعاتقالدولةبصورةمباشرةنتيجًةلمخالفتهالاللتزام

أ أحد عن مباشرة الجرميصادر الفعل هذا يكون كأن الدولةالدولية المثالأوجهزة علىسبيل

 

.331(الطراونة،مخلد،مرجعسابق،ص1)
.2(سيفالدين،أحمد،مرجعسابق،ص2)
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السلطةا العملمتناع تجرم تشريعات إصدار عن الدولة في فرضهاإلرهابالتشريعية لما وفقًا ي

الدولي.لتزامهاعليهاا

"بأن:قررتلجنةالقانونالدوليأساسًاللمسؤوليةالدوليةفيالمادةاألولىمنمشروعهاإذ

هو مشروع الغير "والعمل الدولية مسؤوليتها يستتبع ما دولة به تقوم دوليًا مشروع غير فعل أي

(1)كالمعاهداتعلىسبيلالمثال.،دوليماأعلنتالدولخضوعهالهالتزامأساسهمخالفة

 نظرية تحمل تبعة المخاطر   الثالث:الفرع 

النظريةبمجردحدوثضرردونحاجةلوجودخطأصدرمنتقوممسؤوليةالدولةوفقًالهذه

استمدتهذهالنظريةمنالقانونالداخليواعتنقهامشروعة،ودوناشتراطواقعةغير،جانبالدولة

لتستندحيث،األردنيالمشر ع وفقًا إلىالمسؤولية النظرية السببيةهذه بينضرروعالقة القائمة

والضرر الالنشاط هذه جلوأساس الذي الخطر هو فتكونبنظرية الدولي المجتمع إلى الدولة ته

أحدثضررًاوإنكانفعلهامنحيثاألصلمشروعًاإالأنهخطيرإذامسؤولةعنهذاالخطر

(2).علىالجماعة

الباحث الدوليةعلىيرى المسؤولية تقرير الثالثفي النظريات إلىهذه تماالستناد بأنهقد

الدولة,فنحنالنرجحنظريةماعلىأخر إليهاإذ،ىعاتق وذلكعلىأنجميعهاتماالستناد

الدولة جانب من الصادرة الواقعة أن،اختالف قدالدولحيث األولى للنظرية عنتسألوفقا

بالدولاألخرىنتيجًةلتصرفاترعاياالدولةالغيرمشروعةذلكفيحالمالحقتيضرارالتاأل

وفقًاللنظريةالثانيةكماتسألالدولةوقمعالتصرفالغيرمشروعأهملتالدولةوقصرتفيمنع

 

.14/10/2021يوماالطالع:encyclopedia.org/dictionary-https://political(أنظرالموقعاإللكتروني:1)
.336سابق،ص(الطراونه،مخلد،مرجع2)

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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لهاعلنتارتباطهاوقبولهاالتيأعناألضرارالتيلحقتبالدولنتيجًةلمخالفتهالاللتزاماتالدولية

عناألضرارالتيتلحقبالدولباالستنادإلىنظريةتسألالدولةكما،والتيتندرجفيالمعاهدات

وذلكبالرجوعإلىاتفاقياتعدةأقرتمسؤوليةالدولباالستنادإلىالنشاطالمشروعمثالهالمخاطر

(1)_الخسائرالناتجةعنمنشآتإنتاجالطاقةالنووية.فييناحولتعويضاتفاقية

 : الثالثالمطلب 
 توافرها لقيام المسؤولية الدولية  واألركان الواجب  طالشرو 

المدني القانون أقره الذي الفعلالضار الدوليةمنفكرة المسؤولية فكل،األردنيتقتربفكرة

بالغيريلزمفاعلهبضمانالضرر القاعدةبعناصرثالث،(2)إضرارا الفعل-1وهي:ةتتجسدهذه

والنتيجة.عالقةالسببيةبينالفعل-3الضرر-2الضار

لقيامالمسؤوليةالدوليةإالأنالفعلالضارهناهوالفعلالغير ذاتالعناصريجبتوافرها

الدولي للقانون وفقًا أماأومشروع أخرى بدولة يلحق الذي هو والضرر الدولي االلتزام مخالفة

(3)عالقةالسببيةهيأنينسبالفعلإلىالدولةالتيأخلتبااللتزامالدولي.

 : الفعل الغير مشروع وفقاا للقانون الدوليالفرع األول

انتهاكًا يمثل والذي مشروع غير فعل بوجود إال تتقرر ال الدولية المسؤولية أن الثابت من

مهماكانمصدرهذاااللتزام.،لاللتزاماتالدوليةالمفروضةعلىعاتقها

 

.63(الجندي،غسان.مرجعسابق.ص1)
.256،المادةرقم1976لسنة43(القانونالمدنياألردني2)
.2،ص(عبدالسالم،مسعود،مرجعسابق3)
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ال القانون منع فعل إتيان هو مشروع الغير بالفعل بهويقصد القيام الدولة على أودولي

كانمصدرااللتزامعرفًاأماتفاقًاأمأياً،االمتناععنالقيامبعملفرضهالتزامدوليعلىالدولة

غيرهاالمهمأنااللتزامساريًاونافذفيمواجههالدولة.

الدولي القانون ألحكام تقديره فيعود الفعلمنعدمه وصفمشروعية أكده،(1)أما ما وهذا

العامةرقم الجمعية الثالثمنقرار أنه56/83البند الدولةعلى الذيينصعلى"وصففعل

بأنه موصوفًا ذاته الفعل بكون الوصف هذا يتأثر وال الدولي القانون يحكمه أمر دوليًا مشروع

مناتفاقيةفيينالقانونالمعاهداتوالتي27وهذاماتضمنهالمادة،(2)"مشروعفيالقانونالدولي

على الداخليةتنص بقوانينه يحتج أن المعاهدة في لطرف يجوز تنفيذ"ال في إلخفاقه كمبرر

(3)."المعاهدة

 نسبة الفعل إلى الدولة  الثاني:الفرع 

هذاالفعلبليجبإسنادإنصدورفعلغيرمشروعاليكفيلتحميلالدولةالمسؤوليةعن

الفعلإلىالدولةذاتهابأنهاخالفتحكممنأحكامالقانونالدوليسواءكانمصدرهعرفًااماتفاقية

ويستويفيذلكالفعلالسلبيأماإليجابيلكنالسائدهنا،(4)امقرارًاصادرًاعنمجلساألمن

هوالسلوكالسلبيكماذكرناسابقًابأنتتراخىالدولةعنالقيامبواجبهاالدوليالمتمثلفيمنع

وقمعالجريمة.

 

.339الطراونة،مخلد،مرجعسابق،ص(1)
(2 رقم العامة، الجمعية قرار )56/83  اإللكتروني:2002لعام الموقع أنظر والخمسون، السادسة الدورة ،

https://undocs.org:28/11/2021،يوماالطالع.
.27(اتفاقيةفيينالقانونالمعاهدات.مرجعسابق.المادة3)
 .3،صجعسابق(عبدالسالم،مسعود،مر4)
 

https://undocs.org/
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 ضرر نتيجة السلوك ألحد أشخاص القانون الدولي الثالث: حدوثالفرع 

"المساسبمصلحةمشروعةألحدأشخاصأونونًايقصدبالضررهناالمساسبحقمحميقا

(1).القانونالدوليالعام"

نتيجًةوالسلمالدولييناإلخاللباألمنالدولاألخرىوبأمنمساسالهناهووالضررالمتمثل

باتخاذاإلجراءاتالالزمةلقمعالجريمةلعبورالجريمةللحدود والقبضفعدمقيامالدولةالمسؤولة

.يهدداألمنوالسلمالدولييناكممرتكبيهايعدإخالاًلأدىباإلضراربالدولالمجاورةعلى

 : بعاالمطلب الر 
 أنواع المسؤولية الدولية 

ماالثانيةالتيثارأالمدنية،األولىهيالمسؤولية،إنالمسؤوليةالتيتتحملهاالدولةنوعان

،األخيرةمعارضةلهذهأخرىومؤيدةآراءانبعثتحيثنائيةعليهاخالفوجدلهيالمسؤوليةالج

وفيهذاالمطلبسنحاولالتعرفعلىهذهاألنواعمنالمسؤوليةبشكلأوضح.

 للدولة  : المسؤولية المدنيةالفرع األول

أشخاص بين العالقات نظم الذي الدولي القانوني النظام هو الدولية المسؤولية أساس إن

رتبذاتمصادرعدةواجبةالنفاذوفيالمقابلالتزاماتالقانونالدوليوالذيفرضعلىعاتقها

ومنهناأثيرتفكرةالمسؤوليةالدوليةوالتيسبقأن،الدولاألخرىاحترامهاعلىللدولحقوق

كنوعمنأنواعالمسؤوليةللدولةأماالمسؤوليةالمدنيةعنها.عرفناهاوبيناالنظرياتالتيتحدثت

تنفيذ بعدم الدول لقيام الحتمية النتيجة فإنها بالدولأوالدوليةالتزاماتهاالدولية باإلضرار قيامها

مشروعةالتيأضرتبالدولالغيرحيثتسألالدولةمدنيًاعنأعمالها،لةكانتاألخرىبأيوسي

 

.342(الطراونة،مخلد،مرجعسابق،ص1)
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هنا،األخرى المدنية،ومن المسؤولية أنواع العملللدولةأثيرت أساس إلى وصفها يعود والتي

،الدوليةلاللتزاماتهاخرقلحيثتتحملالدولةالمسؤوليةالعقديةكنتيجةً،الدولةالصادرمنجانب

وتتحملالدولةالمسؤوليةالتقصيريةعلىأساسالضررالذيأحدثتهللدولاألخرىدونالنظرإلى

والتيوجدناأساسها–نظريةتحملتبعةالمخاطر–نظريةالخطرالفعلوذلكاستنادًاإلىمشروعية

(1).ربالغيريلزمفاعلهبضمانالضرر"ضرافيالقانونالمدنيبأن"كلإ

الطبيعةإن والوسيلة األولى الوسيلة هي للدولة المدنية المسؤولية بتنفيذإلفكرة الدول لزام

تجنب أي األخرى الدول حقوق باحترام وقيامها الدولة خاللبهااإلضرارواجباتها من وذلك

جانبها من الصادر التصرف بمشروعية المسؤولية،التزامها إقرار أن تؤديالدوليةالمدنيةحيث

اتفاقيًا حكمًا كان سواء مصدرها كان مهما الدولية التزاماتها بتنفيذ الدولة أقرهأوبتمسك حكمًا

ألنهوعلىخالفذلكفإنهاملزمةبرفع؛حتىحكمًاأقرتهالمبادئالعامةللقانونالدوليأوالعرف

الحالمستحياًلكانإعادةإذاالتعويضأووذلكمنخاللإعادةالحالإلىماكانعليهالضرر

.والقيامبالترضيةللدولالمتضررة

 للدولة  ة نائيالمسؤولية الج :نيالثاالفرع 

هومنيتلقىالعقوبةالجنائيةكونهاشخصيةطبيعيإنالمتفقعليهبانالفردبوصفهشخص

لمتكنفكرةالعقوبةالجنائيةمعروفةمعنويأمابالنسبةللشخصال،الشخصيةللفردوتمسالحرية

شخصية عقوبة إيقاع إمكانية تصور لعدم المعنويأوتجاهه الشخص على بالنسبة،بدنية أما

األردنيالمشر عكمافعل،للهيئاتاالعتباريةفإنبعضالقوانينأفردتلهمعقوباتجزائيةخاصة

 

 .237(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص1)
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للهيئاتاالعتباريةوهي الباباألولفيقانونالعقوباتفقدأفردعقوبات الثانيمن فيالفصل

 والحل.عقوبتيالوقف

لف مؤيدة حول اآلراء فانقسمت للدول بالنسبة جزائيأما المعنوي الشخص معاقبة إمكانية ًاكرة

الفكرة.لهذهوآراءمعارضة

 آلراء المعارضة لفكرة تصور مسائلة الدولة جنائياا:  األول:الرأي 

:التاليةالفكررأيهمباألموربررأصحابهذه

افتراضي .أ شخص أنه أي االفتراض فكرة على قائم معنوي شخص إال ليست الدولة إن

فعليمتصور وجود له مسائلة،وليس إلى تقود الفكرة هذه فإن مسائلته تصور عن أما

(1)العقوبة.الشعببأكملهوهوأمريتنافىمعفكرةشخصية

جزائياً .ب الدولة مسائلة عدم بنظرية تسمى نظرية النظرية،اندرجت هذه كالأعتنق وتبناها

أنهاPolanskiوبوالسنكيtraininالفقيهين على للدولة بوصفهم النظرية هذه برروا

منظومةذاتسيادةتعلوكافةالمنظوماتألنهاتمتلكسيادةفاليعلوسيادتهاأيمنظومة

(2)أخرى.

