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المسؤولية الدولية عن جرائم اإلرهاب الدولي
إعداد:
جنان حسين إبراهيم الوحيدي
إشراف:

الدكتور بالل حسن الرواشدة
الملخص

باللغة الع رب ية

نظ اًرلخطورةالجرائم اإلرهابية وسهولةعبورها للحدودفكانالبدمنتسليط الضوءعلىهذه

القواعدالداخليةوالدوليةذاتالصلةبهاوبيانمدىمسؤوليةالدولعنهذه
الجرائموبياناألحكامو 

الجرائم العابرة للحدود بوصفهامسؤولة عن انتشار هذه الجرائمإذإن تقصيرها وخروجها عن
التزاماتهاالدولية والسيماأحكاموق واعدالقانونالدوليالتيحثتالدولعلىاتخاذإجراءاتمعينة

للتصدي لهذه الجرائميحملها المسؤولية الدولية.كماتوصلنا إلى إمكانية تصور مساءلة الدولة
جنائياًنتيج ًةلمخالفتهااللتزاماتهاالدوليةوالتيتفترضإيقاععقوباتجنائيةتتناسبوطبيعةالدولة

الً،
بوصفهاشخصمعنويكالطردمن عضويةالمنظماتالدولية أو قطعالعالقاتالدبلوماسيةمث 
تللمسؤولية
كما أوصت هذه الدراسة بعدة أمور أهمها،تحميل الدولةغير الطرف فيالمعاهدا 

ب ،علىاعتبارهذهالمعاهدات أحدمصادر
الدولية إذا ماخالفتأحكا مها المنظمةلجرائم اإلرها 
القانونالدوليالعاموذلك وباالستنادإلىنظريةالسيادةالمقيدةالتيأقرهاالقانونالدوليالمعاصر
والتي تقضي بالتزام الدول بأحكام وقواعدالقانون الدولي بغير إرادتها في حاالتاستثنائيةوذلك

للحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليين .
الكلمات المفتاحية :المسؤولية الدولية ،اإلرهاب الدولي ،الدولة.
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Abstract
الملخ ص باللغة اإلنجليزية

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:

خلفية الدراسة وأهميتها
أولا :المقدمة
بقديمةقدماإلنسانإذأنهاعاصرتظهورالبشر،إالأنهالمتقفعندحد
إنظاهرةاإلرها 
معينبلأخذتتنمو،فبظهوراألسلحةازدادفتكهذهالجماعاتفيتحقيقمطالبهابالقوةومماال
بأدىبالمساسبحقوقاإلنسانوالحيوانوحتىالبيئة،وقدشكل
شكفيهأنظهورحركاتاإلرها 
ى
األفراد والمجتمعات والدول واستقرارها ،وتتضح خطورة ذلك عندما نر 
ذلكتهديداً خطي اًر ألمن 
بال يعيرون أياهتمام لحجم األرواح البريئة التيتزهق وقيمة المرافق
مرتكبو جرائماإلرها 
ت والممتلكاتالتيتدمر ،والشعورباألمن والطمأنينةالذييفقد ،ويكونذلككله نتيجة
والمؤسسا 
الستخدامالجناةكافةالوسائل من(القنابلالتقليديةإلىاألسلحةالفتاكةالمتطورة) دونالنظرإلى
خطورتها .
إنتطورالدولةوتطورأساليبارتكابالجريمةأدىبضرورةال وقوفأمامهذهالجريمة والحد
يمةهوالمسؤولالوحيدعنهذهالجريمة ،فعنصر آخريسأل

منها ،إذ لميعدالفردمرتكبالجر
عن انتشار وتفشي هذه الجريمة،وهوالدولة،إذيقع على عاتق الدولةتبنيالسياسة الجنائية
بمن
ائموالتيتمنعوتجرمهذهاألفعال،أيأنعليهاأنتمنعوقوعجرائماإلرها 
الرادعةلهذهالجر 
األصل ،ومن واجبالدولةبعدوقوعهذهالجريمةأنتقومبقمعهاوذلكمنخاللمالحقةالجناة
وإلقاءالقبضعليهمومعاقبتهموعلىخالفذلك،فإنتقصيرالدولةعنالقيامبهذاالواجبيحملها
المسؤوليةالدوليةلتسببهافي تفشيالجريمة وعبورهاللحدودممايؤديبالنهايةإلى تهديد األمن
والسلمالدوليين .
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ثاني ا :مشكلة الدراسة
باستوجب الوقوف على هذه الجرائمالتي يتعدى أثرها حدود الدولة
إن ازدياد جرائماإلرها 
الواحدة ،لذلككانمنالواجبإبرازمشكلةالدراسةالتيتتمثلفيالتزامالدول غيراالطراففي
تطبيقأحكامالتفاقياتالمتعلقةبجرائماإلرهابمنعدمهفيظلتمسكهافيسيادتها،ومسؤوليتها
بالعابرللحدود .
عنجرائماإلرها 

ثالثا :أسئلة الدراسة
 مامفهومالمسؤوليةالدولية ؟بالعابرللحدود؟ 
 مامفهومجريمةاإلرها ب؟ 
 مامدىالتزامالدولاألطراففيتطبيققواعدالقانونالدوليفيمايخصجريمةاإلرها  -مامدىالتزامالدولبغيرإرادتهابأحكامالقانونالدوليالعام؟

رابعا :أهداف الدراسة
تهدفهذهالدراسةإلىاألمورالتالية:
بالدولي .
 تعريف وبيانظاهرةاإلرها  تعريفالمسؤوليةالدوليةوبيانالنظرياتالتيتحدثتعنها .بالعابرللحدود .
 إبرازاألساسالتشريعيالدوليلمسؤوليةالدولةعنجرائماإلرها بالعابرللحدود .
 -بيانمدىمسؤوليةالدولغيراألطراففيالمعاهداتعنجرائماإلرها 

خامسا :أهمية الدراسة
ب
ستسهم هذه الدراسة في المساعدة على توضيحأساس مسؤولية الدولة عن جرائماإلرها 
اومننتائجهامنقبلالباحثينوالمهتمين منخالل دراسةهذه

العابرللحدود وسيتماإلستفادةمنه

3

الظاهرةعنطريقبيان ماهيةالجريمة وأركانها ومنخاللالقاءالضوءعلىالدولعلىاعتبارها
مسؤولةعنهذهالجرائم ،كماسوفتبينأساس إقرار المسؤوليةالدولية علىعاتق الدولالتيلم
ت الحد
ب ،وستبينالدراسة آليا 
تعلنقبولهالألحكام والقواعدالتينظمتالتعاملمعجرائم اإلرها 
منهذهالجرائمبتسليطالضوءأوالًعلىمسؤوليةالدولةبصورتيهاالمدنيةوالجزائيةوثانياًمنخالل
بيانجهوداألممالمتحدةوالجهودالعربيةفيمكافحةهذهالجرائم .

سادسا :حدود الدراسة
بالتيشهدهاالعالموأسبابهاالتيبدأتقديماًوالتزالتنتشر.
ىهذهالدراسةبظاهرةاإلرها 
تعن 
تهذه الدراسة بالقواعدالقانونيةالدوليةوالقواعد القانونيةالوطنية التينظمت احكام
حيث حدد 
ب""1998واالتفاقية
ب،وذلك في ضوء "االتفاقية العربية لمكافحةاإلرها 
التصديلجرائم اإلرها 
ب األردني رقم  55لعام  2006وتعديالته"
ب ""1999وقانونمنع اإلرها 
الدوليةلقمعتمويل اإلرها 
تذاتالصلة ،كماسوفيتمالتطرق إلىق ارراتالجمعية العامةومجلساألمن
والقوانين واالتفاقيا 
فيهذاالشأن .

سابعا :مصطلحات الدراسة
 -1المسؤولية الدولية":الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على أحد أشخاصه نتيجة
عدماحترامأحدأشخاصهذاالقانوناللتزاماتهالدولية".

()1

 -2السيادة :هي الدولالتيالتخضعلدولةأخرى والتيلهاسلطةمطلقةعلىإقليمهاالبري
والبحريوالجويفيحدودالقوانينالمطبقة" )2(.
)(1السرحان،عبدالعزيز((.)1969القانونالدوليالعام)،القاهرة:دارالنهضةالعربيةللنشروالتوزيع،ص.377

( )2سيفالدين ،زيناي ( .)2020-2019مبدأالسيادةالدوليةفيظلأحكامالقانونالدولي ،الجلفة ،جامعة زيان عاشور،
كليةالحقوقوالعلومالسياسية،ص.7

4

 -3اإلرهاب":كل فعلمنأفعالالعنف أو التهديدبهأياًكانتبواعثه أو أغراضه ،يقعتنفيذاً
لمشروعاجراميفرديأوجماعيويهدفالىالقاءالرعببينالناسأوترويعهمبإيذائهمأ و
تعريض حياتهمأوحريتهمأوأمنهم للخطرأوالحاق الضرر بالبيئةأوبأحد المرافقأو
األمالكالعامة أو الخاصة أو اختاللها أو االستيالءعليها أو تعريضأحدالمواردالوطنية
للخطر" )1(.
 -4جماعة إجرامية منظمة " :هيجماعة ذات هيكل تنظيمي،مؤلفةمن ثالثة أشخاص أو
أكثر،موجودة لفتره من الزمن وتعمل بصورة متظافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من
الجرائمالخطيرةأواألفعالالمجرمة ،من أجلالحصولبشكلمباشرأوغيرمباشرعلى
()2

منفعةماليةأومنفعةماديةأخرى".

ثامن ا :اإلطار النظري والدراسات السابقة
وسيتمتقسيمهإلى :

أ .اإلطار النظري للدراسة
سوف يتم تقسيم هذه الدراسة الى أربعة فصول مستقلة سوف تنتاول في الفصل األول عن
ب،تعريف الجريمة وبيان أركانها
خلفية الدراسة وأهميتها،والفصل الثانيماهيةجريمةاإلرها 
بالعابرةللحدود ،والفصل
ثعن المسؤوليةالدوليةعنجرائم اإلرها 
وأشكالالجريمة ،والفصلالثال 
الرابععن سيادة الدولة وتطبيقأحكام القانون الدوليفي ظلها،يليهم الفصل الخامس والذي
يتضمنالخاتمةوالنتائجوالتوصياتوقائمةالمصادروالمراجع .
) (1االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب،1998 ،المادة .1/1أنظرالمرجعاإللكتروني .http://www.moj.gov.jo :يوم
االطالع .2021/7/2:

()2اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية،2000،المادة/2أ.
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ب .الدراسات السابقة ذات الصلة
 -1دراسة ميثم شاكر عبد القادر ،المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم اإلرهابية ،مجلة
العلوم القانونية ،كليه القانون ،جامعة بغداد ،مجلد  ،32العدد .2019 ،4

بالدولي كما
تهدفهذهالدراسةالىتحديدماهيةالمسؤوليةالجنائيةالفرديةعنجرائم اإلرها 
ي
أنها تبحث عن اإلختصاص القضائي الذي يحاكمأمامه األفراد ومدىإمكانية محاكمة مرتكب 
ب الدوليمنجرائمالحرب أ و
ب أمامالمحكمةالجنائيةالدولةبإعتبارجريمة اإلرها 
جرائم اإلرها 
الجرائمضداإلنسانية .
ب الدولي
تتميز هذهالدراسة في أنهاتبحثفيمدىامكانيةمسائلةالدولة عنجريمة اإلرها 
بالدولي باعتبارهاقصرتفي تطبيق
بوصفهاالمسؤولالثانيبعدمحاكمةمرتكبوجرائماإلرها 
قواعدالقانونالدوليوالتيالزمتهاباتخاذاجراءاتمعينةللتصديلهذهالجرائم،كماأنهاتبحثعن
مدى إلتزام الدولةبأحكام المعاهداتالدوليةالمتعلقةبالجرائماإلرهابية بغيرإرادتها ايدونقبولها
وانضمامهابلهاوذلكفيظلتمسكهابسيادتها .
 -2دراسة طارق عبد العزيز محمد حمدي ،المسؤولية الدولية الناشئة عن جرائم اإلرهاب
الدولي ،رسالة دكتوراه ،كلية القانون ،جامعة المنوفية.2007 ،

ب الدوليالمترتبةعلى
تتحدثهذهالدراسة عنالمسؤوليةالجنائية والمدنيةعنجرائم اإلرها 
توتدور هذهالدراسةحولمسألةمساءلةاألشخاصالدوليةجنائياً .
كلمنالدولوالمنظما 
تتميز هذه الدراسةفيكونهاتبينأساس مسؤولية الدولة عن جرائم اإلرهاب العابر للحدود
وذلكبالنسبةللدولاألطراففياالتفاقياتذاتالشأنبهذهالجرائم ،كماأنهاتبيناألساسالذي
ت التينظمتاحكامالتعامل
تماإلستنادعليهفيإلزامالدوليغيراألطرافبأحكامهذهاإلتفاقيا 
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معالجرائماإلرهابية،وذلكفيظلسيادتها وفيظلتمسكهابقاعدةعدمجوازالتدخلفيالشؤون
الداخلية .
تاسعا :منهجية الدراسة
منهج الدراسة
تعتمد هذهالدراسةعلىالمنهجالوصفيوالتحليلي وذلكفيوصفالجريمة وبيانها وتحديد
أركانها وتحديد أساس المسؤوليةوآلية مكافحة الجريمة والتصدي لعوائق مكافحتهاوفقاً لقواعد
القانونالدوليوتحليلها .
أدوات الدراسة
بمثل االتفاقية
تتكون أدوات هذه الدراسة مننصوص اإلتفاقيات المتعلقة بتجريماإلرها 
الدوليةلقمعتمويلاإلرهابلسنة  1999واالتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهابلسنة  1998واتفاقية
واتفاقيةاألمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلسنة،2000ونصوص قانون
باألردنيلسنة .2006
العقوباتاألردنيلسنة،1960وقانونمنعاإلرها 
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الفصل الثاني:

ماهية جريمة اإلرهاب
بعنفاًجسيماًيهدفبأشكالهالمختلفةإلىإبرازأفكارهالمتنوعةباستخدامهالجريمة
يعداإلرها 
للتأثيرعلىالجمهور ،وتمارسهذه الجريمةإما بواسطةفرد أو مجموعةمناألفرادانطالقاًمن
مراحل تحركهاإلىاألقاليم المستهدفة ،إذ غدتهذهالجريمةتستهدفاألقاليمالدولية وتستخدمها
كمسرحلنشرأفكارها،إنخطورةهذهالجريمةأصبحتتكمنفيمدىالرعبوالخطرالذيحققته
فياإلقليمالدوليالفيالنتائجالماديةأوالدمويةالتيتتركهاورائها )1(.
بوالتسليمبخطورة هذهالجريمة وبضرورةحصرهافي
وعلىالرغم منانتشار ظاهرةاإلرها 
تعريف واضحلتحديدهذهالجريمةوتمييزهاعنغيرها ،إالأنالمجتمعالدولي لميضعالتعريف
الدقيقلهذهالجريمة حيثيفتقرالمجتمعالدوليلسلطةتشريعية ،فتكييفالعملبأنهعملإرهابي
أمرفيغايةاألهميةوفيجانبمنالخطورة إذ اليستقيمالقولبأنأيعمليةقتلهيعملية
إرهابية حتى وإن تعدد المجني عليهمفإلىاآلن ال يزال يحدث خلطاً بين الجريمةاإلرهابية
والجريمةالسياسيةأوبينالجريمةاإلرهابيةومقاومةاالحتاللعلىسبيلالمثال،بالتاليتظهرهنا
ف واضحودقيقيسهلالتعرفعلىالجريمة وإسباغالوصفالقانونيالسليملها
أهميةوجود تعري 
دونالتوسعأوالتضييقبتلكالجرائم .

()1حمدي،طارقعبدالعزيز((.)2008المسؤوليةالدوليةالجنائيةوالمدنيةعنجرائماإلرهابالدولي).مصر:دارالكتب
القانونية،دارشتاتللنشروالبرمجيات،صأ.
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وعليه سيتم تقسيمهذاالفصلإلىأربعةمباحث ،نتناولفيالمبحثاألولعن مفهومجريمة
ب،
ب،المبحث الثالث عندوافعجريمةاإلرها 
ب،المبحث الثانيفيأركانجريمةاإلرها 
االرها 
ب .
والمبحثالرابععنأشكالوأساليبجريمةاإلرها 

المبحث األول:
مفهوم جريمة الرهاب
الجريمةاإلرهابية هيأفعالمتعددة األوصاف واألساليبترتكب عمداً،بواسطة فرد،أو
مجموعة أف ارد،أ ومنظمة فيداخل الدولة،أوفيخارجها،وغايته تحقيق مصالحأ ومكاسب
شخصية وجماعيةتثري مصالحها على حساب أطراف أخرى،اتسعت هذه الظاهر وأصبحت
التهمةتنسبدائماًإلىالطرفاآلخر،فكلطرفيتهماآلخربأنهإرهابي،وذلكبسببالخلطبين
ب )1(.
الجريمةاإلرهابيةوالجرائماألخرىفيظلغيابالتعريفالواضحلجريمةاإلرها 
ولما كانت هذه الجرائم تستخدم وسائل وحشيةوتحقق أثا اًرخطيرة على اإلنسانية وتحدث
حاالت رعب وانعداماألمان أولىالمجتمع الوطنيوالدولي اهتماماًواسعاً للحد من هذه الجرائم
ابتداءمنوضعتعريفلهايهدفإلىتحديدعناصرهاوأسبابهاووسائلهالبيانالضوابطوالعقوبات
ً
( )2

المتناسبةليتمكنالمجتمعالدوليبأكملهمنمكافحةهذهالجرائم.

ثإلى ثالثةمطالبمستقلة،سنتحدثفيالمطلباألول
لذلكسنعمدإلى تقسيم هذاالمبح 
عن المفهوم العام لجريمة اإلرهاب وفي المطلب الثاني عن مفهوم جريمة اإلرهاب دولياً،وفي
المطلبالثالثعنمفهومجريمةاإلرهابفيالقانونالداخلي .

()1الفتالوي،سهيلحسين(.)2011اإلرهابالدوليوشرعيةالمقاومة.عمان:دارالثقافة.ص.15
()2كاطع،غسانصبري(.)2011الجهودالعربيةلمكافحةجريمةاإلرهاب.عمان:دارالثقافة.ص.15
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المطلب األول:
المفهوم العام لجريمة اإلرهاب
ب مصطلححديثالنشأةأصلهرهببمعنىخافوكلمةإرهاب
ب لغة :اإلرها 
 تعريف اإلرها ب،وأرهببمعنىخوف،وقدأطلقمصطلحاإلرهابيينعلىمنيتخذمسلك
مصدرالفعلره 
العنفويستخدمهفيتخويفاآلخرينلتحقيقأهدافهالسياسية )1(.
باصطالحاً:هواالستعمالالمقصودالمنظم ألدوات ووسائل من شأنهاإثارة
تعريفاإلرها الرعبفيالنفوسبقصدتحقيقأهدافمعينة.

( )2

بفيالمعاجمالمتخصصةجاءبمعنى":بثالرعبالذييثيرالجسموالعقلاي
تعريفاإلرها الطريقة التي تحاول بها جماعةأوتنظيمأ وحزب أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام
العنف.وتوجه األعمالاإلرهابية ضد األشخاص سواء كانوا أفراداًأوممثلين للسلطة ممن
ضاألحوال
يعارضون أهداف هذه الجماعة ويعتبر هدم العقارات وإتالف المحاصيل في بع 
كأشكالللنشاطاإلرهابي" )3(.
ثمنهذهالمفاهيمأنهاجميعهاتبنتمصطلحالرعبوالخوفلبيانالغايةمنهذه
يرىالباح 
تبين المفاهيم الوسائلأوالغايات المادية التي تهدف لها هذه الجرائم،وقد تتعدد
الجرائم ولم 
ى الطرقالعامة
الوسائلالمستخدمةمن قتل أو تخريباألموال أو إلقاءالمتفجرات أو السطوعل 
وغيرهامنالوسائل .ويرىالباحثبأنالخطورةالكامنةوراءهذهالجرائمهوماتتركهمنآثارعن

) (1قاسم،مسعدعبدالرحمن زيدان(.)2007اإلرهابفيضوءالقانونالدولي.مصر:دارالكتبالقانونية،دارشتات
للنشروالبرمجيات.ص .37

)(2كاطع.غسان،مرجعسابق،ص .29
()3قاسم،مسعد،مرجعسابق،ص.37
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طريق هذه الوسائلفي المجتمعات بصورة عامة حيث أنها تنال من أمنهوذلك بإثارة الخوف
والرعببين األف ارد،حيث أن وصول الجماعة إلى حد الخوفوالرعب العامبالنيل من أمن
المجتمع وسالمته وذلك باستخدام األفعال الجرمية الخطيرة بأشكالها التي ال تحصىهو أساس
ب تنالمن أمنمجتمعاتبأكملها
بعنغيرهامنالجرائم إذ أنجرائم اإلرها 
تمييزجريمة اإلرها 
علىخالفالجرائماألخرىالتيتنتجآثارهاعلىمستوى ضيق بحيثيقتصرأثر الجريمةعلى
حدود أسرة واحدة أو أسر قليلة،أما الجرائم اإلرهابية فإنها تنال من أمن المجتمعات؛ذلك ألن
أهدافهاعشوائيةوأهدافهاالتنتهيبتمامالعمليةاإلجراميةالواحدة .

المطلب الثاني:
مفهوم جريمة اإلرهاب دوليا
ت،سواءأكانتاتفاقيات
بدولياًتلكالتعاريفالتي وردتفياالتفاقيا 
يقصدبمفهوماإلرها 
جماعيةدوليةأمإقليمية ،إالأن اإلشكالية التيتثارفيهذاالصددهيعدمإيجادتعريفجامع
بيمكناعتماده كتعريف موحد له،لذاسنحاولفي هذا المطلبالخروج
ومانعلمصطلحاإلرها 
بتعريف واضح لمصطلح اإلرهاب بعدإستعراض النصوص الواردة في بعض اإلتفاقيات الدولية
والمتعلقةبجرائماإلرهاب .
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الفرع األول :اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع الجرائم التي ترتكب ضد األشخاص المحميين دولي ا

1937

تسمىهذهاالتفاقية أيضاًباتفاقيةحماية الدبلوماسيين ،حيثتتعلقهذهاالتفاقيةبالجرائمالتي
ترتكب ضد االشخاص المتمتعين بالحماية دولية بمن فيهم الموظفينالدبلوماسيين ،وتهدفهذه
المعاهدةالتابعةلألممالمتحدةلمكافحةاإلرهابالواقع على األشخاصالمتمتعينبحمايةدولية.
وتم اعتماد هذه االتفاقية في15ديسمبر1973رداً على سلسة العمليات اإلرهابية التي طالت
الدبلوماسيين )1(.
لمتتناولهذه االتفاقية تعريفاإلرهابإنماتماإلشارةإلىهذه االتفاقية فينصالمادة /3أ
ب،حيث عرفت االتفاقية العربيةلمكافحة اإلرهابجريمة
مناالتفاقيةالعربية لمكافحة اإلرها 
اإلرهابوعدتأيجريمةترتكببموجباتفاقيةنيويوركعلىأنهاجرائمإرهابية )2(.
وتضمنت المادةالثانيةمن هذه اتفاقية نيويوركذكر األفعال التي تعد من قبيل الجرائم
وأيتعدآخرعلىحريةشخصمشمولبالحمايةالدولية .