حرية .ج كونهاتمس الطبيعي الشخص الجنائيةعلى العقوبات تطبيق يتصور الفردال وبدن

الشخصالمعنويكونهشخصافتراضيالطبيعيواليتصورإيقاعمثلهذهالعقوباتعلى

(3)فعليًا.وغيرموجود

  
 

.156(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص1)
 .38(يوسف،حسنمرجعسابق،ص2)
.50(عبدالجبار،مكاوي،مرجعسابق،ص3)
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 جزائياا:اآلراء المؤيدة لفكرة تصور مسائلة الدولة   الثاني:الرأي 

:التاليةالفكررأيهمباألموربررأصحابهذه

شخصيةإن .أ مبدأ مع يتنافى وهذا الرعايا جميع معاقبة يستتبعها الدولة معاقبة بأن القول

كذلك ليس الواقع في األمر فإن األفراد،العقوبة معاقبة ظل في تحدث النتيجة فذات

الغرامةيقودإلىأوومعاقبتهبالحبساألبجريمةماارتكابفعلىسبيلالمثال،الطبيعيين

الدولةفقطفهذااألمرلميستجدفيظلمعاقبة،دأسرتهمنزوجةوأبناءتضرركافةأفرا

(1)الطبيعيين.بلإنهموجودحتىفيظلمعاقبةاألفراد

وشرحهابأن"مسؤوليةالدولةتثار–تبنىالفقيهبالفسكينظريةتسمى_مسائلةالدولةجزائيًا .ب

الدولةفيمجالالعالقاتالدوليةتتنازلعنجزءبلوالتتعارضمعسيادةالدولةحتىإن

سيادتها قرر،من بما استدل بالفسكي الفقيه أن بالذكر إحدىوالجدير في نانت األستاذ ه

كونه،(2)"محاضراته للدولة المطلقة السيادة فكرة يرفض أصبح الدولي المجتمع أن كما

يجباألخذبعيناالعتباروجودتوازنبينحيث،يتعارضمعفكرةالمسؤوليةالدوليةبرمتها

كماأنفكرة،مصالحالدولوسيادتهامنناحيةوخضوعهاألحكامالقانونمنناحيةأخرى

النسبية القاعتالمرنةأوالسيادة من الفكرة هذه تقترب حيث الدولة مسائلة وفكرة دةتفق

و الداخلي القانون في موانالسائدة لدية من مسائلة عدم يمكنهي ال بالتالي المسؤولية ع

(3).مسائلالدولةعديمةالسيادة

 

.52(عبدالجبار،مكاوي،مرجعسابق،ص1)
 .38سابق،ص(يوسف،حسن،مرجع2)
 .160(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص3)
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القانونيةحيثأنالدولةلهاكيانللمساءلةإنالشخصالمعنويهوشخصيةمستقلةقابلة .ج

بهاعنآراءهاكماتعبرخاصوتعدأحدأشخاصالقانونالدوليكماانلهاأرادةمستقلة

الشخصالمعنويالتنطبقعليهالعقوباتالجزائيةفهذاوالقولبأن،مستقلةلهاذمةمالية

(1)المعنوي.لشخصوطبيعةاقولغيرسليمحيثيمكنإيقاععقوباتجزائيةتتناسب

فإن السابقة اآلراء استعراض الدولةيؤيدالباحثوبعد مسائلة تصور بإمكانية القائل الرأي

كماأنمعاقبتهاجنائيًا،جنائيًاوندعمآراءهوحججهحيثأنالدولةهيكيانفعليواقعيموجود

بالنهايةإلى بالتزاماتهاالدوليةوتجنبالخروجعنهاممايؤدي بالدولإلىالحفاظوالتمسك يؤدي

فمننائيًاأمافيمايتعلقبكيفيةمسائلةالشخصالمعنويج،حفظالنظامالقانونيللمجتمعالدولي

الطردمنأوقطعالعالقاتالدبلوماسيةمثل،المتصورايقاععقوباتتتناسبوالشخصالمعنوي

الدولية المنظمات للدولة،عضوية الجنائية المسؤولية إقرار بوجوب نرى إننا تكراركما فيحالة

.الفعلالغيرمشروع

6تالمادةعقوبةجنائيةللدولاألعضاءوهيالفصلحيثنص ميثاقاألممالمتحدةركماقر 

الثانيمن الفصل المتحدةعلى"من المتحدةفيإذاميثاقاألمم أمعنعضومنأعضاءاألمم

_"لهيئةبناءعلىتوصيةمجلساألمنانتهاكمبادئالميثاقجازللجمعيةالعامةأنتفصلهمنا
(2)

التاليفإنهيتصورتحملالدولمسؤوليةجنائيةلمخالفتهااألحكامالدولية.ب

  

 

.52(عبدالجبار،مكاوي،مرجعسابق،ص1)
 .6المادة،مرجعسابق،ميثاقاألممالمتحدة(2)
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 : ثاني الالمبحث 
 العابر للحدود اإلرهاب اإلطار القانوني للمسؤولية الدولية عن جرائم 

أساسالقواعدالتيتحكمفإن،نالمجتمعالدولييفتقدلسلطةتشريعيةتسنالقوانينالدوليةإ

تمدةمنقواعدالقانونالدوليسهيأحكاممالعالقاتالدوليةوالتيتقرااللتزاماتعلىعاتقالدول

الدوليواألعرافالمعاهدات،بمصادره للقانون العامة واآلراءأووالمبادئ الدولية المحاكم حكام

إنهدفهذهاألحكامهوالمحافظةعلى،دوليةالفقهيةوالقراراتالصادرةمنالهيئاتوالمنظماتال

بالتالي،العابرةللحدودوقمعالجرائممنعاألمرالذياليمكنتحقيقهإالب،األمنوالسلمالدوليين

التيااللتزاماتاألحكامالتيفرضتعلىالدولفإنأساسالمسؤوليةعلىعاتقالدولهوهذه

الجريمة وقمع منع بوجوب مسؤولية.تقضي بصدد تكون فإنها األحكام لهذه الدول مخالفة فعند

فيتعينعلىالدولة،القانونكجزاءلهذهالمخالفةالتيأضرتبالمصالحالدوليةوالتيأقرهادولية

.علالغيرمشروعإزالةالضرروتعويضالدولالمتضررةعنهذاالف

لألحكامالدوليةهونتيجةالعابرللحدوداإلرهابفيجرائميتضحلناأنقياممسؤوليةالدولة

المعاهدات في لها الصريح قبولها الدول أعلنت والتي الجريمة لهذه التصدي قواعد نظمت التي

األعراف في لها الضمني أساس،وقبولها عاتقهاالفإن على األحكاممسؤولية بهذه إخاللها ،هو

بجرائموهذه المتعلقة مباشرةفياإلرهاباألحكام بصورةغير األول المركز نصوصنجدهافي

فيمواجههذلكالمتعلقةبضرورةالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينواألممالمتحدةميثاققراراتو

الميثاق في األعضاء ا،الدول في نجدها بجرائمالتفاقياتكما الشأن الدولياإلرهابذات

.باألعرافالسائدةدولياًو



42 

سنتناولفيالمطلباألولمسؤوليةالدولة،مطالبثالثةسنعمدإلىتقسيمهذاالمبحثإلى

الثانيمسؤوليةالدولةاستنادًاإلىبعضالمعاهداتوفيالمطلب،استنادًاإلىميثاقاألممالمتحدة

ااستنادًاإلخاللهاالمسؤوليةالدوليةاستنادًالألعرافالدوليةومسؤوليتهالثالثوفيالمطلب،الدولية

.بواجباتهااألساسية

 : األول مطلبال
 مسؤولية الدولة استناداا لميثاق األمم المتحدة

الدول وعلى الدوليين والسلم األمن على الحفاظ هو المتحدة األمم هيئة مقاصد أهم من

الدولبأحكاموأساسالتزامفيسبيلتحقيقغايتههاألطراففيالميثاقأنتتبعالمبادئالمقررةفي

أما،الميثاقهوانضمامهالهوقبولهالتكااللتزاماتالتيفرضتعلىعاتقهامنهذااالنضمام

بمقتضىالميثاقهوعلىاعتبارأنهذهالجريمةمناإلرهابأساسالتزامالدولبمكافحةجريمة

(1).اانتهاكًالمبادئالميثاقالجرائمالتيتهدداألمنوالسلمالدوليينوعلىاعتبارارتكابه

الدولة السيماوعلى المتحدة لألمم التابعيين األمن ومجلس العامة الجمعية قرارات تتبع وأن

األمورالتينالعابرةللحدودعلىاعتبارهذهالجرائمماإلرهابملجرائتحكمالتصديالقراراتالتي

ومنهذهالقراراتقرارالجمعيةالعامةالذيأدانتفيهالمساسباألمنوالسلمالدوليينتؤديإلى

للحدمن(والذيدعتفيهالدولاألعضاءللتعاونفيمابينها1985)61/40رقماإلرهابجريمة

حيثأوصتفيهالدولاألعضاءعلىالتعاونمعاألممالمتحدةللوقوفضدجريمةهذهالجريمة

لتعديلاإلرهاب الدول دعت أنها كما الجريمة هذه وراء تقف التي األسباب ومواجهه الدولي

 

.2(ميثاقاألممالمتحدة،مرجعسابق،الديباجة.المادة1)
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بصورهوتشريعالعقوبةالمناسبةلهلكيتنسجمهذهالتشريعاتالداخليةاإلرهابتشريعاتهاوتجريم

(1).ييناإلرهابدولييمنعتسهيلعملمعاالتفاقياتالدوليةوذلكلتحقيقأكبرتعاون

الجرائمباعتبارهامن1994لعام49فيالقراررقماإلرهابكماأدانتالجمعيةالعامةجريمة

األم تهدد الدوليينالتي والسلم الدولن أعلنتوحثت التي االتفاقيات نصوص تطبيق على

(2).اإلرهابونجرائمانضمامهالهاوالتيتتعلقبإجراءاتمعاقبةاألشخاصالذينيرتكب

جرائم عن الدولة مسؤولية تتقرر هنا للمبادئإذالدولياإلرهابومن لمخالفتها نتيجًة تقام

.األساسيةالتيقررهاالميثاق

 : الثاني  المطلب
 الدولية اتدهعا المبعض لى مسؤولية الدولة استنادا إ

الدولةيستندمنحيثاألصلإلىوجودأعرافبينالدولتحكمالمعاهداتإنأساسوجود

إلى وترمي بينها فيما حيثحمايةالتعامل الدول بين العالقات واستمرار الدولي أعلنتالمجتمع

تقنينهاوملزمةتمعامةاًحكامأصبحتأإذنيلهذهاألعرافالدولصاحبةالسيادةخضوعهاالضم

(3).نالدوليالعامكونالقانونالدولييفتقدلوجودسلطةتشريعيةوهياآلنأحدمصادرالقانو

خإنف من لها الضمني الدول قبول هو الدولية باألعراف االلتزام هذاأساس ممارسة الل

هونتيجًةلقبولالدولتفاقياتالدوليةاالوالواردةفيمقننةلتزامالدولباألحكامالالسلوكأماأساسا

لها.الصريحلهذهاالتفاقياتوذلكباالنضمام

 

 .71(قاسم،مسعد،مرجعسابق،ص1)
.341(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص2)
.26لفتالوي،سهيل.ربيع،عماد،مرجعسابق،صا(3)
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 م 2000األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   ةاألول: اتفاقيالفرع 

إنغرضهذهاالتفاقيةالتابعةلألممالمتحدةهوتحقيقالتعاونبينالدولعلىمنعالجرائم

العابرة وحددالمنظمة لهذهتللحدود، الداخلية األحكام بحقها تطبق التي الجرائم االتفاقية هذه

نص ،االتفاقية ما هي الجرائم هذه تومن وهي االتفاقية هذه من الخامسة المادة عليه جريمت

"تعتمدكلدولةطرفمايلزمأن:حيثنصتالمادةعلى،المشاركةفيجماعةإجراميةمنظمة

عمدًا:ترتكبجنائيًاعندماتدابيرأخرىلتجريماألفعالالتاليةأومنتدابيرتشريعية

باعتبارهمافعلينجنائيينمتميزينعنالجرائمالتيتنطوي،كالهماأوأيمنالفعليينالتاليين)أ(

إتمامه:أوعلىالشروعفيالنشاطاإلجرامي

غيرأوجريمةخطيرةلغرضلهصلةمباشرةارتكابأكثرعلىأواالتفاقمعشخصآخر .1

ماليةمباشرة منفعة على القانونمنفعةأوبالحصول يشترط حيثما وينطوي أخرى مادية

تكونضالعةفيهأوعلىفعليقومبهأحدالمشاركينيساعدفيتنفيذاالتفاق،الداخليذلك

منظمة.ةميجراإجماعة

بعزمهاعلىأوقيامشخصعنعلمبهدفجماعةاجراميةمنظمةونشاطهااالجراميالعام .2

(1)...."بدورفاعل،ارتكابالجرائمالمعنية

المنع"منهذهاالتفاقيةأحدالتدابيرالتيتلزمالدولباتباعهتحتعنوان"31نتالمادةوتضم 

أن المادةعلى هذه نصت الوطنية-1"حيث وتقييممشاريعها تطوير إلى الدولاألطراف تسعى

،(2)"المنظمةعبرالوطنيةوإرساءوتعزيزأفضلالممارساتوالسياساتالراميةإلىمنعالجريمة

 

.5،المادة2000عبرالوطنيةلسنةالمنظمة(اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمة1)
 .31(اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية،مرجعسابق،المادة2)
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المادة مالحقة11وتضمن سبيل في اتخاذها الدول على التي اإلجراءات االتفاقية هذه من

فيباتباعهيتمثلهذاالواجببواجبقمعالجرائمالذيتلزمالدولإذومقاضاةمرتكبيهذهالجرائم

علىهذهاالتفاقيةفيوالتيبعنوانالواليةالقضائية15تالمادةونص سبيلمكافحةهذهالجرائم

ىاألفعالالجريمةأن"تعتمدكلدولةطرفمايلزممنتدابيرلتأكيدسريانواليتهاالقضائيةعل

التالية:منهذهاالتفاقيةفيالحاالت"...بمقتضىالمواد

الجرمفيإقليمتلكالدولةالطرف.عندمايرتكب)أ(

طائرةمسجلةبموجبأوعندمايرتكبالجرمعلىمتنسفينةترفععلمتلكالدولةالطرفأو)ب(

(1)."نتلكالدولةوقتارتكابالجريمةقواني

مننصوصهذهاالتفاقيةأنهناكواجبًايقععلىالدولاألطراففيهايتمثليرىالباحثو

تجرم والتي عامة جاءت الخامسة المادة أن وبما فيها المذكورة الجريمة األفعال تجريم بوجوب

المنظمةرالمشا اإلجرامية الجماعات في جرائم،كة ومنها عديدة جرائم تستوعب المادة هذه فإنه

للحدودالمناإلرهاب العابر أحكام،ظم وإلى المادة هذه إلى الدولاالتفاقيةواستنادًا تلزم عامًة

أعمال بأنتجرم والمتمثلةاإلرهاباألطراف الجريمة قمع تدابير باتخاذ تلزم فيهاكما والمشاركة

ومعاقبتهم.بمالحقةمرتكبوهذهالجرائم

 م 1937 اإلرهابف لمنع ومعاقبة تفاقية جنيا الثاني:الفرع 

اإلرهابواعتبرتأنجريمة،اإلرهابإنهذهاالتفاقيةهياالتفاقيةاألولىالتيعرفتجريمة

الوسطأوثارةالرعبلدىالشخصياتالعامةالجرميةترتكبضددولةمابهدفإأفععلىأنها

 

.15حةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية،مرجعسابق،المادة(اتفاقيةاالممالمتحدةلمكاف1)
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العامة،العام الشخصيات لحماية جاءت االتفاقية المعنويةواألشخفهذه العامةاص ولموالمرافق

(1).تضمنالحمايةلألشخاصالطبيعيين

الرأيأماعنأصلوجودهذهاالتفاقيةفإنهاترجعإلىاألحداثالتيشهدهاالعالمبعدماأثير

عنيفة فعل ردود وأحدث رأسهامنظمةالغتيالاالجرائمبعدالعام على والتي العالم شهدها التي

احتجت،ألكسندراألولملكيوغسالفياورئيسوزراءفرنسالويسبارتوفيمرسيليااغتيالجريمة

على والفرنسية اليوغسالفية الحكومتين حدثإكلتا ما األمم،ثر عصبة إلى احتجاجهما وقدمتا

تالتيعد تفاقيةتقمعجرائماالغتيالالمنظمةاسيةالتيممكنأنتشكلأساسًاالفقدمتامبادئأس

تمالتوصلفيه1937يةوعلىأثرذلكعقدمؤتمردوليفيجنيفعاماإلرهابمنقبيلالجرائم

(2)الدولي.اإلرهابةدوليةلمكافحةإلىاتفاقي

يةفياإلرهابنطاقتطبيقهذهاالتفاقيةبذكراألعمالالتيتعدمنقبيلالجرائموتمتحديد

المادةالثانيةمنهابحيثتلزمالدولبإدراجهافيتشريعاتهاالداخليةوالمعاقبةعليهابوصفهاجرائم

أوأوصيائهمأوالضررالجسيمإلىرؤساءالدولأوموتالتيتسببوالتيتجرماألفعال،إرهابية

أعمالهمأوورثتهم على اأو،وأزواجهم،القائمين المناصب ذوي من أشخاص أيأولعامةأي

العامةاأفع الممتلكات تخريب إلى ترمي للخطريعرتأول العامة الحياة الدولض من ألي

(3)المتعاقدة.

 

 .373(حمدي،طارق،مرجسابق،ص1)
،1،ص49،مجلةالدفاعالوطنياللبناني،(.الحربعلىاالرهابوالقانونالدولياالنساني2004(سليمان،عصام)2)

.11/10/2021،يوماالطالعhttps://www.lebarmy.gov.lb:أنظرالموقعاإللكتروني
.373(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص3)

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
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،1937نوفمبر16فيعصبةاألممفيدولةمنالدولاألعضاء24تهذهاالتفاقيةضم و

تفيدأنهثارإال خالفاتبينالدولاألعضاءحيثطالببعضاألعضاءبوضعأحكامخاصة

الموقعةيبتسليممرتكب الدولة إلى المنتسبين بلدأجنيإذاالجريمة الفعلفي تم وبسببهذه،ما

(1)التنفيذ.لمتدخلاالتفاقيةحيزالخالفاتبيناألعضاء

حال االتفاقيةوفي تطبيقهذه ساريةتم المسؤولية،وبقيت تتحمل فيها األطراف الدول فإن

الدولاألعضاءبإدراجاألفعالوالتيتلزملمتتخذالتدابيرالتينصتعليهااالتفاقيةإذاالدولية

الداخلية.يةفيتشريعاتهااإلرهابالتينصتعليهااالتفاقيةوالتيعدتهامنقبيلاألعمال

 م 1963طوكيو لعام  ة: اتفاقيالثالثالفرع 

طوكيو متناتفاقية على ترتكب التي األخرى األفعال وبعض بالجرائم تتعلق اتفاقية هي

4فيطوكيوودخلتحيزالتنفيذفي1963سبتمبر14تمإبرامهذهاالتفاقيةفي،(2)الطائرات

ولاتفاقيةمعنيةوهيأ،(3)طرف186االتفاقيةصادقعلى2015وفيعالم1969ديسمبر

و الطائرات أبخطف االتفاقية هذه نصوص بتتضمن تتعلق منحكامًا المدنية الطائرات سالمة

نظرًالطبيعةعملهافإنهاتتنقلبيناألقاليمالجويةيةالتيقدتحدثعلىمتنهااإلرهاباالعتداءات

إق من أكثر في وتهبط متعددة دول وضعت،مليبين لالختطاف الطائرة تعرض إمكانية فبسبب

حيثيجبأناعهاللتعاملمعمثلهذهالجرائمبتبإطرافاألتلتزمالدولتفاقيةنصوصأحكاماال

المعاهدة وأحكام متفقة األطراف الدول تشرعها التي والعقوبات اإلجراءات أن،(4)تكون كما

 

.11/10/2021،يوماالطالعhttps://www.wdl.org(أنظرالموقعاإللكتروني:1)
.12/10/2021يوماالطالعfile:///C:/Users/directأنظرالموقعاإللكتروني:،1963م(اتفاقيةطوكيولعا2)
.12/10/2021،يوماالطالعhttps://ar.wikipedia.org(أنظرالموقعاإللكتروني:3)
.12/10/2021،يوماالطالعhttps://alwan.elwatannews.com(أنظرالموقعاإللكتروني:4)

https://www.wdl.org/ar/item/11579/
file:///C:/Users/direct%20way/Downloads/Agreement_3868.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://alwan.elwatannews.com,يوم
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األحكام بعض على نصت ضمنهاالمعاهدة من منالخاصة السادسة المادة عليه نصت ما

منحتربانالطائرةالدوليةالصالحيةوالحصانةللقيامبأيعملللحفاظعلىأنهااالتفاقيةحيث

الطائرة تهددإذاسالمة ما الطائرةمثلوجودجماعة أمنوسالمة يهدد هناكسببمعقول كان

بالسالحالر هذه،(1)_كاب نصت دولةكما كل "تقوم أنه: على منها الثالثة المادة في االتفاقية

التي للجرائم بالنسبة التسجيل دولة باعتبارها اختصاصها لوضع الالزمة التدابير باتخاذ متعاقدة

يتضحمنهذهالمادةأنهيقعواجبًاعلىعاتقدولة،(2)المسجلةفيه"ترتكبعلىمتنالطائرة

يتتبعلهاالطائرةبأنتقومبمنعوقمعالجرائمالتيترتكبعلىمتنالطائرةالتسجيلأيالدولةالت

المتمثلفيمالحقةالقضائياالختصاصوذلكمنخاللتجريمهذهاألفعالوممارسةالتابعةلها

الجرائم هذه مرتكبي المنصوصفإذا،ومحاكمة اإلجراءات اتخاذ االتفاقية أطراف أحد أهمل ما

عليهافإنهاتتحملالمسؤوليةنتيجةإخاللهابالتزامدوليمفروضعلىعاتقها.

 1999لعام  اإلرهابتمويل قمع  الدولية ل : التفاقيةالرابعالفرع 

مناإلرهابفيعهداألممالمتحدةوتهدفإلىوضححدلجرائمتمويلهذهاالتفاقيةأعدت

،يةاإلرهابوتحقيقتعاونقضائيومعاقبةالقائمينبتمويلاألعمالاتاألوليةخاللتعزيزالتحقيق

تندرجأهدافهذه،(3)دولةمختلفة186تمالتصديقعلىهذهالمعاهدةمنقبل2013وفيعام

بشكل جرائماالتفاقية لقمع الدول بين التعاون تعزيز على االعتباراإلرهابموجز بعين واألخذ

جر  حيث الدوليين والسلم األمن على تأثيرها ومدى الجرائم تلك خطورة الفاعلمدى من متكاًل

أموالأليشخص بتمويل يقوم الذي والمحرض إرهابيةأووالشريك بأعمال القيام جماعةألجل

 

.6/1عسابق،المادة(اتفاقيةطوكيو،مرج1)
.3/1(اتفاقيةطوكيو،مرجعسابق،المادة2)
.12/10/2021،يوماالطالعhttps://ar.wikipedia.org(أـنظرالموقعاإللكتروني:3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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كماحددتهذه،(1)بأيعملمنتلكيهدفإلىوفاهإنسانجريمةوفقًاألحكامهاواعتبرتالقيام

التدابيرالتيعلىالدولةاتخاذهالقمعهذهالجريمةحيثنصتفيالمادةالرابعةعلى االتفاقية

:ولةطرفالتدابيرالالزمةمنأجلأن:"تتخذكلد

ئيةبموجبقانونهاالداخلي.جرائمجنا2اعتبارالجرائمالمبينةفيالمادة -أ

(2).المعاقبةعلىتلكالجرائمبعقوباتمناسبةتراعيخطورتهاعلىالنحوالواجب" -ب

على: االتفاقية هذه من الثانية المادة تنص كلحيث االتفاقية هذه بمفهوم جريمة "يرتكب

جمعأوغيرمباشرةوبشكلغيرمشروعوبإرادتهبتقديمأوشخصيقومبأيوسيلةكانتمباشرة

جزئيًاللقيام:أويعلمأنهاستستخدمكليًاأوأموالبنيهاستخدامها

وبالتعريفالمحددفيهذهبعمليشكلجريمةفينطاقإحدىالمعاهداتالواردةفيالمرفق)أ(

.المعاهدة

صابتهبجروحاأوشخصآخرأيأوبأيعمليهدفإلىالتسببفيموتشخصمدني)ب(

بدنيةجسيمةعندمايكونهذاالشخصغيرمشتركفيأعمالعدائيةوفيحالةنشوبنزاع

يكون عدما طبيعتهمسلح بحكم العمل هذا السأوغرض لترويع موجهًا سياقه أوكانفي

(3)االمتناععنالقيامبه."أومنظمةدوليةعلىالقيامبأيعملأوإلرغامحكومة

دابيرلمتقمباتخاذالتإذارففيالمعاهدةتتحملالمسؤوليةفإنالدولةالط،علىضوءماتقدم

بعدمقيامأومناألساسوذلكبتجريماألفعالالواردذكرهافياالتفاقيةهذهالجريمةمنعالالزمةل
 

لقمعوتمويلاإلرهاب)1) الدولية االتفاقية المادة9919( اإللكتروني:2(. الموقع أنظر .http://hrlibrary.umn.edu،
.12/10/2021يوماالطالع

 .4(االتفاقيةالدوليةلقمعوتمويلاإلرهاب،مرجعسابق،المادة2)
.2رجعسابق،المادة(االتفاقيةالدوليةلقمعوتمويلاإلرهاب،م3)

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ICSFT.html
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الدولةعنمالحقةومعاقبةمرتكبيهذهالجرائمأيبأنالدولةتتحملالمسؤوليةالدوليةعنجرائم

.أعالهأحكاماالتفاقيةتلتزمبأولمتراعيإذاالعابرللحدوداإلرهاب

صهاتضمنإلزامالدولاألطرافبأنهذهاالتفاقياتجميعهاعلىاختالفنصويرىالباحث

علىاتخاذتدابيرمنعوقمعالجريمةمنأجلالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينوالذياليتحقق

للحدود العابرة الجرائم بقمع نصوص،إال بإتباع وذلك الغاية هذه تحقيق األطراف الدول وعلى

وعلىخالفذلكفإنها،فاقياتوالتيتفرضالتزاماتإيجابيةوأخرىسلبيةعلىعاتقهاوأحكاماالت

الدولية المسؤولية يلحقإذاتتحمل قد الذي األمر االتفاقية هذه نصوص تطبيق عن أمعنت ما

فإنهابذلكتلزمبإزالةالضرروإعادةالحالإلىما،الضرربالمصالحالدوليةويضربالدولاألخرى

.الترضيةحسبالمقتضىأوعويضانعليهوالتك

 الثالث المطلب 
 لدولية استناداا لألعراف الدولية ومسؤوليتها استناداا إلخاللها بواجباتها األساسية المسؤولية ا

دولتهم إقليم في إرهابية جرائم الدولة رعايا يرتكب إرهابيةأوقد أعمال بارتكاب يقومون قد

لهناأنمرتكبحدودالدولةالواحدةواألصتعدىيوياإلرهابعابرةللوطنيةبأنيمتدحدودالعمل

قاعدةشخصيةالعقوبةبأنيعاقبملالمسؤوليةالجنائيةوذلكوفقًالماتقتضيهالجريمةهومنيتح

11وهذاماقررتهالمادة،التمتدالعقوبةإلىغيرهالجانيوحدهعنالفعلالجرميالذيقامبهو

ا القانون لجنة مشروع الغيرمن رعاياها تصرفات عن الدولة مسؤولية عدم حول النهائي لدولي

االأنالدولةتتحملالمسؤوليةنتيجًةلتصرفاترعاياهاوذلكفيحاللمتمتثلالدولة،مشروعة

الدولية الدوليةالعامةاللتزاماتها بإجراءاتمعينةلمواجههوأولألعراف القيام التيفرضتعليها
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جريمةفتقصيرالدولةعنتحقيقالوقايةمنال،(1)مثلهذهاألعمالالصادرةمنجانبرعاياها

لتزامالدوليالذييفرضيةالدوليةوالسببهواإلخاللباالومكافحتهابعدوقوعهايحملهاالمسؤول

الجريمة وقمع منع جرائم،عليها في الدولة مسؤولية قيام أساس هو هوو،الدولياإلرهابوهذا

(2)بواجبيالمنعوالقمع.باألعرافالدوليةوبواجباتهااألساسيةالمتمثلةإخاللها

 مسؤولية الدولة استناداا لألعراف الدولية:الفرع األول

تعداألعرفالدوليةالمصدراألولللقواعدالقانونيةكافة،فجميعالقواعدبدأتمنعاداتتم

تدوينهاوتحولتإلىقواعدقانونيةمكتوبةوذلكعلىالصعيدتواترهاوالشعوربإلزاميتهاومنثمتم

الوطنيوالدوليعلىحدسواء.