اإلرهابيةوهي":أ-خطفأوقتلأ
ب-الهجوم العنف على المقار الرسمية أو محال االقامة الخاصة أو وسائل انتقال شخص

مشمولبالحمايةالدوليةيكونمنشأنهتهديدشخصهأوحريتهبالخطر .
ت .
بأيمنهذهاالعتداءا 
ج-التهديدبارتكا 
ت" )3(.
د-محاولةارتكابايمنهذهاالعتداءا 

()1اتفاقيةنيويوركلسنة،1973المادة.1/1
()2االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب،مرجعسابق،المادة/3أ.
()3اتفاقيةنيويورك،مرجعسابق،المادة.2
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الفرع الثاني :التفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب 1999
إنأهمالمبادئالتيتقومعليهاهذهاالتفاقيةهوالحفاظعلىاألمن والسلمالدوليين وهومن
أهممقاصدميثاقاألممالمتحدة ،وهذهالوسيلةالتتحققإالبمنعالجريمةومنعالتمويلإليها من
ثماتخاذتدابيرالقمعوإعادةاألمورإلىنصابها،كماحثتالدولاألطراففياالتفاقيةعلىاتخاذ
بعضالتدابيرللحفاظعلىالنظامالداخلي .
ب إالأنهااعتبرتأنهيعدمرتكبالجريمة
لمتضعهذهاالتفاقيةتعريف واضحلجريمة اإلرها 
ت ،مباشرة أو غيرمباشرة ،وبشكلغيرمشروع
ب "كلشخصيقومبأيةوسيلةكان 
تمويل اإلرها 
وبإرادته ،بتقديم أو جمعأموالبنيةاستخدامها ،وهويعلمأنهاستستخدمكلياً أ و جزئياً،للقيام بأي
عملآخريهدفإلىالتسببفيموتشخصمدنيأوأيشخصآخر،أ وإصابتهبجروحبدنية
جسيمة،عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح.
عندمايكونغرضهذاالعملبحكمطبيعتهأ وفيسياقهموجهاًلترويعالسكان،أ وإلرغامحكومة
أومنظمةدوليةعلىالقيامبأيعملأواالمتناععنالقيامبه )1(."....
ث يرى بأنهعلىالرغممن اهتمام المجتمعالدولي
بعداستعراضالمطلبينالسابقينفإن الباح 
بمكافحةالجرائماإلرهابية،وعلىالرغممنوجودالعديدمناالتفاقياتالتيتنظمأحكامالتعاملمع
آلن لم يتماالتفاقعلى تعريف واضح لهذه الجريمة،حتىأن
الجرائم اإلرهابية إال أنه وإلى ا 
تسالفة الذكر لم تعرف هذه الجريمة إنما عددت األفعال التي تعد من قبيل الجرائم
االتفاقيا 
اإلرهابية،ويرى الباحث بأنه منالممكن تمييز الجرائم اإلرهابية عن غيرها من الجرائم في ظل
غيابالتعاريفمنخاللاإلثرالذيتتركههذهالجريمةاذأنهاتنالمنأمنالمجتمعاتبأكملها
()1االتفاقيةالدوليةلقمعوتمويلاإلرهاب(.)1999المادة.1/2أنظرالمرجعاإللكتروني.http://hrlibrary.umn.edu:
يوماالطالع .2021/7/10:
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وتثيرالرعبوالخوفوالفرعالعامأماالجرائماألخرىفإنهاتتركأث اًرأضيقمنذلك,وبناءاًعلى
سلوك
ذلكيرى الباحث أنه من الممكن تعريف جريمة اإلرهاب على أنها:أي نشا ٌ
فعل أو ٌ
ط أو ٌ
يرتكبفيدولةما أودولمتعددةبهدففرضفكرةأومعتقد،وذلكمنخاللاستخدامأساليب
الجريمة المتنوعة على أن يثير ذلك السلوك الفزع العام وأن ينال من أمن المجتمع وسالمت ه
ويعرضالمصالحالمحميةللخطر .

المطلب الثالث:

مفهوم جريمة اإلرهاب في القانون الداخلي
ابتداءمن التزامها األساسي بالمحافظة على النظام العام
انطلقت معظمالتشريعات الداخلية ً
ببوضعتعريفلهيبينأركانوعناصر الجريمة ،كخطوةنحو
الداخليالىالحدمنجرائم اإلرها 
التجريم ،فالحفاظعلىالنظام واألمن الداخليللدولبوصفهاجزءاًمنالمجتمعالدوليككليؤدي
إلىالحفاظعلىالسلمالدولي،كونانعداماألمنالداخلييمسحتماًاألمنوالسلمالدوليين .
بكما عرفتها بعض القوانين
وبناءعلى ما تقدم،سوف نتطرق إلى مفهوم جريمةاإلرها 
ً
الداخلية .
بالرجوعإلىقانون
ب فينصالمادة  147منالقانون رقم
العقوباتاألردنينجدأنهعرف اإلرها 

 16لسنة  1960وتعديالتهكاآلتي" :استخدامالعنفبأيوسيلةكانت أوالتهديدباستخدامه ،أياً
كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى تعريض سالمة
المجتمع وأمنهللخطراذاكانمنشأنذلكإلقاءالرعببينالناسوترويعهمأوتعريضحياتهم
للخطرأوإلحاقالضرربالبيئ ةأوبالمرافقواألمالكالعامةأواألمالكالخاصةأوالم ارفقالدولية
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أو  البعثاتالدبلوماسيةأوباحتاللأيمنهاأواالستيالءعليهاأوتعريضالمواردالوطنيةللخطر
أوارغامأيحكومةأوايمنظمةدوليةأواقليميةعلىالقيامبعملأواالمتناععنه"( )1
ب بموجبنصالمادة  86منالقانون
يعرفجريمة اإلرها 
كماأنقانونالعقوباتالمصر 
بفي تطبيق أحكام هذا القانون كل
رقم97لسنة1992وتعديالته،كاآلتي":يقصد باإلرها 
استخدام للقوةأوالعنفأ والتهديدأوالترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فرديأو
جماعيبهدفاإلخاللبالنظامالعام أ و تعريضسالمةالمجتمع وأمنهللخطر إذا كانمنشأن
صأوإلقاء الرعب بينهمأوتعريضحياتهمأ وحرياتهمأ وأمنهم للخطرأ و
ذلك إيذاء األشخا 
إلحاقالضرربالبيئةأوباالتصاالتأوالمواصالتأوباألموالأوبالمبانيأوباألمالكالعامةأ و
الخاصةأواحتاللها أواالستيالءعليهاأومنعأوعرقلهممارسةالسلطاتالعامةأودورالعبادة
أومعاهدالعلمألعمالهاأوتعطيلتطبيقالدستور" )2(.
بوتستنكرهاوذلكمن
ثومنهذهالتعاريفأنالدولالتقربأعمالاإلرها 
منهنايرىالباح 
خالل تعريفها في قوانينها الداخليةوتجريم هذهاألفعال لمكافحتها ووضع حد لها .وانطالقاً من
تعاون الدول على المحافظة على األمنوالسلمالدوليينقامتالدول بإبراماتفاقيات دولية تتعلق
ب .
بمكافحةومعاقبةاإلرها 

()1قانونالعقوباتاألردنيرقم16لسنة،1960المادة.1/147
()2قانونالعقوباتالمصريرقم97لسنة،1992المادة.86أنظرالمرجعاإللكتروني،https://manshurat.org:يوم
االطالع .2021/7/4:
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المبحث الثاني:
أركان جريمة اإلرهاب
ب شأنهاشأن أي جريمةينبغي لها توافر مجموعةمن األركان لكي تكتمل
إنجريمة اإلرها 
الجريمة بالكيفية التيعرفتهامعظمالقوانين الجنائيةالداخلية،ولقيام أي جريمة بصورتها التامة
يجبتوافر أوالً الركنالشرعي أو مايعبرعنهبالركنالقانونيالذييضفيصفةالتجريمعلى
ال
ص-هذاالمبدأالذييحفظصفةالشرعي ة -
الفعلفوفقاًللمبدأالسائدأنهالجريمةوالعقوبةإالبن 
يجوزإيقاععقوبةعلىفعللميجرمهالقانون،وثانياالركنالماديوآخ اًرالركنالمعنوي .
لذاوعليه سنقسمهذاالمبحثإلىمطلبين ،سنتناو ل فيالمطلباألولعن األركان العامة
بالداخليةوالدولية .
ب،وفيالمطلبالثانيعنالعالقةفيمابينجريمةاإلرها 
لجريمةاإلرها 

المطلب األول:
األركان العامة لجريمة اإلرهاب
إناألركانالعامةأليجريمةتتمثلبالركنالمادي والذييتكونمن الفعل والنتيجةوعالقة
السببية ،والركنالمعنوي الذييتمثل بعنصريه العلم واإلرادة والركنالشرعي  ،وسوفنقومببيان
بالداخلي كما عرفها قانون العقوبات األردني بتحليل النص القانوني الذي
أركان جريمةاإلرها 
عرفالجريمة .
الفرع األول :الركن المادي
يتمثل الركن المادي ألي جريمة من أحد السلوكين،اإليجابيأوالسلبي،يتمثل السلوك
اإليجابيبالقيامبعملماديبالوجهالذيحظرالقانونالقيامبه،أيأنتتجسدأرادةالشخصعلى

16

شكلسلوكماديمجرمظهرإلىالعالمالخارجي،أماالسلوكالسلبيفإنهيتمثلبامتناعالشخص
عنإتيانسلوكأوجبالقانونعليهالقيامبه.

( )1

منهنافإنالركنالماديللجريمةيتكونمنثالثةعناصر :
 -1الفعل ،وهوالسلوكاإليجابيالذيحظرالقانونعلىاألشخاصإتيانه ،أو السلوكالسلبي
الذيأوجبالقانونعلىاألشخاصالقيامبه .ويرىالباحثمننصالمادة147منقانون
ب على
العقوباتاألردني رقم  16لسنة  1960أنهلميذكراألفعالالماديةلجريمة اإلرها 
سبيلالحصرأنماعلىسبيلالمثالحيثعدأيعملمنشأنهأنيعرضأمنالمجتمع
للخطرأومنشأنأنيهددالسالمةأوالنظامالعامللخطريعدمناألفعالالماديةلجريمة
ي
ب ،ويمكنتصورذلكفيقيامشخصبإلقاءموادمتفجرةعلىحشدمنالناسف 
اإلرها 
مكانعامعلىسبيلالمثال )2(.
الً،أما
 -2النتيجة،ينبغيأنتتحققالنتيجةالمرجوةمنالفعلكحدوثالوفاةفيجريمةالقتلمث 
ق،أيأن
إذالمتحدثالنتيجةفإنالفاعليسألعنجريمةشروعفيالقتلفيالمثالالساب 
بفإنهوفقاًلماتماستنتاجهمنأحكام
الفعلبرمتهيبقىفيحالةالشروع.وفيجريمةاإلرها 
قانونالعقوبات فالنتيجة تتحققعلىصورتينأماأنتتحققنتيجةماديةملموسةمثلوفاة
إنساننتيجةالمادةالمتفجرة ،أو نتيجةغيرملموسةأوقعتالخطر وأخلتبالنظام وترويع

()1عبدالجبار،مكاوي(.)2020المسؤوليةالجنائيةالدوليةعنجرائماإلرهابالدولي.الجلفة :جامعة زيانعاشور،كلية
الحقوق.ص.28أنظرالمرجعاإللكتروني.http://dspace.univ-djelfa.dz:يوماالطالع .2021/8/1:

) (2قانونالعقوباتاألردني،مرجعسابق،المادة .147
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الناس،بالتاليفإنهذهالجرائمتنقسمبالنظرإلىالنتيجةالحاصلةإلىجرائمالضرروجرائم
الخطر )1(.
إنالقولبأنهيجبحدوثنتيجة مادية لقيام الجريمة تامة سيؤديإلىاختاللاألمن ،ومن
ي،وهذه الجريمة تعتبر منالجرائم
حيازةسالح نار 
هنا ظهرت صورة جرائم الخطر مثل جريمة 
المستمرةالتيالتطلبحدوثنتيجةلتمامها ،إنماتدخل المشرع ووضعلهاعقوبةوعدتجريمة
تامةبحدذاتها ،ومنهنافإنالجريمةاإلرهابيةقدتقعدوننتيجةماديةحيثتمثلجريمة خطر،
فتعتبرجريمةتامة دونحدوثضررماديإنمالماأحدثهالفعلمناعتداءعلى المصالحالتي
قررالقانونلهاحمايةويكون
االعتداءقدتمبمجردإحداثالرعبفينفوسالمواطنين .

 -3عالقةالسببية ،اليكفيتوافرالفعل والنتيجةللتجريم بليجبأنيكونالسببالذيأدى
إلىحدوثالنتيجةهوالفعلالماديذاتهالذيقامفهالفاعل،أيانهيجبتوافررابطةبين
الفعلوالنتيجة .
وهنا فإن اختالل األمنوترويع الناسأوقتلهم يجب أن تكون نتيجة الفعل الذي ارتكبه
الفاعل .
الفرع الثاني :الركن المعنوي
إنارتكابالفعلوحدهاليكفيللتجريم إذالبدمنتوافر القصدالجريمة لقيامالجريمةتامة،
تحقيقاًالعتباراتالعدالةتتطلبأغلبالتشريعاتالجنائيةلقيامالمسؤوليةالجنائيةتوافرركنيالعلم

()1كاطع،غسان.مرجعسابق،ص.83
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واإلرادة ،أيأنيكونالفاعلعالمبأنمايتجهإليههوارتكابالجريمةبعناصرهاأيأنيكون
عالماًبتوافرعناصرالجريمةوأنتتجهإرادتهإلىارتكابهاوتحقيقالنتيجة )1(.
بالتاليفأن القصدالجرمي يتكونمن ركنين وهماالعلم واإلرادة ،واليكفيالفعلالماديوحده
للتجريم فإذا ارتكب شخص ما جريمة إرهابية بالصورة الموصوفة في القانون لكن إرادته كانت
معيبةبأنيكونمكرهاًعلىسبيلالمثالفإنهاليتحملالمسؤوليةالنتفائهاهنا .
الفرع الثالث :الركن الشرعي
يتمثلالركنالشرعيبوجودقاعدةقانونيةتجرمالفعلفوفقاًلمبدأالشرعيةفإنهالجريمة وال
بهيالنصوص
ص،وهذاماأكدتهأغلبالدساتير،فإنمصدرالتجريمألفعالاإلرها 
عقوبةإالبن 
القانونية وعلىخالفذلكفإنعدموجود نصقانونييجرمالفعلفعلىالقاضيأنيحكمبعدم
مسؤوليةالمتهم )2(.
ومن النصوص القانونية التي نجدها في التشريع االردنيوالتي تعتب رأساسا قانونياً لتجريم
ص المادة  147منقانونالعقوباتالتيقمنابذكرهاسابقاً والتيعرفتجريمة
ب ن 
جريمة اإلرها 
بوشرعت العقوبات المناسبة لهذه األفعالوالمادةالثالثة والمادة السابعة منقانون من ع
اإلرها 
باألردنيرقم55لعام2006وتعديالته .
اإلرها 

()1مكاوي،عبدالجبار،مرجعسابق.ص .30
()2كاطع،غسانصبري.مرجعسابق،ص.76
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المطلب الثاني:
عالقة اإلرهاب الداخلي باإلرهاب الدولي
لماكانت الدولة هي صاحبة الوالية القضائية اإلقليمية وذلك احتراماً لسيادتها،فإنها تتخذ
ب،وتبقى هذه األمور من اختصاص
جميع التدابيرالالزمةمن جانبها لمنعوقوع جريمةاإلرها 
الدولةوحدهاتتخذهابمعزلعنباقيالدول ودونتدخل أيدولةباألخرى ،لكنكونالدولة جزءاً
تالدوليةإالأنه ال يمكنإنكار وجودهافي
من المجتمع الدولي وإن لم تكن طرفاًفي المعاهدا 
المجتمعالدولي،بالتاليفإنمايحدثعلىإقليمهذهالدولةمنجرائموإنكانمقتص اًرعلىحدود
إقليمهافإنهقديؤثرعلىالمجتمعالدولي .
إنماشهدهالعالمأنمعظم هذهالجرائم تتشكل منجماعات من جنسيات مختلفة وتتخذ
أكثرمندولةمق اًرلها ،حتىأنهاباتتتخططلمشروعهااإلجراميفيدولةماوتستهدفدولة
أخرى لتنفيذالعملية ،بالتاليفإن هذهالجرائمتمسالمجتمعالدوليبأسرهوتمساألمنوالسلم
بالدولي،
بالداخلية و جرائماإلرها 
الدوليين،ومن هنا فإن هناك رابط وثيق بين جريمةاإلرها 
فأهدافالجماعاتاإلرهابيةغالباًعشوائيةومنتشرةحتىأنهاتتخذمقارمتعددةفيعدةدولوذلك
تيسي اًرألعمالهم ,كماأنمجردفرارمرتكبالعملية اإلرهابيةودخولهحدوددولةأخرىيقودناإلى
الجريمةالدولية،بالتالي فإنالفرق بين الجريمتين هو الركن الدولي,ويتحقق هذا الركن بصور
متعددةكأنيرتكبالفعلفيإقليمأكثرمندولة،هنايتغيروصفالجريمةمنإرهابداخليإلى
إرهابدوليوتخضعالجريمةألحكامخاصةبهاوفقاًللتشريعاتالدوليةالتيتجرمالفعل )1(.

()1مكاوي،عبدالجبار.مرجعسابق،ص.31
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واليشترطالعتبارالجريمةدوليةتعددجنسيةالفاعلينطالماأنالفعلأقتصرعلىإقليمدولة
واحدةألنالجريمةهناتبقىداخليةوإنتخللهاعناصرأجنبيةإذتبقىالواليةالقضائيةللدولةالتي
وقعتعلىإقليمهاالجريمة وفقاًللصالحيةاإلقليمية فتكونهيالمختصةبمالحقتهم ومحاكمتهم
فجنسيةالمجرمالتغيرمنطبيعةالجريمة )1(.
ويتحققالركنالدوليلهذهالجريمةفيالحاالتالتالية )2(:
 -1التخطيطللجريمةفيدولةماوتنفيذالجريمةفيدولةأخرى.
 -2تمويلالعملاإلرهابيمندولةأخرى .
 -3ارتكابالجريمةبتحريضمندولةأخرى .
 -4فرارمرتكبيالجريمةإلىدولةأخرىبعدتنفيذالعمليةاإلرهابية .
 -5أن يكون هدف العمليةاإلرهابية هو اإلضرار بمصالح دوليةأوخدمات دولية مثل
الطائراتأوالسفنووسائلالنقلالبريالد ولي .
 -6أن يكون ضحايا العملياتاإلرهابية أشخاص قرر لهم القانون حماية دوليةمثل
الدبلوماسيينأورؤساءالدول .

()1الفتالوي،سهيلحسنوربيع،عمادمحمد(.)2020القانونالدولياإلنساني،ط .4عمان:دارالثقافةللنشر والتوزيع.
ص.97

()2كاطع،غسان،مرجعسابق،ص .100
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المبحث الثالث:
دوافع جريمة اإلرهاب
هاواستنتاجهامنتحليل
أليجريمةأهداف ودوافعال يمكنحصرها ،إنمامنالممكنتصور 
بعضالجرائم ,حيثشهدت الدول جرائم إرهابية عديدة كان بعضها يستهدف االحتفاالت
والمهرجانات ومن الممكن تصور أن أهدافها كانت دينيةأوطائفية،وبعض الجرائم تسعى إلى
تحقيق منافع مادية،إال أن العامل المؤثر في ازدياد هذهالجرائم على اختالف دوافعها هو
التطوراتالعلميةوالتكنولوجية .
فقديكونهدفالجماعاتاإلرهابيةهوالتخلصمنالفئاتالمعاديةبحيثيستندمرتكبيهذه
الجريمةفي أعمالهم اإلجارمية إلى فكرهم وعقيدتهم ويعدون أنفسهم أصحاب قضيةيهدفون إلى
ى أيفئاتمعاديةتهددحركتهمبالتالييقومونبتصفيةالعناصرالتييستند
نشرها والقضاءعل 
إليهاالنظامالقائملتسهيلالقيامبحركتهمونشرفكرهم ،وضحاياهذاالنوعمنالجرائمهمأهداف
قنشرقضيتهمفيوجههنظرهم 1.
محددةسابقاً،وهمالفئاتالمعاديةلهموالتيتعو 
كما قد يكون العامل السياسي أحد أهداف ودوافع العملية اإلرهابية،فالقهر السياسي يدفع
الطوائفالضعيفةإلىالتعبيرعن رأيهاباستخدامالعنف  ،وتغييرالنظامالسياسيالغيرعادلفي
ف،فهدف أصحاب هذه العمليات هو الحصول على قرار يريدونهأ و
رأيهمال يتحقق إال بالعن 
الضغطعلىالدولةإلشباعحاجاتهم والوصولإلىهذهالنتيجةاليتحققإالبالعنفالفعليأي
تبها الحركات لتحقيق التحرر
سار 
بإنزال الضرر بمصالح الدولة(،)2فالعنفكانالوسيلة التي 
 1الفتالوي ,سهيل  ,مرجع سابق  ,ص42

()2رمضان،عبدالحميد حسن((،)2016اإلرهابالدولي-اسبابه وطرقمكافحتهفيالقانونالدولي والفقهاإلسالمي –
دراسة مقارنة) ،مجلة كلية

الشريعة

بطنطا 31 .ص  ،1145أنظر الموقع اإللكتروني:

،https://mksq.journals.ekb.egيوماالطالع.2021/9/8:
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الوطني والخروجمنظلمةالقوىاالستعماريةإلشباعحاجاتهماألساسيةوتحقيق العدالةالمجتمعية
والتمتعبحقوقهماألساسية ،حيثقامت هذهالحركاتفي محاولتهالتحقيقهدفهابارتكابجرائم
سياسيةإمالإلطاحةبنظامالحكمالسياسيأوإلرغامالدولةعلىاتخاذقرارمعين )1(.
كما قدتكونأهدافالجماعاتاإلرهابيةماديةفحاجةالجماعة اإلرهابيةإلى مواصلةعملها
وحاجتها إلىموارد مالية تدفعهاإلىضرب الموارد المالية واالقتصادية للدولة المستهدف إتمام
العمليةفيها،فقيام الجماعةاإلرهابية بضربأ واستهداف مورد مالي كالبنوك يشل الحركة
االقتصادية للفئةالمستهدفةكمايساعدالجماعة اإلرهابيةعلىتحقيقموردماليهاممنخالل
نهبموجودات المؤسسة.فالقيام بشلالمواردالمالية واالقتصاديةللدولة المستهدفةيضعفقوتها
ويسهلعلىالجماعةاإلرهابيةمواصلةعملها )2(.
ومما ال شك فيه أن الجماعات اإلرهابيةتهدف إلى الحصول علىالتأييدالشعبي إلنجاح
عملياتها ،حيثإن وجودعواملبشرية بجانبها تعملعلىدعمهامالياًومعنوياً ،تناضلمنأجل
مطالبالجماعةهيأفضلوسيلةلنشراألفكارالتيتتبناهالذلكتقومالجماعاتاإلرهابيةبجذب
أفرادالشعبلالنضمامإلى الحركة ،وفيالغالبهذهالحركةتستهدفشرائحمعينةفيالمجتمع
يسهلإقناعهافياالنخراطإلىالحركة،بالتالييتمتكوينحركةإرهابيةواسعةمنخاللالحصول
علىالدعمالشعبيوالحركةالجماهيرية )3(.