ومنالقواعدالعرفية،كماأنقواعدالمسؤوليةالدوليةهيباألصلمستمدةمنالقواعدالعرفية

أراضيها استخدام عن الدول امتناع وجوب تتضمن التي القاعدة الدولية بالمسؤولية المتعلقة

لإلضراربالدولاألخرى،حيثأشارتمحكمةالعدلالدوليةإلىهذهالقاعدةفيحكمهاالصادر

دالالت1997أيلول25في إلى القاعدة هذه وتشير وسلوفاكيا، هنغاريا بين السد قضية في م

أو اإلرهابية الجماعات قبل من أراضيها باستخدام تسمح أن الدولة على يمنع أنه وأهمها عديدة

األمرالذيمعهسيلحقالضرربالدولاألخرى،ومن،(3)لجماعاتالمسلحةللقيامبأعمالهمفيهاا

هنافإنالقواعدالعرفيةلهادورفيتقريرمسؤوليةالدولكماأنهامصدرًامنمصادرالمسؤولية

أساس أن حيث الااللتزامالدولية خالل من األعراف لهذه الضمني الدول قبول هو ممارسةبها

 

 .99(الجندي،غسان.مرجعسابق.ص1)
،أنظرالموقعاإللكتروني:(،المسؤوليةالدولية:لعناصرواآلثار،المعهدالمصريللدراسات2019(عبدالسالم،مسعود)2)

eg.org-https://eipss:13/10/2021،يوماالطالع.
الجندي،غسانهشامأحمدصدقي)3) الدولية،ط2015( الوعرةللمسؤولية .عمان:كلية1(.دليلالحائرينفيالمسالك

الحقوق،الجامعةاألردنية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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,فعلىالدولأنتمنعوقوعهذهالجرائمعلىأراضيهاوأنتقومبقمعهذهالجرائمفيالعامةلها

حالوقوعهاعلىخالفذلكفإنهاتكونبصددتحملالمسؤوليةالدولية.

 : واجب المنع نيالفرع الثا

أجهزتهاتفاديوقوعيوصفهذاالواجببالتدبيرالوقائيالذييحتمعلىالدولةومنخالل

الجريمةقبلوقوعها،منالمسلمبهأنالمهامفيالدولةتتوزععلىأجهزتهاالمختلفة،فيأتيهذا

تقضي التي الدولية لاللتزامات المثول عليه والذي للدولة التشريعي الجهاز عاتق على الواجب

المادةالرابعةمناالتفاقيةتعليهبوجوبوضعسياسيةجنائيةرادعةلجرائماإلرهابكالتينص 

اإلرهابوتجرمه قانونيةتعرف نصوص تشريع ذلكوجوب ويعني اإلرهاب وتمويل لقمع الدولية

أماموقوعجريمةكونوجودعقوبةألعمالاإلرهابتمنعمنحيث الحائل فهذهاإلجراءاتهي

تستطي ال ذلك خالف وعلى الرادعة العقوبة بسبب الجريمة وقوع علىاألصل المعاقبة الدولة ع

-الجريمةوالعقوبةإالبنص-األعمالاإلرهابيةدونوجودنصوهذامايقتضيهالمبدأالقانوني
المادة(1) في األردني المشر ع فعل كما اإلرهاب147، جريمة عرفت التي العقوبات قانون من

اءاتأخرىتمنعوقوعالجريمةبحيث،كماتلزمالدولةباتخاذإجر(2)ووضعتلهاالعقوبةالمناسبة

يقعهذاالواجبعلىعاتقأجهزةالحمايةللقيامبتشديداألمنالداخليوالخارجيمنخاللحماية

الحدودومنعالجريمةبرمتها.

 : واجب القمع لثالفرع الثا

الجانباآلخر الدولةفي التزامآخرعلىعاتق منعيقع واجبهافي وعدمًامع وجودًا يدور

الجريمة،يةاإلرهابالجريمة تلك قمع في واجبها وهو تعالج،أال أن هو الجريمة بقمع والمقصود
 

.354(الطراونة،مخلد،موجعسابق،ص1)
 .1220(قانونالعقوباتاألردني،مرجعسابق،م2)
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فيمنعالجريمةوردعالرعاياعنإخفاقهابعديةوذلكاإلرهابالدولةاآلثارالمرتكبةجراءالجريمة

هوأنتقومبمالحقةالجناةوالتحقيقفيالجرائمالمرتكبةوالمعنيبمعالجةآثارالجريمةارتكابها

الواجبعلىعاتق،ويقعهذاإلىالمحاكمالمختصةواألدلةوإحالتهموجمعالمعلوماتمنقبلهم

أن ونجد الدولة. في األمنية الدولةاألجهزة عنتقاعس الالزمةالسوتراخيها اإلجراءات في ير

والمرجومنهخاللهابواجبالقمعإلنتيجةًوذلكالمسؤوليةهايحملومعاقبتهفاعلالجريمةلمالحقة

بعدمقياماألجهزةالمختصةويتمثلاإلخاللبهذاالواجب،(1)والنظامالداخليلحفاظعلىاألمنا

معهموغيرهمناإلجراءاتالجنائيةالتيتقمعالتحقيقأوفيالدولةبمالحقةالجناةوالقبضعليهم

الجريمة.

  

 

.مرجعسابق(عبدالسالم،مسعود.1)
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 : الفصل الرابع
 في ظلها وتطبيق أحكام القانون الدوليسيادة الدولة 

تصبح لجريمةقد مسرحًا الدول الجريمةفوليدالاإلرهابأقاليم رقعة غايةاتساع في أمر

واجبقمعالجريمةعلىعاتقدولةواحدةيعدفلمالتصديلهليستوجبتحركالدولالسرعةمما

،كماهوالحالفيالجريمةالداخليةالتييتولىقمعهاأجهزةالدولةالتيوقععلىإقليمهاالجريمة

أحكامها بإتباع ملزمة واالتفاقيات المعاهدات في األطراف علىالفالدول تنص التي تلك سيما

لجرائم للتصدي إجراءاتمعينة اتخاذ الدوليةالدولياإلرهابوجوب المسؤولية تتحمل فإنها وإال

كماأنهاملزمةباألعرافالدوليةالتيأعلنتقبولهاالضمنيلهامنخاللالممارسةالعامةالمقبولة

التيلمتقبلهذهاألحكامالواردةفيالمعاهداتلكناألمرمختلفبالنسبةللدول،لهذهاألعراف

ا واألعراف تل،لدوليةواالتفاقيات تلكفهل بتطبيقزم األحكامالدول إرادتههذه ظلبغير في ا

؟تمسكهابسيادتها

دعوائقفيالبدمنوجولذلكجريمةواسعةالنطاقأيالجريمةالعابرةللحدودنحنبصدد

فاألصل،عائقًافيمكافحةهذهالجريمةوسيادتهاقدتكونالدولة,فالجريمةمكافحةهذاالنوعمن

ممارسةكاملصالحيةبأنإرادةالدولةهيمصدروأساسااللتزاماتالدوليةفسيادةالدولةتمنحها

ممايمنحهاسلطةقبولااللتزاماتالدوليةمن،االختصاصاتعلىالصعيدينالداخليوالخارجي

المعاهدات،عدمه بأحكام نفسها إلزام تتجنب أن الدولة حق عنفمن لتبتعد وذلك واالتفاقيات

للمسؤولية تحملها اأكمااحتماالت تطبيق ترفض قد نها ترض  لم التي الدولية فإن.بهاألعراف

أحكامًاوالتيتضعاإلرهاباالتفاقياتذاتالصلةبجرائمأوطراففيالمعاهداتغيراألالدول

ناألصلأنهاالتكونملزمةباألعرافكماأتكونملزمةبإتباعأحكامهاللتصديلهذهالجرائمال
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األعراف هذه لممارسة رفضها خالل من لها الضمني قبولها تعلن لم التي مجالف،الدولية ال

هنايةهواإلخاللبالتزامدوليما.ففأساسالمسؤوليةالدول،بحقهامسؤوليةدوليةقيامللحديثعن

مكافحةتخلفدولةماعناتخاذإجراءاتأنإذاإلرهابتصبحالدولةعائقًافيمكافحةجريمة

األمرالذييؤديإلىتهديد،الجريمةسيؤديإلىاتساعرقعتهاحتمًاوخروجهاإلىاألقاليماألخرى

الدوليين والسلم بمصادره،األمن الدولي القانون وقواعد بأحكام إرادتها بغير تلزم قد الدول أن إال

واألعالمعاهدات الدوليةواالتفاقيات معينةراف حاالت في وذلك الدولي للقانون العامة والمبادئ

للخطر.لتفاديتعريضاألمنوالسلمالدوليين

إلى الفصل بتقسيمهذا الدولةو،مبحثينسنقوم المبحثاألولعنسيادة يقتطبنتحدثفي

فيالعربيةالمتحدةوالجهودماألمجهودعنوفيالمبحثالثاني،فيظلهاالمعاهداتواألعراف

 .الدولياإلرهابمكافحةجريمة
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 : المبحث األول
 في ظلها واألعراف وتطبيق المعاهدات سيادة الدولة 

االستعمارإن وغياب االستقالل على الدول حصول بعد غالبة أصبحت الدول سيادة فكرة

والمعيارالفعليللسيادة،بدونتدخلحيثأصبحتالدولتحكمنفسهابنفسهاوتتولىإدارةشؤونها

خارجية.هوعدمخضوعالدولةإلرادة

منأركانالدولةأمأنالدولةتقومبالهوركنٌإذاالسيادةفيالدولةفيماللحديثعنوصف

الحديث،سيادة الدولةفيجب أركان عن اإل،أواًل من تتشكل والفالدولة العلياسكانقليم والسلطة

تكونهناكدولةكاملةوالسيادة تقومبالوبهذهاألركان فالسيادةهيركنمنسيادة،فالدولةال

البريةوالبحريةوالجويةبدونتدخلكما،التيتتولىإدارةشؤونهاالداخليةفإنالدولة،أركانالدولة

خارجيتعتبربدونأيتدخلمنإقامةالعالقاتالدوليةوغيرهاخارجيةأنهاتتولىإدارةشؤونهاال

دولةمستقلةوتوصفبأنهادولةصاحبةسيادة.

إلى المبحث هذا تقسيم إلى سنأربعةسنعمد المفهوممطالب عن األول المطلب في تحدث

الثاني المطلب وفي الدولة لسيادة االقانوني بالمعاهدات إرادتها بغير الدول ظلالتزام في لدولية

الثالثسيادتها المطلب سيادتهاوفي ظل في الدولية باألعراف إرادتها بغير الدول وفيالتزام

 .مدىتعارضالتزامالدولبغيرإرادتهامعمبدأالسيادةالمطلبالرابع
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 : المطلب األول
 المفهوم القانوني للسيادة

السيادةكأحدخصائصالدولةتعنيحقالهيئةالحاكمةبإدارةشؤونهابنفسهابمنأىعنأي

 والخارجي.تدخلوذلكعلىالصعيدالداخلي

فيأن"السيادة،1949ةفيقضيةمضيق"كورفو"سنةعرفتمحكمةالعدلالدوليةالسياد

وإناحترامالسيادةاإلقليمية،ديةومطلقةبحكمالضرورةهيواليةالدولةفيحدودإقليمهاواليةانفرا

(1)فيمابينالدولالمستقلةيعدأساساجوهريامنأسسالعالقاتالدولية".

"الدولالتيالتخضعلدولةبأنها:كليفنس"الدولةصاحبةالسيادةكماعرفهاالفقيهالهولندي"

(2)".لقوانينالمطبقةحدوداوالجويفيوأنلهاسلطةمطلقةعلىإقليمهاالبريوالبحري،أخرى

والمظهرالخارجي:إنلسيادةالدولةمظهرينوهماالمظهرالداخلي

 المظهر الداخلي للسيادة :المظهر األول

كونهاتتمتعبسلطةعلياتمنحهانطاقإقليمهاأنإرادةالدولةهياإلرادةالساميةفيوتعني

الداخلية شؤونها إدارة والهيئاتحرية األفراد على سلطتها السلطاتوممارسة ،الثالثالسيما

والقضائية والتنفيذية أمورها،التشريعية تنظيم مجال في التدابير كافة اتخاذ حرية لها أن أي

.لداخليةا

 

 

،الجلفة،جامعةزيانعاشور،كليةالحقوقوالعلوم(،مفهومالسيادةفيالقانونالدوليالعام2019(النذير،حميدةمحمد)1)
.31/10/2021،يوماالطالعlfa.dzdje-http://dspace.univ،أنظرالمرجعاإللكتروني:7السياسية،ص

10،صمرجعسابق(سيفالدين،زيناي2)


http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3595/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 الخارجي للسيادة  الثاني: المظهرالمظهر 

ويتضمنعدم،العالقاتالدوليةوفيمجاليظهرهذهالجانبمنالسيادةفيالصعيدالدولي

السيادةأليإرادةخارجية الدولةصاحبة المساواةأوخضوع تقتضي أنها أليسلطةأجنبيةكما

أيأنالدولةحرةفيإدارةشؤونهاالخارجيةوحرةفيإقامةالعالقاتالسيادة،بينالدولصاحبة

المعاهداتأوالدولية إرادة،إبرام ألي خضوعها ودون تدخل أي عن بمعزل وذلك الصلح عقد

(1)خارجية.