()1الفتالوي،سهيل.مرجعسابق،ص .42
()2رمضان،عبدالحميد،مرجعسابق،ص .1146
()3الفتالوي،سهيل.مرجعسابق،ص .41
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المبحث الرابع:
أشكال وأساليب جريمة اإلرهاب
لجريمةاإلرهابأشكال وأساليبعدةوذلكبالنظرإلىمرتكبالجريمةأوبالنظرإلىنطاق
هذهالجريمة،فقدتصدرهذهالجريمةمنالدولأوتصدرمناألفرادأومنجماعاتمنظمة،كما
أنهذهالجريمةقدتختلفباختالفنطاقارتكابهافقدتكونهذهالجريمةداخليةوقدتصبحدولية
الًمعينة .
فيحالاتخذتأشكا 
لذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين،سنتناول في المطلب األولأشكال الجريمة
اإلرهابيةوفيالمطلبالثانيالجرائماإلرهابيةوفقاًألساليبارتكابها .

المطلب األول:
أشكال جريمة اإلرهاب
تتعددأشكالالجريمة اإلرهابيةوفقاًالختالفمرتكبيها أو وفقاًالختالفمدىونطاقارتكاب
الجريمة .
الفرع األول :أشكال الجريمة اإلرهابية وفقا لمرتكبيها
أولا :إرهاب الدولة
إنماتقومبهالدولة من استخدام القوةالعسكرية لمهاجمة دولةما وإنكان هذاالعمل على
مستوىعالمنالخطورةإالأنهيعدعدواناً،واليعدهذاالوصفإرهاباًوإناستكملالفعلعناصر
الجريمة اإلرهابيةبلإنهليسمنصالحالدولةالمتضررةأنتتمسك بهذاالوصف ومنمصلحتها
أنتعدهعدواناًحتىتطالببالتعويضعنهذاالعدوان .
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أماماتقومبهالدولةمنأعمالقمع وعنففي مواجههرعاياهاسواءبنفسها أو بأجهزتها أو
ماترعاهالدولة وتتكفله منأعمالقمعيةإلثارةالرعبكوسيلةلتحقيقأهدافهاالسياسيةفإنتكييف
الفعلهنابعداكتمالالعناصرالتيتمذكرهاسابقاًهوجريمةإرهابالدولة )1(.
ثانيا :إرهاب األفراد والجماعات
ب الذييرتكبه األفرادعام ًة ،أيرعاياالدول ،بحيثيكونالعمل
ب الفرديهو اإلرها 
اإلرها 
صاد اًرمنجانبفرد واحد أو أكثر منتمين أو غيرمنتمينإلىتنظيمما ،إالأن الغالبأنهذا
بيرتكب بواسطة جماعة منتمية إلى تنظيمأوحزب لها أهداف تعبر عنها
النوع مناإلرها 
بوسائلهاالجريمةوعادةًماتوجههذهالجماعاتأهدافها ضدنظامالحكم أو الدولة بحيثتستهدف
مؤسساتالدولةعلىنطاقمحددوواضح وخاص ًةاألهداف العسكرية التيتمثلمصدرالحماية
في الدولة،فشل مصدر األمن والحماية في الدولة هي الوسيلة األكثر فاعلية لتوسيع أهداف
بالثوري(،)2أما النوع اآلخر من إرهاب األفراد
الجماعةاإلرهابية وهذا ما يعبر عنه باإلرها 
بهذهإلىتغير
بالموجهغلىنظامالحكمبأكملهحيثتهدفأعمالاإلرها 
والجماعاتهواإلرها 
النظامأواإلطاحةبهوذلكدونوضعخططلنظامبديلفهواليهدفإلىالوجودبدالًمنالنظام
القائمبلأنه ال يهدف إالللتدميروهذه هيالوسيلةاألكثر فاعليه برأيهملنشرأعمالهمو إثراء
التنظيماإلرهابيبعدإثارةالفوضى )3(.

()1كاطع،غسان،مرجعسابق.ص .89
()2الفتالوي،سهيل،مرجعسابق.ص .36
()3أنظرالمرجعاإللكتروني،https://maraje3.com:يوماالطالع.2021/8/11
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الفرع الثاني :أشكال اإلرهاب وفق ا لنطاقه
ب هذهالجريمةفإنها قد تكون جريمة داخلية بأن يحددفينطاقإقليمدولة
وفقاًلنطاق ارتكا 
واحدة،أوأنتكونجريمةدوليةبأنيتعدىحدودأكثرمندولة .
بداخلياًإذاانتفى الركن الدولي الذي ذكرناه سابقاً،بأن يقتصر الفعل برمته
ويعتبراإلرها 
علىحدودالدولةالواحدة واليتعداها ،ويكونكذلكفيحالكانمقرالجماعة اإلرهابية وأهدافهم
والمواقع المستهدفةجميعها داخل حدود الدولة الواحدة دون أي تدخل أجنبيأ ومن جانب دولة
أخرىكأنيكونممولمنجهةخارجيةمثالً وفيهذهالحالة يبقى االختصاصالقضائيللدولة
وفقاًلصالحيتهااإلقليمية )1(.
ب دولياً
ب دولياً إذا أرتكبالفعلفيإقليمأكثرمندولة ،كمايعد اإلرها 
ويعتبرنطاق اإلرها 
إذااتخذالصورالتالية :
أولا :اتساع العمل اإلرهابي
إنانتشارالعمل اإلرهابي واكتسابهالصفةالدوليةيتحققبعدةوسائل والتي ال تقتصرعلى
بدولياً إن اتخذ
ب،بلأيضاًيعداإلرها 
تمام وتحقيق العمليةاإلرهابية في أكثر من دولة فحس 
الفاعلوندولةمامق اًرلهمودولهأخرىهدفاًللتنفيذ ،أ و إذا ماارتكبالفاعلونالفعلفيدولةما
ثمهربواإلىدولةأخرى ،ويتخذأيضاًالصفةالدولية إذا مالحقالعمل اإلرهابيبأكثرمندولة
أيأنهمسأكثرمندولةومثالهاختطافطائرةتعودلدولةمامنقبلأحدرعاياهاوتنقلهمبين

()1كاطع،غسان،مرجعسابق،ص .98
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إقليم أكثر من دولة،إن معيار اتساع العملاإلرهابي يضفي الصفةالدولية على الجريمة
()1

اإلرهابية.

ثانيا :تهديد األمن والسلم الدوليين
إنوصولالجريمةاإلرهابيةللحدالذيمعهيمسويهدداألمنوالسلمالدوليينيضفيالوصف
الدوليعلىالجريمةإذأنوصولالجماعةاإلرهابيةإلىهذاالحديعنيتمامالجريمةونشرهابين
الدول بالتاليعبروهاللحدودبالتاليتصبح الجريمةدولية إذا وقعتعلىالنظامالسياسيالدولي
ومستأمنهوفيهذه الحالةيصدر مجلساألمنق ار اًربأنالعمل اإلرهابيممايهدداألمنوسلم
()2

بدولياًويتخذمجلساألمنالتدابيرلحمايةاألمنوالسلمالدوليين.
الدوليينويعتبراإلرها 
ثالث ا :الحصانات الدبلوماسية

أضفىالقانونالدوليأحكامخاصةلبعضاألشخاصالذينيعملونفيمناصبحساسة أ و
الذين يمثلون الدول التي يتبعون إليها بجنسيتهم في الدول األخرى بحيث منحت لهم حماية
بالتي
وحصاناتدوليةاليجوزالمساسبها،ومنصورهذهالحمايةبأنتماعتبارجرائماإلرها 
بعلى أنها جرائم إرهاب دولية
تطالرؤساء الدول األجانبأوالمبعوثون الدبلوماسيون األجان 
تمسالمجتمعالدوليبأكمل ه،فإننطاقالجريمةيعددولياًعلىالرغممنأنالفعلقديحدثعلى
إقليم دولة واحدةأيأنه قد يرتكب في مواجهه شخص واحدإال أنه أرتكب ضد األجانب الذين
تقررتلهمالحمايةالدوليةبالتاليأصبحنطاقالجريمةدولي )3(.

()1الفتالوي،سهيل.مرجعسابق.ص.55
()2حمدي،طارق،مرجعسابق،ص.73
()3الفتالوي،سهيل،مرجعسابق.ص.56
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المطلب الثاني:
الجرائم اإلرهابية وفقا ألساليب ارتكابها
إنتطورالغاياتواألهدافأدىإلىزيادةأساليبارتكابالجرائمحيثأصبحمرتكبيالجرائم
ب الدوليشأنهاشأنباقيالجرائم
يبتدعونوسائلعديدةتحققغاياتهم ،لذلكفإنجريمة اإلرها 
ترتكب بوسائل عديدة إال أن طابعها الدولي وسع من أساليب ارتكابها،لذلك فإننا سنقومابتدا ء
بذكربعضمنهذهالجرائموفقاًألساليبارتكابها .
الفرع األول :اختطاف الطائرات
يبدوللوهلةاألولىأنارت كابمثلهذهالجريمةشبهمستحيل بسببالطبيعةالماديةللطائرة
وطبيعةالمحيطالذيتكونفيه،إالأنمايحدثهوأنالمجرمونيرتكبونهذهالجريمةوهمعلى
االستيالءعليهابالقوةوالتنقلبها

ن علىمتنها و
متنالطائرةباستخدامهمالعنف والتهديدوترويعم 
بيناألقاليمالجوية )1(.
إنهذهالجرائمتطورتوفقاًلغاياتسياسيةترميإلىاإلضراربالمصالحاالقتصاديةلدولة
الطائرة ذلكبخطفالطائرة وارتطامها بمؤسسات ذاتأهميةلدولةالطائرة،كماحدثفي برجي
التجارةالعالميةفينيويوركومبنىالبنتاجونفيواشنطن )2(.
الفرع الثاني :نشر األمراض الوبائية
أصبحتالمنظماتاإلرهابيةتستخدموسائلخفيةفيممارسةأعمالهااإلجراميةنتيجةالتطور
العلمي،فأصبحت تستخدم المواد الجرثوميةواألمراض المعديةفي ممارسة عملياتها عن طريق

()1كاطع،غسان،مرجعسابق،ص.112
()2الفتالوي،سهيل،مرجعسابق،ص .90
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نشرها في الدول،وإحدى الحوادث التي حصلت كانت في عام2001حين تم نشر جرثومة
(الجمرةالخبيثة)بين أعضاء الكونجرس األمريكي حيث أرسلت هذه الجرثومة عن طريق رسائل
البريد )1(.
الفرع الثالث :تفجير القنابل في المحالت العامة
إن هذا النوع من الجرائم هو األكثر انتشا اًر كما أنه يستهدف عادةً األماكن األكثر اكتظاظاً
بالسكان ويستهدف األعياد والمناسبات الرسمية كتوقيت مناسب للقضاء على أكثر عدد من
المواطنين،إنمثلهذهالعملياتعادةمايصعبتعقبمرتكبيهاألنهميستخدمونوسيلتينللف ار ر،
األولى هي عمليات التفجير االنتحارية حيث يفجر المجرم نفسه بين المواطنين ويصعب هنا
الوصولإلى رأسالعملية ،أماالوسيلةالثانيةهيالتخطيطالمسبقوزرعالقنابل فيالمكانمسبقاً
بالتاليتزولهناجميعآثارالجريمة )2(.
الفرع الرابع :اختطاف الرهائن
استخدم المجرمون وسيلة اختطاف رهائن وحجزهم للضغط على السلطات لتحقيق األهداف
ف
التييسعونإليها ،ومنأبرزاألمثلة قيامجماعةفي الفلبين تدعى جماعة(ابو سياف)باختطا 
العديدمناألجانبفيالفلبينعام2001لتساومبهموتطلبانفصالالمسلمينفيجنوبالفلبين
ومنحهمدولةمستقلة )3(.

( )1بوحوش ،هشام ( ،)2017أهم صور الجريمة اإلرهابية في التشريع األمريكي ،مجلة العلوم اإلنسانية-123.)47( ،

.134ص ،132أنظرالموقعاإللكتروني http://revue.umc.edu.dz :أو معاينةأهمصورالجريمةاإلرهابيةفي
التشريعاألمريكي)،(umc.edu.dzيوماالطالع .2021/10/27:

()2الفتالوي،سهيل،مرجعسابق،ص .91
()3الفتالوي،سهيل،مرجعسابق،ص.91
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الفصل الثالث:

المسؤولية الدولية عن جرائم اإلرهاب العابرة للحدود
بالعابرللحدودعلى
عرفتاتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةعبرالوطنيةجريمةاإلرها 
أنها"الجريمةالتييرتكبهاجماعةذاتهيكلتنظيميمؤلفةمنثالثة أشخاص أو أكثرموجودة
لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدةأوأكثر من الجرائم الخطيرةأ و
األفعال الجريمة وفقاً لهذه االتفاقية منأجل الحصول بشكل مباشرأوغير مباشر على منفعة
مادية أو منفعةماليةأخرى"( .)1وحددتالمادة  3الفقرة  2منهذهاالتفاقيةالحاالتالتيتعتبر
فيهاالجريمةعابرةللحدود ،وذلكفيحالارتكبتفيأكثرمندولة ،أو إذا تمالتخطيط لها في
دولةوالتنفيذفيدولةأخرى،أوإذاارتكبتالجريمةفيدولةماوانتشرتآثارهاإلىدولةأخرى .
إن دوام األمن واستق ارره في أي دولة يستوجب منهامنعالجريمة وقمعها من خاللمعاقبة
الدولةحرةفي قمعالجريمة من عدمه،فالتترتبالمسؤوليةالدولية على

مرتكبيها،واألصلأن
عاتقالدولةفيظلتخلفهاعنمنعوقمعالجريمةألنهاتبقىمنالمسائلالداخليةالتيال يجوز
التدخل فيها،إال أن قبول الدول وانضمامها للمعاهدات التي تضع أحكاماً للتعامل مع جرائم
بالدولية يوجب على الدولة اتخاذ هذه اإلجراءات لمنعهذه الجريمة،فإن الدولة تتحمل
اإلرها 
المسؤوليةالدوليةنتيجةللض ررالذيلحقبالدولةاألخرىبسببتخلـفهاعنالقيامبهذهااللتزامات
السيمااألحكامالمتمثلةبوجوبمنعوقمعالجريمة والتيتهدفإلىتقليصحجمالجريمةوتفادي
تفشيها وعبورها الحدود وتحقيق التعاون بين الدول لقمع الجريمة فاألساس لمسؤولية الدول هو
األحكاموالقواعدالتيأعلنتالدولصاحبةالسيادةقبولهالها .

()1اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةعبرالوطنية.لعام.2000المادة/2أ.
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علىماتقدم،سنعمدإلىتقسيمهذاالفصلإلىمبحثينسنتحدثفيالمبحثاألولعن

وبناء
ً
اإلطارالمفاهيميللمسؤوليةالدوليةوفيالمبحثالثانيعناإلطارالقانونيللمسؤوليةالدوليةعن
بالعابرللحدود .
جرائماإلرها 

المبحث األول:
اإلطار المفاهيمي للمسؤولية الدولية
ب العابرةللحدود ،ال بد
قبلالتعرفعلىالطبيعة القانونية لمسؤوليةالدولية عنجريمة اإلرها 
لناأننتعرفعلى مفهوم المسؤولية وماالمقصود بها ومنثم التطرق للنظرياتالتيبحثتفي
أساسالمسؤولية ومنثمبيانالطبيعةالقانونيةلهذهالمسؤولية،لذاسنعمدلتقسيمهذاالمبحثإلى
بلنتحدث في المطلب األول عن مفهوم المسؤولية الدولية وفي المطلب الثانيعن
أربعةمطال 
تالتي بحثت في أساس المسؤولية الدوليةوفي المطلب الثالث عن شروط وأركان
النظريا 
المسؤوليةالدوليةوفيالمطلبالرابععنأنوعالمسؤوليةالدولية .

المطلب األول:
مفهوم المسؤولية الدولية
عرفالدكتورمحمدطلعتالغنيميالمسؤوليةالدوليةعلىأنها"نظامقانونييكونبمقتضاه
علىللدولةالتيينسبإليهافعلغيرمشروع –طبقاًللقانونالدولي–التزامبإصالحماترتبعلى
ذلكالفعلحيالالدولةالتيارتكبهذهالفعلضدها" )1(.

ط,1دارالمعارف,اإلسكندرية.ص .1868
()1الغنيمي،محمدطلعت(.)2005األحكامالعامةفيقانوناألمم ,
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بعلىأحدأشخاص
ىالباحثبأنالمقصودمنالمسؤوليةالدوليةه واألثروالجزاءالمترت 
وير 
القانون الدولي نتيجةللضرر التي سببه للدول األخرى وذلكبتخلفهعن أداء واجباته الدولية
بصورتيهااليجابيةوالسلبية .
بهومرتكبالجريمةنفسهفالعقوبةهناشخصيةالتمس
إنالمسؤولاألولعنجرائماإلرها 
سوىالجانينفسه ،أماعنمسؤوليةالدولفإنهانتيجة لألضرارالذيسببتهللدولاألخرىنتيج ًة
لتقصيرها عنالمحافظة على األمن الداخلي وتخلفها عن منعوقمع الجريمة،وهذا ما يستدعي
ضرورةبيانخصائصهذهالمسؤوليةالتيهيعلىالنحوالتالي )1(:
 -1أنهاتقععلىالدولةنفسهاوهيملزمةبرفعالضرر،كنتيجةلتخلفهاعنالقيامبااللتزامات
الدوليةالتيأعلنتقبولهالها .
 -2تتقررالمسؤوليةالدوليةلمصلحةدولةأخرىوهيالدولةالمتضررةنتيجةتفشيالجريمة
وعبورهاللحدود .
 -3تعملقواعدالمسؤوليةالدوليةمنقبلالدولةالمتضررة،أيأنالدولةالمتضررةهيمن
تطالببتقريرهذهالمسؤوليةمنخاللتفعيلهذهالقواعدويتمذلكباللجوءإلىمحكمة
العدلالدولية،بالشروطواإلجراءاتالتيأقرهاالنظاماألساسيللمحكمة .

( )1سيف الدين ،أحمد (.)2011المسؤولية الدولية :ماهيتها وآثارها ،مجلة الجيش اللبناني ،318،ص  ،1أنظر الموقع
اإللكتروني،https://www.lebarmy.gov.lb:يوماالطالع .2021/10/13
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المطلب الثاني:
النظريات التي بحثت في أساس المسؤولية الدولية
الفرع األول :نظرية الخطأ
تقومأساسهذهالنظريةعلىوجودخطأماصدرمنجانبالدولة إذاليكفيلقياممسؤولية
الدولةأنيكونهناكخرقاًاللتزاماتهاالدوليةبليجبأنيكونأساسهذا الخرقهوخطأصدر
من جانب الدولة.فمعيار الخطأ هنا هو إهمال الدولة عن القيام بواجبيها في منع وقمع الجرائم
ويعنيذلكأن أساسمسؤولية الدولة هوإهمالهاوتقصيرهاعنمعاقبةرعاياهاومنعهمعنالقيام
بالعملالمخالفالذيقديلحقضر اًرألحدالدول وذلكامابإجازتهاللتصرف أ و بامتناعهاعن
معاقبتهموتعتبرالدولةهنامشتركةفيوقوعالضرروذلكهوأساسقيام مسؤوليتها ،ويستويفي
ذلكأنيأتيالخطأبحسننيةأوبسوءنية.ومنواجبالدولةرفعالضرروتصحيحالخطأ )1(.
الفرع الثاني :النظرية الموضوعية
تتجههذهالنظرةبالتركيزعلىموضوعالفعلالصادرمنجانبالدولةفيحالمثلإخالالً
بالتزاماتهاالدولية،فأساس المسؤولية هنا هو أن الدولة أخلت بالتزام دولي وتنتج هذه المسؤولية
بتوافر ركنين ،وهماأنيكونالعملصاد اًرمنجانبالدولة ومنسوباًإليها وأنيكونهذا العمل
مخالفاًاللتزامدوليمفروضاًعلىعاتقها )2(.
وفقاًلهذهالنظريةفإنالمسؤوليةتقامعلىعاتقالدولةبصورةمباشرةنتيج ًةلمخالفتهالاللتزام
الدولية كأن يكون هذا الفعل الجرمي صادر مباشرة عن أحد أجهزةالدولةأوعلىسبيلالمثال

()1الطراونة،مخلد،مرجعسابق،ص .331
()2سيفالدين،أحمد،مرجعسابق،ص .2
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امتناع السلطةالتشريعية في الدولة عن إصدار تشريعات تجرم العملاإلرهابي وفقاً لما فرضه
عليهاالتزامهاالدولي .
إذ قررتلجنةالقانونالدوليأساساًللمسؤوليةالدوليةفيالمادةاألولىمنمشروعها بأن" :
أي فعل غير مشروع دولياً تقوم به دولة ما يستتبع مسؤوليتها الدولية "والعمل الغير مشروع هو
أساسهمخالفةالتزامدوليماأعلنتالدولخضوعهاله،كالمعاهداتعلىسبيلالمثال )1(.
الفرع الثالث :نظرية تحمل تبعة المخاطر
تقوممسؤوليةالدولةوفقاًلهذه النظريةبمجردحدوثضرردونحاجةلوجودخطأصدرمن
جانبالدولة،ودوناشتراطواقعةغيرمشروعة،استمدتهذهالنظريةمنالقانونالداخليواعتنقها
المشرعاألردني،حيثتستندالمسؤولية وفقاً لهذهالنظريةإلىضرر وعالقةالسببيةالقائمةبين
النشاط والضرروأساس هذه النظرية هو الخطر الذي جلبته الدولة إلى المجتمع الدولي فتكون
مسؤولةعنهذاالخطر إذا أحدثضر اًر وإنكانفعلهامنحيثاألصلمشروعاًإالأنهخطير
علىالجماعة )2(.
ث بأنهقدتماالستنادإلىهذهالنظرياتالثالثفيتقريرالمسؤوليةالدوليةعلى
يرىالباح 
يةماعلىأخرى ،إذ أنجميعهاتماالستنادإليها وذلكعلى

عاتقالدولة,فنحنالنرجحنظر
اختالف الواقعة الصادرة من جانب الدولة،حيث أنالدولوفقا للنظرية األولى قدتسألعن
ت بالدولاألخرىنتيج ًةلتصرفاترعاياالدولةالغيرمشروعةذلكفيحالما
األضرارالتي لحق 
أهملتالدولةوقصرتفيمنع وقمعالتصرفالغيرمشروع كماتسألالدولة وفقاًللنظريةالثانية

()1أنظرالموقعاإللكترونيhttps://political-encyclopedia.org/dictionary:يوماالطالع .2021/10/14:
()2الطراونه،مخلد،مرجعسابق،ص .336
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عناألضرارالتيلحقتبالدولنتيج ًةلمخالفتهالاللتزاماتالدوليةالتيأعلنتارتباطهاوقبولهالها
والتيتندرجفيالمعاهدات،كماتسألالدولةعناألضرارالتيتلحقبالدولباالستنادإلىنظرية
المخاطروذلكبالرجوعإلىاتفاقياتعدةأقرتمسؤوليةالدولباالستنادإلىالنشاطالمشروعمثاله
ضالخسائرالناتجةعنمنشآتإنتاجالطاقةالنووية )1(_.
اتفاقيةفييناحولتعوي 

المطلب الثالث:
الشروط واألركان الواجب توافرها لقيام المسؤولية الدولية
تقتربفكرةالمسؤوليةالدوليةمنفكرةالفعلالضارالذيأقرهالقانونالمدني األردني ،فكل
إض اررابالغيريلزمفاعلهبضمانالضرر ( ،)2تتجسدهذهالقاعدةبعناصرثالثة وهي-1 :الفعل
الضار-2الضرر-3عالقةالسببيةبينالفعلوالنتيجة .
ذاتالعناصريجبتوافرهالقيامالمسؤوليةالدوليةإالأنالفعلالضارهناهوالفعلالغير
مشروع وفقاً للقانون الدوليأومخالفة االلتزام الدولي والضرر هو الذي يلحق بدولة أخرى أما
عالقةالسببيةهيأنينسبالفعلإلىالدولةالتيأخلتبااللتزامالدولي )3(.
الفرع األول :الفعل الغير مشروع وفقا للقانون الدولي
من الثابت أن المسؤولية الدولية ال تتقرر إال بوجود فعل غير مشروع والذي يمثل انتهاكاً
لاللتزاماتالدوليةالمفروضةعلىعاتقها،مهماكانمصدرهذاااللتزام .

()1الجندي،غسان.مرجعسابق.ص .63
()2القانونالمدنياألردني43لسنة،1976المادةرقم .256
()3عبدالسالم،مسعود،مرجعسابق،ص .2
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ويقصد بالفعل الغير مشروع هو إتيان فعل منع القانون الدولي على الدولة القيام بهأو
االمتناععنالقيامبعملفرضهالتزامدوليعلىالدولة ،أياً كانمصدرااللتزامعرفاًأماتفاقاًأم
غيرهاالمهمأنااللتزامسارياًونافذفيمواجههالدولة .
أما وصف مشروعية الفعل منعدمهفيعود تقديره ألحكام القانون الدولي(،)1وهذا ماأكده
البندالثالثمنقرارالجمعيةالعامة رقم  83/56الذيينصعلى"وصففعلالدولةعلىأنه
مشروع دولياً أمر يحكمه القانون الدولي وال يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفاً بأنه
مشروعفيالقانونالدولي"(،)2وهذاماتضمنهالمادة27مناتفاقيةفيينالقانونالمعاهداتوالتي
تنص على"ال يجوز لطرف في المعاهدة أن يحتج بقوانينه الداخليةكمبرر إلخفاقه في تنفيذ
المعاهدة" )3(.
الفرع الثاني :نسبة الفعل إلى الدولة
إنصدورفعلغيرمشروعاليكفيلتحميلالدولةالمسؤوليةعن هذاالفعلبليجبإسناد
الفعلإلىالدولةذاتهابأنهاخالفتحكممنأحكامالقانونالدوليسواءكانمصدرهعرفاًاماتفاقية
امق ار اًرصاد اًرعنمجلساألمن ( ،)4ويستويفيذلكالفعلالسلبيأماإليجابيلكنالسائدهنا
هوالسلوكالسلبيكماذكرناسابقاًبأنتتراخىالدولةعنالقيامبواجبهاالدوليالمتمثلفيمنع
وقمعالجريمة .

)(1الطراونة،مخلد،مرجعسابق،ص .339
( )2قرار الجمعية العامة ،رقم  83/56لعام  ،2002الدورة السادسة والخمسون ،أنظر الموقع اإللكتروني:
،https://undocs.orgيوماالطالع .2021/11/28:

()3اتفاقيةفيينالقانونالمعاهدات.مرجعسابق.المادة .27
)عبدالسالم،مسعود،مرجعسابق،ص.3
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الفرع الثالث :حدوث ضرر نتيجة السلوك ألحد أشخاص القانون الدولي
يقصدبالضررهناالمساسبحقمحميقانوناًأو "المساسبمصلحةمشروعةألحدأشخاص
القانونالدوليالعام" )1(.
ىواإلخاللباألمن والسلمالدوليين نتيج ًة
والضررالمتمثل هناهو المساس بأمن الدولاألخر 
لعبورالجريمةللحدود فعدمقيامالدولةالمسؤولةباتخاذاإلجراءاتالالزمةلقمعالجريمة والقبض
علىمرتكبيهايعدإخالالًأدىباإلضراربالدولالمجاورةكمايهدداألمنوالسلمالدوليين .

الربع:
المطلب ا
أنواع المسؤولية الدولية
إنالمسؤوليةالتيتتحملهاالدولةنوعان ،األولىهيالمسؤولية المدنية ،أماالثانيةالتيثار
ت آراء مؤيدة وأخرى معارضةلهذه األخيرة،
جنائي ة حيث انبعث 
عليهاخالفوجدلهيالمسؤوليةال 
وفيهذاالمطلبسنحاولالتعرفعلىهذهاألنواعمنالمسؤوليةبشكلأوضح .
الفرع األول :المسؤولية المدنية للدولة
إن أساس المسؤولية الدولية هو النظام القانوني الدولي الذي نظم العالقات بين أشخاص
ب
ت ذاتمصادرعدة واجبةالنفاذوفيالمقابل رت 
القانونالدولي والذيفرضعلىعاتقها التزاما 
للدولحقوق على الدولاألخرىاحترامها ،ومنهناأثيرتفكرةالمسؤوليةالدولية والتيسبقأن
عرفناهاوبيناالنظرياتالتيتحدثت عنها .أماالمسؤوليةالمدنية للدولة كنوعمنأنواعالمسؤولية
الدولية فإنها النتيجة الحتمية لقيام الدول بعدم تنفيذالتزاماتهاالدوليةأ وقيامها باإلضرار بالدول
ت،حيثتسألالدولةمدنياًعنأعمالها الغير مشروعةالتيأضرتبالدول
األخرىبأيوسيلةكان 
()1الطراونة،مخلد،مرجعسابق،ص .342
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األخرى،ومن هنا،أثيرت أنواع المسؤولية المدنيةللدولةوالتي يعود وصفها إلى أساس العمل
تالدولية،
بالدولة،حيثتتحملالدولةالمسؤوليةالعقديةكنتيج ًةلخرقهالاللتزاما 
الصادرمنجان 
وتتحملالدولةالمسؤوليةالتقصيريةعلىأساسالضررالذيأحدثتهللدولاألخرىدونالنظرإلى
مشروعية الفعلوذلكاستناداًإلى نظريةالخط ر–نظريةتحملتبعةالمخاط ر–والتيوجدناأساسها
فيالقانونالمدنيبأن"كلإض ارربالغيريلزمفاعلهبضمانالضرر" )1(.
إنفكرة المسؤولية المدنية للدولة هي الوسيلة األولى والوسيلة الطبيعةإللزام الدول بتنفيذ
باإلضراربهاوذلك من خالل
واجباتها الدولة وقيامها باحترام حقوق الدول األخرى أي تجن 
التزامها بمشروعية التصرف الصادر من جانبها،حيث أن إقرار المسؤوليةالمدنيةالدوليةتؤدي
بتمسك الدولة بتنفيذ التزاماتها الدولية مهما كان مصدرها سواء كان حكماً اتفاقياًأوحكماً أقره
العرفأوحتىحكماًأقرتهالمبادئالعامةللقانونالدولي؛ألنهوعلىخالفذلكفإنهاملزمةبرفع
الضرر وذلكمنخاللإعادةالحالإلىماكانعليه أو التعويض إذا كانإعادة الحالمستحيالً
والقيامبالترضيةللدولالمتضررة .
الفرع الثاني :المسؤولية الجنائية للدولة
يهومنيتلقىالعقوبةالجنائيةكونهاشخصية
إنالمتفقعليهبانالفردبوصفهشخصطبيع 
وتمسالحرية الشخصيةللفرد ،أمابالنسبةللشخصالمعنوي لمتكنفكرةالعقوبةالجنائيةمعروفة
تجاهه لعدم تصور إمكانية إيقاع عقوبة شخصيةأوبدنية على الشخص المعنوي،أما بالنسبة
للهيئاتاالعتباريةفإنبعضالقوانينأفردتلهمعقوباتجزائيةخاصة،كمافعلالمشرعاألردني

ص.237
()1حمدي،طارق،مرجعسابق ،
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فيالفصلالثانيمنالباباألولفيقانونالعقوباتفقدأفردعقوباتللهيئاتاالعتباريةوهي
عقوبتيالوقفوالحل.
أما بالنسبة للدول فانقسمت اآلراء حول مؤيدة لفكرة إمكانية معاقبة الشخص المعنوي جزائياً
وآراءمعارضةلهذهالفكرة .
الرأي األول :آلراء المعارضة لفكرة تصور مسائلة الدولة جنائي ا:
بررأصحابهذهالفكررأيهمباألمورالتالية :
أ .إن الدولة ليست إال شخص معنوي قائم على فكرة االفتراض أي أنه شخص افتراضي
متصوروليس له وجود فعلي،أما عن تصور مسائلته فإن هذه الفكرة تقود إلى مسائلة
الشعببأكملهوهوأمريتنافىمعفكرةشخصيةالعقوبة )1(.
ال
ب .اندرجت نظرية تسمى بنظرية عدم مسائلة الدولة جزائياً،أعتنق هذه النظريةوتبناها ك 

الفقيهينtraininوبوالسنكيPolanskiبرروا هذه النظرية بوصفهم للدولة على أنها
منظومةذاتسيادةتعلوكافةالمنظوماتألنهاتمتلكسيادةفاليعلوسيادتهاأيمنظومة
أخرى )2(.
ج .ال يتصور تطبيق العقوبات الجنائية على الشخص الطبيعي كونها تمس حريةوبدن الفرد
الطبيعي واليتصورإيقاعمثلهذهالعقوباتعلى الشخصالمعنويكونهشخصافتراضي
وغيرموجودفعلياً )3(.

()1حمدي،طارق،مرجعسابق،ص .156
()2يوسف،حسنمرجعسابق،ص.38
()3عبدالجبار،مكاوي،مرجعسابق،ص .50
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الرأي الثاني :اآلراء المؤيدة لفكرة تصور مسائلة الدولة جزائي ا:
بررأصحابهذهالفكررأيهمباألمورالتالية :
أ .إنالقول بأن معاقبة الدولة يستتبعها معاقبة جميع الرعايا وهذا يتنافى مع مبدأ شخصية
العقوبة فإن األمر في الواقع ليس كذلك،فذات النتيجة تحدث في ظل معاقبة األفراد
ب األبجريمةما ومعاقبتهبالحبس أو الغرامةيقودإلى
الطبيعيين ،فعلىسبيلالمثال ارتكا 
تضرركافةأف اردأسرتهمنزوجة وأبناء ،فهذااألمرلميستجدفيظلمعاقبة الدولةفقط
بلإنهموجودحتىفيظلمعاقبةاألفرادالطبيعيين )1(.
ب .تبنىالفقيهبالفسكينظريةتسمى_مسائلةالدولةجزائياً–وشرحهابأن"مسؤوليةالدولةتثار

بل والتتعارضمعسيادةالدولةحتىإن الدولةفيمجالالعالقاتالدوليةتتنازلعنجزء
قرره األستاذ نانت في إحدى
من سيادتها،والجدير بالذكر أن الفقيه بالفسكي استدل بما 
محاضراته"(،)2كما أن المجتمع الدولي أصبح يرفض فكرة السيادة المطلقة للدولة كونه
يتعارضمعفكرةالمسؤوليةالدوليةبرمتها،حيثيجباألخذبعيناالعتباروجودتوازنبين
مصالحالدولوسيادتهامنناحيةوخضوعهاألحكامالقانونمنناحيةأخرى ،كماأنفكرة
السيادة النسبيةأوالمرنةتتفق وفكرة مسائلة الدولة حيث تقترب هذه الفكرة من القاعدة
السائدة في القانون الداخلي وهي عدم مسائلة من لدية موانع المسؤولية بالتالي ال يمكن
مسائلالدولةعديمةالسيادة )3(.

()1عبدالجبار،مكاوي،مرجعسابق،ص .52
()2يوسف،حسن،مرجعسابق،ص.38
()3حمدي،طارق،مرجعسابق،ص.160
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ج .إنالشخصالمعنويهوشخصيةمستقلةقابلة للمساءلة القانونيةحيثأنالدولةلهاكيان
خاصوتعدأحدأشخاصالقانونالدوليكماانلهاأرادةمستقلة تعبر بهاعنآراءهاكما
لهاذمةمالية مستقلة ،والقولبأن الشخصالمعنويالتنطبقعليهالعقوباتالجزائيةفهذا
صالمعنوي )1(.
قولغيرسليمحيثيمكنإيقاععقوباتجزائيةتتناسبوطبيعةالشخ 
ثيؤيدالرأي القائل بإمكانية تصور مسائلة الدولة
وبعد استعراض اآلراء السابقة فإنالباح 
جنائياًوندعمآراءهوحججهحيثأنالدولةهيكيانفعلي واقعيموجود ،كماأنمعاقبتهاجنائياً
يؤديبالدولإلىالحفاظ والتمسكبالتزاماتهاالدوليةوتجنبالخروجعنهاممايؤديبالنهايةإلى
حفظالنظامالقانونيللمجتمعالدولي،أمافيمايتعلقبكيفيةمسائلةالشخصالمعنويجنائياًفمن
المتصورايقاععقوباتتتناسب والشخصالمعنوي ،مثل قطعالعالقاتالدبلوماسية أو الطردمن
عضويةالمنظماتالدولية،كما إننا نرى بوجوب إقرار المسؤولية الجنائية للدولةفي حالة تكرار
الفعلالغيرمشروع .
عقوبةجنائيةللدولاألعضاءوهيالفصلحيثنصتالمادة6

كماقررميثاقاألممالمتحدة

منالفصلالثانيمن ميثاقاألممالمتحدةعلى"إذا أمعنعضومنأعضاءاألممالمتحدةفي
انتهاكمبادئالميثاقجازللجمعيةالعامةأنتفصلهمنالهيئةبناءعلىتوصيةمجلساألمن"_()2
بالتاليفإنهيتصورتحملالدولمسؤوليةجنائيةلمخالفتهااألحكامالدولية .

()1عبدالجبار،مكاوي،مرجعسابق،ص .52
()2ميثاقاألممالمتحدة،مرجعسابق،المادة.6
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المبحث الثاني:
اإلطار القانوني للمسؤولية الدولية عن جرائم اإلرهاب العابر للحدود
إنالمجتمعالدولييفتقدلسلطةتشريعيةتسنالقوانينالدولية ،فإن أساسالقواعدالتيتحكم
العالقاتالدوليةوالتيتقرااللتزاماتعلىعاتقالدولهيأحكاممستمدةمنقواعدالقانونالدولي
بمصادره،المعاهداتواألعرافوالمبادئ العامة للقانون الدوليوأحكام المحاكم الدولية واآلراء
الفقهيةوالق ارراتالصادرةمنالهيئاتوالمنظماتالدولية،إنهدفهذهاألحكامهوالمحافظةعلى
األمن والسلمالدوليين ،األمرالذياليمكنتحقيقهإالبمنع وقمعالجرائم العابرةللحدود ،بالتالي
فإنأساسالمسؤوليةعلىعاتقالدولهوهذه األحكامالتيفرضتعلىالدول االلتزامات التي
تقضي بوجوب منع وقمع الجريمة.فعند مخالفة الدول لهذه األحكام فإنها تكون بصدد مسؤولية
دولية والتيأقرها القانونكجزاءلهذهالمخالفةالتيأضرتبالمصالحالدولية ،فيتعينعلىالدولة
إزالةالضرروتعويضالدولالمتضررةعنهذاالفعلالغيرمشروع .
ب العابرللحدود هونتيجة لألحكامالدولية
يتضحلناأنقياممسؤوليةالدولة فيجرائم اإلرها 
التي نظمت قواعد التصدي لهذه الجريمة والتي أعلنت الدول قبولها الصريح لها في المعاهدات
سالمسؤولية على عاتقهاهو إخاللها بهذه األحكام،
وقبولها الضمني لها في األعراف،فإن أسا 
بنجدهافيالمركزاألول بصورة غير مباشرةفينصوص
وهذهاألحكامالمتعلقة بجرائماإلرها 
تميثاقاألممالمتحدةوالمتعلقةبضرورةالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينذلكفيمواجهه
وق ار ار 
بالدولي
تذات الشأن بجرائماإلرها 
الدول األعضاء في الميثاق،كما نجدها في االتفاقيا 
وباألعرافالسائدةدولياً .

42

ب ،سنتناولفيالمطلباألولمسؤوليةالدولة
سنعمدإلىتقسيمهذاالمبحثإلى ثالثة مطال 
بالثانيمسؤوليةالدولةاستناداًإلىبعضالمعاهدات
استناداًإلىميثاقاألممالمتحدة،وفيالمطل 
بالثالثالمسؤوليةالدوليةاستناداًلألعرافالدوليةومسؤوليت هااستناداًإلخاللها
الدولية،وفيالمطل 
بواجباتهااألساسية .

المطلب األول:
مسؤولية الدولة استنادا لميثاق األمم المتحدة
من أهم مقاصد هيئة األمم المتحدة هو الحفاظ على األمن والسلم الدوليين وعلى الدول
األطراففيالميثاقأنتتبعالمبادئالمقررةفيهفيسبيلتحقيقغايتهوأساسالتزامالدولبأحكام
الميثاقهوانضمامهالهوقبولهالتكااللتزاماتالتيفرضتعلىعاتقهامنهذااالنضمام ،أما
ب بمقتضىالميثاقهوعلىاعتبارأنهذهالجريمةمن
أساسالتزامالدولبمكافحةجريمة اإلرها 
ق )1(.
الجرائمالتيتهدداألمنوالسلمالدوليينوعلىاعتبارارتكابهاانتهاكاًلمبادئالميثا 
وعلى الدولة وأن تتبع ق اررات الجمعية العامة ومجلس األمن التابعيين لألمم المتحدة السيما
بالعابرةللحدودعلىاعتبارهذهالجرائممناألمورالتي
يتحكمالتصديلج ارئماإلرها 
الق ارراتالت 
تؤديإلى المساسباألمن والسلمالدوليين ومنهذهالق ارراتقرارالجمعيةالعامةالذيأدانتفيه
ب رقم  )1985(40/61والذيدعتفيهالدولاألعضاءللتعاونفيمابينها للحدمن
جريمة اإلرها 
هذهالجريمة حيثأوصتفيهالدولاألعضاءعلىالتعاونمعاألممالمتحدةللوقوفضدجريمة
بالدولي ومواجهه األسباب التي تقف وراء هذه الجريمة كما أنها دعت الدول لتعديل
اإلرها 

()1ميثاقاألممالمتحدة،مرجعسابق،الديباجة.المادة .2
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ب بصورهوتشريعالعقوبةالمناسبةلهلكيتنسجمهذهالتشريعاتالداخلية
تشريعاتهاوتجريم اإلرها 
ندولييمنعتسهيلعملاإلرهابيين )1(.
معاالتفاقياتالدوليةوذلكلتحقيقأكبرتعاو 
بفيالقراررقم49لعام1994باعتبارهامنالجرائم
كماأدانتالجمعيةالعامةجريمةاإلرها 
التي تهدد األمن والسلم الدوليينوحثت الدولعلى تطبيق نصوص االتفاقيات التي أعلنت
ب )2(.
انضمامهالهاوالتيتتعلقبإجراءاتمعاقبةاألشخاصالذينيرتكبونجرائماإلرها 
بالدوليإذتقام نتيج ًة لمخالفتها للمبادئ
ومن هنا تتقرر مسؤولية الدولة عن جرائماإلرها 
ق .
األساسيةالتيقررهاالميثا 

المطلب الثاني:
مسؤولية الدولة استنادا إلى بعض المعاهدات الدولية
إنأساسوجود المعاهدات الدولةيستندمنحيثاألصلإلىوجودأعرافبينالدولتحكم
ثأعلنت
التعامل فيما بينها وترمي إلىحمايةالمجتمع الدولي واستمرار العالقات بين الدول حي 
الدولصاحبةالسيادةخضوعهاالضمنيلهذهاألعرافإذأصبحتأحكاماًعامةوملزمةتمتقنينها
وهياآلنأحدمصادرالقان ونالدوليالعامكونالقانونالدولييفتقدلوجودسلطةتشريعية )3(.
فإنأساس االلتزام باألعراف الدولية هو قبول الدول الضمني لها من خالل ممارسة هذا
السلوكأماأساسالتزامالدولباألحكامالمقننةوالواردةفياالتفاقياتالدوليةهونتيج ًةلقبولالدول
الصريحلهذهاالتفاقياتوذلكباالنضماملها .