شؤونهافيحريةالدولةفيالتصرفبضيتقعنالسيادةعبرتالتيأنالمفاهيميرىالباحث

عبرتفيتوضيحهالسيادةكما،ةبمعنىأخرأنتحكمالدولةنفسهادونتدخلمنأيجهأو

المطلقةأيأنهااعتبرتأنللدولةسيادةمطلقةعلىفيالمظهرالداخليبمصطلحالسيادةالدولة

حيثانبعثتآراءمنهامايرىبأنهاليوجدمايسمىبالسيادةًا،واسعاًخالفإقليمهاوهذاماأثار

مطلقة إقليمها على الدولة سيادة بأن رأى من ومنها نسبية تكون الدولة سيادة أن أي المطلقة

هذهالنظرياتبمايلي:وتتلخص،وبمعزلعنأيتدخلفيشؤونها

 المطلقة  ةاألولى: السيادالنظرية 

سادتفكرةالسيادةالمطلقةفيظلاألنظمةالملكيةاالستبداديةوخاصةفيالفكراألوروبي

للحاكم المطلقة السيادة فكر ساد حيث الدولة قبل من المطلقة الهيمنة هذ،(2)وتعني فحوى او

ميعوتمارسجالتعلوهاأيسلطةأخرىالتخضعأليإرادةأخرىوبأنللدولةسيادةمطلقةالفكر

وذلكعلىالصعيدالداخليأماولهافرضالسيطرةالكاملةعلىإقليمهااختصاصاتهادونتدخل

 

.عمان:دارجرير1(.جدليةالسيدةوالقانونالدوليفضاءاتالمطلقوقيودااللتزام،ط2017(الحضرمي،عمرحمدان)1)
 .21للنشروالتوزيع.ص

 .40(الحضرمي،عمر،مرجعسابق.ص2)
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االعتبارسي بعين تأخذ فإنها الخارجي الصعيد لهاعلى المماثلة الدول الدولصاحبةادة أن أي

(1).بالتراضييمالعالقاتفيمابينهاالسيادةمتساويةفالتخضعأحدهالألخرىولهاأنتق

 مقيدة السيادة ال النظرية الثانية:

بعدماتبينأنفكرةالسيادةالمطلقةووجودسياسيةاألنظمةاالستبداديةكانعائقًاأمامتطور

الدولي القانوني وهي،النظام معينه أهداف لتحقيق وسيلة إنما غاية ليست بذاتها الدولة أن كما

بالتاليفإنتصرفاتالدولةيجبأنتكونمقيدةبمايحققمصلحة،تلبيةالحاجاتالعامةلألفراد

فسيادةالدولةوسلطتهامقيدةسواءفيتعاملهامعاألفرادبمايحققتطورًاللقانونالدولي،األفرادو

رعاياوهذامايحققالمظهرالداخليللسيادةكماأنهسلطتهامقيدةفيمجالعالقاتهاالدوليةالوأ

األخذبعيناالعتباروجوبمراعاةقواعدأيأنهاتمارسسلطتهافيعلىالصعيدالخارجيمع

يشؤونهافللدولةحريةالتصرفف،القانونالدوليواحترامااللتزاماتالدوليةالمفروضةعلىعاتقها

الدولية العالقات تنظيم إلى تهدف والتي ذلك على الواردة القيود مراعاة مع لكن بحرية الداخلية

هنا ومن الدولي للقانون تطورًا اوتحقيق فكرة السادت عالقاتهامقيدةلسيادة في الدولة تقيد التي

ومناألمثلةعلىقيودالدولة.(2)ابأحكاموقواعدالقانونالدوليالدوليةوفيمعامالتهاوتشريعاته

هيالحصاناتواالمتيازاتالدبلوماسيةفال،الداخليةأوختصاصاتهااإلقليميةفيمجالممارسةا

استدعائهمكشهودفيأوتمتلكالدولةصالحيةإلقاءالقبضعلىأصحابالحصاناتالدبلوماسية

(3)الدولي.تيحددتهاقواعدالقانونالدعاوىالجزائيةعلىسبيلالمثالإالفياألحوالال

 

.22زيناي.مرجعسابق،ص(سيفالدين،1)
 .22(سيفالدين،زيناي،مرجعسابق،ص2)
.46(الحضرمي،عمر،مرجعسابق.ص3)
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بأنهوفقًالنظريةالسيادةالمطلقةفإنالدولةالتكونأهاًللتحملالمسؤوليةفهييرىالباحث

الداخلية اختصاصاتها التشريعوالخارجيةتمارس مجال السيما المجاالت كافة في مطلقة بحرية

،بالتاليالمجالللحديثهناعنقيامالمسؤوليةالدوليةعلىعاتقالدولةصاحبةالسيادةالمطلقة

القيود السيادةووضعبعض الدولةلحقهافي قيدكيفيةممارسة المعاصر الدولي القانون كماأن

،الذييكفلالحفاظعلىقيمالمجتمعالدوليلاللتزامتلكالقيودتمثلالحداألدنى،علىهذاالحق

.للدولمقيدةالسيادةالالقانونالدوليالمعاصربشأنأقرهمايؤيدالباحث

 : الثاني ب المطل
 في ظل سيادتها  المعاهدات الدوليةلتزام الدول بغير إرادتها بأحكام ا

تعنيإن الدولة الحريةلدولةلأنسيادة اختصاصاتهافيكامل والخارجيةممارسة الداخلية

كانت جهة أي من تدخل ب،بدون التمسك للدولة أن فيمبدأكما التدخل جواز شؤونهاعدم

الدولالتيلمتعلنوبشكلخاصفإنبشؤونهاوفقًالمايوائممصالحها،التصرففلها،الداخلية

تطبيقيأكثرالدولالتيتلجألتفعيلوهأليمعاهداتدوليةأوانضمامهالميثاقاألممالمتحدة

تفرضعلىعاتقهااتخاذالسيماتلكالتيتتحملأيالتزاماتهذهالدولالاألصلأنوهذاالمبدأ

الجريمة لمكافحة المسؤولية،إجراءاتمعينة تتحمل بحريةوال اختصاصاتها تمارس فإنها بالتالي

،وصعوبةوضعحدلهاؤديإلىتفشيالجريمةنحواألقاليماألخرىسيالقولهذاإالأن،الدولية

ينتجعنه تقيدالدولةبأحكام،دودعبورالجريمةللحمما عائقًاأمامسيشكلهذهالمعاهداتفعدم

.وسيؤديإلىتهديداألمنوالسلمالدوليينالدولياإلرهابمكافحةجرائم

فإنالدولة،مقيدةسيادةالدولةليستمطلقةإنماأنحيثلكناألمراليسيرعلىهذاالنحو

التقيدبأحكامالقانونالدوليوقدتتحملبعضااللتزاماتبحيثتجبرعلىاتخاذإجراءاتمعينه



61 

إلىالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينوذلكفيظلعدمموافقتهاعلىوالتيتهدفدونإرادتها

تالتيتهدفإلىطرفًافيالمعاهداتالتيتفرضمثلهذهااللتزامايستأيانهالتلكالقواعد

سيادةالدولةإنتقييد,الحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينمنخاللوضعحدللجرائمالعابرةللحدود

وذلكحتى،الحقودالقيدعلىحقهافيالسيادةذاتهإنماتكونمقيدةفيممارسةهذااليعنيوج

.سيادةلليفيظلممارستهابالمجتمعالدولأوتلحقالدولةأضرارًابالدولاألخرىال

للدولةمنو السيادة التيتردعلىحق الدول،القيود السيادةبين المساواةفي ويعني(1)هو

فمنواجبالدولصاحبةالسيادة،المساواةفيالحقوقوالواجباتالتيأقررتهاالقواعدالدوليةذلك

التعاون ويعزز الدول بين العالقات يحفظ الذي األمر األخرى للدول السيادة حقوق تحترم أن

إلى،الدولي يؤدي األمر الدوليةوهذا القواعد ببعض الدول التزام فيالواردضرورة المعاهداتة

ومراعاةالقيمأماالقيدالثانيفه،أعلنتانضمامهالهاأووإنلمتكنقدوافقتعليهاواالتفاقيات

حيثتتمثلهذهالقيمبأمورعديدةتكفلالحفاظعلىالجماعةالدولية،المشتركةللجماعةالدولية

ومناألمثلةعلىهذه،(2)وهذهالقيمتمثلالحداألدنىلاللتزامالعامالذييحفظالمجتمعالدولي

للبيئة الدولية بالحماية المتعلقة تلك العامة وحرياتهأوااللتزامات اإلنسان باحترامحقوق المتعلقة

لسلمالدوليينوهومايهمناهنا.المتعلقةبالحفاظعلىاألمنواأو،ساسيةاأل

 

 

 مدى التزام الدول غير األعضاء بأحكام ميثاق األمم المتحدة  األول:الفرع 

 

 .2/1المادة،مرجعسابق،ميثاقاألممالمتحدة(1)
منشورات.لبنان:1(.مدىالتزامالدولبغيرإرادتهافيالقانونالدوليالعام،ط2012(الدسوقي،محمدعبدالرحمن)2)

 .17الحلبيالحقوقية.ص
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"تعملالمنظمةعلىأنتسيرالدولغيرأن:منميثاقاألممالمتحدةعلى2/6نصتالمادة

فيهاعلى الدوليين".األعضاء السلمواألمن تقتضيهضرورةحفظ ما بقدر بأن(1)مبادئها والشك

فعلىالدولجميعهاحتى،الدوليهيمنالجرائمالتيتهدداألمنوالسلمالدولييناإلرهابجريمة

–وهذهالغاية،الجريمةالدولالغيرأعضاءفيالميثاقأنتعملعلىمبادئالميثاقلمكافحةهذه

إالتكونال،تباعمبادئاألممالمتحدةلتحقيقهاالتيتقضيبإ-منوالسلمالدوليينالحفاظعلىاأل

صتاتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةحيثن،لذلكتنفيذاألحكامالتيشرعتهااألممالمتحدةب

علىأن"تعتمدكلدولةطرفماقديلزممنتدابيرتشريعية5/1المنظمةعبرالوطنيةفيالمادة

األفعالو لتجريم الغيرف،"...تدابيرأخرى الدول االعلى أحكامهاأطراففيهذه تتبع أن تفاقية

علىاألمنوالسلمالدولييناإلرهابوذلكفيالحالةالتيتؤثرفيهاجريمةاإلرهاببتجريمأعمال

المادة منهنافإنعلىالدولأنتتخذكافة،منميثاقاألممالمتحدة2/6وذلكاستنادًالنص

لقوانينالداخليةوتشريعالعقوبةالمناسبةالتدابيرلمكافحةهذهالجريمةابتداًءمنالنصعليهافيا

الميثاق،لها في أطراف الغير الدول على حتى يقع االلتزام و،وهذا مماهذا الرغم هتقتضيعلى

العامة إرادتها،القاعدة بغير الدولية بالمعاهدات تلتزم ال الدول الصريحبالمتمثلةبأن أوقبولها

تقعالمعاهدةباطلةإذ،52نالقانونالمعاهداتفيالمادةيماتضمنتهاتفاقيةفيهووالضمنيلها

منذاتاالتفاقيةعلىأنالمعاهدةال34كماتضمنتالمادة،بغيرالرضاأوتمتبالتهديدإذا

استثناءاتتتقرربهاالتزاماتإالأن،الدولغيرطرففيهاأي،تنشئأيالتزامعلىالدولالغير

.اوذلكوفقًاألحكاموشروطمحددةدونارتباطهابهأوعلىعاتقالدولدونرضاها

 

.2/6(ميثاقاألممالمتحدة،مرجعسابق،المادة1)
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اال لهذا وفقًا تلزمفالدول قد فيبأحكامستثناء لهاالمعاهداتدولية قبولها ما،دون وهذا

المادة ميثا2/6تضمنته المتحدةمن األمم اال،ق هذا هووتبرير طبيعةستثناء ذو الميثاق أن

فهويهدفإلىتنظيمالمجتمعالدوليكمايرميإلىالحفاظعلى،دستوريةبالنسبةللمجتمعالدولي

هذا لتحقيق وتظافرها الدول كافة بالتزام إال تحقيقه يمكن ال الذي األمر الدوليين والسلم األمن

,وبغيرهذاهقبمبادئعضاءفيالميثااأللتزامالدولغيرممايستوجبفيبعضاألحيانا،دفاله

دورأيدولةفيالتأثيرنحيثاليمكنإنكاريفاظعلىاألمنوالسلمالدوليحلتزاماليمكنالاال

.حتىوإنلمتكنطرفًافيالميثاقتعدجزءًامنهإذعلىالمجتمعالدولي

دففهواله،والسلمالدوليينعلىاألمناظمقتصرًاعلىالمبادئالضروريةللحفوهذااالستثناء

األحكامضرورةالمثوللقراراتأوويستتبعااللتزامبهذهالمبادئ،إلزامالدولبغيرإرادتهاوراءمن

فهي،مجلساألمنالمتعلقةبهذاالشأنحتىوإنلمتكنالدولةطرفًافيالميثاقالجمعيةالعامةو

(1).إرادتهالتقيدبهذهالقراراتدونملزمةبا

 الدولية  ل غير األعضاء بأحكام التفاقيات: مدى التزام الدوالفرع الثاني

فيقد واردة وأحكام بقواعد الدولة بأحكاماتفاقياتتلزم تلزم أنها أي فيها طرفًا ليست هي

إرادتهااتفاقيات للمادة،دون استنادًا المعاهدات38وذلك لقانون فينا اتفاقية تتضمنمن والتي

إلزاميةالقواعدالواردةفيالمعاهداتبالنسبةللدولالغيرأعضاءباعتبارهاقواعدعرفيةفهذهالقواعد

أيأناألصلاإللزامفيهاهوطابعهاالعرفي،لهاطبيعةمزدوجةكونهامستمدةمنأحكامعرفية

تقنينها على اقتصر المعاهدة دور أن األ،إال هذه فإن للدولبالتالي بالنسبة ملزمة تكون حكام

 

 .58(الدسوقي،محمد.مرجعسابق.ص1)
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كماتكونذاتالقواعدملزمةلغيرالدولاألعضاء،األطرافاستنادًاإلىارتباطهمبالمعاهدةذاتها

(1).استنادًاإلىكونهاقواعدعرفية

ب المتعلقة تعداإلرهابفاالتفاقيات منوالتي أحكامها استمدت أنها أي مزدوجة طبيعة ذات

الدولية العرفي،األعراف إلىطابعها بإتباعأحكامهاباالستناد الدول تمثل،تلزم الدولةأن وعلى

والتأثيرألحكامهاالمتعلقةبالتصديللجريمةوبهذاتكونالدولةقدتحملتإلتزامدوليبغيرإرادتها

أنسيادتهاكماقلنانسبيةكماأنالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينإذفيذلكعلىسيادةالدولة

.هيالغايةالساميةالتييجدرعلىكافةالدولتحقيقها

 : الثالثالمطلب 
 الدول بغير إرادتها بأحكام العرف الدولي في ظل سيادتها  التزام

هوإرادةالجماعةالدوليةااللتزامتلزمالدولبقواعدالعرفالدوليبغيرإرادتهاوأساسهذاقد

كماأنللقانونالدولي،واستنادًاللضروراتالجماعيةالتيتهدفإلىالتعايشالسلميبينالدول

/ب38/1وذلكبالرجوعإلىالمادة،العرفيقوةملزمةأقرهاالنظاماألساسيلمحكمةالعدلالدولية

انونحيثنصتعلىأن"العاداتالدوليةالمرعيةالمعتبرةبمثابةق،منالنظاماألساسيللمحكمة

بالقبوللذلكفإنأيسلوكيعتاد.(2)دلعليهتواتراالستعمال" ممارستهبصورةدائمةويحظى

يضفيعلىهذاالسلوكوصف،الشعوربإلزاميةهذاالسلوكمنقبلهميالعاممنقبلالدولوينم 

اركتهالهذاعدممشأوالقاعدةالعرفيةالدوليةوعلىذلكاليتوقفالسلوكعلىرفضدولةماله

ومنغيرالمنطقيأنيكون،بلغالبيةالدولعلىالموافقةالعامةمنقالسلوكطالماأنهحظي

السلوكأساسًاإللغائمجموعةقليلأورفضدولة الغالبيةةمنالدوللهذا بالتاليفإن،همنقبل
 

.66(الدسوقي،محمد.مرجعسابق.ص1)
/ب.38/1(النظاماألساسيلمحكمةالعدلالدولية.مرجعسابق.المادة2)
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،تعلنمشاركتهالهاأوهذهالقاعدةالعرفيةتصبحملزمةلكافةالدولحتىالدولالتيلمترضبها

فقلنابأنأساسالقاعدةالعرفيةهوالممارسةالدائمةلهذاالسلوكوقبولهاباعتبارهامنصفةوعادلة

(1)منقبلالغالبية.

 : الرابعالمطلب 
 إرادتها مع مبدأ السيادةمدى تعارض التزام الدول بغير 

اتجهالفقهإلىالقولبأنالدولةليسلهاالحريةالمطلقةفيقبولقاعدةقانونيةمامنعدمه

كماأنتأثيرتصرفاتدولةماعامًةعلىالمجتمع،وذلكألنسيادةالدولةنسبيةأيأنهامقيدة

تالدولجميعهاتؤثرعلىالمجتمعمصالحالدولمتشابكةوتصرفاإذالدوليأمراليمكنإنكاره

فعلىالدولانتراعىالقيودالواردةعلىحقهافيممارسةالسيادةوالتيتمثلالحداألدنى،الدولي

أيأنهايجبأن،للحفاظعلىالقيمالجماعيةللمجتمعالدوليوذلكفيظلممارسةأيتصرفات

رإلىمفهومضيقوالذييعنيبأنتكونالدولةتراعيأحكامالقانونالدولي,فمعنىالسيادةينحص

القانونمن مستقلةوالتخضعإلرادةغيرهامنالدولةإالأنهاتخضعفيجميعاألحوالألحكام

الدولالتزاموهوأساس.أنيكونفيحدودالقانونالدوليهناتمالتسليمبانسيادةالدولةيجب

الدوليوقواعدبأحكام الدوليةالقانون المعاهدات من وذلكأووالمستمدة الدولية بغيراألعراف

األحكامإرادتها لهذه قبولها الحالة،ودون هذه عدموفي ومبدأ بسيادتها التمسك الدول تمتلك ال

والوجودللتعارضبينإلزامالدولةبغير،القواعدالدوليةالتدخلبشؤونهاالداخليةلعدمتنفيذهذه

(2)كامالقانونالدوليمعمبدأسيادةالدولة.إرادتهابأح

 

.156(الدسوقي،محمد.مرجعسابق.ص1)
 .200محمد.مرجعسابق.ص،الدسوقي(2)
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تقد  والمتعلقة،ممما إرادتها بغير واألعراف المعاهدات بأحكام الدول التزام أن الباحث يرى

لتزاماأنإذيضفيإلزامًاآخرعلىعاتقالدولوهوفيمجالالتشريع،اإلرهاببمكافحةجرائم

أفعال تجريم خالل من إال أثره يحقق ال األحكام بهذه هذهاإلرهابالدول على بالنص وذلك

إال إجراء أي اتخاذ يجوز ال حيث لها المناسبة العقوبة ووضع وتعريفها الفعلإذاالجريمة كان

للحفاظعلى الشرعيةمجرموذلك تلزم،مبدأ أنها الجريمةبعدوقوعهاوذلكمنخاللكما بقمع

في األدلة بهجمع تقوم الذي االبتدائي األمنيةالتحقيق مرحلةاألجهزة إلى وصواًل الدولة في

الفاعل ومعاقبة في،المحاكمة بواجبها قامت قد الدولة تكون وقمعوبهذا الالوالجريمةمنع ذي

.جالالتشريعيتحققإالفيم

الباحثو الدولةبيرى إلىهذاالتزام نتيجةتخلفهاعنأنهايقود الدولية المسؤولية تتحمل قد

له قبولها الدول تعلن لم وإن حتى األحكام تلك أقرتها التي اإلجراءات تهدف،ااتخاذ أواًلوالتي

وباألخص،خرًاإلىالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينوالذياليتحققإالبقمعالجرائمالدوليةوأ

تم،الدولياإلرهابجريمة االلتزاماتوال هذه من لتحلل بسيادتها التمسك الدول تبريرتلك بعد

 .أساسااللتزام
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 : المبحث الثاني 
 الدولي  اإلرهاب في مكافحة جريمة  عربيةالاألمم المتحدة والجهود جهود 

المتح اتخاذاإلجراءاتالالزمةلعملتأجهزةاألمم الدوليدةعلى التعاون للحدوذلكتعزيز

لحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينحيثأصدرتالجمعيةالعديدمنالدوليولاإلرهابمنجريمة

وذلكاالنتربولمعالقراراتالتيتدعوفيهاإلىمكافحةهذهالجريمةكماعززتالتعاونالدولي

فإنجهودالدولأماعلىالصعيدالعربييةوالحفاظعلىالسالمةالدوليةاإلرهابمةلمكافحةالجري

تشري وضع في جنائيةبرزت وعات الجريمة األفعال هذه على لهذهتعاقب قمعية إجراءات تتخذ

.الجريمة

سنتحدثفيالمطلباألولعنجهودالجمعية،مطلبينإلىتقسيمهذاالمبحثإلىوسنعمد

األالعامة المتحدةومجلس لألمم التابعيين المطلب،الدولياإلرهابجريمةمكافحةفيمن وفي

.اإلرهابمكافحةفيالعربيةسنتحدثعنالجهودالثاني

 : األولالمطلب 
في مكافحة جريمة   التابعين لألمم المتحدة منالجمعية العامة ومجلس األجهود 

 إلرهاب الدولي

وفيسبيلذلكتعملهيئةاألمم،إنحفظاألمنوالسلمالدوليينمنأهممقاصداألممالمتحدة

،هذهالمهمةإلىأجهزتهاالمتحدةعلىاتخاذجميعالتدابيرفيسبيلتحقيقهذهالغايةوعهدإلى

حيثتقومالجمعيةالعامةبالنظرفيالمبادئالعامةللتعاونفيحفظاألمنوالسلمالدوليينولها

لمالدوليينولهاإصدارالتوصياتالتخاذأيأنتناقشأيمسألةتتعلقبالحفاظعلىاألمنوالس
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المتحدة لتحقيقمقاصداألمم تراهامناسبة اتخاذ،تدابير بينهاولمجلساألمن أيإجراءاتومن

(1).التيتهدداألمنوالسلمالدولييناستخدامالقوةالعسكريةوذلكفيالحاالت

بموجبهأنشأتاألممالمتحدةلجنة(الذي1972)3034أصدرتالجمعيةالعامةالقراررقم

ب اللجنةاإلرهابخاصة تقوم بحيث الدول تقدمها التي المالحظات ودراسة تلقي وظيفتها الدولي

يحتوي تقرير التوصياتبإعداد اعلى التعاون تحقيق سبيل في تراها علىالتي للقضاء لدولي

(2).اإلرهابجريمة

جريمةكما العامة الجمعية كمااإلرهابأدانت القرارات من العديد دعتفي الدولأنها

(الذي1985)61/40رقماألعضاءللتعاونفيمابينهاللحدمنهذهالجريمةحيثأصدرتالقرار

للوقوفضدجريمة المتحدة األمم التعاونمع على الدولاألعضاء فيه الدولياإلرهابأوصت

األس وتجريمومواجهه تشريعاتها لتعديل الدول دعت أنها كما الجريمة هذه وراء تقف التي باب

االتفاقياتاإلرهاب مع الداخلية التشريعات هذه تنسجم لكي له المناسبة العقوبة وتشريع بصوره

(3)يين.اإلرهابالدوليةوذلكلتحقيقأكبرتعاوندولييمنعتسهيلعمل

إلىمكافحة الرامية التدابير العامةبعض الجمعية تأكيدًااإلرهابكماوضعت وذلك الدولي

لجريمة إدانتها جرائماإلرهابعلى مكافحة على وحثها الدول تعاون فياإلرهابوتعزيز وذلك

بكافةصورهاواعتبارهاجريمةالاإلرهابإدانةجريمةوالتيتضمنت1994لعام49الدورةرقم

آثاربمافيهاتهديدأمنالدولوعالقتهاواعتبارهامنالجرائمالتيتهددمنيمكنتبريرهالماتسببه

الدولعلىتحثكمااألمنوالسلمالدوليينبالتالياعتبارارتكابهاانتهاكًالمقاصداألممالمتحدة
 

 .1/1المادة،مرجعسابق،ميثاقاألممالمتحدة(1)
.339(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص2)
.71(قاسم،مسعد،مرجعسابق،ص3)
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بإجراءات تتعلق والتي لها انضمامها أعلنت التي االتفاقيات نصوص األشخاصتطبيق معاقبة

(1).اإلرهابالذينيرتكبونجرائم

الجمعية العديدالعامةوأصدرت جرائمحديثًا مكافحة ضرورة فيها تؤكد التي القرارات من

العامة،اإلرهاب الجمعية دعت وحيث المتحدة األمم تعاون ضرورة هذهاإلنتإلى لمكافحة ربول

وذلكبعدماأصدرت2016التعاونالفعليبيناألممالمتحدةواإلنتربولفيعامالجرائم.تحقق

الذيينصعلىضرورةالتنسيقبيناألممالمتحدةواالنتربولوذلك19/71الجمعيةالعامةالقرار

الوطنيةوتماعتمادهذاالقرارالذيأخذوالجريمةعبراإلرهابلمكافحةبعضالجرائممثلجريمة

(2).2018عامفي11/73رقم

التعاون القراراتالتيأكدفيهاعلىضرورة أماعندورمجلساألمنفإنهاتخذالعديدمن

حيثسلمبأهميةدوراإلنتربولفيمكافحةاإلرهابجرائمواالنتربوللمكافحةبيناألممالمتحدة

القراراإلرهابجرائم في تعزيز2017)2396وذلك على يحث الذي لوقف( تهديداتالجهود

منخاللالقيامببعضالتدابيرالمتعلقةبالمكافحةوالتيتتجسدفيتشديدالمراقبةاإلرهابجرائم

ييناإلرهاببياناتأوالمتعلقةبقوائمالمراقبةوتبادلالمعلوماتالجنائيةوتعزيزالعدالةعلىالحدود

(3)جرائم.كابالمشتبهبهمفيارتأو

التيتمتحقيقهاوأبرزالتطوراتأنتعاوناألممالمتحدةمعاالنتربولمنأهميرىالباحثو

حيثيعملاالنتربولبوصفهالمنظمةالدوليةللشرطةالجنائيةعلىمساندةأجهزةالشرطةالتابعة

األعضاء لتللدول األمنوذلك والبياناتعزيز المعلومات تبادل خالل من أوسع مستوى على
 

.341(حمدي،طارق،مرجعسابق،ص1)
.7/11/2021،يوماالطالع:https://www.interpol.int(أنظرالموقعاإللكتروني:2)
.7/11/2021،يوماالطالع:https://www.un.org/securitycouncil(أنظرالموقعاإللكتروني:3)

https://www.interpol.int/ar/5/3/1/3
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/sres23962017
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فهوالوسيلةاألكثربالتاليوالميدانيحاالتاالشتباهبهاوتوفيرالدعمالفنيأوالمتعلقةبالجرائم

عنأوالمشتبهبهمواإلبالغعناإلرهابفاعليةلتحقيقالتعاونالدوليللقبضعلىمرتكبيجرائم

الجرائم.لمثلهذهحضيرحاالتالت

 : الثاني المطلب 
 اإلرهاب في مكافحة جريمة  العربيةجهود ال

 1998لسنة  اإلرهابلمكافحة التفاقية العربية  األول:الفرع 

عام أبريل في القاهرة في االتفاقية هذه الدول1998صدرت لجامعة العامة األمانة بمقر

تحقيق العربيةوتأكيدهمعلىضرورةمكافحةجرائماإلرهابمنخالل الدول بعدتظافر العربية

اإلنجازاتمنخاللتشكيل بعض تحقيق تم بينهاحيث فيما األمني لشؤونالتعاون دائم مكتب

عام عام1950المخدرات الجريمة ضد االجتماعي للدفاع العربية المنظمة 1960وتشكيل

(1)_.1982و1977ومؤتمريالداخليةالعربعام1972ومؤتمرقادةالشرطةواألمنالعربيعام

الجرائم لمكافحة الدول بين التعاون تعزيز هي االتفاقية هذه تبن ـتها التي المبادئ أهم ومن

 (2)اإلرهابيةباعتبارهذهالجرائمتهددأمناألمةالعربية.