()1قاسم،مسعد،مرجعسابق،ص.71
()2حمدي،طارق،مرجعسابق،ص.341



()3الفتالوي،سهيل.ربيع،عماد،مرجعسابق،ص .26
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الفرع األول :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م
إنغرضهذهاالتفاقيةالتابعةلألممالمتحدةهوتحقيقالتعاونبينالدولعلىمنعالجرائم
تهذه االتفاقية الجرائم التي تطبق بحقها األحكام الداخلية لهذه
المنظمة العابرةللحدود ،وحدد 
االتفاقية،ومن هذه الجرائم هي ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه االتفاقية وهي تجريم
المشاركةفيجماعةإجراميةمنظمة ،حيثنصتالمادةعلى أن" :تعتمدكلدولةطرفمايلزم
منتدابيرتشريعيةأوتدابيرأخرىلتجريماألفعالالتاليةجنائياًعندماترتكبعمداً :
(أ)أيمنالفعليينالتاليينأوكالهما،باعتبارهمافعلينجنائيينمتميزينعنالجرائمالتيتنطوي
علىالشروعفيالنشاطاإلجراميأوإتمامه :
بجريمةخطيرةلغرضلهصلةمباشرةأوغير
 .1االتفاقمعشخصآخرأوأكثرعلىارتكا 
مباشرةبالحصول على منفعة ماليةأومنفعةمادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون
الداخليذلك،علىفعليقومبهأحدالمشاركينيساعدفيتنفيذاالتفاقأوتكونضالعةفيه
جماعةإج ارميةمنظمة .
 .2قيامشخصعنعلمبهدفجماعةاجراميةمنظمةونشاطهااالجراميالعامأوبعزمهاعلى
ارتكابالجرائمالمعنية،بدورفاعل )1(."...
وتضمنتالمادة31منهذهاالتفاقيةأحدالتدابيرالتيتلزمالدولباتباعهتحتعنوان"المنع"
حيث نصت هذهالمادة علىأن"-1تسعىالدولاألطرافإلى تطوير وتقييممشاريعهاالوطنية
وإرساءوتعزيزأفضلالممارسات والسياساتالراميةإلىمنعالجريمة المنظمةعبرالوطنية" (،)2

()1اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنيةلسنة،2000المادة .5
()2اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية،مرجعسابق،المادة.31
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وتضمن المادة11من هذه االتفاقية اإلجراءات التي على الدول اتخاذها في سبيل مالحقة
ومقاضاةمرتكبيهذهالجرائمإذيتمثلهذاالواجببواجبقمعالجرائمالذيتلزمالدولباتباعهفي
سبيلمكافحةهذهالجرائم ونصتالمادة  15والتيبعنوانالواليةالقضائية في هذهاالتفاقية على
أن"تعتمدكلدولةطرفمايلزممنتدابيرلتأكيدسريان واليتهاالقضائيةعلىاألفعالالجريمة
بمقتضىالمواد"...منهذهاالتفاقيةفيالحاالتالتالية :
(أ)عندمايرتكبالجرمفيإقليمتلكالدولةالطرف .
(ب)أوعندمايرتكبالجرمعلىمتنسفينةترفععلمتلكالدولةالطرفأوطائرةمسجلةبموجب
قوانينتلكالدولةوقتارتكابالجريمة )1(".
ث مننصوصهذهاالتفاقيةأنهناك واجباًيقععلىالدولاألطراففيهايتمثل
ويرىالباح 
بوجوب تجريم األفعال الجريمة المذكورة فيها وبما أن المادة الخامسة جاءت عامة والتي تجرم
المشاركة في الجماعات اإلجرامية المنظمة،فإنه هذه المادة تستوعب جرائم عديدة ومنها جرائم
بالمنظم العابر للحدود،واستناداً إلى هذه المادة وإلى أحكاماالتفاقي ةعام ًة تلزم الدول
اإلرها 
بوالمشاركةفيها كما تلزم باتخاذ تدابيرقمعالجريمة والمتمثلة
األطراف بأنتجرمأعمالاإلرها 
بمالحقةمرتكبوهذهالجرائمومعاقبتهم .
الفرع الثاني :اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة اإلرهاب 1937م
ب
ب،واعتبرتأنجريمةاإلرها 
إنهذهاالتفاقيةهياالتفاقيةاألولىالتيعرفتجريمةاإلرها 
علىأنها أفعالجرميةترتكبضددولةمابهدفإثارةالرعبلدىالشخصياتالعامة أ و الوسط

()1اتفاقيةاالممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنية،مرجعسابق،المادة .15
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العام،فهذه االتفاقية جاءت لحماية الشخصيات العامةواألشخاص المعنويةوالمرافق العامةولم
تضمنالحمايةلألشخاصالطبيعيين )1(.
أماعنأصلوجودهذهاالتفاقيةفإنهاترجعإلىاألحداثالتيشهدهاالعالمبعدماأثيرالرأي
الغتيالالمنظمةالتي شهدها العالم والتي على رأسها
العام وأحدث ردود فعل عنيفةبعدجرائما 
جريمة اغتيال ألكسندراألولملكيوغسالفياورئيسوزراءفرنسالويسبارتوفيمرسيليا ،احتجت
ث،وقدمتا احتجاجهما إلى عصبة األمم
كلتا الحكومتين اليوغسالفية والفرنسية علىإثر ما حد 
التيعدت

فقدمتامبادئأساسيةالتيممكنأنتشكلأساساًالتفاقيةتقمعجرائماالغتيالالمنظمة
منقبيلالجرائم اإلرهابيةوعلىأثرذلكعقدمؤتمردوليفيجنيفعام  1937تمالتوصلفيه
بالدولي )2(.
إلىاتفاقيةدوليةلمكافحةاإلرها 
ي
وتمتحديد نطاقتطبيقهذهاالتفاقيةبذكراألعمالالتيتعدمنقبيلالجرائم اإلرهابيةف 
المادةالثانيةمنهابحيثتلزمالدولبإدراجهافيتشريعاتهاالداخلية والمعاقبةعليهابوصفهاجرائم
بموتأوالضررالجسيمإلىرؤساءالدولأوأوصيائهمأ و
إرهابية،والتيتجرماألفعالالتيتسب 
ورثتهمأوالقائمين على أعمالهم،وأزواجهم،أوأي أشخاص من ذوي المناصب العامةأوأي
عريض الحياة العامة للخطرألي من الدول
أفعال ترمي إلى تخريب الممتلكات العامةأوت 
المتعاقدة )3(.

()1حمدي،طارق،مرجسابق،ص.373
()2سليمان،عصام(.)2004الحربعلىاالرهاب والقانونالدولياالنساني،مجلةالدفاعالوطنياللبناني،49 ،ص ،1
أنظرالموقعاإللكتروني،https://www.lebarmy.gov.lb:يوماالطالع .2021/10/11

()3حمدي،طارق،مرجعسابق،ص .373
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وهذهاالتفاقيةضمت 24دولةمنالدولاألعضاء فيعصبةاألممفي  16نوفمبر ،1937
إال أنهثار خالفاتبينالدولاألعضاءحيثطالببعضاألعضاءبوضعأحكامخاصةتفيد
ي الجريمةالمنتسبينإلىالدولةالموقعة إذا ماتمالفعلفيبلدأجني ،وبسببهذه
بتسليممرتكب 
الخالفاتبيناألعضاءلمتدخلاالتفاقيةحيزالتنفيذ )1(.
وفي حالتم تطبيق هذه االتفاقيةوبقيت سارية،فإنالدول األطراف فيها تتحمل المسؤولية
الدولية إذا لمتتخذالتدابيرالتينصتعليهااالتفاقية والتيتلزم الدولاألعضاءبإدراجاألفعال
التينصتعليهااالتفاقيةوالتيعدتهامنقبيلاألعمالاإلرهابيةفيتشريعاتهاالداخلية .
الفرع الثالث :اتفاقية طوكيو لعام 1963م
اتفاقية طوكيوهي اتفاقية تتعلق بالجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن
ت ( ،)2تمإبرامهذهاالتفاقيةفي  14سبتمبر  1963فيطوكيوودخلتحيزالتنفيذفي 4
الطائ ار 
ديسمبر  1969وفيعالم  2015صادقعلى االتفاقية  186طرف ( ،)3وهيأولاتفاقيةمعنية
بخطف الطائرات وتتضمن نصوص هذه االتفاقية أحكاماً تتعلق بسالمة الطائرات المدنية من
االعتداءات اإلرهابيةالتيقدتحدثعلىمتنها نظ اًرلطبيعةعملهافإنهاتتنقلبيناألقاليمالجوية
بين دول متعددة وتهبط في أكثر من إقليم،فبسبب إمكانية تعرض الطائرة لالختطاف وضعت
التفاقيةنصوصتلتزمالدول األطراف بإتباعهاللتعاملمعمثلهذهالجرائمحيثيجبأن
أحكاما 
تكون اإلجراءات والعقوبات التي تشرعها الدول األطراف متفقة وأحكام المعاهدة(،)4كما أن

()1أنظرالموقعاإللكتروني،https://www.wdl.org:يوماالطالع .2021/10/11
()2اتفاقيةطوكيولعام،1963أنظرالموقعاإللكترونيfile:///C:/Users/direct:يوماالطالع .2021/10/12
()3أنظرالموقعاإللكتروني،https://ar.wikipedia.org:يوماالطالع .2021/10/12
()4أنظرالموقعاإللكتروني،https://alwan.elwatannews.com:يوماالطالع .2021/10/12
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المعاهدة نصت على بعض األحكامالخاصة من ضمنهاما نصت عليه المادة السادسة من
ث أنها منحت ربانالطائرةالدوليةالصالحية والحصانةللقيامبأيعملللحفاظعلى
االتفاقيةحي 
سالمةالطائرةإذاكان هناكسبب معقوليهددأمنوسالمةالطائرة مثل وجودجماعة ماتهدد
الركاب بالسالح_(،)1كما نصت هذهاالتفاقية في المادة الثالثة منها على أنه" :تقوم كل دولة

متعاقدة باتخاذ التدابير الالزمة لوضع اختصاصها باعتبارها دولة التسجيل بالنسبة للجرائم التي
ترتكبعلىمتنالطائرة المسجلةفيه" ( ،)2يتضحمنهذهالمادةأنهيقع واجباًعلىعاتقدولة
التسجيلأيالدولةالتيتتبعلهاالطائرةبأنتقومبمنعوقمعالجرائمالتيترتكبعلىمتنالطائرة
صالقضائي المتمثلفيمالحقة
التابعةلها وذلكمنخاللتجريمهذهاألفعالوممارسةاالختصا 
ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم،فإذاما أهمل أحد أطراف االتفاقية اتخاذ اإلجراءات المنصوص
عليهافإنهاتتحملالمسؤوليةنتيجةإخاللهابالتزامدوليمفروضعلىعاتقها .
الفرع الرابع :التفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام 1999
ب من
أعدت هذهاالتفاقية فيعهداألممالمتحدةوتهدفإلىوضححدلجرائمتمويل اإلرها 
خاللتعزيزالتحقيقاتاألولية وتحقيقتعاونقضائيومعاقبةالقائمينبتمويلاألعمال اإلرهابي ة،
وفيعام  2013تمالتصديقعلىهذهالمعاهدةمنقبل  186دولةمختلفة(،)3تندرجأهدافهذه
بواألخذ بعين االعتبار
االتفاقية بشكلموجز على تعزيز التعاون بين الدول لقمع جرائماإلرها 
جرمت كالً من الفاعل
مدى خطورة تلك الجرائم ومدى تأثيرها على األمن والسلم الدوليين حيث 
والشريك والمحرضالذي يقوم بتمويلأموال أليشخصأوجماعة ألجلالقيام بأعمالإرهابية

()1اتفاقيةطوكيو،مرجعسابق،المادة .1/6
()2اتفاقيةطوكيو،مرجعسابق،المادة .1/3
()3أـنظرالموقعاإللكتروني،https://ar.wikipedia.org:يوماالطالع .2021/10/12
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واعتبرتالقيام بأيعملمنتلكيهدفإلىوفاهإنسانجريمةوفقاًألحكامها( ،)1كماحددتهذه
االتفاقيةالتدابيرالتيعلىالدولةاتخاذهالقمعهذهالجريمةحيثنصتفيالمادةالرابعةعلى
أن":تتخذكلدولةطرفالتدابيرالالزمةمنأجل :
أ -اعتبارالجرائمالمبينةفيالمادة2جرائمجنائيةبموجبقانونهاالداخلي .
ب -المعاقبةعلىتلكالجرائمبعقوباتمناسبةتراعيخطورتهاعلىالنحوالواجب" )2(.

حيث تنص المادة الثانية من هذه االتفاقية على":يرتكب جريمة بمفهوم هذه االتفاقية كل
شخصيقومبأيوسيلةكانتمباشرة أو غيرمباشرةوبشكلغيرمشروعوبإرادتهبتقديم أو جمع
أموالبنيهاستخدامهاأويعلمأنهاستستخدمكلياًأوجزئياًللقيام :
(أ) بعمليشكلجريمةفينطاقإحدىالمعاهداتالواردةفيالمرفق وبالتعريفالمحددفيهذه
المعاهدة .
(ب)بأيعمليهدفإلىالتسببفيموتشخصمدنيأوأيشخصآخرأواصابتهبجروح
ع
بدنيةجسيمةعندمايكونهذاالشخصغيرمشتركفيأعمالعدائيةوفيحالةنشوبن از 
مسلح عدما يكونغرض هذا العمل بحكم طبيعتهأ وفي سياقه موجهاً لترويع السكانأو
إلرغامحكومةأومنظمةدوليةعلىالقيامبأيعملأواالمتناععنالقيامبه )3(".
علىضوءماتقدم،فإنالدولةالطرففيالمعاهدةتتحملالمسؤوليةإذالمتقمباتخاذالتدابير
الالزمةلمنع هذهالجريمة مناألساسوذلكبتجريماألفعالالواردذكرهافياالتفاقية أو بعدمقيام
()1االتفاقيةالدوليةلقمعوتمويلاإلرهاب(.)1999المادة .2أنظرالموقعاإللكتروني،http://hrlibrary.umn.edu :
يوماالطالع .2021/10/12

()2االتفاقيةالدوليةلقمعوتمويلاإلرهاب،مرجعسابق،المادة.4
()3االتفاقيةالدوليةلقمعوتمويلاإلرهاب،مرجعسابق،المادة .2
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الدولةعنمالحقةومعاقبةمرتكبيهذهالجرائمأيبأنالدولةتتحملالمسؤوليةالدوليةعنجرائم
بالعابرللحدودإذالمتراعيأوتلتزمبأحكاماالتفاقيةأعاله .
اإلرها 
ث بأنهذهاالتفاقياتجميعهاعلىاختالفنص وصهاتضمنإلزامالدولاألطراف
يرىالباح 
علىاتخاذتدابيرمنعوقمعالجريمةمنأجلالحفاظعلىاألمن والسلمالدوليين والذياليتحقق
إال بقمع الجرائم العابرة للحدود،وعلى الدول األطراف تحقيق هذه الغاية وذلك بإتباع نصوص
وأحكاماالتفاقياتوالتيتفرضالتزاماتإيجابيةوأخرىسلبيةعلىعاتقها،وعلىخالفذلكفإنها
تتحمل المسؤولية الدوليةإذاما أمعنت عن تطبيق نصوص هذه االتفاقية األمر الذي قد يلحق
الضرربالمصالحالدوليةويضربالدولاألخرى،فإنهابذلكتلزمبإزالةالضرروإعادةالحالإلىما
كانعليهوالتعويضأوالترضيةحسبالمقتضى .

المطلب الثالث
المسؤولية الدولية استنادا لألعراف الدولية ومسؤوليتها استنادا إلخاللها بواجباتها األساسية
قد يرتكب رعايا الدولة جرائم إرهابية في إقليم دولتهمأوقد يقومون بارتكاب أعمال إرهابية
عابرةللوطنيةبأنيمتدحدودالعملاإلرهابيويتعدىحدودالدولةالواحدةواألصلهناأنمرتكب
الجريمةهومنيتحملالمسؤوليةالجنائيةوذلكوفقاًلماتقتضيهقاعدةشخصيةالعقوبةبأنيعاقب
الجانيوحدهعنالفعلالجرميالذيقامبهوالتمتدالعقوبةإلىغيره ،وهذاماقررتهالمادة 11

من مشروع لجنة القانون الدولي النهائي حول عدم مسؤولية الدولة عن تصرفات رعاياها الغير
مشروعة ،االأنالدولةتتحملالمسؤوليةنتيج ًةلتصرفاترعاياهاوذلكفيحاللمتمتثلالدولة
اللتزاماتهاالدولية العامة أولألعرافالدولية والتيفرضتعليهاالقيامبإجراءاتمعينةلمواجهه
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مثلهذهاألعمالالصادرةمنجانبرعاياها ( ،)1فتقصيرالدولةعنتحقيقالوقايةمنالجريمة
ومكافحتهابعدوقوعهايحملهاالمسؤوليةالدولية والسببهواإلخاللبااللتزامالدوليالذييفرض
بالدولي،وهو
عليها منع وقمع الجريمة،وهذا هو أساس قيام مسؤولية الدولة في جرائماإلرها 
إخاللهاباألعرافالدوليةوبواجباتهااألساسيةالمتمثلةبواجبيالمنعوالقمع )2(.
الفرع األول:مسؤولية الدولة استنادا لألعراف الدولية
تعداألعرفالدوليةالمصدراألولللقواعدالقانونيةكافة،فجميعالقواعدبدأتمنعاداتتم
تواترها والشعوربإلزاميتهاومنثمتمتدوينهاوتحولتإلىقواعدقانونيةمكتوبةوذلكعلىالصعيد
الوطنيوالدوليعلىحدسواء .
كماأنقواعدالمسؤوليةالدوليةهيباألصلمستمدةمنالقواعدالعرفية ،ومنالقواعدالعرفية
المتعلقة بالمسؤولية الدولية القاعدة التي تتضمن وجوب امتناع الدول عن استخدام أراضيها
لإلضراربالدولاألخرى،حيثأشارتمحكمةالعدلالدوليةإلىهذهالقاعدةفيحكمهاالصادر
في25أيلول1997م في قضية السد بين هنغاريا وسلوفاكيا ،وتشير هذه القاعدة إلى دالالت
عديدة وأهمها أنه يمنع على الدولة أن تسمح باستخدام أراضيها من قبل الجماعات اإلرهابية أو
الجماعاتالمسلحةللقيامبأعمالهمفيها( ،)3األمرالذيمعهسيلحقالضرربالدولاألخرى،ومن
هنافإنالقواعدالعرفيةلهادورفيتقريرمسؤوليةالدولكماأنهامصد اًرمنمصادرالمسؤولية
الدولية حيث أن أساسااللتزامبها هو قبول الدول الضمني لهذه األعراف من خالل الممارسة
()1الجندي،غسان.مرجعسابق.ص.99
()2عبدالسالم،مسعود(،)2019المسؤوليةالدولية:لعناصر واآلثار،المعهدالمصريللدراسات،أنظرالموقعاإللكتروني:
،https://eipss-eg.orgيوماالطالع .2021/10/13:

()3الجندي،غسانهشامأحمدصدقي(.)2015دليلالحائرينفيالمسالكالوعرةللمسؤوليةالدولية ،ط.1عمان:كلية
الحقوق،الجامعةاألردنية .
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العامةلها ,فعلىالدولأنتمنعوقوعهذهالجرائمعلىأراضيها وأنتقومبقمعهذهالجرائمفي
حالوقوعهاعلىخالفذلكفإنهاتكونبصددتحملالمسؤوليةالدولية .
الفرع الثاني :واجب المنع
يوصفهذاالواجببالتدبيرالوقائيالذييحتمعلىالدولةومنخالل أجهزتهاتفاديوقوع
الجريمةقبلوقوعها،منالمسلمبهأنالمهامفيالدولةتتوزععلىأجهزتهاالمختلفة،فيأتيهذا
الواجب على عاتق الجهاز التشريعي للدولة والذي عليه المثول لاللتزامات الدولية التي تقضي
بوجوبوضعسياسيةجنائية رادعةلجرائماإلرهابكالتينصتعليه المادةالرابعةمناالتفاقية
الدوليةلقمع وتمويل اإلرهاب ويعني ذلك وجوب تشريع نصوصقانونيةتعرف اإلرهاب وتجرمه
فهذهاإلجراءاتهيالحائلأماموقوعجريمةكونوجودعقوبةألعمالاإلرهابتمنعمنحيث
األصل وقوع الجريمة بسبب العقوبة الرادعة وعلى خالف ذلك ال تستطيع الدولة المعاقبة على
ص-
ي-الجريمة والعقوبةإالبن 
األعمالاإلرهابيةدونوجودنصوهذامايقتضيهالمبدأالقانون 
( ،)1كما فعل المشرع األردني في المادة147من قانون العقوبات التي عرفت جريمة اإلرهاب
()2
،كماتلزمالدولةباتخاذإجراءاتأخرىتمنعوقوعالجريمةبحيث

ووضعتلهاالعقوبةالمناسبة

يقعهذاالواجبعلىعاتقأجهزةالحمايةللقيامبتشديداألمنالداخلي والخارجيمنخاللحماية
الحدودومنعالجريمةبرمتها .
الفرع الثالث :واجب القمع
فيالجانباآلخريقعالتزامآخر علىعاتقالدولةيدور وجوداً وعدماً مع واجبهافي منع
الجريمةاإلرهابية،أال وهو واجبها في قمع تلك الجريمة،والمقصود بقمع الجريمة هو أن تعالج
()1الطراونة،مخلد،موجعسابق،ص .354
()2قانونالعقوباتاألردني،مرجعسابق،م.1220
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الدولةاآلثارالمرتكبةجراءالجريمة اإلرهابيةوذلك بعد إخفاقها فيمنعالجريمةوردعالرعاياعن
ارتكابها والمعنيبمعالجةآثارالجريمة هوأنتقومبمالحقةالجناة والتحقيقفيالجرائمالمرتكبة
منقبلهم وجمعالمعلومات واألدلة وإحالتهم إلىالمحاكمالمختصة،ويقعهذا الواجبعلىعاتق
نالسير في اإلجراءات الالزمة
األجهزة األمنية في الدولة .ونجد أنتقاعس الدولةوتراخيها ع 
لمالحقة فاعلالجريمة ومعاقبته يحملها المسؤولية وذلك نتيجةًإلخاللهابواجبالقمع والمرجومنه
الحفاظعلىاألمن والنظامالداخلي ( ،)1ويتمثلاإلخاللبهذاالواجب بعدمقياماألجهزةالمختصة
فيالدولةبمالحقةالجناةوالقبضعليهمأوالتحقيقمعهموغيرهمناإلجراءاتالجنائيةالتيتقمع
الجريمة .