أيًا التهديدبه بأنها:"كلفعلمنأفعالالعنفأو ولقدعرفتهذهاالتفاقيةجريمةاإلرهاب

يقعتنفيذًالمشروعإجراميفرديأوجماعيويهدفإلىالقاءالرعببينكانتبواعثهأوأغراضه،

الناسأوترويعهمبإيذائهمأوتعريضحياتهمأوحريتهمأوأمنهمللخطرأوإلحاقالضرربالبيئة

 

.138(كاطع،غسان،مرجعسابق،ص1)
(االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب.مرجعسابق.الديباجة.2)



71 

أحد تعريض أو االستيالءعليها أو احتاللها أو الخاصة أو العامة أواألمالك المرافق بأحد أو

(1)نيةللخطر."المواردالوط

كماعد تهذهاالتفاقيةأيمنالجرائمالواردةفياالتفاقياتالتاليةمنالجرائماإلرهابية:

متن -ج على ترتكب التي بالجرائم الخاصة طوكيو، بتاري،الطائراتاتفاقية خوالموقعة

14/9/1963

.16/12/1970خوالموقعةبتاريالطائرات،اتفاقيةالهايبشأناالستيالءعلى -د

والموقعةالـمونترياتفاقية -ه المدني الطيران سالمة ضد الموجهة األعمال بقمع الخاصة

.10/5/1984الملحقبهاوالموقعبتاريحل،والبروتوكو23/9/1971بتاريح

يترتكبضداألشخاصالمحمييندوليًاوالموقعةاتفاقيةنيويوركالخاصةبمنعالجرائمالت -و

.14/12/1973خبتاري

.17/12/1979اتفاقيةاختطافواحتجازالرهائنوالموقعةبتاريخ -ز

.1983اتفاقيةاألممالمتحدةلقانونالبحارلسنة -ح

توسعت،لذلكوالحدمنهاإلرهابعلىأهميةمكافحةجرائمأكدتأنهذهاالتفاقيةويجدالباحث

نماعلىسبيل،إعلىسبيلالحصراإلرهابولمتذكرأعمالوبواعثاإلرهابفيتعريفجريمة

طرقإلىالباعثإنمااعتبرتأيتأغراضه"أيأنهالمتأوالمثالوذلكفي:"أيًاكانتبواعثه

 .يةاإلرهابعمليؤديإلىاختاللاألمنوإلقاءالرعبوترويعالناسمنالجرائم

بكافةصورهاانطالقًامنالحفاظعلىالمجتمعاتمناإلرهابأدانتهذهاالتفاقيةأعمالكما

(1)يتطلبالحفاظعليهامكافحةالجرائم.واإلنسانيةالتيهذاالجرائموتكريسًاللقيمالدينية

 

 .1/2المادة،مرجعسابق،(االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب1)
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التيقدترتكببدوافعاإلرهابتفاقيةبيانبعضجرائمنتالمادةالثانيةمنهذهاالتضم كما

ضدوهيالجرائمالموجهة،يةاإلرهابتفاقيةمنقبيلالجرائمياسيةوعلىالرغممنذلكعدتهااالس

وأوصيائهم العهد وأولياء المتعاقدة الدول دوليةتالمتماألشخاصأو،رؤساء بحماية عين

ال،كالدبلوماسيين في ترتكب التي والسرقة القتل جرائم اعتبرت العامةكما وسائلأوطرق

وعدتأيضًاأعمالتخريبالممتلكاتالعامةوالخاصةمن،يةاإلرهابالمواصالتمنقبيلاألعمال

تصنيعوا،يةاإلرهابالجرائم أعمال واألسلحةأوعتبرت المتفجرات الجرائمتهريب قبيل من أيضًا

(2).يةاإلرهاب

بصورةعامةدونأنتحددأهدافووسائلهذهاإلرهابتفاقيةعرفتجريمةنرىبأنهذهاال

إالأنهاذكرتبعضالجرائمفيالمادةالثانيةمنهاألنهذهاألشكال،الجرائمألنهيصعبحصرها

السياسية األعمال قبيل أنهامن تكيفعلى قد الجرائم قبيلأومن أنهامن تكيفعلى قد أنها

العادي النظاميةالجرائم المحاكم أمام تنظر التي السرقة،ة جرائم المثال سبيل الواقعةعلى والقتل

االتفاقية.ذكرهافيالمادةالثانيةمنهذهوالتيتمعلىالطرقالعامة

منهذهاالتفاقيةالتدابيرالتيعلىالدولاألطرافاتخاذهاوالمادةالرابعةوبينتالمادةالثالثة

فالمادةالثالثةتضمنتوجوباتخاذالدولاألعضاءتدابيرالمنع،فيسبيلمكافحةهذهالجريمة

الجريمة هذه لمكافحة لتحقيق،والقمع اتخاذها يجب إجراءات تضمنت فإنها الرابعة المادة أما

:(3)ومنهذهاإلجراءاتومكافحتها،حجمالجريمةالدوليةالتعاونبينالدوللتقليص


 

 .1/2المادةسابق،مرجعاإلرهاب،فحةاالتفاقيةالعربيةلمكا(1)
.2لمكافحةاإلرهاب،مرجعسابق.المادة(االتفاقيةالعربية2)
 .4(االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب.مرجعسابق.المادة3)
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المعلوماتتبادل .أ

علىالدولاألطرافانتقومبتبادلالمعلوماتوجميعالبياناتالمتوافرةلديهاعنأيجريمة

كماتتعهدالدولتبادل،إرهابيةترتكبعلىإقليمهاوتستهدفالمساسبالدولاألخرىومصالحها

يةوالقيامباإلبالغعنأيمعلوماتتسهلكشفاإلرهابالمعلوماتفيمابينهاألجلمكافحةالجرائم

المرتكبين.تساهمفيالقبضعلىأوإيقافهاقبلوقوعهاأوالجريمة

التحريات .ب

الجرائم مرتكبي لمالحقة التحريات بإجراء تقوم أن دولة كل الاإلرهابعلى الفارينية سيما

الجرائم.وتحقيقالتعاونفيمابينالدولللقبضعلىمرتكبيهذه

تبادلالخبرات .ج

اإلرهابعلىالدولاألطرافأنتقومبتبادلاألبحاثوالدراساتالتيتسهمفيبيانظواهر

ساعداتكماعلىالدولأنتتعاونفيمابينهالتشاركالخبراتوتقديمالم،وأساليبالوقوفأمامها

.اإلرهابالفنيةللعاملينفيمجالمكافحة

،فيالفصلالثانيمنهااإلجراءاتالقضائيةالتيتلزمالدولبإتباعهااالتفاقيةوتضمنتهذه

المحكومأوحيثتتعهدالدولبتسليمالمتهمين،يةاإلرهابوالمتعلقةبتسليمومحاكمةمرتكبيالجرائم

ذلكوفقًالشروطوإجراءاتمعينة.يةللدولالمطلوبالتسليمإليهاواإلرهابعليهمبالجرائم

الباحثو جرائميرى على للقضاء الدول بين واسع تعاون حققت االتفاقية هذه اإلرهاببأن

واإلبال،الدولية الخبرات من واالستفادة بالجرائم المتعلقة المعلومات تبادل خالل أيمن عن غ

الجريمة لتفاديوقوع الجرائمكمرحلةسابقةووقائية بهذه تتعلق إجراءات،معلومات كماتضمنت
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وتبادلاألدلةيجبإتباعهالتحقيقتعاونبينالدوللقمعهذهالجرائممنخاللالتعاونالقضائي

وتسليمالمجرمينلمحاكمتهم.

 األردني   المشر ع : جهود الفرع الثاني

تناولتإذمنأولوياتالسياسياتالتشريعيةللعديدمنالبلداناإلرهابمكافحةجريمةأضحى

على النص أالبلدان وبيان الجرائم هذه اعقوبات مرتكبيإلجراءصول لمالحقة الجنائية هذهات

الدوليالذيالالداخليواألمنحفاظعلىوذلكللوتحديدالمحاكمالمختصةفيمعاقبتهمالجرائم

يتحققإالبتعاونالدولللحدمنالجرائمالعابرةللحدودوذلكيكونبااللتزامبالواجباتالدوليةالتي

(1)تحققهذاالتعاون.

وذلكالتزامًاباالتفاقياتاإلرهاباألردنيإلىإصدارعدةقوانينتعالججريمةالمشر عاتجهو

الدوليةوالتيوضعتأحكامًالسنهذهالتشريعات.

العقوباترقماإلرهاباألردنيعلىجريمةالمشر عنص قانون وقانون1960لعام16في

.2006لعام55رقماإلرهابمنع

حاولفيهالتوسعفيهذهالجريمةبذكرالصوراإلرهابأوردقانونالعقوباتتعريفًالجريمة

المتوقعفيهاارتكابالجريمة.

(2):التاليةفيقانونالعقوباتاألردنياألموراإلرهابتناولتعريفجريمة

.اإلرهابيعدمنجرائممهماكانتبواعثالعمل،أيعمليعرضالمجتمعوأمنهللخطر -

 

 .164ص،مرجعسابق،غسان،كاطع(1)
 .147/1المادةسابق،مرجعاألردني،قانونالعقوبات(2)
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حيثتعدالجريمةتامةبمجردارتكابالسلوكوإن،منجرائمالخطراإلرهاباعتبارجريمة -

.ألنهذهالجريمةتهددالمصلحةالمحميةللخطر،يقنتيجةماديةقلميتمتح

المواطنين - ترويع إلى تؤدي التي األعمال الرعباعتبار الناسوإلقاء التيأوبين األعمال

.اإلرهابتخلبالنظامالعامومنشأنهاتحقيقمثلهذااألثرمنجرائم

.اإلرهابالبعثاتالدبلوماسيةوتعريضهاللخطرمنجرائمأواعتبارالتعرضللمرافقالدولية -

.اإلرهابمواردالوطنيةواالقتصاديةللخطرمنجرائمالقيامبأعمالتعرضالاعتبار -

يهدف - يعمل إلىأوأي الدستوريؤدي تطبيق واألنظمةتعطيل جرائموالقوانين من يعد

.اباإلره

.يةاإلرهابالتمويلللجهاتأياألعمالالمصرفيةالمشبوهةيعاقببذاتالعقوبةمنيقومب -

المادة القانونعلىعقوبةالمؤامرةالرتكابجريمةإرهابيةفي والتي148/1كمانصذات

إرهابية أعمال من عمل ارتكاب منها يقصد التي "المؤامرة على عليها،تنص باألشغاليعاقب

المؤقتة"

المادةالمشر عوأورد من الثانية الفقرة يعاقباإلرهابمرتكبيجريمةعلىعقوبة148في "

وقضتالمادةالثالثةمنذاتالمادةبعقوبةاألشغال،باألشغالمدةالتقلعنعشرسنوات..."

(1):جعنالجريمةأحداألمورالتاليةنتإذاالمؤبدةفيحالة

أيوسيلةنقل.أومؤسسةأوخاصةأوإلحاقالضررولوجزئيًافيأيبنايةعامة -

تصاالتوأنظمةالحواسيبوشبكاتها.تعطيلوسائلاال -

:قوبةاإلعدامفيالحاالتالتاليةالرابعةمنذاتالمادةبعوقضتالفقرة

 

 .148المادةسابق،مرجعاالردني،قانونالعقوبات(1)
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.ادىالفعلإلىموتإنسانإذا -

.أدىالفعلإلىهدمبنايةبهاأشخاصولوكانالهدمجزئياًإذا -

الفعلباستخدامالوسائلالمتفجرة.تمإذا -

فإنهجاءتماشيًامعالتطوراتالنوعيةفيارتكاب2006لعام55رقماإلرهابأماقانونمنع

كماأنهذهالقانونجاءوقائيًايهدفوجودهإلىمنعوقوعالجريمةبذاتهاحيثأنهاإلرهابجرائم

.لالتحضيريةالرتكابهذهالجرائميعاقبعلىاألعما

تعتبر التي األعمال ذكر القانون هذا من الثالثة المادة األعمالتضمنت حكم يةاإلرهابفي

(1)وهي:

هاتإرهابيةسواءتمتقديمهالجأوالقيامبجمعاألموالألجلاستخدامهاللقيامبأعمالإرهابية -

العملأمال.

.تعرضاألردنيينللخطرأوتعكرصالتهابالدولاألخرىأوالقيامبأعمالتهددأمنالمملكة -

إلىأوااللتحاق - االلتحاق إرهابيةمحاولة أشخاصتأوجماعات تجنيدهمأوجنيد محاولة

.خارجهاأونضمامإلىجهاتإرهابيةسواءداخلالمملكةلال

.االنتسابإلىجمعيةتهدفإلىارتكابأعمالإرهابيةأوتشكيل -

.يةكالترويجلإلرهابمثالًاإلرهابإنشاءأيمواقعالكرتونيةالستخدامهافياألعمال -

مافيحكمهاكوسيلةللقيامأومتفرقعةأومتفجرةأواستخدامموادكيميائيةأوبيعأوحيازة -

.يةاإلرهاببالعمليات

أحدأوصياءالعرش.أووليالعهدأواالعتداءعلىحياةجاللةالملك -

 

 .3المادة،2006االرهاباألردنيلسنةقانونمنع(1)
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.تعطيلعملالسلطاتأويعمليهدفإلىإثارةعصيانمسلحأ -

.اللصوصيةعمالتشكيلعصاباتللقيامبأ -

نصتالمادةالسابعةمنذاتالقانونعلىالعقوباتالتيتوقععلىمرتكبياألفعالالسابقو

تشددفيهذهالجرائمالمشر عارتكبتالجريمةتامةفإنأوذكرهاسواءبقيتفيمرحلةالتحضير

عاقبعلىاألعمال أنه العقوالتحضيريةإالحيث تدرجفي التانه نهج وانتهج العقابيبات فريد

(1)العقوبةاألنسبوفقًالقناعتهالوجدانية.ويتخذالقاضيالذييضعحدأدنىوحدأقصىللعقوبة

اإلرهابيةالتيتقعداخلإقليمالمملكةأمافيمايتعلقبجرائماإلرهابهذافيمايتعلقبالجرائم

أفردحكمًاخاصًابهمتحتعنوانالمشر عالتييرتكبهاالرعايااألردنيونخارجالمملكةاألردنيةفإن

الصالحيةالشخصيةحيثتختصالمحاكماألردنيةبمعاقبةكلفاعلأردنييرتكبأيفعلجرمي

على:ذيتنصالمنقانونالعقوباتاالردنيفيالفقرةاألولى10خارجالمملكةوذلكفيالمادة

جنحةيعاقبعليهاأوارتكبخارجالمملكةجناية"""تسريأحكامهذاالقانونعلىكلأردني....