()1عبدالسالم،مسعود.مرجعسابق .
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الفصل الرابع:

سيادة الدولة وتطبيق أحكام القانون الدولي في ظلها
بالدوليفاتساع رقعة الجريمةأمر في غاية
قد تصبحأقاليم الدول مسرحاً لجريمةاإلرها 
السرعةمما يستوجبتحركالدول للتصديلها فلم يعدواجبقمعالجريمةعلىعاتقدولة واحدة
كماهوالحالفيالجريمةالداخليةالتييتولىقمعهاأجهزةالدولةالتيوقععلىإقليمهاالجريمة،
فالدول األطراف في المعاهدات واالتفاقيات ملزمة بإتباع أحكامهاالسيما تلك التي تنص على
بالدوليوإالفإنها تتحملالمسؤوليةالدولي ة
وجوباتخاذإجراءاتمعينةللتصديلجرائماإلرها 
كماأنهاملزمةباألعرافالدوليةالتيأعلنتقبولهاالضمنيلهامنخاللالممارسةالعامةالمقبولة
لهذهاألعراف ،لكناألمرمختلفبالنسبةللدول التيلمتقبلهذهاألحكامالواردةفيالمعاهدات
واالتفاقيات واألعراف الدولية،فهل تلزم تلكالدول بتطبيقهذه األحكامبغير إرادتها في ظل
تمسكهابسيادتها ؟ 
نحنبصدد جريمة واسعةالنطاقأيالجريمةالعابرةللحدود لذلك البدمنوج ودعوائقفي
مكافحةهذاالنوعمن الجريمة,فقدتكونالدولة وسيادتها عائقاًفيمكافحةهذهالجريمة ،فاألص ل
بأنإرادةالدولةهيمصدروأساسااللتزاماتالدوليةفسيادةالدولةتمنحهاصالحيةممارسةكامل
االختصاصاتعلىالصعيدينالداخلي والخارجي ،ممايمنحهاسلطةقبولااللتزاماتالدوليةمن
عدمه،فمن حق الدولة أن تتجنب إلزام نفسها بأحكام المعاهداتواالتفاقيات وذلك لتبتعد عن
ترضبها.فإن
احتماالت تحملها للمسؤولي ةكماأنها قد ترفض تطبيق األعراف الدولية التي لم 
ب والتيتض ع أحكاماً
الدول غيراألطراففيالمعاهدات أو االتفاقياتذاتالصلةبجرائم اإلرها 
للتصديلهذهالجرائمال تكونملزمةبإتباعأحكامها كماأناألصلأنهاالتكونملزمةباألعراف
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الدولية التي لم تعلن قبولها الضمني لها من خالل رفضها لممارسة هذه األعراف،فال مجال
للحديثعنقياممسؤوليةدوليةبحقها،فأساسالمسؤوليةالدوليةهواإلخاللبالتزامدوليما.فهنا
ب إذ أن تخلفدولةماعناتخاذإجراءات مكافحة
تصبحالدولةعائقاًفيمكافحةجريمة اإلرها 
الجريمةسيؤديإلىاتساعرقعتهاحتماًوخروجهاإلىاألقاليماألخرى،األمرالذييؤديإلىتهديد
األمن والسلمالدوليين،إال أن الدولقد تلزمبغير إرادتها بأحكام وقواعد القانون الدولي بمصادره
المعاهداتواالتفاقيات واألعراف الدوليةوالمبادئ العامة للقانون الدولي وذلك في حاالت معينة
لتفاديتعريضاألمنوالسلمالدوليينللخطر .
سنقومبتقسيمهذاالفصلإلى مبحثين ،نتحدثفيالمبحثاألولعنسيادةالدولة وتطبيق
المعاهدات واألعراف فيظلها ،وفيالمبحثالثاني عن جهود األمم المتحدة والجهود العربية في

بالدولي.
مكافحةجريمةاإلرها 
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المبحث األول:
سيادة الدولة وتطبيق المعاهدات واألعراف في ظلها
إنفكرة سيادة الدول أصبحت غالبة بعد حصول الدول على االستقالل وغياب االستعمار
حيثأصبحتالدولتحكمنفسهابنفسهاوتتولىإدارةشؤونهابدونتدخل،والمعيارالفعليللسيادة
هوعدمخضوعالدولةإلرادةخارجية .
هوركنمنأركانالدولةأمأنالدولةتقومبال
ٌ
للحديثعنوصفالسيادةفيالدولةفيماإذا
ثأوالً عن أركان الدولة،فالدولة تتشكل من اإلقليم والسكانوالسلطة العليا
سيادة،فيجب الحدي 
والسيادة وبهذهاألركانتكونهناكدولةكاملة فالدولةالتقومبال سيادة ،فالسيادةهيركنمن
أركانالدولة،فإنالدولةالتيتتولىإدارةشؤونهاالداخلية،البريةوالبحريةوالجويةبدونتدخلكما
أنهاتتولىإدارةشؤونهاالخارجية منإقامةالعالقاتالدوليةوغيرها بدونأيتدخل خارجيتعتب ر
دولةمستقلةوتوصفبأنهادولةصاحبةسيادة .
سنعمد إلى تقسيم هذا المبحث إلىأربعةمطالب سنتحدث في المطلب األول عن المفهوم
القانوني لسيادة الدولة وفي المطلب الثانيالتزام الدول بغير إرادتها بالمعاهدات الدولية في ظل
سيادتهاوفي المطلب الثالثالتزام الدول بغير إرادتها باألعراف الدولية في ظل سيادتهاوفي
المطلبالرابعمدىتعارضالتزامالدولبغيرإرادتهامعمبدأالسيادة.
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المطلب األول:
المفهوم القانوني للسيادة
السيادةكأحدخصائصالدولةتعنيحقالهيئةالحاكمةبإدارةشؤونهابنفسهابمنأىعنأي
تدخلوذلكعلىالصعيدالداخليوالخارجي.
عرفتمحكمةالعدلالدوليةالسيادةفيقضيةمضيق"كورفو"سنة  ،1949فيأن"السيادة
بحكمالضرورةهيواليةالدولةفيحدودإقليمهاواليةانف ارديةومطلقة،وإناحترامالسيادةاإلقليمية
فيمابينالدولالمستقلةيعدأساساجوهريامنأسسالعالقاتالدولية" )1(.
كماعرفهاالفقيهالهولندي"كليفنس"الدولةصاحبةالسيادةبأنها":الدولالتيالتخضعلدولة
أخرى،وأنلهاسلطةمطلقةعلىإقليمهاالبريوالبحريوالجويفيحدودالقوانينالمطبقة".

( )2

إنلسيادةالدولةمظهرينوهماالمظهرالداخليوالمظهرالخارجي :
المظهر األول :المظهر الداخلي للسيادة
وتعني أنإرادةالدولةهياإلرادةالساميةفي نطاقإقليمها كونهاتتمتعبسلطةعلياتمنحها
ث،
تالثال 
حرية إدارة شؤونها الداخليةوممارسة سلطتها على األفراد والهيئاتالسيما السلطا 
التشريعية والتنفيذية والقضائية،أي أن لها حرية اتخاذ كافة التدابير في مجال تنظيم أمورها
الداخلية .

()1النذير،حميدةمحمد(،)2019مفهومالسيادةفيالقانونالدوليالعام،الجلفة،جامعةزيانعاشور،كليةالحقوقوالعلوم
السياسية،ص،7أنظرالمرجعاإللكتروني،http://dspace.univ-djelfa.dz:يوماالطالع .2021/10/31

()2سيفالدين،زينايمرجعسابق،ص 10
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المظهر الثاني :المظهر الخارجي للسيادة
يظهرهذهالجانبمنالسيادةفيالصعيدالدوليوفيمجالالعالقاتالدولية،ويتضمنعدم
خضوعالدولةصاحبةالسيادةأليإرادةخارجية أو أليسلطةأجنبيةكماأنهاتقتضيالمساواة
بينالدولصاحبة السيادة ،أيأنالدولةحرةفيإدارةشؤونهاالخارجيةوحرةفيإقامةالعالقات
ت،عقد الصلح وذلك بمعزل عن أي تدخل ودون خضوعها ألي إرادة
الدوليةأوإبرام المعاهدا 
خارجية )1(.
تعنالسيادةتقضيبحريةالدولةفيالتصرففيشؤونها
يرىالباحثأنالمفاهيمالتيعبر 
أو بمعنىأخرأنتحكمالدولةنفسهادونتدخلمنأيجهة ،كما عبرتفيتوضيحهالسيادة
الدولة فيالمظهرالداخليبمصطلحالسيادة المطلقةأيأنهااعتبرتأنللدولةسيادةمطلقةعلى
إقليمهاوهذاماأثار خالفاً واسعاً ،حيثانبعثتآراءمنهامايرىبأنهاليوجدمايسمىبالسيادة
المطلقة أي أن سيادة الدولة تكون نسبية ومنها من رأى بأن سيادة الدولة على إقليمها مطلقة
وبمعزلعنأيتدخلفيشؤونها،وتتلخصهذهالنظرياتبمايلي :
النظرية األولى :السيادة المطلقة
ي
سادتفكرةالسيادةالمطلقةفيظلاألنظمةالملكيةاالستبداديةوخاصةفيالفكراألوروب 
وتعني الهيمنة المطلقة من قبل الدولة حيث ساد فكر السيادة المطلقة للحاكم(،)2و فحوى هذا
ىوالتعلوهاأيسلطةأخرىوتمارسجميع
الفكربأنللدولةسيادةمطلقةالتخضعأليإرادةأخر 
اختصاصاتهادونتدخل ولهافرضالسيطرةالكاملةعلىإقليمها وذلكعلىالصعيدالداخليأما
()1الحضرمي،عمرحمدان(.)2017جدليةالسيدةوالقانونالدوليفضاءاتالمطلقوقيودااللتزام،ط.1عمان:دارجرير
للنشروالتوزيع.ص.21

()2الحضرمي،عمر،مرجعسابق.ص.40
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علىالصعيدالخارجيفإنها تأخذ بعيناالعتبارسيادةالدولالمماثلةلهاأيأنالدول صاحبة
السيادةمتساويةفالتخضعأحدهالألخرىولهاأنتقيمالعالقاتفيمابينهابالتراضي )1(.
النظرية الثانية :السيادة المقيدة
بعدماتبينأنفكرةالسيادةالمطلقةووجودسياسيةاألنظمةاالستبداديةكانعائقاًأمامتطور
النظام القانوني الدولي،كما أن الدولة بذاتها ليست غاية إنما وسيلة لتحقيق أهداف معينه وهي
تلبيةالحاجاتالعامةلألف ارد ،بالتاليفإنتصرفاتالدولةيجبأنتكونمقيدةبمايحققمصلحة
األفراد وبمايحققتطو اًرللقانونالدولي ،فسيادةالدولةوسلطتهامقيدةسواءفيتعاملهامعاألفراد
أو الرعاياوهذامايحققالمظهرالداخليللسيادةكماأنهسلطتهامقيدةفيمجالعالقاتهاالدولية
أيأنهاتمارسسلطتهافيعلىالصعيدالخارجيم ع األخذبعيناالعتباروجوبمراعاةقواعد
القانونالدوليواحترامااللتزاماتالدوليةالمفروضةعلىعاتقها،فللدولةحريةالتصرففيشؤونها
الداخلية بحرية لكن مع مراعاة القيود الواردة على ذلك والتي تهدف إلى تنظيم العالقات الدولية
وتحقيق تطو اًر للقانون الدولي ومن هناسادت فكرة السيادة المقيدةالتي تقيد الدولة في عالقاتها
الدوليةوفيمعامالتهاوتشريعات هابأحكاموقواعدالقانونالدولي ( .)2ومناألمثلةعلىقيودالدولة
فيمجالممارسةاختصاصاتهااإلقليمية أو الداخلي ة ،هيالحصانات واالمتيازاتالدبلوماسيةفال
تمتلكالدولةصالحيةإلقاءالقبضعلىأصحابالحصاناتالدبلوماسيةأواستدعائهمكشهودفي
الدعاوىالجزائيةعلىسبيلالمثالإالفياألحوالالتيحددتهاقواعدالقانونالدولي )3(.

()1سيفالدين،زيناي.مرجعسابق،ص .22
()2سيفالدين،زيناي،مرجعسابق،ص.22
()3الحضرمي،عمر،مرجعسابق.ص .46
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ث بأنهوفقاًلنظريةالسيادةالمطلقةفإنالدولةالتكونأهالًلتحملالمسؤوليةفهي
يرىالباح 
تمارس اختصاصاتها الداخليةوالخارجيةبحرية مطلقة في كافة المجاالت السيما مجال التشريع
بالتاليالمجالللحديثهناعنقيامالمسؤوليةالدوليةعلىعاتقالدولةصاحبةالسيادةالمطلقة،
كماأنالقانونالدوليالمعاصرقيدكيفيةممارسةالدولةلحقهافيالسيادةووضعبعضالقيود
علىهذاالحق،تلكالقيودتمثلالحداألدنى لاللتزام الذييكفلالحفاظعلىقيمالمجتمعالدولي،
ثماأقرهالقانونالدوليالمعاصربشأنالسيادةالمقيدةللدول .
يؤيدالباح 

المطلب الثاني:
التزام الدول بغير إرادتها بأحكام المعاهدات الدولية في ظل سيادتها
إنسيادة الدولة تعنيأنللدولةكامل الحريةفيممارسة اختصاصاتهاالداخلية والخارجية
ت،كما أن للدولة التمسك بمبدأعدم جواز التدخل فيشؤونها
بدون تدخل من أي جهة كان 
الداخلية ،فلها التصرف بشؤونهاوفقاًلمايوائممصالحها ،وبشكلخاصفإن الدولالتيلمتعلن
انضمامهالميثاقاألممالمتحدة أو أليمعاهداتدولية هيأكثرالدولالتيتلجألتفعيل وتطبيق
تالسيماتلكالتيتفرضعلىعاتقهااتخاذ
هذاالمبدأواألصلأنهذهالدولالتتحملأيالتزاما 
إجراءاتمعينةلمكافحةالجريمة،بالتاليفإنها تمارساختصاصاتها بحرية وال تتحملالمسؤولية
الدولية ،إالأن هذا القول سيؤديإلىتفشيالجريمةنحواألقاليماألخرى وصعوبةوضعحدلها،
مماينتجعن ه عبورالجريمةللحدود ،فعدمتقيدالدولةبأحكام هذهالمعاهدات سيشكل عائقاًأمام
بالدوليوسيؤديإلىتهديداألمنوالسلمالدوليين .
مكافحةجرائماإلرها 
لكناألمراليسيرعلىهذاالنحوحيثأنسيادةالدولةليستمطلقةإنمامقيدة،فإنالدولة
قدتتحملبعضااللتزاماتبحيثتجبرعلىاتخاذإجراءاتمعينه والتقيدبأحكامالقانونالدولي
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دونإرادتها والتيتهدف إلىالحفاظعلىاألمن والسلمالدوليينوذلكفيظلعدمموافقتهاعلى
تلكالقواعد أيانهاليست طرفاًفيالمعاهداتالتيتفرضمثلهذهااللتزاماتالتيتهدفإلى
الحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينمنخاللوضعحدللجرائمالعابرةللحدود,إنتقييدسيادةالدولة
اليعنيوجودالقيدعلىحقهافيالسيادةذاتهإنماتكونمقيدةفيممارسةهذاالحق،وذلكحتى
التلحقالدولةأض ار اًربالدولاألخرىأوبالمجتمعالدوليفيظلممارستهاللسيادة .
ومن القيودالتيتردعلىحقالسيادةللدولة ،هوالمساواةفيالسيادةبينالدول ( )1ويعني
ذلك المساواةفيالحقوق والواجباتالتيأقررتهاالقواعدالدولية ،فمن واجبالدولصاحبةالسيادة
أن تحترم حقوق السيادة للدول األخرى األمر الذي يحفظ العالقات بين الدول ويعزز التعاون
الدولي،وهذا األمر يؤدي إلىضرورة التزام الدول ببعض القواعد الدوليةالواردة فيالمعاهدات
واالتفاقيات وإنلمتكنقد وافقتعليها أ و أعلنتانضمامهالها ،أماالقيدالثانيف هومراعاةالقيم
المشتركةللجماعةالدولية ،حيثتتمثلهذهالقيمبأمورعديدةتكفلالحفاظعلىالجماعةالدولية
وهذهالقيمتمثلالحداألدنىلاللتزامالعامالذييحفظالمجتمعالدولي ( ،)2ومناألمثلةعلىهذه
االلتزاماتالعامة تلكالمتعلقة بالحمايةالدوليةللبيئةأوالمتعلقة باحترام حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية،أوالمتعلقةبالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليينوهومايهمناهنا .

الفرع األول :مدى التزام الدول غير األعضاء بأحكام ميثاق األمم المتحدة
()1ميثاقاألممالمتحدة،مرجعسابق،المادة.1/2
()2الدسوقي،محمدعبدالرحمن(.)2012مدىالتزامالدولبغيرإرادتهافيالقانونالدوليالعام،ط .1لبنان :منشورات
الحلبيالحقوقية.ص.17
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نصتالمادة6/2منميثاقاألممالمتحدةعلىأن":تعملالمنظمةعلىأنتسيرالدولغير
األعضاءفيها علىمبادئها بقدر ما تقتضيهضرورةحفظالسلم واألمنالدوليين")1(.والشك بأن
ب الدوليهيمنالجرائمالتيتهدداألمن والسلمالدوليين ،فعلىالدولجميعهاحتى
جريمة اإلرها 
الدولالغيرأعضاءفيالميثاقأنتعملعلىمبادئالميثاقلمكافحةهذهالجريمة،وهذهالغاية–
الحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليين-التيتقضيبإتباعمبادئاألممالمتحدةلتحقيقها،التكونإال
بتنفيذاألحكامالتيشرعتهااألممالمتحدةلذلك،حيثنصتاتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمة
المنظمةعبرالوطنيةفيالمادة1/5علىأن"تعتمدكلدولةطرفماقديلزممنتدابيرتشريعية
التفاقيةأن تتبعأحكامها
وتدابير أخرى لتجريم األفعال،"...فعلىالدولالغيرأطراففيهذها 
ب علىاألمن والسلمالدوليين
ب وذلكفيالحالةالتيتؤثرفيهاجريمة اإلرها 
بتجريمأعمال اإلرها 
وذلكاستناداًلنصالمادة  6/2منميثاقاألممالمتحدة ،منهنافإنعلىالدولأنتتخذكافة
يمةابتداءمنالنصعليهافيالقوانينالداخليةوتشريعالعقوبةالمناسبة
التدابيرلمكافحةهذهالجر
ً
لها،وهذا االلتزام يقع حتى على الدول الغير أطراف في الميثاق،هذا وعلى الرغم مماتقتضي ه
القاعدة العامة،بأن الدول ال تلتزم بالمعاهدات الدولية بغير إرادتهاالمتمثلةبقبولها الصريحأ و
الضمنيلها وه و ماتضمنتهاتفاقيةفيينالقانونالمعاهداتفيالمادة  ،52إذتقعالمعاهدةباطلة
إذا تمتبالتهديد أو بغيرالرضا ،كماتضمنتالمادة  34منذاتاالتفاقيةعلىأنالمعاهدةال
تنشئأيالتزامعلىالدولالغير،أيالدولغيرطرففيها،إالأناستثناءاتتتقرربهاالتزامات
علىعاتقالدولدونرضاهاأودونارتباطهابهاوذلكوفقاًألحكاموشروطمحددة .

()1ميثاقاألممالمتحدة،مرجعسابق،المادة .6/2
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تدون قبولها لها،وهذا ما
فالدول وفقاً لهذا االستثناء قد تلزمبأحكامدولية فيالمعاهدا 
تضمنته المادة6/2من ميثاق األمم المتحدة،وتبرير هذا االستثناء هوأن الميثاق ذو طبيعة
دستوريةبالنسبةللمجتمعالدولي،فهويهدفإلىتنظيمالمجتمعالدوليكمايرميإلىالحفاظعلى
األمن والسلم الدوليين األمر الذي ال يمكن تحقيقه إال بالتزام كافة الدول وتظافرها لتحقيق هذا
الهدف،ممايستوجبفيبعضاألحيانالتزامالدولغيراألعضاءفيالميثاقبمبادئه,وبغيرهذا
حفاظعلىاألمن والسلمالدوليينحيثاليمكنإنكار دورأيدولةفيالتأثي ر
االلتزاماليمكنال 
علىالمجتمعالدوليإذتعدجزءاًمنهحتىوإنلمتكنطرفاًفيالميثاق .
وهذااالستثناءمقتص اًرعلىالمبادئالضروريةللحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليين،فهوالهدف
من وراء إلزامالدولبغيرإرادتها ،ويستتبعااللتزامبهذهالمبادئ أو األحكامضرورةالمثوللق اررات
الجمعيةالعامة ومجلساألمنالمتعلقةبهذاالشأنحتى وإنلمتكنالدولةطرفاًفيالميثاق ،فهي
ملزمةبالتقيدبهذهالق ارراتدونإرادتها )1(.
الفرع الثاني :مدى التزام الدول غير األعضاء بأحكام التفاقيات الدولية
تهي ليست طرفاً فيها أي أنها تلزم بأحكام
قدتلزم الدولة بقواعد وأحكام واردة فياتفاقيا 
تدون إرادتها،وذلك استناداً للمادة38من اتفاقية فينا لقانون المعاهداتوالتي تتضمن
اتفاقيا 
إلزاميةالقواعدالواردةفيالمعاهداتبالنسبةللدولالغيرأعضاءباعتبارهاقواعدعرفيةفهذهالقواعد
لهاطبيعةمزدوجةكونهامستمدةمنأحكامعرفية ،أيأناألصلاإللزامفيهاهوطابعهاالعرفي
ألحكام تكون ملزمة بالنسبة للدول
إال أن دور المعاهدة اقتصر على تقنينها،بالتالي فإن هذه ا 

()1الدسوقي،محمد.مرجعسابق.ص.58
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األطرافاستناداًإلىارتباطهمبالمعاهدةذاتها ،كماتكونذاتالقواعدملزمةلغيرالدولاألعضا ء
استناداًإلىكونهاقواعدعرفية )1(.
بوالتي تعدذات طبيعة مزدوجة أي أنها استمدت أحكامها من
فاالتفاقيات المتعلقة باإلرها 
األعرافالدولية ،تلزمالدولبإتباعأحكامهاباالستنادإلىطابعهاالعرفي ،وعلىالدولةأنتمثل
ألحكامهاالمتعلقةبالتصديللجريمةوبهذاتكونالدولةقدتحملتإلتزامدوليبغيرإرادتهاوالتأثير
فيذلكعلىسيادةالدولةإذأنسيادتهاكماقلنانسبيةكماأنالحفاظعلىاألمنوالسلمالدوليين
هيالغايةالساميةالتييجدرعلىكافةالدولتحقيقها .

المطلب الثالث:
التزام الدول بغير إرادتها بأحكام العرف الدولي في ظل سيادتها
قد تلزمالدولبقواعدالعرفالدوليبغيرإرادتها وأساسهذا االلتزام هوإرادةالجماعةالدولية
واستناداًللضروراتالجماعيةالتيتهدفإلىالتعايشالسلميبينالدول ،كماأنللقانونالدولي
العرفيقوةملزمةأقرهاالنظاماألساسيلمحكمةالعدلالدولية،وذلكبالرجوعإلىالمادة/1/38ب
منالنظاماألساسيللمحكمة ،حيثنصتعلىأن"العاداتالدوليةالمرعيةالمعتبرةبمثابةقانون
دلعليهتواتراالستعمال" ( .)2لذلكفإنأيسلوكيعتاد ممارستهبصورةدائمةويحظىبالقبول
العاممنقبلالدولوينميالشعوربإلزاميةهذاالسلوكمنقبلهم،يضفيعلىهذاالسلوكوصف
القاعدةالعرفيةالدوليةوعلىذلكاليتوقفالسلوكعلى رفضدولةماله أو عدممشاركتهالهذا
ي علىالموافقةالعامةمنقبلغالبيةالدول ،ومنغيرالمنطقيأنيكون
السلوكطالماأنهحظ 
رفضدولة أو مجموعةقليلةمنالدوللهذاالسلوكأساساًإللغائهمنقبلالغالبية ،بالتاليفإن
()1الدسوقي،محمد.مرجعسابق.ص .66
()2النظاماألساسيلمحكمةالعدلالدولية.مرجعسابق.المادة/1/38ب .
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هذهالقاعدةالعرفيةتصبحملزمةلكافةالدولحتىالدولالتيلمترضبهاأوتعلنمشاركتهالها،
فقلنابأنأساسالقاعدةالعرفيةهوالممارسةالدائمةلهذاالسلوكوقبولهاباعتبارهامنصفةوعادلة
منقبلالغالبية )1(.