(2).القانوناألردني..."

وضع الجماعاتالمشر عكما إلى االنضمام تجريم يتضمن القانون ذات في يةاإلرهابنصًا

المؤقتمدة"يعاقبباالعتقالأن:نونعلىفيالفقرةالثالثةمنذاتالقا118حيثنصتالمادة

سنوات، خمس عن تقل مسلحةال بجماعات االلتحاق بقصد المملكة غادر تنظيماتأومن

.إرهابية..."

 

 .7ةدالما،مرجعسابقاألردني،قانونمنعاالرهاب(1)
 .10المادة،مرجعسابقاألردني،قانونالعقوبات(2)
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خارجهابقصدأوتدريباألشخاصداخلالمملكةأووتناولتذاتالمادةتجريمأفعالتجنيد

ية.اإلرهابااللتحاقبالجماعات

فيمحاولةمنهلوضعحدمناإلرهاباألردنيقدتناولتجريمأفعالالمشر عبأنيرىالباحث

أفعال أنهجرم وتفشيهاحيث الجريمة ارتكبهااإلرهابانتشارهذه المملكةسواء داخل تقع التي

لكوفقًالمبدأالصالحيةاإلقليميةكماعاقبعلىأفعالاألجانبفيالدولةذأوالرعايااألردنيين

الشخصية،ونوذلكوفقًاللصالحيةالتيتقعخارجالمملكةوالتييرتكبهاالرعايااألردنياإلرهاب

لذييمنعهوالتدبيرالوقائياإذيةوهذههيأهممرحةاإلرهابكماأنهجرمااللتحاقبالجماعات

األساس.وقوعالجريمةمن

ذهالجرائمالمحكمةالمختصةفيمعاقبةمرتبيهمنعاالرهابنتالمادةالثامنةمنقانونوبي 

(1).وهيمحكمةأمنالدولة

،مثللاللتزامالدوليالذييقضيبمنعوقمعالجريمةأوالًقداألردنيالمشر عبأنيرىالباحث

فيالتشريعاتالجنائية.اإلرهابومثللاللتزاماتالدوليةالتيفرضتالمعاقبةعلىجريمة

ي اإلرهابالمصري في مكافحة جريمة  المشر ع د: جهو الثالثالفرع 

فقداألردنيالمشر عكمافعلاإلرهابالمصريقانونًامستقاًليعالجفيهجريمةالمشر علميفرد

كماأن،كونهالقانونالشامللجميعالجرائمأوردتعريفجريمةاإلرهابفيقانونالعقوباتالعام

الجرائم جميع على المطبقة العامة المبادئ جميع يحوي العقوبات أنه،قانون لهذهحتى يفرد لم

 

 .8المادة،مرجعسابقاألردني،قانونمنعاالرهاب(1)
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الجريمة،الجرائمفصاًلخاصاً هذه ذكر الجرائماألخرىإنماأورد تؤمع نيةخاصة ديواعتبرها

(1).العقوبةلهذهالجرائمبتشديد

86فيالمادةاإلرهابالمعدلجريمة1937لسنة58عرفقانونالعقوباتالمصريرقم

استخدامالمصطلحاتكماأنهحاولأنيجمعكافةالصورواألهدافالتيقدترتكبوتوسعفي

ماإذاباعتبارهامنجرائمالخطراإلرهابأيأنهاعتبرأنالجريمةتتصفب،فيهاهذهالجريمة

(2)أحدثتالنتائجالتالية:

إلقاءالرعبفينفوسهم.أوواطنينترويعالم -

.تعريضأمنالمجتمعإلىالخطرأواإلخاللبالنظامالعام -

:استهدفتاألمورالتاليةإذااإلرهابكماأنالجريمةتتصفب

واألماكنالتعليمية.دورالعبادة -

.االتصاالتأوسبلالمواصالتأواستهدافالبيئة -

.الخاصةواالستيالءعليهاأواستهدافاألموالالعامة -

القوانين.أوالدستورتعطيلأوالسلطاتتعطيلعمل -

المادة عاقبأ/86وفي القانون ذات من جمعياتالمشر عمكرر إنشاء على أوالمصري

الدستور بتعطيل القيام إلى تهدف الوطنيةأوالقوانينأوهيئات بالوحدة إلىاإلضرار أوتهدف

اإلعدام العقوبة وتكون المواطنين على المؤبدأواالعتداء الوسائلاإلرهابكانإذاالسجن من

كماشدد،راضالجمعيةكمايعاقببذاتالعقوبةمنيمدالجمعيةباألسلحةالمستخدمةلتحقيقأغ

 

 .165ص،مرجعسابق،غسان،كاطع(1)
 .86المادة،مرجعسابق،قانونالعقوباتالمصري(2)
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يتولىزعامة عقوبةمن الهيئاتأوفي هذه ينضمأورئاسة م لكل العقوبة أوالجمعياتوشرع

(1)يروجإلىمثلهذهالجمعيات.

أو/جعلىكلمنيسعىإلىجمعيات86المصريبالسجنالمؤبدفيالمادةالمشر عوعاقب

منتخابرمعهمللقيامبعملمنأعمالأومقارتكونلدىدولأجنبيةأيخارجالبالدأوهيئات

(2)نالمصريينالموجودينفيالخارج.الموظفيأوضدالدبلوماسيينأورداخلمصاإلرهاب

هيئاتأونضمامإلىجمعياتذاتالمادةبالسجنالمشددعلىاالمنوعاقبفيالفقرة)د(

وت الخارج الإرهابيةمقرهافي العقوبة وتكون أغراضها لتحقيق وسيلة العسكري التدريب جنستخذ

الغيرشاركفيالعملياتالتيقامتبهاالهيئةوأوتلقىالجانيالتدريباتالعسكريةفيهاإذاالمؤبد

(3).موجههإلىمصر

البحريبحيثعقوباتخطفوسائلالنقلالبريومنذاتالقانونعلى88/2ونصتالمادة

نشأعنالفعلإذاأووسيلةاإلرهابتكونالعقوبةهيالسجنالمؤبدفيحالةمااستخدمالجاني

اإلعدامأوضررًا العقوبة وتكون األشخاص ألحد أحدإذاجروحًا وفاه الفعل عن نتج

_األشخاص.
(4)

عاقب السالمشر عكما بعقوبة الخطفالمصري جريمة على المؤبد للضغطاالأوجن بتزاز

(5).وسيلةاإلرهاباستخدمالجانيإذامكررمنذاتالقانون88المادةعلىالسلطاتفي

 

 ./أمكرر86المادةسابق،مرجعالمصري،قانونالعقوبات(1)
 .ج/86المادةسابق،مرجعالمصري،قانونالعقوبات(2)
 ./د86المادةسابق،مرجعالمصري،قانونالعقوبات(3)
 .88/2المادةسابق،مرجعالمصري،قانونالعقوبات(4)
 .مكرر88المادةسابق،مرجعالمصري،قانونالعقوبات(5)
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الباحث يعاملجريمةالمشر عأنيرى لم أنهاإلرهابالمصري بل أنهاجريمةمستقلة على

هدفقديرتكببالتناغممعجرائمأخرىبحيثشددالعقوباتالمذكورةلهذهأوتناولذكرهاكوسيلة

لتنفيذأغراضإرهابية.أواإلرهابارتكبتبوسائلإذاالجرائمالعادية
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 : الفصل الخامس
 والتوصياتالنتائج  الخاتمة،

بحثنا ختام اإلتبي في جريمة من بالحد الدولي المجتمع اهتمام لنا لخطورتهان وذلك رهاب

أعمال تجرم دولية قواعد بوجود االهتمام هذا يتجلى حيث الدوليين والسلم األمن على وتأثيرها

األطراف للدول بالنسبة وذلك اإلرهاب جرائم ومكافحة لمنع اتباعها الدول وتفرضعلى اإلرهاب

ذات المعاهدات في أطراف الغير اإلرهابيةالشأنوالدول إقراراأل،بالجرائم استتبعه الذي مر

المسؤوليةالدوليةبنوعيهاالمدنيةوالجنائيةعلىعاتقالدولالتيلمتقومبواجبمكافحةالجرائم

ومنخاللهذهالدراسةتوصلالباحثإلىالنتائجوالتوصياتالتالية:،اإلرهابية

 أولا: النتائج 

جرائماعتبر -1 الدولي التياإلرهابالمجتمع الجرائم لذلكمن الدوليين والسلم األمن تمس

وذلكفيضوءقراراالجمعيةالعامةرقمالعابرةللحدودهذهالجرائماهتمامهبمكافحةأولى

49/1998. 

منخاللوجودأحكاموقواعددوليةفيمكافحةهذهالجرائمتمثلتجهودالمجتمعالدولي -2

وتكافحهامنخاللاإلرهابكالقواعدالواردةفياالتفاقياتوالمعاهداتوالتيتجرمأعمال

حثالدولعلىاتخاذتدابيرمنعوقمعهذهالجرائم.

الدول -3 اتتحمل واالتفاقيات المعاهدات في الدوليةاألطراف أحكامهاإذالمسؤولية خالفت

.يةاإلرهابتعلقةبمكافحةالجرائمالم

إرادتهاهالدولتلزم -4 الجرائمبغير بمكافحة المتعلقة الدولية واألعراف المعاهدات بأحكام

الدوليين.وتأثيرهاعلىاألمنوالسلمنظرًالخطورةهذهالجرائم،اإلرهابية
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يخل إن -5 ال أمرًا العام الدولي القانون بأحكام إرادتها بغير الدولة يعتبرإلزام وال بسيادتها

التياقرهاالقانونالدوليالمعاصرتفترضبأنالدولةالمقيدةأنسيادةالدولةإذمساسًاله

األدنى الحد تمثل والتي الدولية االلتزامات بعض المجتمعتتحمل سالمة على للحفاظ

.وليالد
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 ثانياا: التوصيات 

للحفاظعلىاألمناإلرهابضرورةالتزامالدولبواجبهافيمكافحةجرائميوصيالباحثب -1

اإلرهابوالسلمالدوليينوذلكمنخاللاتخاذالسياسيةالجنائيةالرادعةالتيتجرمأعمال

 كافة.

ب -2 الباحث بتطبيقيوصي الدول فعليكوسيلةإللزام بشكل الدولية المسؤولية قواعد تطبيق

.يةاإلرهابجرائموالعملعلىمكافحةال،االتفاقياتالدولية

المسؤوليةالجنائيةعلىعاتقالدولةوفرضعقوباتتتناسبإقراريوصيالباحثبضرورة -3

.وطبيعةالدولةبوصفهاشخصمعنوي

ب -4 الباحث الجرائميوصي عن الدولية المسؤولية إقرار الدولاإلرهابضرورة عاتق على ية

فيحالتخلفتعنالدوليةذاتالشأنبالجرائماإلرهابيةمعاهداتللالتيلمتعلنقبولها

أحكامها علىتطبيق الحفاظ إلى تهدف كونها إرادتها بغير للدول ملزمة اعتبارها على

األمنوالسلمالدوليين.

علىالتصديقواإلنضمامللمعاهداتالمتعلقةبالجرائمحثالدوليوصيالباحثبضرورة -5

.الدوليينوالسلمعلىاألمناإلرهابية,وذلكلخطورةهذهالجرائموتأثيرها

ب -6 الباحث مبادرةيوصي االضرورة إلى بدورهفيمكافحةاولإلنتربولنضمامالدول لتسليم

.2396/2017مرقمجلساألمنقرارفيضوءوذلكاإلرهاب
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http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ICSFT.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 لمكافحة العربية اإلرهاباالتفاقية سنل .1998ة  متوفر الموقع :اإللكترونيفي
http://www.moj.gov.jo

https://www.un.org:متوفرفيالموقعاإللكتروني.النظاماألساسيلمحكمةالعدلالدولية

 سادساا: القوانين

.وتعديالته1960ةلسن16قانونالعقوباتاألردنيرقم

.وتعديالته2006لسنة55رقماإلرهابقانونمنع

.وتعديالته1976لسنة43القانونالمدنياألردنيرقم

.1992لسنة97العقوباتالمصريرقمقانون

 الجمعية العامة ومجلس األمن التابعة لألمم المتحدة  : قراراتسابعا
األول.متوفرفيكانون18الصادرفي27الدورة،1972لسنة3034قرارالجمعيةالعامةرقم

http://www.moqatel.com:الموقعاإللكتروني

.متوفركانونالثاني28الصادرفي،56،الدورة2002لسنة56/83،رقمقرارالجمعيةالعامة
https://undocs.org:فيالموقعاإللكتروني

رفيمتوفاألول.كانون9الصادرفي42الدورة،1985لسنة61/40قرارالجمعيةالعامةرقم
https://almeezan.qa:الموقعاإللكتروني

رقم العامة الجمعية الثاني2018لسنة11/73قرار تشرين في فيالصادر متوفر الموقع:.
https://www.interpol.int

األمن مجلس في2017لسنة2396رقمقرار األول21الصادر فيكانون متوفر الموقع:.
https://www.un.org/securitycouncil

 ثامناا: القواميس والمعاجم العربية  
سعود الدولية،ابو المسؤولية ناصر. الموقعأحمد في متوفر السياسية. الموسوعة قاموس .

https://political-encyclopedia.org:اإللكتروني

http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/8153a162-466c-4c6f-9f91-a04cf80fa918.pdf
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/GmeiaAmah/AGmeiaAmah163_9-1.htm_cvt.htm
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/56/83
https://almeezan.qa/ViewAgreement.aspx?opt&agrID=1334&language=ar
https://www.interpol.int/ar/5/3/1/3
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/sres23962017
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