المطلب الرابع:
مدى تعارض التزام الدول بغير إرادتها مع مبدأ السيادة
اتجهالفقهإلىالقولبأنالدولةليسلهاالحريةالمطلقةفيقبولقاعدةقانونيةمامنعدمه
وذلكألنسيادةالدولةنسبيةأيأنهامقيدة ،كماأنتأثيرتصرفاتدولةماعام ًةعلىالمجتمع
الدوليأمراليمكنإنكاره إذ مصالحالدولمتشابكةوتصرفاتالدولجميعهاتؤثرعلىالمجتمع
الدولي،فعلىالدولانتراعىالقيودالواردةعلىحقهافيممارسةالسيادةوالتيتمثلالحداألدنى
ت،أيأنهايجبأن
للحفاظعلىالقيمالجماعيةللمجتمعالدوليوذلكفيظلممارسةأيتصرفا 
تراعيأحكامالقانونالدولي,فمعنىالسيادةينحصرإلىمفهومضيقوالذييعنيبأنتكونالدولة
مستقلة والتخضعإلرادةغيرهامنالدولةإالأنهاتخضعفيجميعاألحوالألحكامالقانونمن
ب أنيكونفيحدودالقانونالدولي .وهوأساس التزام الدول
هناتمالتسليمبانسيادةالدولةيج 
بأحكاموقواعدالقانون الدوليوالمستمدة من المعاهدات الدوليةأواألعراف الدولية وذلكبغير
إرادتهاودون قبولها لهذه األحكام،وفي هذه الحالةال تمتلك الدول التمسك بسيادتها ومبدأ عدم
التدخلبشؤونهاالداخليةلعدمتنفيذهذه القواعدالدولية ،والوجودللتعارضبينإلزامالدولةبغير
إرادتهابأحكامالقانونالدوليمعمبدأسيادةالدولة )2(.

()1الدسوقي،محمد.مرجعسابق.ص .156
()2الدسوقي،محمد.مرجعسابق.ص.200
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تقدم،يرى الباحث أن التزام الدول بأحكام المعاهدات واألعراف بغير إرادتها والمتعلقة
مما 
ب ،يضفيإلزاماًآخرعلىعاتقالدولوهوفيمجالالتشريع إذ أن التزام
بمكافحةجرائم اإلرها 
بوذلك بالنص على هذه
الدول بهذه األحكام ال يحقق أثره إال من خالل تجريم أفعالاإلرها 
الجريمة وتعريفها ووضع العقوبة المناسبة لها حيث ال يجوز اتخاذ أي إجراء إالإذاكان الفعل
مجرموذلكللحفاظعلى مبدأالشرعية ،كماأنهاتلزم بقمعالجريمةبعدوقوعهاوذلكمنخالل
جمع األدلة فيالتحقيق االبتدائي الذي تقوم بهاألجهزة األمنيةفي الدولة وصوالً إلى مرحلة
المحاكمة ومعاقبة الفاعل،وبهذا تكون الدولة قد قامت بواجبها فيمنع وقمعالجريمةوالذي ال
يتحققإالفيمجالالتشري ع .
ث بالتزامالدولة هذا يقودإلى أنها قدتتحملالمسؤوليةالدوليةنتيجةتخلفهاعن
ويرىالباح 
اتخاذ اإلجراءات التي أقرتها تلك األحكام حتى وإن لم تعلن الدول قبولها لها،والتي تهدفأوالً
وأخ اًرإلىالحفاظعلىاألمن والسلمالدوليين والذياليتحققإالبقمعالجرائمالدولية ،وباألخص
بالدولي،وال تمتلك الدول التمسك بسيادتها لتحلل من هذه االلتزاماتبعد تبرير
جريمةاإلرها 
أساسااللتزام.
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المبحث الثاني:
جهود األمم المتحدة والجهود العربية في مكافحة جريمة اإلرهاب الدولي
عملتأجهزةاألممالمتحدةعلىاتخاذاإلجراءاتالالزمةلتعزيزالتعاونالدولي وذلك للحد
ب الدوليوللحفاظعلىاألمن والسلمالدوليينحيثأصدرتالجمعيةالعديدمن
منجريمة اإلرها 
الق ارراتالتيتدعوفيهاإلىمكافحةهذهالجريمةكماعززتالتعاونالدولي مع االنتربول وذلك
لمكافحةالجريمة اإلرهابية والحفاظعلىالسالمةالدولي ة أماعلىالصعيدالعربي فإنجهودالدول
برزت في وضع تشريعات جنائيةتعاقب على هذه األفعال الجريمة وتتخذ إجراءات قمعية لهذه
الجريمة .
وسنعمد إلىتقسيمهذاالمبحثإلى مطلبين ،سنتحدثفيالمطلباألولعنجهودالجمعية
بالدولي،وفي المطلب
العامةومجلس األمن التابعيين لألمم المتحدةفيمكافحةجريمةاإلرها 
ب .
الثانيسنتحدثعنالجهودالعربيةفيمكافحةاإلرها 

المطلب األول:
جهود الجمعية العامة ومجلس األمن التابعين لألمم المتحدة في مكافحة جريمة
إلرهاب الدولي
إنحفظاألمنوالسلمالدوليينمنأهممقاصداألممالمتحدة،وفيسبيلذلكتعملهيئةاألمم
المتحدةعلىاتخاذجميعالتدابيرفيسبيلتحقيقهذهالغايةوعهدإلى هذهالمهمةإلىأجهزتها،
حيثتقومالجمعيةالعامةبالنظرفيالمبادئالعامةللتعاونفيحفظاألمن والسلمالدوليينولها
أنتناقشأيمسألةتتعلقبالحفاظعلىاألمن والسلمالدوليينولهاإصدارالتوصياتالتخاذأي
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تدابيرتراهامناسبةلتحقيقمقاصداألممالمتحدة ،ولمجلساألمناتخاذ أيإجراءاتومنبينها
استخدامالقوةالعسكريةوذلكفيالحاالتالتيتهدداألمنوالسلمالدوليين )1(.
أصدرتالجمعيةالعامةالقرار رقم )1972( 3034الذي بموجبهأنشأتاألممالمتحدةلجنة
بالدولي وظيفتها تلقي ودراسة المالحظات التي تقدمها الدول بحيث تقوم اللجنة
خاصة باإلرها 
تالتي تراها في سبيل تحقيق التعاون الدولي للقضاء على
بإعداد تقرير يحتويعلى التوصيا 
ب )2(.
جريمةاإلرها 
تالدول
بفي العديد من الق اررات كماأنها دع 
كماأدانت الجمعية العامة جريمةاإلرها 
األعضاءللتعاونفيمابينهاللحدمنهذهالجريمةحيثأصدرتالقراررقم)1985(40/61الذي
بالدولي
أوصتفيه الدول األعضاء على التعاون مع األمم المتحدة للوقوف ضد جريمةاإلرها 
ومواجهه األسباب التي تقف وراء هذه الجريمة كما أنها دعت الدول لتعديل تشريعاتها وتجريم
ببصوره وتشريع العقوبة المناسبة له لكي تنسجم هذه التشريعات الداخلية مع االتفاقيات
اإلرها 
الدوليةوذلكلتحقيقأكبرتعاوندولييمنعتسهيلعملاإلرهابيين )3(.
بالدولي وذلك تأكيداً
كما وضعتالجمعيةالعامة بعضالتدابيرالراميةإلىمكافحةاإلرها 
بوذلك في
بوتعزيز تعاون الدول وحثها على مكافحة جرائماإلرها 
على إدانتها لجريمةاإلرها 
ب بكافةصورها واعتبارهاجريمةال
الدورة رقم  49لعام  1994والتيتضمنت إدانةجريمة اإلرها 
يمكنتبريرهالماتسببهمنآثاربمافيهاتهديدأمنالدولوعالقتهاواعتبارهامنالجرائمالتيتهدد
ت الدولعلى
األمن والسلمالدوليينبالتالياعتبارارتكابهاانتهاكاًلمقاصداألممالمتحدة كما حث 
()1ميثاقاألممالمتحدة،مرجعسابق،المادة.1/1
()2حمدي،طارق،مرجعسابق،ص .339
()3قاسم،مسعد،مرجعسابق،ص .71
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تمعاقبة األشخاص
تطبيق نصوص االتفاقيات التي أعلنت انضمامها لها والتي تتعلق بإجراءا 
ب )1(.
الذينيرتكبونجرائماإلرها 
وأصدرت الجمعيةالعامةحديثاً العديدمن الق اررات التي تؤكد فيها ضرورة مكافحة جرائم
ب،حيث دعت الجمعية العامةإلى ضرورة تعاون األمم المتحدة واإلنتربول لمكافحة هذه
اإلرها 
الجرائم.تحقق التعاونالفعليبيناألممالمتحدة واإلنتربولفيعام  2016وذلكبعدماأصدرت
الجمعيةالعامةالقرار71/19الذيينصعلىضرورةالتنسيقبيناألممالمتحدةواالنتربولوذلك
بوالجريمةعبر الوطنيةوتماعتمادهذاالقرارالذيأخذ
لمكافحةبعضالجرائممثلجريمة اإلرها 
رقم73/11فيعام )2(.2018
أماعندورمجلساألمنفإنهاتخذالعديدمنالق ارراتالتيأكدفيهاعلىضرورةالتعاون
ب حيثسلمبأهميةدوراإلنتربولفيمكافحة
بيناألممالمتحدة واالنتربوللمكافحة جرائم اإلرها 
بوذلك في القرار )2017(2396الذي يحث على تعزيزالجهودلوقفتهديدات
جرائماإلرها 
ب منخاللالقيامببعضالتدابيرالمتعلقةبالمكافحة والتيتتجسدفيتشديدالمراقبة
جرائم اإلرها 
ت المتعلقةبقوائمالمراقبة أو بيانات اإلرهابيين
علىالحدود وتعزيزالعدالة الجنائية وتبادلالمعلوما 
أوالمشتبهبهمفيارتكابجرائم )3(.
ت التيتمتحقيقها
ث أنتعاوناألممالمتحدةمعاالنتربولمنأهم وأبرزالتطو ار 
ويرىالباح 
حيثيعملاالنتربولبوصفهالمنظمةالدوليةللشرطةالجنائيةعلىمساندةأجهزةالشرطةالتابعة
للدول األعضاءوذلك لتعزيز األمنعلى مستوى أوسع من خالل تبادل المعلومات والبيانات
()1حمدي،طارق،مرجعسابق،ص .341
()2أنظرالموقعاإللكتروني،https://www.interpol.int:يوماالطالع .2021/11/7:
()3أنظرالموقعاإللكتروني،https://www.un.org/securitycouncil:يوماالطالع .2021/11/7:
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المتعلقةبالجرائم أو حاالتاالشتباهبهاوتوفيرالدعمالفني والميداني بالتالي فهوالوسيلةاألكثر
نالمشتبهبهمأوعن
بواإلبالغع 
فاعليةلتحقيقالتعاونالدوليللقبضعلىمرتكبيجرائماإلرها 
حاالتالتحضيرلمثلهذهالجرائم .

المطلب الثاني:
الجهود العربية في مكافحة جريمة اإلرهاب
الفرع األول :التفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة 1998
صدرت هذه االتفاقية في القاهرة في أبريل عام1998بمقر األمانة العامة لجامعة الدول
العربيةبعدتظافرالدولالعربيةوتأكيدهمعلىضرورةمكافحةجرائماإلرهابمنخاللتحقيق
التعاون األمنيفيما بينهاحيث تمتحقيق بعض اإلنجازات من خاللتشكيلمكتب دائم لشؤون
المخدرات عام1950وتشكيل المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة عام1960
ومؤتمرقادةالشرطةواألمنالعربيعام1972ومؤتمريالداخليةالعربعام 1977و )1(_.1982
ومن أهم المبادئ التي تبنـتها هذه االتفاقية هي تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم
()2

اإلرهابيةباعتبارهذهالجرائمتهددأمناألمةالعربية.

ولقدعرفتهذهاالتفاقيةجريمةاإلرهاببأنها":كلفعلمنأفعالالعنفأوالتهديدبهأياً
كانتبواعثهأوأغراضه،يقعتنفيذاًلمشروعإجراميفرديأوجماعيويهدفإلىالقاءالرعببين
الناسأوترويعهمبإيذائهمأوتعريضحياتهمأوحريتهمأوأمنهمللخطرأوإلحاقالضرربالبيئة

()1كاطع،غسان،مرجعسابق،ص .138
()2االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب.مرجعسابق.الديباجة .
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أو بأحدالمرافقأواألمالكالعامةأوالخاصةأواحتاللهاأو االستيالء عليهاأو تعريضأحد
المواردالوطنيةللخطر )1(".
كماعدتهذهاالتفاقيةأيمنالجرائمالواردةفياالتفاقياتالتاليةمنالجرائماإلرهابية :
خ
ت،والموقعة بتاري 
ج -اتفاقية طوكيو ،الخاصة بالجرائم التي ترتكب على متنالطائ ار 
 1963/9/14
د -اتفاقيةالهايبشأناالستيالءعلىالطائرات،والموقعةبتاريخ .1970/12/16
ه -اتفاقيةمونتريـالالخاصة بقمع األعمال الموجهة ضد سالمة الطيران المدني والموقعة
بتاريح،1971/9/23والبروتوك ولالملحقبهاوالموقعبتاريح .1984/5/10
و -اتفاقيةنيويوركالخاصةبمنعالجرائمالتيترتكبضداألشخاصالمحمييندولياً والموقعة
بتاريخ .1973/12/14
ز -اتفاقيةاختطافواحتجازالرهائنوالموقعةبتاريخ .1979/12/17
ح -اتفاقيةاألممالمتحدةلقانونالبحارلسنة .1983
تعلىأهميةمكافحةجرائماإلرهابوالحدمنه،لذلكتوسعت
ثأنهذهاالتفاقيةأكد 
ويجدالباح 
بعلىسبيلالحصر،إنماعلىسبيل
فيتعريفجريمةاإلرهابولمتذكرأعمالوبواعثاإلرها 
المثالوذلكفي":أياًكانتبواعثهأوأغراضه"أيأنهالمتتطرقإلىالباعثإنمااعتبرتأي
عمليؤديإلىاختاللاألمنوإلقاءالرعبوترويعالناسمنالجرائماإلرهابية.
ببكافةصورهاانطالقاًمنالحفاظعلىالمجتمعاتمن
كماأدانتهذهاالتفاقيةأعمالاإلرها 
هذاالجرائموتكريساًللقيمالدينيةواإلنسانيةالتييتطلبالحفاظعليهامكافحةالجرائم )1(.
ب،مرجعسابق،المادة.2/1
()1االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرها 
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ب التيقدترتكببدوافع
التفاقيةبيانبعضجرائم اإلرها 
كما تضمنتالمادةالثانيةمنهذها 
التفاقيةمنقبيلالجرائم اإلرهابية ،وهيالجرائمالموجهة ضد
سياسيةوعلىالرغممنذلكعدتهاا 
صالمت متعين بحماية دولية
رؤساء الدول المتعاقدة وأولياء العهد وأوصيائهم،أواألشخا 
كالدبلوماسيين،كما اعتبرت جرائم القتل والسرقة التي ترتكب في الطرق العامةأووسائل
المواصالتمنقبيلاألعمالاإلرهابية،وعدتأيضاًأعمالتخريبالممتلكاتالعامةوالخاصةمن
الجرائماإلرهابية ،واعتبرت أعمال تصنيعأوتهريب المتفجرات واألسلحةأيضاً من قبيل الجرائم
اإلرهابية )2(.
ب بصورةعامةدونأنتحددأهدافووسائلهذه
نرىبأنهذهاالتفاقيةعرفتجريمة اإلرها 
الجرائمألنهيصعبحصرها،إالأنهاذكرتبعضالجرائمفيالمادةالثانيةمنهاألنهذهاألشكال
منالجرائمقد تكيفعلىأنها منقبيلاألعمالالسياسيةأوأنهاقدتكيف علىأنها منقبيل
الجرائم العادية التي تنظر أمام المحاكم النظامية،على سبيل المثال جرائم السرقةوالقتل الواقعة
علىالطرقالعامةوالتيتمذكرهافيالمادةالثانيةمنهذهاالتفاقية .
وبينتالمادةالثالثةوالمادةالرابعةمنهذهاالتفاقيةالتدابيرالتيعلىالدولاألطرافاتخاذها
فيسبيلمكافحةهذهالجريمة ،فالمادةالثالثةتضمنتوجوباتخاذالدولاألعضاءتدابيرالمنع
والقمع لمكافحة هذه الجريمة،أما المادة الرابعة فإنها تضمنت إجراءات يجب اتخاذها لتحقيق
صحجمالجريمةالدوليةومكافحتها،ومنهذهاإلجراءات( :)3
التعاونبينالدوللتقلي 

()1االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب،مرجعسابق،المادة.2/1
()2االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب،مرجعسابق.المادة .2
()3االتفاقيةالعربيةلمكافحةاإلرهاب.مرجعسابق.المادة.4
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أ .تبادلالمعلومات 
علىالدولاألطرافانتقومبتبادلالمعلوماتوجميعالبياناتالمتوافرةلديهاعنأيجريمة
إرهابيةترتكبعلىإقليمهاوتستهدفالمساسبالدولاألخرىومصالحها ،كماتتعهدالدولتبادل
المعلوماتفيمابينهاألجلمكافحةالجرائماإلرهابيةوالقيامباإلبالغعنأيمعلوماتتسهلكشف
الجريمةأوإيقافهاقبلوقوعهاأوتساهمفيالقبضعلىالمرتكبين .
ت
ب .التحريا 

على كل دولة أن تقوم بإجراء التحريات لمالحقة مرتكبي الجرائماإلرهابية السيما الفارين
وتحقيقالتعاونفيمابينالدولللقبضعلىمرتكبيهذهالجرائم .
ج .تبادلالخبرات 
ب
علىالدولاألطرافأنتقومبتبادلاألبحاث والدراساتالتيتسهمفيبيانظواهر اإلرها 
وأساليبالوقوفأمامها ،كماعلىالدولأنتتعاونفيمابينهالتشاركالخبراتوتقديمالمساعدات
ب .
الفنيةللعاملينفيمجالمكافحةاإلرها 
وتضمنتهذه االتفاقية فيالفصلالثانيمنهااإلجراءاتالقضائيةالتيتلزمالدولبإتباعها،
والمتعلقةبتسليمومحاكمةمرتكبيالجرائماإلرهابية،حيثتتعهدالدولبتسليمالمتهمينأوالمحكوم
عليهمبالجرائماإلرهابيةللدولالمطلوبالتسليمإليها وذلكوفقاًلشروطوإجراءاتمعينة .
ب
ثبأن هذه االتفاقية حققت تعاون واسع بين الدول للقضاء على جرائماإلرها 
ويرى الباح 
الدولية،من خالل تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم واالستفادة من الخبرات واإلبالغ عن أي
معلومات تتعلق بهذهالجرائمكمرحلةسابقةووقائيةلتفادي وقوعالجريمة،كما تضمنتإجراءات
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يجبإتباعهالتحقيقتعاونبينالدوللقمعهذهالجرائممنخاللالتعاونالقضائي وتبادلاألدل ة
وتسليمالمجرمينلمحاكمتهم .
الفرع الثاني :جهود المشرع األردني
بمنأولوياتالسياسياتالتشريعيةللعديدمنالبلدانإذتناولت
أضحىمكافحةجريمةاإلرها 
البلدان النص علىعقوبات هذه الجرائم وبيان أصول اإلجراءات الجنائية لمالحقة مرتكبيهذه
الداخليوالدوليالذيال

الجرائم وتحديدالمحاكمالمختصةفيمعاقبتهم وذلكللحفاظعلى األمن 
يتحققإالبتعاونالدولللحدمنالجرائمالعابرةللحدودوذلكيكونبااللتزامبالواجباتالدوليةالتي
تحققهذاالتعاون )1(.
ب وذلكالتزاماًباالتفاقيات
واتجه المشرع األردنيإلىإصدارعدةقوانينتعالججريمة اإلرها 
الدوليةوالتيوضعتأحكاماًلسنهذهالتشريعات .
ب فيقانونالعقوبات رقم  16لعام  1960وقانون
نص المشرع األردنيعلىجريمة اإلرها 
برقم55لعام .2006
منعاإلرها 
ب حاولفيهالتوسعفيهذهالجريمةبذكرالصو ر
أوردقانونالعقوباتتعريفاًلجريمة اإلرها 
المتوقعفيهاارتكابالجريمة .
بفيقانونالعقوباتاألردنياألمورالتالية )2(:
تناولتعريفجريمةاإلرها 
ب .
 -أيعمليعرضالمجتمعوأمنهللخطر،مهماكانتبواعثالعمليعدمنجرائماإلرها 

()1كاطع،غسان،مرجعسابق،ص.164
()2قانونالعقوباتاألردني،مرجعسابق،المادة.1/147
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ب منجرائمالخطر ،حيثتعدالجريمةتامةبمجردارتكابالسلوك وإن
 اعتبارجريمة اإلرها لميتمتحقيقنتيجةمادية،ألنهذهالجريمةتهددالمصلحةالمحميةللخطر .
ببين الناسأ واألعمال التي
 اعتبار األعمال التي تؤدي إلى ترويع المواطنينوإلقاء الرع ب .
تخلبالنظامالعامومنشأنهاتحقيقمثلهذااألثرمنجرائماإلرها 
ب .
 اعتبارالتعرضللمرافقالدوليةأوالبعثاتالدبلوماسيةوتعريضهاللخطرمنجرائماإلرها ب .
 اعتبارالقيامبأعمالتعرضالمواردالوطنيةواالقتصاديةللخطرمنجرائماإلرها  أي يعمل يهدفأويؤدي إلىتعطيل تطبيق الدستوروالقوانين واألنظمةيعد من جرائمب .
اإلرها 
 يعاقببذاتالعقوبةمنيقومباألعمالالمصرفيةالمشبوهةأيالتمويلللجهاتاإلرهابية .كمانصذاتالقانونعلىعقوبةالمؤامرةالرتكابجريمةإرهابيةفيالمادة  1/148والتي
تنص على "المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل من أعمال إرهابية،يعاقب عليهاباألشغال
المؤقتة" 
ب" يعاقب
وأوردالمشرعفي الفقرة الثانية من المادة148على عقوبةمرتكبيجريمةاإلرها 
باألشغالمدةالتقلعنعشرسنوات ،"...وقضتالمادةالثالثةمنذاتالمادةبعقوبةاألشغال
المؤبدةفيحالةإذانتجعنالجريمةأحداألمورالتالية )1(:
 إلحاقالضررولوجزئياًفيأيبنايةعامةأوخاصةأومؤسسةأوأيوسيلةنقل .التصاالتوأنظمةالحواسيبوشبكاتها .
 تعطيلوسائلا وقضتالفقرةالرابعةمنذاتالمادةبعقوبةاإلعدامفيالحاالتالتالية :
()1قانونالعقوباتاالردني،مرجعسابق،المادة.148
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 إذاادىالفعلإلىموتإنسان . إذاأدىالفعلإلىهدمبنايةبهاأشخاصولوكانالهدمجزئياً . إذاتمالفعلباستخدامالوسائلالمتفجرة .برقم55لعام2006فإنهجاءتماشياًمعالتطوراتالنوعيةفيارتكاب
أماقانونمنعاإلرها 
بكماأنهذهالقانونجاءوقائياًيهدفوجودهإلىمنعوقوعالجريمةبذاتهاحيثأنه
جرائماإلرها 
يعاقبعلىاألعمالالتحضيريةالرتكابهذهالجرائم .
تضمنت المادة الثالثة من هذا القانون ذكر األعمال التي تعتبرفي حكم األعمالاإلرهابية
وهي )1(:
 القيامبجمعاألموالألجلاستخدامهاللقيامبأعمالإرهابيةأوتقديمهالجهاتإرهابيةسواءتمالعملأمال .
 القيامبأعمالتهددأمنالمملكةأوتعكرصالتهابالدولاألخرىأوتعرضاألردنيينللخطر . االلتحاقأومحاولة االلتحاق إلىجماعات إرهابيةأ وتجنيد أشخاصأومحاولة تجنيدهملالنضمامإلىجهاتإرهابيةسواءداخلالمملكةأوخارجها .
 تشكيلأواالنتسابإلىجمعيةتهدفإلىارتكابأعمالإرهابية .الً .
 إنشاءأيمواقعالكرتونيةالستخدامهافياألعمالاإلرهابيةكالترويجلإلرهابمث  حيازة أو بيع أو استخدامموادكيميائية أو متفجرة أو متفرقعة أو مافيحكمهاكوسيلةللقيامبالعملياتاإلرهابية .
 االعتداءعلىحياةجاللةالملكأووليالعهدأوأحدأوصياءالعرش .()1قانونمنعاالرهاباألردنيلسنة،2006المادة.3
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ت .
 أيعمليهدفإلىإثارةعصيانمسلحأوتعطيلعملالسلطا  تشكيلعصاباتللقيامبأعمالاللصوصية .ونصتالمادةالسابعةمنذاتالقانونعلىالعقوباتالتيتوقععلىمرتكبياألفعالالسابق
ذكرهاسواءبقيتفيمرحلةالتحضير أو ارتكبتالجريمةتامةفإن المشرع تشددفيهذهالجرائم
حيثأنه عاقب علىاألعمالالتحضيريةإالانه تدرجفيالعق وبات وانتهج نهجالتفريدالعقابي
يالعقوبةاألنسبوفقاًلقناعتهالوجدانية )1(.
الذييضعحدأدنىوحدأقصىللعقوبةويتخذالقاض 
ب
هذافيمايتعلقبالجرائم اإلرهابيةالتيتقعداخلإقليمالمملكةأمافيمايتعلقبجرائم اإلرها 
التييرتكبهاالرعايااألردنيونخارجالمملكةاألردنيةفإنالمشرعأفردحكماًخاصاًبهمتحتعنوان
الصالحيةالشخصيةحيثتختصالمحاكماألردنيةبمعاقبةكلفاعلأردنييرتكبأيفعلجرمي
خارجالمملكةوذلكفيالمادة  10فيالفقرةاألولى منقانونالعقوباتاالردني الذيتنصعلى:
"تسريأحكامهذاالقانونعلىكلأردني""....ارتكبخارجالمملكةجنايةأوجنحةيعاقبعليها
القانوناألردني )2(."...
عنصاً في ذات القانون يتضمن تجريم االنضمام إلى الجماعاتاإلرهابية
كما وضعالمشر
حيثنصتالمادة118فيالفقرةالثالثةمنذاتالقانونعلىأن":يعاقبباالعتقالالمؤقتمدة
ال تقل عن خمس سنوات،من غادر المملكة بقصد االلتحاق بجماعات مسلحةأوتنظيمات
إرهابية ."...

()1قانونمنعاالرهاباألردني،مرجعسابق،المادة.7
()2قانونالعقوباتاألردني،مرجعسابق،المادة.10
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وتناولتذاتالمادةتجريمأفعالتجنيد أ و تدريباألشخاصداخلالمملكة أ و خارجهابقصد
االلتحاقبالجماعاتاإلرهابية .
بفيمحاولةمنهلوضعحدمن
ثبأنالمشرعاألردنيقدتناولتجريمأفعالاإلرها 
يرىالباح 
بالتي تقع داخلالمملكةسواءارتكبها
انتشارهذهالجريمة وتفشيها حيثأنهجرمأفعالاإلرها 
الرعايااألردنيين أو األجانبفيالدولةذلكوفقاًلمبدأالصالحيةاإلقليميةكماعاقبعلىأفعال
ب التيتقعخارجالمملكة والتييرتكبهاالرعايااألردنيونوذلكوفقاًللصالحية الشخصية،
اإلرها 
كماأنهجرمااللتحاقبالجماعات اإلرهابيةوهذههيأهممرحة إذ هوالتدبيرالوقائيالذييمنع
وقوعالجريمةمناألساس .
وبينتالمادةالثامنةمنقانون منعاالرهاب المحكمةالمختصةفيمعاقبةمرتبيهذهالجرائم
وهيمحكمةأمنالدولة )1(.
الً،
ثبأن المشرع األردني قدمثللاللتزامالدوليالذييقضيبمنعوقمعالجريمةأو
يرىالباح 
بفيالتشريعاتالجنائية .
ومثللاللتزاماتالدوليةالتيفرضتالمعاقبةعلىجريمةاإلرها 
الفرع الثالث :جهود المشرع المصري في مكافحة جريمة اإلرهابي 
بكمافعلالمشرعاألردنيفقد
لميفردالمشرعالمصريقانوناًمستقالًيعالجفيهجريمةاإلرها 
أوردتعريفجريمةاإلرهابفيقانونالعقوباتالعام كونهالقانونالشامللجميعالجرائم ،كماأن
قانون العقوبات يحوي جميع المبادئ العامة المطبقة على جميع الجرائم،حتى أنهلم يفرد لهذه

()1قانونمنعاالرهاباألردني،مرجعسابق،المادة.8
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الجرائمفصالً خاصاً،إنماأورد ذكر هذهالجريمةمع الجرائم األخرىواعتبرها نية خاصة ت ؤدي
بتشديدالعقوبةلهذهالجرائم )1(.
ب فيالمادة 86
عرفقانونالعقوباتالمصري رقم  58لسنة  1937المعدلجريمة اإلرها 
وتوسعفي استخدامالمصطلحاتكماأنهحاولأنيجمعكافةالصور واألهدافالتيقدترتكب
ب باعتبارهامنجرائمالخطر إذا ما
فيهاهذهالجريمة ،أيأنهاعتبرأنالجريمةتتصفباإلرها 
أحدثتالنتائجالتالية )2(:
 ترويعالمواطنينأوإلقاءالرعبفينفوسهم . اإلخاللبالنظامالعامأوتعريضأمنالمجتمعإلىالخطر .بإذااستهدفتاألمورالتالية :
كماأنالجريمةتتصفباإلرها 
 دورالعبادةواألماكنالتعليمية .ت .
 استهدافالبيئةأوسبلالمواصالتأواالتصاال  استهدافاألموالالعامةأوالخاصةواالستيالءعليها . تعطيلعملالسلطاتأوتعطيلالدستورأوالقوانين .وفي المادة/86أمكرر من ذات القانون عاقبالمشرعالمصري على إنشاء جمعياتأ و
هيئات تهدفإلىالقيام بتعطيلالدستورأوالقوانينأوتهدفإلى اإلضراربالوحدةالوطنيةأو
بمن الوسائل
االعتداء على المواطنين وتكون العقوبة اإلعدامأوالسجن المؤبدإذاكاناإلرها 
المستخدمةلتحقيقأغراضالجمعيةكمايعاقببذاتالعقوبةمنيمدالجمعيةباألسلحة ،كماشدد

()1كاطع،غسان،مرجعسابق،ص.165
()2قانونالعقوباتالمصري،مرجعسابق،المادة.86
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في عقوبة من يتولىزعامةأورئاسة هذهالهيئاتأ والجمعيات وشرعالعقوبةلكل م ينضمأ و
يروجإلىمثلهذهالجمعيات )1(.
وعاقبالمشرعالمصريبالسجنالمؤبدفيالمادة/86جعلىكلمنيسعىإلىجمعياتأ و
هيئات أو مقارتكونلدىدولأجنبيةأيخارجالبالد أو منتخابرمعهمللقيامبعملمنأعمال
بداخلمصرأوضدالدبلوماسيينأوالموظفينالمصريينالموجودينفيالخارج )2(.
اإلرها 
وعاقبفيالفقرة(د) من ذاتالمادةبالسجنالمشددعلىاالنضمامإلىجمعيات أو هيئات
إرهابية مقرهافيالخارج وتتخذ التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها وتكونالعقوبة السجن
شاركفيالعملياتالتيقامتبهاالهيئةوالغير

المؤبدإذاتلقىالجانيالتدريباتالعسكريةفيهاأو
موجههإلىمصر )3(.
يوالبحريبحيث
ونصتالمادة2/88منذاتالقانونعلىعقوباتخطفوسائلالنقلالبر 
ب وسيلة أ و إذا نشأعنالفعل
تكونالعقوبةهيالسجنالمؤبدفيحالةمااستخدمالجاني اإلرها 
ضر اًرأوجروحاً ألحد األشخاص وتكون العقوبة اإلعدامإذانتج عن الفعل وفاه أحد
األشخاص )4( .
_

كما عاقبالمشرعالمصري بعقوبة السجن المؤبد على جريمة الخطفأواالبتزاز للضغط
بوسيلة )5(.
علىالسلطاتفيالمادة88مكررمنذاتالقانونإذااستخدمالجانياإلرها 

()1قانونالعقوباتالمصري،مرجعسابق،المادة/86أمكرر.
()2قانونالعقوباتالمصري،مرجعسابق،المادة/86ج.
()3قانونالعقوباتالمصري،مرجعسابق،المادة/86د.
()4قانونالعقوباتالمصري،مرجعسابق،المادة.2/88
()5قانونالعقوباتالمصري،مرجعسابق،المادة88مكرر.
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بعلىأنهاجريمةمستقلة بلأنه
ثأنالمشرعالمصري لم يعامل جريمةاإلرها 
يرى الباح 
تناولذكرهاكوسيلةأوهدفقديرتكببالتناغممعجرائمأخرىبحيثشددالعقوباتالمذكورةلهذه
بأولتنفيذأغراضإرهابية .
الجرائمالعاديةإذاارتكبتبوسائلاإلرها 
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الفصل الخامس:

الخاتمة ،النتائج والتوصيات
تبين لنا اهتمام المجتمع الدولي بالحد من جريمة اإلرهاب وذلك لخطورتها
في ختام بحثنا 
وتأثيرها على األمن والسلم الدوليين حيث يتجلى هذا االهتمام بوجود قواعد دولية تجرم أعمال
اإلرهاب وتفرض على الدول اتباعها لمنع ومكافحة جرائم اإلرهاب وذلك بالنسبةللدول األطراف
والدول الغير أطراف في المعاهدات ذاتالشأنبالجرائم اإلرهابية،األمر الذي استتبعه إقرار
المسؤوليةالدوليةبنوعيهاالمدنية والجنائيةعلىعاتقالدولالتيلمتقومبواجبمكافحةالجرائم
اإلرهابية،ومنخاللهذهالدراسةتوصلالباحثإلىالنتائجوالتوصياتالتالية :

أولا :النتائج
يتمس األمن والسلم الدوليين لذلك
بمن الجرائم الت 
 -1اعتبرالمجتمع الدولي جرائماإلرها 
أولى اهتمامهبمكافحة هذهالجرائم العابرةللحدود وذلكفيضوءق ارراالجمعيةالعامة رقم
.1998/49
 -2تمثلتجهودالمجتمعالدولي فيمكافحةهذهالجرائم منخاللوجودأحكاموقواعددولية
ب وتكافحهامنخالل
كالقواعدالواردةفياالتفاقيات والمعاهدات والتيتجرمأعمال اإلرها 
حثالدولعلىاتخاذتدابيرمنعوقمعهذهالجرائم .
 -3تتحمل الدولاألطراف في المعاهدات واالتفاقيات المسؤولية الدوليةإذاخالفت أحكامها
المتعلقةبمكافحةالجرائماإلرهابية .
 -4تلزمالدولهبغير إرادتهابأحكام المعاهدات واألعراف الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم
اإلرهابية،نظ اًرلخطورةهذهالجرائموتأثيرهاعلىاألمنوالسلمالدوليين .
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 -5إنإلزام الدولة بغير إرادتها بأحكام القانون الدولي العام أم اًر ال يخلبسيادتها وال يعتبر
مساساًلهإذأنسيادةالدولةالمقيدةالتياقرهاالقانونالدوليالمعاصرتفترضبأنالدولة
تتحمل بعض االلتزامات الدولية والتي تمثل الحد األدنىللحفاظ على سالمة المجتمع
الدولي .

84

ثاني ا :التوصيات
بللحفاظعلىاألمن
 -1يوصيالباحثبضرورةالتزامالدولبواجبهافيمكافحةجرائماإلرها 
ب
والسلمالدوليينوذلكمنخاللاتخاذالسياسيةالجنائيةالرادعةالتيتجرمأعمال اإلرها 
كافة.
 -2يوصيالباحثبتطبيققواعدالمسؤوليةالدولية بشكلفعلي كوسيلةإللزامالدول بتطبيق
االتفاقياتالدولية،والعملعلىمكافحةالجرائماإلرهابي ة .
ب
 -3يوصيالباحثبضرورةإقرارالمسؤوليةالجنائيةعلىعاتقالدولةوفرضعقوباتتتناس 
وطبيعةالدولةبوصفهاشخصمعنوي .
 -4يوصي الباحث بضرورة إقرار المسؤولية الدولية عن الجرائماإلرهابية على عاتق الدول
ت الدوليةذاتالشأنبالجرائماإلرهابية فيحالتخلفتعن
التيلمتعلنقبولها للمعاهدا 
تطبيق أحكامهاعلى اعتبارها ملزمة للدول بغير إرادتها كونها تهدف إلى الحفاظ على
األمنوالسلمالدوليين .
 -5يوصيالباحثبضرورة حثالدول علىالتصديق واإلنضمامللمعاهداتالمتعلقةبالجرائم
اإلرهابية,وذلكلخطورةهذهالجرائموتأثيرهاعلىاألمنوالسلمالدوليين .
 -6يوصيالباحثبضرورة مبادرةالدولإلىاالنضماملإلنتربولوالتسليم بدورهفيمكافحة
بوذلكفيضوءقرارمجلساألمنرقم .2017/2396
اإلرها 



85

قائمة المصادر والمراجع
أولا :القرآن الكريم
ثانيا :الكتب
الحضرمي،عمرحمدان(.)2017جدليةالسيادةوالقانونالدوليفضاءاتالمطلقوقيوداإللتزام،
ط.1عمان:دارجريرللنشروالتوزيع .
حمدي،طارقعبدالعزيز(.)2008المسؤوليةالدوليةالجنائيةوالمدنيةعنجرائماإلرهابالدولي.
كتبالقانونيةودارشتاتللنشروالبرمجيات .

مصر:دارال
حمودة،منتصرسعيد(.)2012محكمةالعدلالدولية،ط.1اإلسكندرية:دارالفكرالجامعي 
الدسوقي،محمدعبدالرحمن(.)2012مدىالتزامالدولبغيرإرادتهافيالقانونالدوليالعام،ط
.1لبنان:منشوراتالحلبيالحقوقية .
سن(.)2010جرائم اإلرهاب في القانون الجنائي.مصر:دار الكتب
الربيعي،عامر مرعي ح 
ت .
القانونيةودارشتاتللنشروالبرمجيا 
السرحان،عبدالعزيز(.)1969القانونالدوليالعام.القاهرة:دارالنهضةالعربيةللنشروالتوزيع .
الطراونة،مخلدارخيص(.)2017القانونالدوليالعام،ط.17عمان:داروائلللنشروالتوزيع .

ط,1دارالمعارف,اإلسكندرية .
ت(.)2005األحكامالعامةفيقانوناألمم ,
الغنيمي،محمدطلع 
الفتالوي،سهيلحسن(.)2011اإلرهابالدوليوشرعيةالمقاومة.عمان:دارالثقافة .
الفتالوي ،سهيلحسن وربي ع ،عمادمحمد ( .)2020القانونالدولياإلنساني،ط  .4عمان :دار
الثقافةللنشروالتوزيع .
فريحات،ايمان(.)2012تسليمالمجرمينفياألردن.عمان:و ازرةالثقافة .
قاسم ،مسعدعبدالرحمن زيدان (.)2007اإلرهابفيضوءالقانونالدولي.مصر:دارالكتب
القانونيةودارشتاتللنشروالبرمجيات .

86

ب.عمان:دارالثقافة .
كاطع،غسانصبري(.)2011الجه ودالعربيةلمكافحةجريمةاإلرها 
المجالي ،نظامتوفيق( .)2020شرحقانونالعقوباتالقسمالعام ،ط .7عمان:دار الثقافةللنشر
والتوزيع .
يوسف ،حسنيوسف (.)2010القانونالجنائيالدوليومصادره،ط .2القاهرة:المركزالقومي
لإلصداراتالقانونية .
ثالثا :الرسائل واألطروحات الجامعية
الجندي،غسانهشامأحمدصدقي(.)2015دليلالحائرينفيالمسالكالوعرةللمسؤوليةالدولية،
ق،الجامعةاألردنية.
ط.1عمان:كليةالحقو 

بدراسة نقدية .كلية العلومالقانوني ة
حوريةوجودة وجليلة وهيام ( .)2007قانون مكافحةاإلرها 
واالقتصاديةواالجتماعية.متوفرفيالموقعاإللكتروني:الموقعhttps://maraje3.com:
سيف الدين ،زيناي( .)2020مبدأسيادةالدولةفيظلأحكامالقانون الدولي .أم البواقي ،جامعة
محمد العربي بن مهدي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،متوفر في الموقع

اإللكتروني .http://bib.univ-oeb.dz:
بالدولي.الجلفة:
عبد الجبار،مكاوي ( .)2020المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائماإلرها 
ق .متوفر فيالموقع اإللكترونيhttp://dspace.univ- :
جامعة زيانعاشور ،كليه الحقو 
 .djelfa.dz

عبد السالم ،مسعود (.)2019المسؤولية الدولية:العناصرواآلثار .مصر:المعهد المصري
ت.متوفرفيالموقعاإللكتروني https://eipss-eg.org:
للدراسا 

عبدالقادر ،ميثمشاكر (.)2019المسؤوليةالجنائيةالدوليةعنالجرائم اإلرهابية .بغداد :مجلة
ي:
العلوم القانونية ،كليه القانون .65-30,)4( 32 .متوفر في الموقع اإللكترون 
https://jols.uobaghdad.edu.iq

النذير،حميدة محمد (،)2019مفهوم السيادة في القانون الدولي العام ،الجلفة:جامعة زيان
ي:
عاشور ،كلية الحقوق والعلوم السياسية .متوفر في الموقع اإللكترون 

 http://dspace.univ-djelfa.dz

87

رابع ا :المجالت واألبحاث والدوريات
بوحوش ،هشام( .)2017أهم صور الجريمةاإلرهابية في التشريع األمريكي .مجلة العلوم
اإلنسانية،

(.)47

.134-123

متوفر

في

الموقع

http://revue.umc.edu.dz

ي:
اإللكترون 

ي القانونالدولي
ب الدولي-اسبابهوطرقمكافحتهف 
رمضان،عبدالحميدحسن( .)2016اإلرها 
والفقهاإلسالمي–دراسة مقارنة .مجلة كلية الشريعة بطنطا31.ص.1145متوفر في

الموقعاإللكترونيhttps://mksq.journals.ekb.eg :

بوالقانون الدولي اإلنساني ،مجلةالدفاعالوطني
بعلىاإلرها 
سليمان ،عصام( .)2004الحر 
اللبناني.49،متوفرفيالموقعاإللكتروني https://www.lebarmy.gov.lb:

سيف الدين ،أحمد (.)2011المسؤولية الدولية:ماهيتها وآثارها.مجلة الجيش اللبناني.318،
ي https://www.lebarmy.gov.lb:
متوفرفيالموقعاإللكترون 
خامس ا :التفاقيات
اتفاقيةنيويوركالخاصةبمنعالجرائمالتيترتكبضداألشخاصالمحمييندولياًلسنة 1973
اتفاقيةاألممالمتحدةلمكافحةالجريمةالمنظمةعبرالوطنيةلسنة 2000
اتفاقيةجنييفلمنعومعاقبةاإلرهابلسنة 1937
اتفاقيةالهايبشأناالستيالءعلىالطائراتلسنة 1970
اتفاقية طوكيو لسنة.1963متوفر في الموقع اإللكترونيfile:///C:/Users/direct:والموقع
اإللكتروني https://ar.wikipedia.org:
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة .1986متوفر في الموقع اإللكتروني:
http://hrlibrary.umn.edu
ب لسنة  .1999متوفر في الموقع اإللكتروني:
االتفاقية الدولية لقمع وتمويل اإلرها 
http://hrlibrary.umn.eduوالموقعاإللكتروني https://ar.wikipedia.org:

88

ب لسنة  .1998متوفر في الموقع اإللكتروني:
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرها 
 http://www.moj.gov.jo
النظاماألساسيلمحكمةالعدلالدولية.متوفرفيالموقعاإللكتروني https://www.un.org:
سادسا :القوانين
قانونالعقوباتاألردنيرقم16لسنة1960وتعديالته .
برقم55لسنة2006وتعديالته .
قانونمنعاإلرها 
القانونالمدنياألردنيرقم43لسنة1976وتعديالته .
قانونالعقوباتالمصريرقم97لسنة .1992
سابعا :ق اررات الجمعية العامة ومجلس األمن التابعة لألمم المتحدة
قرارالجمعيةالعامةرقم3034لسنة،1972الدورة27الصادرفي18كانوناألول.متوفرفي
الموقعاإللكتروني http://www.moqatel.com:
قرارالجمعيةالعامة،رقم83/56لسنة،2002الدورة،56الصادرفي28كانونالثاني.متوفر
فيالموقعاإللكتروني https://undocs.org:
قرارالجمعيةالعامة رقم 40/61لسنة  ،1985الدورة  42الصادرفي  9كانون األول .متوفرفي
الموقعاإللكتروني https://almeezan.qa:
قرار الجمعية العامة رقم73/11لسنة2018الصادر في تشرين الثاني .متوفر فيالموقع:
 https://www.interpol.int
قرار مجلس األمنرقم2396لسنة2017الصادر في21كانون األول .متوفر فيالموقع:
 https://www.un.org/securitycouncil
ثامنا :القواميس والمعاجم العربية
ابو سعود،أحمد ناصر .المسؤولية الدولية .قاموس الموسوعة السياسية .متوفر في الموقع
اإللكتروني https://political-encyclopedia.org:

