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 على ألامن والسلم ألاهلي 
ً
 جسيما

ً
يعتبر إلارهاب ظاهرة تهدد أمن إلانسانية وتشكل خطرا

والدولي في شتى أنحاء العالم، وما له من آثار سلبية على استقرار الحياة بسبب الرعب 

 الذي يتسبب به جّراء العنف املصاحب لألعمال الاجرامية التي تنتهك أسمى حق من حقوق 

 ،عدي على املمتلكات العامة والخاصإلانسان أال وهو الحق في الحياة، باإلضافة إلى الت

وعلى اعتبار أن القانون الدولي إلانساني هو النظام القانوني ألاساس ي الواجب تطبيقه في 

حاالت النزاع املسلح وهو الحامي لألشخاص واملمتلكات، ويرتكز القانون الدولي إلانساني 

 .القانون الجنائي الدولي ملحاكمة ألاشخاص الذين يقومون بأعمال إرهابية على مناهج

ويعتبر هذا القانون ملزم لجميع أطراف النزاع فهو يحظر التدابير وألاعمال إلارهابية في 

لنزاع احاالت النزاع املسلح، الذي يمكن أن يكون بين دولتين أو أكثر أو بين دولة وحركات التحرر الوطني وهذا في حالة 

 .املسلح الدولي، أما النزاع املسلح غير الدولي إما أن يكون بين دول وجماعات مسلحة أو قوات متمردة

فاستفحال ظاهرة إلارهاب زاد من قلق واهتمام املجتمع الدولي بهذه الظاهرة التي تخطت الصعيد الوطني إلى الدولي، 

 .لقادرة على التخطيط والتنفيذ لألعمال العدائية وإلارهابيةومع انتشار التنظيمات املمولة لإلرهاب بشكل كبير وا

من هنا جاءت فكرة املؤتمر املوسوم ب: إلارهاب في القانون الدولي إلانساني، ليتم التعرف على مدى فاعلية القانون 

، وكذلك السالح الدولي إلانساني في التصدي لإلرهاب وأعماله في حاالت النزاع املسلح وطرق مكافحة، والسعي إلى نزع

دور ألاطراف املتعاقدة واملحاكم الدولية املتخصصة للقضاء على هذه الظاهرة أو التقليل منها كونها تنتهك حقوق 

ويتمحور السؤال الرئيس ي للمؤتمر بما يلي: ما مدى فاعلية القانون الدولي إلانساني في الحد  .إلانسان وحرياته ألاساسية

 ؟النزاع املسلح إلارهاب في حاالت من ظاهرة

  :أهداف املؤتمر

 التعرف على مفهوم إلارهاب في القانون الدولي إلانساني. 

 التعرف كيفية تجريم القانون الدولي إلانساني لظاهرة إلارهاب. 

 مدى فاعلية ونجاعة آليات القانون الدولي إلانساني في الحد من ألاعمال إلارهابية. 

  إلارهاب من منظور القانون الدوليطبيعة آلاثار السلبية التي يخلفها. 

 :محاور املؤتمر

 .املحور ألاول: مفهوم إلارهاب في القانون الدولي إلانساني

 ما هية إلارهاب في القانون إلانساني الدولي. 

 التطور التاريخي لإلرهاب من خالل مصادر قواعد القانون الدولي إلانساني. 

  وتوصيفها في القانون الدولي إلانسانيالطبيعة القانونية لألعمال إلارهابية. 

 نجاعة وسمو القانون الدولي إلانساني على القانون الدولي لحقوق إلانسان. 

ديباجة 

 املؤتمر:
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  الدولية املتخصصة بما يتعلق باإلرهاباملحاكم. 

 القانون الدولي إلانساني ونزع السالح. 
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 في مؤتمرنا حول إلارهاب في القانون إلانساني. يسرنا أن نرحب بكم 
ً
 بكم جميعا

ً
 وسهال

ً
أهال

 في هذا املؤتمر الهام الذي يهدف إلى مناقشة أحد أهم التحديات التي تواجه املجتمع 
ً
جميعا

إن موضوع إلارهاب يمثل أهمية كبيرة للمجتمع الدولي، حيث  .الدولي اليوم، وهو إلارهاب

يشكل تهديًدا جسيًما على ألامن والسلم الدوليين، ويعرض حياة املدنيين للخطر. ومن هذا 

املنطلق، فإن القانون إلانساني يلعب دوًرا هاًما في التصدي لإلرهاب وحماية املدنيين من 

نأمل أن يساهم هذا املؤتمر في إثراء النقاش العالمي حول  .آلاثار السلبية التي يترتب عليها

رهاب وأهمية القانون إلانساني في مكافحته، ونشكركم على حضوركم ومشاركتكم في إلا 

  .هذا الحدث املهم

شارك في هذا املؤتمر خبراء ومتخصصون في مجال القانون الدولي والقانون إلانساني 

وإلارهاب، وتم مناقشة عدد من املواضيع املهمة التي تتعلق باإلرهاب في القانون إلانساني، 

ولية والوطنية ملكافحته، وحماية حقوق املدنيين مثل تحديد مفهوم إلارهاب وآلاليات الد

عرض املتحدثون في هذا املؤتمر  .واملساعدات إلانسانية في املناطق املتضررة من إلارهاب

نتائج أبحاثهم وتجاربهم ودراساتهم الحديثة في مجال مكافحة إلارهاب وحماية حقوق 

لتفاعلية وورش العمل إلانسان والعمل إلانساني. وسيتم تنظيم عدد من الجلسات ا

 كاننحن واثقون من أن هذا املؤتمر   .لتشجيع الحوار والتفاعل وتبادل آلاراء واملعلومات

فرصة مثمرة لتبادل الخبرات واملعرفة وتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة إلارهاب وحماية 

ات ؤتمر الحقوق إلانسانية، ونأمل أن يكون هذا املؤتمر بمثابة بداية لتنظيم مزيد من امل

مرة أخرى نتوجه  .والفعاليات الدولية لتبادل الخبرات واملعرفة حول هذا املوضوع املهم

خوات الكريمات بالشكر الجزيل والثناء الَحسن على مشاركتهم كارم وألا ألاإليكم أيها إلاخوة 

الشكر الجزيل ودعمهم للمؤتمر سواء بالحضور أو املساهمة في إثراء نقاشات املؤتمر، 

ب وجامعة بنغازي والشكر للجامعات التي شاركت في تنظيم املؤتمر وال سيما جامعة إ

 أعمالستاذ كريم املدير إلاداري للمركز الديمقراطي العربي على جهوده خالل موصول لأل 

عمار شرعان رئيس املركز الديمقراطي  س آخرا الشكر كل الشكر لألستاذوأخيرا ولياملؤتمر، 

العربي على ما يقدمه من دعم وتسهيالت والتي من شأنها أن تدعم النشاطات العلمية 

 وتعمل عل انجاحها.
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 إشكالية الخلط بين إلارهاب واملقاومة املسلحة

The problem of confusing terrorism with armed resistance 
 الجزائر/ جامعة تيارت/حورية دباك ط.د.

PhD, student.houriyya debak/University of Tiaret/Algeria 

 امللخص: 

 كثيرا ما يتم الخلط بين مفهومي إلارهاب واملقاومة املسلحة، سواء كان ذلك على مستوى التنظير أو على مستوى الواقع الدولي، وذلك بسبب

 دولية، إال أنه بالرجوع إلى القانون الدولي العام يتضح الاختالفالاختالف في الانتماءات السياسية وفي املصالح املتباينة بين ألاطراف ال

فبينما تستند املقاومة املسلحة في شرعيتها على مبادئ ميثاق ألامم املتحدة من خالل حق الشعوب في تقرير مصيرها والعمل على إنهاء 

 واثارة حالة من عدم الاستقرار منالدمار وإرعاب املواطنين يهدف إلى القتل و فكر عدواني قد إلارهاب إلى مبدأ الشرعية فهو تالاحتالل، يف

كما تصاعد الارهاب خالل من أجل تحقيق أهداف وغايات معينة خالل الاستعمال املتعمد للوسائل املادية أو املعنوية أو كالهما معا 

من النشاطات إلارهابية التي أصبحت ذات طابع لعديد باالسنوات ألاخيرة وأصبح مشكلة عاملية من خالل ما شهده مسرح ألاحداث الدولية 

ولهذا عالمي مما جعل منها جريمة عاملية تقف ضد مصالح الشعوب الحيوية وأمن وسالمة البشرية وحقوق وحريات ألافراد ألاساسية، 

ة لكل منهما املشابهلى توضيح الفرق بين املصطلحين من خالل توضيح كل مصطلح وتسليط الضوء على املصطلحات إ دراسةال ههدف هذت

 .بغية كشف الغموض والخلط الذي يشوب هذين املصطلحين

 إلارهاب، حق تقرير املصير، القانون الدولي إلانساني، هيئة ألامم املتحدة، الكفاح املسلح. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

the concepts of terrorism and armed resistance are often confused, whether it is at the level of cleaning or the level of 

international reality, this is due to the difference in political affiliations and divergent interests between the international 

parties, however by referring to international law, the difference becomes clear, while the armed resistance is based in its 

legitimacy on the principales of the charter of the united nations throut the right of peoples to self-determination and work 

to end the occupation,terrorism lacks the principle of legitimacy, as it is an aggressive ideology that aims to kill, destroy and 

terrorize citizens, provoking a state of instability through the deliberate use of material or moral means, or both in order to 

achieve certain goals and objectives, terrorism has also escalated in recent years and has becom a global problem, through 

the many terrorist activities witnessed by the international scene, which have become of a global nature, which made them a 

global crime, it stands against the vital interests of peoples, the security and safety of humanity, and freedoms of 

individuals,therefore this study aims to clarify the difference between the two terms by clarifying each terms and highlighting 

similar terms to them, in order to reveal the ambiguity and confusion of these twoterms. 

KeyWords: Terrorism, Self-determination, International humanitarian Law, United Nations body, armed struggle. 
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 مقدمـة:

يواجه العالم اليوم وخاصة الشعوب املستضعفة مشكلة كبيرة تتمثل في الخلط بين مفهوم إلارهاب واملقاومة املسلحة 

لعنف كعامل مشترك بين املصطلحين من أجل تحقيق مصالح معينة من طرف الدول الكبرى وذلك بتركيزها على ا

إضافة إلى وجود خلط نظري أو مفاهيمي يجعل من الصعوبة توضيح وتمييز كل مصطلح عن آلاخر خصوصا بسبب 

استخدام بعض الخطابات املتطرفة من قبل إلارهابيين لقضايا التحرر في العالم العربي خاصة، ما جعل الدول الكبرى 

 تخدم هذا ألامر كدليل على ارتباط إلارهاب بأعمال املقاومة املسلحة.تس

 مشكلة الدراسة:

نظرا لطبيعة البيئة الدولية الحالية والظروف املحيطة املتعلقة باالنتشار السريع للظاهرة الارهابية وتعدد أبعادها 

دول املقاومة املسلحة، وهو ما اعتبر كمبرر للووسائلها بما في ذلك القوة املسلحة التي تعتبر عامل مشترك بينها وبين 

ا سبق على ضوء مالكبرى اللصاق تهمة الارهاب بحركات املقاومة املسلحة في عاملنا العربي والاسالمي بشكل خاص، و

 ذكره إلى أي مدى يمكن التمييز بين إلارهاب واملقاومة املسلحة؟

 أهداف الدراسـة:

سباب التي تقف خلف إشكالية الخلط بين إلارهاب واملقاومة املسلحة، وذلك إلى الوقوف على ألا  دراسةال ههدف هذت

أن عملية الخلط كانت مقصودة في الكثير من ألاحيان من أجل توظيفها سياسيا بغية تحقيق مصالح معينة، ولهذا 

 يقوم هذا البحث بتوضيح كال املفهومين لرفع اللبس املؤدي إلى عملية الخلط بينها.

 راسـة:أهمية الد

الحالي  هما في الوقتضيع في وقتنا الحالي بسبب انتشار يعتبر كل من موضوع الارهاب واملقاومة املسلحة من أهم املوا

 يشوبهما.واللبس والخلط الذي 

 مناهج الدراسة: 

خاصة ال تم استخدام املنهج الوصفي في دراسة كل من الظاهرة الارهابية واملقاومة املسلحة من خالل ايجاد املفاهيم

بكل منهما، اضافة الى تحديد خصائص ومميزات كل منها، كما تم توظيف املنهج التحليلي بغرض تحليل إلارهاب 

 واملقاومة املسلحة وتسليط الضوء على أوجه التشابه والاختالف بينهما وما يميز كل منهما.

 :دراسةأجزاء ومحتويات ال

بحث إلى مبحثين، تناول املبحث ألاول إلارهاب الدولي بالتطرق إلى مفهومه، لإلجابة على إلاشكالية املطروحة تم تقسيم ال

أشكاله وأسبابه، إضافة إلى خصائصه وطرق مكافحته، أما املبحث الثاني فخصص لدراسة املقاومة املسلحة تعريفها 

 املسلحة.  والتطرق إلى املفاهيم املرتبطة بها ثم خصائصها ثم تم توضيح الفرق بين إلارهاب واملقاومة
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 املبحث ألاول: إلارهاب الدولي.

يعتبر مصطلح إلارهاب الدولي من املصطلحات الغامضة التي لم يتم الاتفاق حولها رغم الجهود املبذولة على الساحة 

 الدولية سواء من قبل املنظرين في العالقات الدولية أو حتى الدول والهيئات واملنظمات الدولية.

 إلارهاب الدولي.املطلب ألاول: مفهوم 

هناك العديد من املحاوالت في إيجاد مفهوم لإلرهاب الدولي منها ما هو فردي من خالل مجهودات املنظرين واملفكرين 

 ومنها ما هو جماعي في إطار دولي أو في إطار املنظمات والهيئات العاملية.

 أوال: التعريف اللغوي.

يرهب، إرهابا وترهيبا، ويقال أرهب فالنا: أي خوفه وفزعه، وهو نفس تشتق كلمة إرهاب من الفعل املزيد )أرهب(، 

املعنى الذي يدل عليه الفعل املضعف أو الثالثي )رهب(، أما الفعل املجرد من نفس املادة )رهب(، يرهب، رهبة ورهبا، 

 (82-82، الصفحات 8102)عطية،  فيعني خافه، ويقال رهب الش يء رهبة، أي خافه، والرهبة هي الخوف والفزع.

كما أن ألاكاديمية الفرنسية في قاموسها الصادر في العام السادس من الجمهورية الفرنسية حددت معنى "الرهبة" بأنه 

إلارهاب بأنه نظام نسق  0281( إال في ملحق سنة terrorismeنفعال السيكولوجي، ولم تورد ألاكاديمية مصطلح )إلا 

الذي ساد فرنسا خالل الثورة الفرنسية، ولتوضيح التفرقة بين هاتين الكلمتين وضعت ألاكاديمية الفعلين التاليين: 

(terrorifier الذي يعني جعله يضطرب رهبة، ومن هذا الفعل يشتق إلا )( سمterreur الذي يقابله في العربية إلارعاب )

سم ( الذي يعني فرض نسق الرهبة أو نظامها ومنه يشتق إلا terroriser)املجرد من كل معنى سياس ي واجتماعي، و

(terrorisme الذي يقابله في العربية إلارهاب بمعناه إلا ) جتماعي والسياس ي املعروف حاليا، وقد فسر معجم ألاكاديمية

، الصفحات 8181)بخاري،  هذه املفردة كاآلتي" رعب، خوف شديد: اضطراب عنيف". 0912الفرنسية املنشور عام 

24-22) 

 ثانيا: التعريف الاصطالحي.

بأنه استعمال العنف أو التهديد باستعماله من أجل إحداث  Terrorismلكترونية إلارهاب إلا Encartaتعرف موسوعة 

 جو من الذعر بين أناس معينين يستهدف مجموعات عرقية أو دينية أو حكومات أو أحزاب سياسية أو غيرها.

إلارهاب هو عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام، املوجه إلى دولة أو جماعة سياسية، والذي ترتكبه 

 (48، صفحة 8101)نواري،  جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية

 ويعرفه املعجم العربي الحديث على أنه" الحكم إلارهابي القائم على أعمال العنف ويلجأ إليه إلارهابي إلقامة سلطته.

 (049صفحة  ،8102)ولد و الصديق، 

لتشويه غتيال واأما املوسوعة السياسية فقد عرفت إلارهاب على أنه: " استخدام العنف غير القانوني أو التهديد به، كاإل 

 (82، صفحة 8102)عطية،  .والتعذيب والتخريب والنسف، بغية تحقيق هدف سياس ي
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بأنه " عملية رعب تتألف من ثالث عناصر، أوال فعل العنف أو التهديد باستخدامه، ثانيا ردة " Walterكما عرفه ولتر "

الفعل العاطفية الناجمة عن أقص ى درجات الخوف الذي أصاب الضحايا أو الضحايا املحتملة، وأخيرا التأثيرات التي 

 (20-21، الصفحات 8102)الحلو و الزبيدي،  تصيب املجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه ونتائج الخوف.

تعريفا لإلرهاب بأنه " كل عمل  0299/8112أما على مستوى الجهود الدولية فقد تضمن قرار مجلس ألامن الدولي رقم 

ل إثارة الرعب بين الناس، أو إجرامي ضد املدنيين بقصد التسبب في الوفاة أو الجروح البليغة أو أخذ الرهائن من أج

إكراه حكومة ما أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه، وكل ألاعمال ألاخرى التي تشكل إساءات ضمن نطاق 

املعاهدات الدولية املتعلقة باإلرهاب، وال يمكن تبريرها بأي اعتبار سياس ي أو فلسفي، أو إيديولوجي أو عرقي، أو 

 (22-28، الصفحات 8101)املساعيد، ديني".

 املطلب الثاني: أشكال إلارهاب وأسبابه.

 أوال: أشكال إلارهاب.

 تعددت أنواع إلارهاب وأحكامه وفقا ألشكاله وصوره وبواعثه ومصادره وهي بذلك تختلف:

 من حيث فاعله: أ.

تتبناه دولة من الدول أو جماعة من الجماعات التي تعمل لحساب تلك و  هو إلارهاب الذي تقوم بها إرهاب الدولة:.1

الدولة ضد دولة أخرى أو ضد جماعة أو أفراد داخل دولة أخرى للسيطرة عليهم وإخضاعهم، مستخدمة القوة 

 العسكرية بحجة محاربة إلارهاب.

الدولة باستخدام جميع أساليب القمع  : إلارهاب الذي تقوم به السلطة التي تتولى مقاليد الحكم فيرهاب السلطةإ.2

 بأنواعها املختلفة.

العمل إلارهابي الذي يقوم به الشخص لوحده أو مع مجموعة منظمة وذلك لتحقيق  إلارهاب الفردي/ الجماعي:.3

 هدف معين.

 ينقسم من حيث وقوعه إلى نوعين وهما:  من ناحية املحل:.ب

ر نشاطه على املجتمع الواحد أي يكون داخل حدود الدولة ويقوم به وهو إلارهاب الذي يقتصإلارهاب الداخلي: .1

 جماعة أو أفراد من رعايا تلك الدولة سواء كانوا ممثلين للسلطة أو بصفتهم الشخصية.

يؤدي إلى خلق حالة من التوتر والاضطراب في العالقات الدولية ويتميز بتعدد ألاطراف والضحايا لذا إلارهاب الدولي: .2

 دولي.يعتبر 

 ينقسم إلى: من ناحية الشكل:.ج

 : يمارسه الفريق املناهض للفكر من أجل تحقيق مصالح قوى خارجية أو رغبات سياسية معينة.إلارهاب السياس ي .1

 وهو إلارهاب الذي يمارس على الصعيد الداخلي باستخدام الضغوطات املالية. إلارهاب الاقتصادي: .2
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 إلارهاب الناش ئ عن عدم مساواة طبقات املجتمع.: وهو إلارهاب الاجتماعي.3

 باستخدام ألاسلحة والقوة العسكرية إلثارة الخوف والفزع إلجبار سكان الدولة على ش يء ما. إلارهاب العسكري: .4

 : استخدام القوة إلجبار طرف ما على عقيدة محددة.إلارهاب الديني .5

 : يستخدم فيه القوة النووية.إلارهاب النووي.6

-82، الصفحات 8109)جرار،  يدولوجيا وحرية الرأي والتعبير والفكر.وله عالقة بنوعية الفكر وإلا إلارهاب الفكري: .7

82) 

 ثانيا: أسباب انتشار إلارهاب.

 إن أسباب إلارهاب ودوافعه متنوعة ومتعددة وهي متشابكة ومتداخلة وتتمثل عموما في:

سنة، وعليه فإن مثل هذه  02من سكان العالم العربي تحت سن  %21إن أكثر من  البطالة وقلة فرص التعليم:.1

الشرائح تعد املستهدف الرئيس بثقافة التطرف والعنف خاصة وأن ظروف واقعهم املعيش ي والحضاري قد يسمح 

 (41، صفحة 8104)نصار،  بتسلل ألافكار الشاذة واملتطرفة.

 تأتي الدوافع السياسية نتيجة عدة أسباب منها: الدوافع السياسية: .2

 الصراعات املحلية الداخلية سواء كانت بين طبقات الشعب املختلفة أو بينهم وبين السلطة..أ

طن تمارسه عليهم وتهميش دور املواالسياسات غير العادلة التي تتخذها الدولة ضد مواطنيها والكبت السياس ي الذي .ب

 وتغييبه عن املشاركة السياسية.

: املوقف الحالي ملا يسمى بالنظام العالمي الجديد وعجز مجلس ألامن وتتمثل الدوافع السياسية الدولية لإلرهاب في

ف العالم وفي مختل الدولي من اتخاذ موقف قانوني أو أخالقي جاد إزاء ما يحدث من انتهاكات لبعض الفئات على مستوى 

املناطق، مما يؤدي إلى استخدام العنف من جانب هذه الفئات للدفاع عن وجودها إزاء حمالت إلابادة التي تتعرض 

 (22-28، الصفحات 8109)جرار،  لها.

تلعب العوامل الاقتصادية دورا مهما في توجيه سلوك إلارهاب عند ألافراد في املجتمعات  الدوافع الاقتصادية: .3

البشرية، فكثرة املشكالت الاقتصادية تؤدي إلى تدمير الحضارة، وتترك آثارها على عامة الناس في املجتمعات املختلفة، 

ة اقتصاديا أحدثت التماسك والترابط فالبناء الاقتصادي يسبب نمو عالقات اجتماعية معينة، فإذا كانت مشبع

الاجتماعي، وان كانت عكس ذلك ولدت السلوك العدائي والعنف، وبذلك يمكن حصر ألاسباب الاقتصادية الناشئة 

-29، الصفحات 8112)صباريني،  عن تنامي ظاهرة إلارهاب على صعيدين داخلي وخارجي، تتمثل العوامل الداخلية في:

24) 

ذلك أن السياسات الاقتصادية غير املتالئمة مع الواقع الاجتماعي للدولة، وتكون فجوة بين ألاغنياء والفقراء  التخلف:.أ

 مما يدفع بالفقراء إلى القيام ببعض ألانشطة إلارهابية نتيجة لذلك.
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حيث يكون الشباب العاطل عن العمل عرضة وهدفا سهال من قبل الجماعات الدينية املتطرفة أو  البطالة: .ب

 السياسية أو العصبية.

إن توزيع الثروة بشكل غير متوازن بين فئات املجتمع يؤدي إلى خلق حالة من الغضب والنقمة  سوء توزيع الثروة:.ج

 لدى فئة تجاه فئات أخرى.

تتعلق بسياسات الدول الخارجية بممارستها للضغوطات على الدولة  ي املجال الاقتصاديأما العوامل الخارجية ف

 إلتباعها سياسة معينة، وهو ما يولد العدوانية والصراع.

حسب الباحثين في ظاهرة إلارهاب يمثل العامل الاجتماعي أهمية كبيرة، حيث ترجع أسباب الدوافع الاجتماعية: .4

كفر بالقيم الاجتماعية الحاكمة للبيئة أو التمسك بالتقاليد أو العادات التي أصبحت توصف إلارهاب في نظرهم إلى ال

بالتخلف، فانتشر الشعور بالحقد والظلم الاجتماعي والديني والطبقي، ما أدى إلى سلوكيات منحرفة تميل إلى العنف 

 (22، صفحة 8102)العزاوي،  .والجريمة

 املطلب الثالث: خصائص الظاهرة إلارهابية ووسائل مكافحة إلارهاب.

 أوال: خصائص الظاهرة إلارهابية.

، 8102)عمراني،  هناك مجموعة من الخصائص تميز الظاهرة إلارهابية عن غيرها من الظواهر املتشابهة تتمثل في:

 (01صفحة 

يعتبر عامل أساس ي والسمة البارزة في العمل إلارهابي فيتمثل في جانبه املادي في استخدام القوة )التفجير،  العنف:.1

 الحرق........( وفي جانبه املعنوي في التخويف والترويع.

 من خالل ممارسة الضغط على طرف معين إلجباره على اتخاذ قرار معين أو امتناعه عنه. ذو بعد رمزي: .2

 تديره أطراف على قدر عال من الخبرة والتنظيم. يم:التنظ.3

 من أجل تحقيق ألاهداف.استخدام الوسائل املروعة:  .4

 ثانيا: وسائل مكافحة إلارهاب.

تتمثل وسائل مكافحة إلارهاب في الجهود الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة، من أجل مكافحة العمليات إلارهابية 

 حدود دولة واحدة.التي تتم على مستوى ضيق في 

 (22، صفحة 8112)صباريني،  وأهم الوسائل الخاصة ملكافحة إلارهاب هي:

محاكمة مرتكبي جرائم إلارهاب أمام القضاء الداخلي للدولة وتوقيع أشد العقوبات عليهم بجلسات علنية ليتعظ كل  .أ

 من تسول له نفسه بفعل كهذا.
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تقنين جرائم إلارهاب الدولي ووضع قوانين خاصة بكل دولة تتضمن مقدار العقوبة على كل من يرتكب أي فعل من .ب

 ألافعال إلارهابية، وبيان ألاعمال التي يعاقب عليها في هذا املجال.

 .كافحة إلارهابضرورة انضمام جميع الدول إلى الاتفاقيات الدولية التي تقيم نوعا من التعاون الدولي في مجال م .ج

اتخاذ إجراءات جماعية لعزل الدول التي من خالل سلوكها الثابت واملضطرد تشجيع إلارهاب الدولي بطريقة مباشرة  .د

 أو غير مباشرة.

القضاء على أسباب إلارهاب من تفرقة وتمييز عنصري بين الشعوب، والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول،  .ه

 وانتهاك حقوق إلانسان، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها...الخ.احتالل ألاراض ي 

إضافة إلى اهتمام وسائل إلاعالم بمكافحة إلارهاب عن طريق التغطية إلاعالمية للحد من ظاهرة إلارهاب من خالل كل 

ل مساحة الانترنيت التي تحت وسائل إلاعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة )التلفزيون وإلاذاعة والصحف(، وحتى عن طريق

، صفحة 8180)رزوق،  إعالمية كبيرة اليوم، حيث تضطلع وسائل إلاعالم على اختالفها بدور كبير في مواجهة إلارهاب.

42) 

 املبحث الثاني: املقاومة املسلحة.

 مفهومها وأهم خصائصها وسماتها والفرق بينها وبين إلارهاب الدولي.للحديث عن املقاومة املسلحة البد من التطرق إلى 

 املطلب ألاول: مفهوم املقاومة املسلحة واملفاهيم املرتبطة بها.

 أوال: تعريف املقاومة.

عرفها الدكتور "صالح الدين عامر" بأنها: "عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات املسلحة 

نظامية، دفاعا عن املصالح الوطنية أو القومية، ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم ال

يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية، أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت هذا النشاط 

 (811، صفحة 8102)رابحي،  فوق إلاقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا إلاقليم.

 ثانيا: مشروعية املقاومة في املنظمات واملواثيق الدولية.

لقد كفل القانون الدولي الحق في املقاومة باعتبارها حق طبيعي ومشروع للشعوب في حال تعرضها لالحتالل والعدوان 

 UN، وميثاق ألامم املتحدة Hague convention 0211الخارجي، وهذا ما جاء في املواثيق الدولية كاتفاقية الهاي 

convention  وقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة ،UNgeneral Assembly ،وغيرها من املواثيق والقرارات الدولية ،

، 8101)عزام،  كما أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها باستخدام كافة الوسائل بما فيها املقاومة املسلحة.

 (012صفحة 

يمثل حق الدفاع الشرعي أهم مظاهر حق البقاء الذي تتمتع به الدولة، وهو يعني رد الدولة بالقوة املسلحة على 

الاستعمال غير املشروع للقوة املسلحة الذي وجه ضدها من قبل دولة أخرى، ويعني هذا أنه يعد استعمال الدولة 
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عل دولي غير مشروع للقوة من قبل دولة ما، يتم للقوة املسلحة ضمن حالة الدفاع الشرعي حينما يسبق ذلك ف

 (21، صفحة 8102)أبوكريم،  استخدام القوة ضدها دفاعا عن النفس.

 ثالثا: حق تقرير املصير.

ة مجتمع ذو هويرغم عدم اتفاق قادة العالم على تعريف محدد لحق تقرير املصير إال أنه يشير في املجمل إلى حق كل 

جماعية متميزة مثل شعب أو مجموعة عرقية، بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياس ي املفضل لديه من 

أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة املجتمع اليومية، وهذا دون تدخل خارجي، كما عرفته املوسوعة البريطانية: 

ة الحكومة والنظام السياس ي والحضاري الذي تراه مناسبا الحتياجاتها"، كما " مبدأ يشير إلى حق كل أمة الاختيار بحري

عرفه قاموس مصطلحات القانون الدولي بأنه: "الصيغة التي إن انطبقت على دولة، تعني النية في احترام استقالل هذه 

 (21، صفحة 8102)أبوكريم،  الدولة.

 اومة املسلحة والحرب ألاهلية.رابعا: املق

تختلف املقاومة الشعبية عن الحرب ألاهلية من حيث الجهة التي يوجه ضدها نشاط كل منهما، فاملقاومة الشعبية 

تكون موجهة ضد عدو أجنبي يقوم باحتالل البالد وينتهك حرمة استقالل الدول، وعليه تختلف املقاومة املسلحة عن 

تندلع داخل الوطن الواحد بين الشعب ككل أو فئة معينة منه وبين النظام القائم، أو بين فئات الحرب ألاهلية التي 

 (820، صفحة 8181)بخاري،  من املواطنين تتنافس من أجل السيطرة على مقاليد الحكم، أو فرض واقع معين.

 سلحة.املطلب الثاني: خصائص املقاومة امل

 تتميز املقاومة املسلحة بمجموعة من الخصائص أهمها:

يعد استخدام القوة املسلحة أحد العناصر الرئيسية لقيام القوة املسلحة، ويعني  تتضمن عمليات قتالية مسلحة:.1

ذلك مباشرة القتال ضد العدو الذي تجري ضده املقاومة، وهذا الشرط ال يقلل من دور الجماعات السياسية غير 

ن من شروط املقاومة أن املسلحة، لكن قواعد القانون الدولي إلانساني تسري عادة عند قيام نزاع مسلح، ومن ثم فإ

تكون مسلحة، ومع ذلك فإنه في ظل الاحتالل يظل رجال املقاومة السلمية معنيين بموجب قواعد القانون الدولي 

نزي، )العنزي و الع .0121إلانساني بوصفهم مدنيين تحت الاحتالل، وهؤالء محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 (828، صفحة 8102

: يكون الاشتراك الواضح للمدنيين في املقاومة في إطار الجماعة إلاقليمية بحكم الروابط التاريخية النشاط الشعبي.2

 (810، صفحة 8102)رابحي،  والاجتماعية وحضارتهم املشتركة ويكون الهدف واحد.

تنشأ املقاومة املسلحة كونها رد فعل تلقائيا عند قيام جيش العدو باحتالل البالد، أو بشن تقوم ضد قوات محتلة:  .3

حرب عدوانية عليها، أو يحول دون حق الشعب في الاستقالل، فيقوم أفراد من الشعب بحمل السالح تلقائيا أو في إطار 

وجود عدو أجنبي، وهذا يعني أن الصراع املسلح الذي يقوم به بين قوات معين، وعليه فإن ما يميز املقاومة املسلحة هي 

 متمردة والسلطة الحاكمة يخرج من هذا املعنى.
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إن أفراد املقاومة املسلحة يلجئون لحمل السالح بناء على مشاعرهم الوطنية للتصدي ألي عدوان الدافع الوطني: .4

ليم املحتل مادام الدافع وراء مشاركتهم ليس املال أو املكاسب خارجي، ويجوز لألشخاص الذين يحملون جنسية إلاق

 املادية، بل املصلحة الوطنية املجردة.

رغم أهمية التنظيم لضمان احترام عادات الحرب إال أن القانون الدولي ال يشترط أن تكون املقاومة عنصر التنظيم:  .5

، 8102)العنزي و العنزي،  قاومة وإن كانت غير منظمة.املسلحة منظمة، فالقانون الدولي إلانساني يعترف بحق امل

 (822-822الصفحات 

 إن املقاومة الشعبية تستخدم السالح في وجه العدو، وتلجأ أيضا إلى أسلوب حرب العصابات. استخدام السالح: .6

 (810صفحة  ،8102)رابحي، 

 املطلب الثالث: الفرق بين إلارهاب واملقاومة املسلحة.

يرى اتجاه من الفقهاء أن معيار التفرقة بين إلارهاب واملقاومة يتمثل في أن القوة التي تستخدم إلارهاب يكون 

والابتزاز، وبالتالي يختلف عمن يحمل السالح لرد حق مسلوب أو وطن مستعمر، فالثائر  لهدفها الحصول على املا

 صاحب ضمير وإلارهابي فاقد ضمير.

وبالنسبة لهيئة ألامم املتحدة فقد اعتبرت ألاعمال إلارهابية غير مشروعة، أيا كانت الجهة املسئولة عنها أفرادا أو دوال 

دة الواليات رب بقياغقرير املصير، إال أنه برز في هذا الجانب اتجاهان اتجاه يتزعمه البينما أكدت على شرعية املقاومة لت

املتحدة ألامريكية الذي أخلط بين إلارهاب واملقاومة املسلحة والاتجاه الثاني الذي تبنته الدول الضعيفة الذي يرى 

ر املصطلحين ما أدى إلى تغيير وجهة النظ بضرورة التفرقة بين املصطلحين، وبهذا أصبح أمام أعضاء الهيئة خلط بين

 تجاه الحركات التحررية في العالم خاصة املقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية.

وفي املقابل نجحت بعض املنظمات غير الحكومية في تكريس أحقية املقاومة املسلحة حيث نجحت اللجنة الدولية 

اس ي من أجل تطوير القانون الدولي إلانساني املطبق على النزاعات املسلحة للصليب ألاحمر في عقد مؤتمر جنيف الدبلوم

 (014-019، الصفحات 8114)زيدان،  .0144املنعقد سنة 

 الاستنتاجات والتوصيات:

تدينه كل ألاطراف الدولية ويستنكره إن إلارهاب عمل جبان يستهدف إثارة الرعب ال يميز بين عسكري أو مدني ولهذا 

 القانون الدولي ويدعو ملكافحته بكل الوسائل.

أما املقاومة املسلحة فهي حق مكفول بموجب القانون الدولي إلانساني باعتباره أداة لطرد املحتل وممارسة الحق في 

 تقرير املصير وهو ما أكده ميثاق هيئة ألامم املتحدة.

رهاب واملقاومة املسلحة أدى إلى غموض مصطلح املقاومة املسلحة واعتبارها في بعض إن الخلط بين مصطلحي إلا 

ألاحيان عمل غير مشروع، وهذا ما أدركته العديد من الدول وخاصة الدول العربية التي تؤكد في كل مرة على ضرورة 

 التمييز بين املصطلحين لحفظ حق الشعوب في تقرير مصيرها.



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 22 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 إلارهاب واملقاومة املسلحة البد لألطراف الدولية من إتباع ما يلي:ولتوضيح الاختالف بين 

 دعم الجهود الدولية ملحاولة إيجاد تعريف دقيق وشامل لإلرهاب الدولي والتفرقة بينه وبين املقاومة املسلحة. -

ى ألاعمال إلارهابية معالجة إلارهاب الدولي من جذوره وذلك من خالل محاولة كشف أسباب لجوء ألافراد واملنظمات إل -

 سواء كانت أسباب اقتصادية أو سياسية أو غيرها.

 عدم خروج أعمال املقاومة املسلحة عن مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي إلانساني. -

ة ن التدخل في الشؤون الداخليدعم حركات التحرر في العالم وفق ما تمليه قواعد القانون الدولي بالطرق املشروعة دو  -

 للدول بناء على ميثاق هيئة ألامم املتحدة.

 املراجـــع:    قائمة  

دار الجندي للنشر  :القدس ،0، طتطور مفهوم املقاومة في الفكر السياس ي(، 8102) منصور، ،أبو كريم .0

 مركز الكتاب ألاكاديمي للنشر والتوزيع.: ألاردن والتوزيع.

جريمة إلارهاب الدولي ومشروعية نضال حركات التحرر الوطني: إقليم (، 8181) جميل علي، ،بخاري  .8

 املركز العربي للنشر والتوزيع.: مصر ، 0، طكوردستان نموذجا

الحقوق والعلوم مجلة ) ،إلارهاب واملقاومة املسلحة في ظل القانون الدولي املعاصر(، 8102)لخضر،  ،رابحي .3

 (.18)، 14، (إلانسانية

مجلة )، إشكالية الحضور إلاعالمي لألحداث إلارهابية: بحث في تجاذبات الرؤى(، 8180)كمال،  ،رزوق  .2

 (.18)، 00، (العلوم الاجتماعية وإلانسانية

  .دار الكتب القانونية: د ب ن، 0، طإلارهاب في ضوء القانون الدولي(، 8114)مسعود عبد الرحمان،  ،زيدان .2

  (.10)، 18، (مجلة العلوم الاجتماعية وإلانسانية)، إلارهاب الدولي(، 8112)غازي حسن،  ،صباريني .9

 ،توجهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي إلاسرائيلي(، 8101)شعث،  عبد الستار ،عزام .7

 .مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: ، لبنان0ط

إلارهاب واملقاومة املسلحة: املقاومة العراقية موقف القانون الدولي من (، 8102) حسين، ،العزاوي  .2

 ن.، د أنموذجا

التهديدات إلارهابية الجديدة في إفريقيا: دراسة في توظيف الظاهرة وتموضعها (، 8102)إدريس،  ،عطية .1

 .دار إلاعصار العلمي للنشر والتوزيع: ألاردن، 0، طالجيوبوليتيكي

مجلة القانون والعلوم ، )مقارنة(الجريمة املنظمة وجريمة إلارهاب )دراسة (، 8102)كمال الدين،  ،عمراني .11

 (.18)، 10، (السياسية

، املقاومة املسلحة في ظل قواعد القانون الدولي(، 8102)، رشيد حمد، العنزي عبد السالم حسين ،العنزي  .11

 (.12)، 12، ( مجلة البحوث القانونية والاقتصادية) 
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 دروب للنشر والتوزيع.  :، ألاردنإرهاب الفكر وفكر إلارهاب(، 8109) جرارأماني، ،غازي  .08

مركز  :، ألاردنجرائم إلارهاب في التشريع ألاردني والاتفاقيات الدولية(، 8101)موفق عيد فهد،  ،املساعيد .02

 الكتاب ألاكاديمي للنشر.

، 0، طاملعايير عند التطبيقمكافحة إلارهاب بين مشكلة املفهوم واختالف (، 8102)ولد الصديق،  ،ميلود .02

 .مركز الكتاب ألاكاديمي :، ألاردن0ج

 العربي للنشر والتوزيع.: ، مصرإلارهاب والجريمة الالكترونية(، 8104)غادة، ،  نصار .15

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. :، ألاردنالصحافة وإلارهاب في الجزائر(، 8101)نصر الدين،  ،نواري  .09

 ، إلارهاب في القانون الدولي: دراسة قانونيةمقارنة(، 8102)الزبيدي جالل خضير،  عزيز،نور الحلو حسن  .04
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 جميع أطراف النزاععلى القوة إلالزامية لقواعد القانون الدولي إلانساني 

The binding force of the rules of international humanitarian law on all parties to the 

conflict 
 الجزائر / جامعة ألاغواط / يحي غريبيد . 

Dr.  Yahia Ghribi / University of Laghouat /Algeria 

 الجزائر / جامعة ألاغواط / فاطمة الزهراء غريبي. د.  أ

Pr.  Fatima Zahraa Ghribi /University of Laghouat /Algeria 

 امللخص:

أن القانون الدولي إلانساني بدون احترامه والتقيد بأحكامه يصبح مجرد تعبير عن مبادئ مثالية وقواعد أخالقية، ومن ثمة يتعين  ال شك

وحيث أن أي انتهاك لقواعده من  على كافة الدول املساهمة في تطويره وتعزيزه بما لها من مصلحة عامة في تطوير واحترام ونشر قواعده،

حترام، أما من ناحية الالتزام بكفالة الاحترام، فيعني ال با الالتزام مس بطريقة أو بأخرى املجتمع الدولي بأسره هذا من ناحيةأطراف النزاع ي

احترام تضمن و أنه في النهاية على الدول سواء كانت طرفا في النزاع أم لم تكن طرفا فيه يجب أن تتخذ جميع التدابير املمكنة التي تكفل 

وبروتوكوليها  0121ألاربع لعام بينما يرى البعض أن إرادة واضعي اتفاقيات جنيف  .النزاع أطرافوبصفة خاصة الجميع  بلمن قالقواعد 

لم تنصرف إلى هذا املعنى، حيث ال يقصد فرض التزامات على الدول، لكن بالرجوع إلى ألاعمال التحضيرية التي  0144إلاضافيين لعام 

أن ألاطراف املفاوضة أشاروا على ألاقل لضرورة أن تبذل الدول كل ما في وسعها لكفالة الاحترام العام باملبادئ  تساهم في تفسيرها يتبين لنا

نسعى  ، وعلى ضوء ما سبقإلانسانية التي تقوم عليها الاتفاقيات، وهذا ما أكدته املمارسة الدولية على امتداد أكثر من نصف القرن ألاخير

على جميع أطراف النزاع، سواء انضمت لالتفاقية أم لم  القانون الدولي إلانسانيإبراز القوة إلالزامية لقواعد  من خالل هذه املداخلة إلى

 تنظم.

 الدولي إلانساني، إلالزام، الدول، املعاهدات الدولية، أطراف النزاع.القانون  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

There is no doubt that international humanitarian law without respecting it and adhering to its provisions becomes a mere 

expression of ideal principles and moral rules, and then all countries must contribute to its development and strengthening, 

with their general interest in developing, respecting and disseminating its rules, and since any violation of its rules by the 

parties to the conflict affects In one way or another, the entire international community has this in terms of the obligation to 

respect, but in terms of the obligation to ensure respect, it means that in the end, states, whether or not they are a party to the 

conflict, must take all possible measures to ensure and guarantee respect for the rules by all and in an equal capacity. 

Especially the parties to the conflict. While some believe that the will of the framers of the four Geneva Conventions of 1949 

and its Additional Protocols of 1977 did not deviate from this meaning, as it is not intended to impose obligations on states, 

but by referring to the preparatory work that contributes to its interpretation, it becomes clear to us that the negotiating parties 

indicated at least the need for states to exert It does everything in its power to ensure general respect for the humanitarian 

principles on which the conventions are based, and this has been confirmed by international practice over more than half a 

century ago. In light of the foregoing, we seek through this intervention to highlight the binding force of the rules of 

international humanitarian law for all parties to the conflict, whether they joined the Convention or not. 

Keywords: International humanitarian law, obligation, states, international treaties, parties to the conflict. 
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 مقدمة:

 Pacta sunt)للقانون الدولي إلانساني يكمن في احترام الدول ألاطراف مبدأ الوفاء بالعهد ال ريب أن أفضل تطبيق 

servanda) تتعهد باحترام   0144وبروتوكوليها إلاضافيين لعام  0121، ألن الدول بانضمامها التفاقيات جنيف ألاربع لعام

ي ألاول اتفاقيات جنيف ألاربع والبروتوكول إلاضافولى من املادة ألا تضفى  بنود هذه الاتفاقيات كل منها في إطار  واليتها، و 

طابعا خاصا على التزامات الدول ألاطراف كما تعتبرها من الالتزامات املوجبة على كل من في الدولة وفي جميع ألاحوال 

ميع ترامها في جتتعهد إلاطراف السامية املتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل اح" فجاء نص  املادة كالتالي: 

ألاحوال"، وعليه ترتب هذه املادة التزامين اثنين، ألاول )التزام باحترام( والثاني )التزام بكفالة احترام( الاتفاقيات الدولية، 

أما الالتزام باحترام فيعني أن الدول يتعين عليها القيام بكل ما في وسعها لضمان تطبيق القواعد املترتبة عن هذه 

 ن أجهزتها ومؤسساتها ومن طرف ألافراد الخاضعين لواليتها الوطنية.الاتفاقيات م

في مجموعها باإلنسانية، ومن ثمة فإنها تعد بمثابة قواعد معلنة ه القانون الدولي إلانساني تتصل قواعدوبالرغم من أن 

نون الدولي إلانساني ومقبولة، تسري على جميع الدول، كقواعد عرفية للقانون الدولي، وتجد القيمة العرفية للقا

 إال أن ،النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، حيث ينطبق على أصالتها في القانون إلاتفاقي والقانون الدولي العرفي

 تكون مهددة أكثر من غيرها بعدم الالتزام بها. ه قواعد

 إلاشكالية:

الفاعلية ومدى قدرة قواعد هذا القانون من فرض عاني من إشكالية ي القانون الدولي إلانسانيفإن  ضوء ما سبقعلى 

، أكان ذلك بسبب معطى السيادة ووقوفه في أحيان كثيرة عقبة في سبيل والالتزام بها احترامه على املخاطبين بأحكامه

تنفيذ، لفي تحقيق هذا ا ألطراف النزاعتنفيذ أحكام القانون الدولي إلانساني، أو كان ذلك راجعا لغياب إلارادة السياسية 

الوطنية  ريعاتالقانون الدولي إلانساني ضمن التش قواعدرغم أن التوصيات الدولية املختلفة تؤكد على وجوب تضمين 

ة إلزاميمدى  بحث فيإشكالية الدراسة تتمحور حول الوعلى هذا ألاساس فإن ألجل أكثر فاعلية ألحكامه وقواعده، 

 ؟على جميع أطراف النزاع القانون الدولي إلانسانيقواعد وأحكام 

 أهمية الدراسة:

ير وغالدولية  مع ما يحدث في عديد مناطق الصراع حيث النزاعات املسلحةتكمن أهمية الدراسة في تقاطعها الزمني 

لى لتضع ألامتثال وإلالتزام بقواعده عي، حكام القانون الدولي إلانسانواسعة النطاق أل نتهاكات وما تشهده من ا الدولية

 املحك.

 أهداف الدراسة: 

يتجه يث حيتمثل جوهر القانون الدولي إلانساني في الحماية التي يوفرها لألشخاص واملمتلكات أثناء النزاعات املسلحة، 

من حيث أغراضه وانشغاالته التي تنصب على حل املشكالت إلانسانية الناجمة عن سائر أوضاع النزاعات املسلحة 
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ومما هو مالحظ فإن هذه الاتفاقيات تضع قواعد عامة وعلى الدول ألاطراف فيها اتخاذ التدابير الدولية وغير الدولية، 

وهو ما جعلنا نتطرق لهذه الدراسة بهدف بيان الطبيعة النوعية  الالزمة على الصعيد الوطني حتى تضمن احترامها

 لصيغة القانونية الخاصة لقواعدهإبراز اتبين مفهومه وخصائصه و الخاصة لقواعد القانون الدولي إلانساني من خالل 

والتي تتجلى من جهة في الصفة آلامرة، ومن جهة أخرى في الصبغة التشريعية للمعاهدات الدولية املكونة لفحواه، ثم 

التطرق للطابع املطلق والشمولي لقواعده وذلك بالبحث في الطابع املطلق التفاقيات القانون الدولي إلانساني، ثم 

 .وسريان خطابه في مواجهة الكافة لشمولية

 املنهج املتبع:

املحور  :ينإلى املحوريين التالي دراسةمحل الدراسة اعتمدنا املنهجين الوصفي والتحليلي وقسمنا الالتساؤل لإلجابة على 

احترام إنفاذ الالتزام بعلى ، أما املحور الثاني نسلط الضوء فيه مفهوم القانون الدولي إلانسانيطرق فيه إلى تن ألاول 

 ألطراف النزاع. القانون الدولي إلانسانيقواعد 

 املحور ألاول: مفهوم القانون الدولي إلانساني:

تشكل اليوم فرعا جديدا من فروع  0144وبروتوكوالها إلاضافيين لعام  0121أصبحت اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

القانون الدولي العام والذي يسمي بالقانون الدولي إلانساني، أو قانون الحرب أو قانون النزاعات املسلحة، الذي هو 

ي تهدف أساسا إلى حماية ألاشخاص وألاموال وألاعيان وألاماكن عبارة عن مجموعة من القواعد العرفية واملكتوبة الت

التي ليست لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية، فالقانون الدولي إلانساني يحمي ألاشخاص الذين ال يشاركون في 

ثل ركة فيه مالقتال كاملدنيين وعمال إلاغاثة ورجال الدين والصحفيين، أو ألاشخاص الذين فقدوا القدرة على املشا

الجرحى والغرقى وأسرى الحرب، كما يبسط هذا القانون في حالة النزاعات املسلحة حماية لبعض ألاعيان كاملمتلكات 

 الثقافية وجميع ألاعيان املدنية ألاخرى. 

 :أوال : تعريف القانون الدولي إلانساني

سعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى وضع تعريف محدد للقانون الدولي الانساني، حيث أسفرت جهودها عن 

تعريفه بأنه "مجموعة القواعد الدولية املستمدة من الاتفاقيات الدولية والاعراف التي تهدف بشكل خاص مواجهة 

ير الدولية، والتي تقيد ألسباب إنسانية حق أطراف النزاع املشكالت الانسانية الناتجة من النزاعات املسلحة الدولية وغ

استخدام أساليب الحرب وطرقها التي تروق لها، أو تحمي الاشخاص وألامالك املعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا 

 (84، صفحة 8101)املجذوب، ألخطار النزاع". 

القانون شقين، أولهما قانون جنيف املختص بحماية ضحايا النزاعات من العسكريين الذين ومفاد ذلك يتضمن هذا 

توقفوا عن القتال، باالضافة الى الاشخاص الذين ال يشاركون فعال في العمليات العسكرية، وثانيهما قانون الهاي 

 (00، صفحة 0112)الزمالي، .املختص بإقرار حقوق املتحاربين أثناء الحرب
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وقد عطفت محكمة العدل الدولية إلى تعريف القانون الدولي الانساني خالل تعرضها ملشروعية التهديد باالسلحة 

، إذ عرفته بأنه "القانون الذي يتضمن القواعد املتصلة بتسيير الاعمال العدائية، 0119النووية أو استخدامها عام 

 اضعين لسطوة العدو.وحماية الاشخاص الخ

ومما سبق يمكن تعريف القانون الدولي إلانساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف إلى تقييد استخدام القوة في أوقات 

النزاعات املسلحة، وذلك بغية الحد من آثار العنف على املحاربين، وحماية الاشخاص الذين ال يشاركون في العمليات 

 (241، صفحة 8101)أحمد،  .العسكرية

 ثانيا: خصائص القانون الدولي الانساني :

إن تعريف القانون الدولي إلانساني أبرز العديد من الخصائص كونه يهتم باالنسان وحمايته أثناء النزاعات املسلحة 

 من جهة ، وبكونه أحد فروع القانون الدولي العام من جهة أخرى.

فمن جهة أولى ينحصر نطاق تطبيق القانون الدولي إلانساني، حال وجود حرب أو نزاع مسلح عسكري، سواء أكان 

 (222، صفحة 8119)طارق،  .عدة دول أو كان داخلياأو دوليا بين دولتين 

النزاع، وألاشخاص الذي توقفوا عن حمل السالح ألي سببب ومفاد ذلك أن القانون يولي الحماية إلى املقاتلين أثناء 

مد )أح .كان، كالجرح أو املرض أو ألاسر، هذا باالضافة إلى الاشخاص املدنيين من النساء والاطفال والشيوخ وغيرهم

 (028، صفحة 8112أ.، 

ون القانون الدولي إلانساني أحد فروع القانون الدولي العام، إذ أن القانون وتجدر إلاشارة هنا إلى إرتباط هذا ألامر بك

الدولي العام يهتم بعالقات الدول فيما بينها على كافة ألاصعدة، بينما القانون الدولي إلانساني يختص حال نشوء نزاع 

 زاعات املسلحة أو العمليات العدائية.مسلح، وذلك بغية حماية ألافراد وألاعيان من احتمالية وقوع ضرر عليهم جراء الن

القانون الدولي إلانساني يتميز بعدة خصائص، أولهما أنه يعد ذا طبيعة مختلطة، أذ وبناء على ذلك يمكن القول أن 

يتميز القانون الدولي إلانساني بأن أحكامه تستقى من قواعد القانون الدولي العام من جهةـ، وذلك تأسيسا على كونه 

، 8101)أحمد ع.،  .يتعلق بالدول، إذ أن مصادره تعود إلى ذات مصادر القانون الدولي من معاهدات وأعرافقانونا 

 (220صفحة 

 القانون من قواعد القانون الجنائي الدولي، إذ إن انتهاك تستقى الدولي إلانساني ضف إلى ذلك أن قواعد القانون 

 أو  إلانساني يحرك مسئولية الدول وألاشخاص، وذلك من خالل اللجوء إلى تحديد ألافعال كونها جرائم حربالدولي 

جرائم دولية من عدمه، ومن ثم تحديد العقوبات املقررة لذلك، وهذا ما سارت عليه محاكم نورمبورغ وطيوكيو، وعد 

 (012، صفحة 8119)محمد،  من النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.
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أنه ال مجال لتطبيق مبدأ املعاملة املثل، ألن املستقر عليه أن مبدأ املعاملة باملثل يسود في نطاق القانون الدولي ثانيها 

دأ أن هذا املبالعام، بحيث يستتبع تقاعس أو عدم تنفيذ أحد ألاطراف ملعاهدة تحلل الطرف آلاخر من التزاماته، أال  

 (228، صفحة 8101)أحمد ع.،  ال يسرى في نطاق القانون الدولي إلانساني.

ومفاد ذلك أن عدم التزام ألاطراف بقواعد القانون الدولي إلانساني ال يخول للطرف ألاخر التحلل من التزامه بالتقيد 

لقانون الدولي إلانساني تتسم باملوضوعية التي تعلى من إلانسان وتهدف إلى حمايته، إذ بها، ويرجع ذلك إلى أن قواعد ا

 (20، صفحة 8104)بيكته،  .أن جوهر القانون هو الحياة إلانسانية

على أن "أي انتهاك جسيم ملعاهدة لقانون املعاهدات  0191( من اتفاقية فيينا لعام 91وتأكيدا لذلك فقد نصت املادة )

متعددة ألاطراف من جانب واحد من أطرافها يعطي ألاطراف ألاخرى حق تعليق تنفيذ املعاهدة كليا أو جزئيا"، إال أن 

هذه القاعدة ال تنطبق على ألاحكام املتعلقة بحماية الفرد التي تتضمنها املعاهدات ذات الطابع إلانساني، ال سيما 

 تحظر أي عمل من ألاعمال الانتقامية ضد ألافراد الذين تحميهم الاتفاقيات. ألاحكام التي

وثالثها أن قواعد القانون الدولي إلانساني اتصفت بكونها ملزمة، إذ إن الدول ال يحق لها انتهاك قواعده أو أحكامه، كما 

الطابع الاتفاقي للقانون، حيث يتخذ  ال يخول لها الاتفاق على ما يخالف قواعده، والصفة إلالزامية تسود بالرغم من

الاتفاقيات شكال له، ذلك الن قواعده تعكس فكرة النظام العام الدولي، وهذا ما يستتبع اعتبار قواعده من القواعد 

-222، الصفحات 8101)أحمد ع.،  آلامرة التي ال يجوز مخالفتها من قبل الدول كافة، سواء انضمت لالتفاقية أم ال.

222)  

 على أطراف النزاع القانون الدولي إلانسانيقواعد املحور الثاني: إنفاذ الالتزام باحترام 

 اتفاقياتمن يظهر من خالل العمل الدولي وممارسة املنظمات الدولية وأحكام القضاء وأراء الفقهاء أن املادة ألاولى 

تتضمن قاعدة آمرة تجبر جميع الدول على الامتثال لقواعد القانون الدولي إلانساني بغض  0121جنيف ألاربع لعام 

النظر عن كونها طرفا في النزاع أو ليست طرفا فيه، ويضاف إلى ذلك أن هذه املادة تقض ي بموجبها بااللتزام باحترام 

 (10، صفحة 8114)إبراهيم،  .وكفالة احترام قواعد الاتفاقيات في جميع الحاالت

ة آلامرة تقتض ي منا التطرق إلى الصف إلانساني،لذلك فالحديث عن القوة إلالزامية التي تتمتع بها قواعد القانون الدولي 

لقواعده ثم إبراز الصبغة التشريعية لقواعد القانون الدولي إلانساني وبعدها الوقوف على مسألة شمولية خطاب 

 .قواعد القانون الدولي إلانساني

 الصفة آلامرة لقواعد القانون الدولي إلانساني: أوال:

إلى التخفيف من معاناة ضحايا النزاعات املسلحة كالجرحى واملرض ى والغرقى إن أحكام القانون الدولي إلانساني تهدف 

وأسرى الحرب واملدنيين، والدول هي املهنية بإنشاء قواعد القانون الدولي إلانساني والالتزام بتطبيقها وكفالتها، ومع 

نائية ومنفردة عن قواعد ذلك فالدارس لقواعده يقف عند حقيقة مفادها أن قواعد هذا القانون لها طبيعة استث
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القانون الدولي العام، على الرغم من اشتراكهما في نواحي كثيرة وتتجلى خصوصيتها في كونها تنصب على حل املشكالت 

إلانسانية في الحاالت غير العادية، الناجمة عن وضع الحرب، وسائر أوضاع النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على 

 إلى توفير الحماية ألفراد واملمتلكات وألاعيان. حد سواء التي تهدف

مرة طائفة القواعد آلا  تندرج ضمنوبالتالي فإن هذه القواعد نظرا لخصوصيتها ال تتجاوز الطابع التعاقدي كما أنها 

لو تحلل و التي ال يجوز مخالفتها وال حتى الاتفاق على مخالفتها، وعليه ال يجوز تعليق تطبيقها أو إيقاف العمل بها حتى 

بعض أطرافها من التزاماتهم ما دامت هذه القواعد تتعلق بالحماية إلانسانية، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الخامسة 

 سندرس الصفة آلامرة من خالل ما يلي: و ، 0191( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 91من املادة )

 آلامرة للقانون الدولي إلانساني: أ. الطبيعة

لقاعدة آلامرة هي القاعدة املقبولة واملعترف بها من املجتمع الدولي كقاعدة ال يجوز مخالفتها وال يمكن تغييرها إال ا

 بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العام لها الصفة ذاتها.

م  وعليه فإن قواعد القانون الدولي إلانساني قواعد آمرة ألنها تنظم موضوعا يتصل باإلنسانية ف
َ
 ال ي مجموعها، ومن ث

يدخل في إطار العالقات التبادلية بين الدول الذي يتسم بنسبية التطبيق وهذا ما قررته اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 

: "قاعدة تقبلها وتسلم بها ألاسرة الدولية بكافة دولها كمعيار 22إذ عرفت وبينت القاعدة آلامرة في املادة  0191لسنة 

نتهاكه وال يمكن تعديله إال بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام تكون لها نفس الصفة"، ثم جعلت املادة ال يجوز ا

 .: "ألاحكام التي تحضر الانتقام من ألافراد املحميين الواردة بمثل طبيعة هذه املعاهدات  تكون لها الطبيعة آلامرة"91

 (810، صفحة 8111)إسماعيل، 

وهو ألامر الذي أكده الفقه الدولي إذ يعتبر أن قواعد القانون الدولي إلانساني تندرج ضمن القواعد آلامرة التي ال يجوز 

مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها وقد تأكد ذالك صراحة في الفقرة الخامسة من املادة نفسها وفي الاتفاقية ذاتها حيث 

القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف بسبب طبيعتها آلامرة تختلف عن القواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية  تشير إلى أن

على ألاحكام  2إلى 0ال تنطبق أحكام الفقراتألاخرى وبالتالي ال يجوز  للدولة أن تعلق تطبيق الاتفاقيات إلانسانية، )

اهدات ذات الطابع إلانساني وبخاصة ألاحكام التي تحظر أي شكل من املتعلقة بحمايـة إلانسان املنصوص عنها في املع

 أشكال الانتقام من ألاشخاص املحميين بموجب هذه املعاهدات(.

وعليه يجب التأكيد على التحول في طبيعة البناء القاعدي ألحكام القانون الدولي العام املعاصر ، وكذلك ألامر بالنسبة 

، واعترافها 0191، بعد إقرار اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املبرمة  بين الدول سنة لقدر كبير من قواعده الشارعة

الصريح بفكرة القواعد آلامرة، وإدخالها لها في دائرة القانون الدولي، وبالتالي  فإنه بعد دخول الاتفاقية السالفة الذكر 

( كل معاهدة تكون لحظة إبرامها متعارضة مع 22ة )، أضحى باطال تأسيسا على نص املاد0121يناير  84حيز النفاذ في 

( من ذات الاتفاقية كل معاهدة 92قاعدة آمرة من قواعد  القانون الدولي العام وتعد كذلك الغية بمقتض ى ملادة )

 قائمة في حال تعارضها مع أية قاعدة آمرة جديدة من قواعد هذا القانون تنشأ مستقبال.
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أكدت على مبدأ سمو املعاهدات الدولية على القوانين الداخلية  0191والن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

وبالتالي فإن انضمام الدول يعد خطوة ألاولى لتعبير الدول عن رغبتها في الالتزام باالتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون 

الدعوة إلى الانضمام لهاته املعاهدات واملنظمات إلانسانية العاملية خاصة الدولي إلانساني، كما يعود الفضل لها في 

اللجنة الدولية للصليب ألاحمر التي ترعى تطور ونشر قواعد القانون الدولي إلانساني زمن السلم وتراقب تطبيقها زمن 

 (021، صفحة 8112)يازجي، النزاعات املسلحة. 

القانون الدولي إلانساني تعد امتداد للقانون الدولي لحقوق إلانسان زمن الحرب، هذا ألاخير الذي يتوقف وألن قواعد 

لي ، فإن القانون الدو ةالعمل بها بسبب الظروف الاستثنائية التي تنجم عن النزاعات املسلحة دولية كانت أم داخلي

الة لحقوق إلانسان، حيث أن الاعتبارات إلانسانية تقدم ألاساس املقنع إلقرار حماية فعإلانساني يصبح واجب التطبيق 

 (09، صفحة 81102-8102)عياش ي،  لقوتها إلالزامية.

 التعرض أيضا لحتمية الاعتراف القانون الدولي إلانسانيقواعد وفي ذات املنظور تستلزم مناقشة مدى قوة إلالزامية ل

 بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، وهو ما سنعالجه في ما سيأتي:

 العاملي:مبدأ الاختصاص الجنائي  .ب 

يقصد باالختصاص الجنائي العالمي ذلك املبدأ الذي تمنح بمقتضياته أي دولة حق ممارسة الاختصاص التشريعي 

ارتكبت في خارج إقليمها، واعتبرتها املجموعة الدولية مخلة باملصالح العمومية  والقضائي والتنفيذي في جرائم معينة

ألمم العالم وخرقا للنظام العالمي وتعتبر هذه التصرفات جرائم بمقتض ى قانون الشعوب ويعتبر من يرتكبها عدو للجنس 

 مح بوضح حد لإلفالت من العقابالبشري كما يجد مبدأ الاختصاص العالمي مبرر في أنه الوسيلة القانونية التي تس

، 1122)زازة،  .من جهة ومن جهة ثانية في تضامن ملواجهة الجرائم الدولية املرتبكة ضد الحقوق ألاساسية لإلنسان
 (262صفحة 

تستند هذه الاتفاقيات  ، بحيث0121ومبدأ الاختصاص العالمي منصوص عليه بشكل واضح في اتفاقيات جنيف لسنة 

التي وضعت لحماية املدنيين أثناء النزاعات املسلحة، إلى مبدأ عاملية الحق في مالحقة املتهمين بارتكاب الجرائم املنصوص 

( على التوالي من اتفاقيات جنيف ألاربع على 029( و)081( و)21( و)21عليها في تلك الاتفاقيات، حيث نصت املواد )

راف السامية املتعاقدة بان تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على ألاشخاص أن:" تتعهد ألاط

الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ... يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة املتهمين 

ا إذا فضل ذلك وطبقا ألحكام تشريعية أن يسلمهم إلى .. وبتقديمهم إلى محاكمة وطنية، أيا كانت جنسيتهم، وله أيض

  طرف متعاقد آخر ملحاكمتهم، ما دامت تتوفر لدى الطرف املذكور أدلة اتهام كافية لضد هؤالء ألاشخاص".

وعلى  الدولي إلانساني بقوة إلزامية أكبر على أرض الواقعقواعد القانون  أن تتدججومما ال خالف فيه أنه من أجل 

طراف النزاع، ال بد من تطوير مفهوم مبدأ السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي ليتماش ى مع واقع الحال جميع أ

الذي يعيشه املجتمع الدولي املعاصر، كما أنه ال بد من تطوير ودعم مبدأ الاختصاص العالمي، هذا ألاخير الذي يمنح 
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لجرائم ومرتكبيها بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية ألي دولة أن تباشر اختصاصها القضائي على بعض أنواع ا

 (88، صفحة 81102-8102)عياش ي،  ا.مرتكبيه

ونظرا لطبيعة الجرائم العاملية أو الشمولية، واملصلحة التي ترجوها الدول في سبل القضاء عليها ومكافحتها على النطاق 

القوانين العقابية التي تجرمها وبالرغم من كونها وطنية إال أنه تفتح الباب الختصاص الدولة على املستوى العالمي فإن 

العالمي بحيث يكون قانون العقوبات في مواجهتها قانونا جنائيا دوليا بمعنى أن الدولة تسمح لنفسها بممارسة 

 وحتى ولو كان الفاعل ال يحمل )إقليمية القوانين( مهااختصاصها على جرائم من هذا القبيل حتى ولو  وقعت خارج إقلي

)شخصية القوانين( فالعبرة بطبيعة هذه الجرائم واملصلحة العامة التي ترجوها الدول في سبيل القضاء عليها  جنسيتها

 (098، صفحة 8100)زازة،  .ومكافحتها على النطاق العالمي

تمارس الدولة اختصاصها على الجرائم التي يرتكبها ألاجنبي في الخارج تقع ضد سالمتها أو مصالحها أو رعاياها كما 

)زازة،  .)الاختصاص السلبي( )عينية القوانين( وكذا معاقبة الدولة ألاجانب على جرائم مرتكبة في الخارج ضد رعاياها

  (094، صفحة 8100

وما يمكن مالحظته فقد أقرت العديد من الدول مبدأ الاختصاص العالمي لصالح محاكمها الجزائية الوطنية كبلجيكا 

النوع  ي بهذااللبنانفقد أدرج التشريع اليمني ذلك، كما أخذ التشريع وإسبانيا وسويسرا وكندا أما على املستوى العربي، 

 01/0وكذا املادة ، 0119لعام  202ون العقوبات اللبناني املعدل بالقانون رقم من قان (82)من الاختصاص في املادة 

 (.82) من قانون العقوبات ألاردني التي تقترب إلى ما ذهب إليه القانون الجنائي اللبناني في مادته

لتي الجزائر على جملة الاتفاقيات ا ةمثل هذا املبدأ مكتفيا بمصادقابي العق هاملشرع الجزائري لم يتبنى قانون غير أن  

 228-81املعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي رقم  0119( من دستور 022تجرم هذه ألافعال دوليا والاعتداد بنص املادة )

ـــ  0228جمادي ألاولى عام  02املؤرخ في  يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الصادر في ج ر  8181ديسمبر  21املوافق لـ

التي تقض ي بأن املعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط املنصوص عليها في الدستور . 28عدد 

 تسمو على القانون. 

إن الجرائم العاملية هي جرائم عادية يتكفل القانون الجزائري الوطني بتنظيم أحكامها وتقرير العقوبات املختلفة ويفتح 

لشمولي إال أن هذا ال يعني أن الدول قد انفردت كل على حدة بتجريم أفعال في مواجهتها اختصاص قضاء الدولة ا

مختلفة ومتفاوتة واعتبارها جرائم عاملية، ولكن الحقيقة أن القانون الدولي هو الذي تكفل من ألاساس بتقريرها ووضع 

ك ص الشمولي عليها وذلأحكامها وحث الدول على تضمين تشريعاتها نصوصا في مواجهة هذه الجرائم، وفتح الاختصا

عن طريق الاتفاقيات الدولية التي تهتدي بها الدول في سياستها التشريعية في مواجهة هذا النوع من الجرائم بهدف 

 تحقيق العدالة الجنائية وتطوير جهود القوانين على مختلف ألاصعدة الوطنية وإلاقليمية والدولية.

العالمي من املبادئ الكفيلة إلضفاء الفاعلية على قواعد القانون الدولي  وبالتالي فإنه ما من شك أن مبدأ الاختصاص

إلانساني، لذلك تنصرف فاعلية هذا املبدأ إلى منع إفالت الجناة من العقاب بانتقالهم إلى بلد آخر عقب ارتكابهم 
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جتمع ككل زاء عليه نيابة عن املالجريمة، فكان ال بد أن تتولى الدولة التي تلقي القبض على املتهم بمحاكمته وتوقيع الج

حتى ولو شكل ذلك خروج عن قاعدتي إلاقليمية والشخص ي، اللتان قد تعجزان عن مالحقة الجناة ومالحقة مرتكبي 

 الدولي إلانساني. الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون 

تقلص على إثر هذا النظام  لذلك يصل ألامر إلى حد الخروج عن السيادة املطلقة، ال سيما أن مفهوم السيادة قد

العالمي الذي يتبرر بحاجة املجتمع الدولي إلى تلك القواعد القانونية الدولية لتنظيم املجتمع الدولي، ولتوفير مزيد من 

بالضرورة على تفعيل وزيادة القوة إلالزامية  ذاالحماية وألامن والاستقرار حاجة املجتمع الدولي، وبالتالي ينعكس ه

 (82، صفحة 81102-8102)عياش ي،  .انون الدولي إلانساني على حساب مبدأ السيادةلقواعد الق

 ثانيا: الصبغة التشريعية لقواعد القانون الدولي إلانساني:

ية الحركة املتحدة وبدا على إثر الحربين العامليتين ألاولى والثانية التي عانت من أهوالها البشرية وبإنشاء منظمة ألامم

بمفاهيم حديثة ذات صبغة  0121الدولية نحو التوجه لحماية حقوق إلانسان، جاءت اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

تشريعية تمثل تحوال جذريا في القانون الدولي إلانساني وتساهم في تطوير جانب هام في قواعده، ومن املستقر عليه في 

املعاهدة ال ينصرف إلزامها عادة لغير أطرافها، وتأسيسا على هذا الاستقرار ينبغي أن ال  الفقه القانوني بشكل عام أن

يتخطى سريان آثارها حدود العالقة القائمة بين أطرافها ويتجاوز إلى غير عاقديها، وهو مبدأ راسخ في قانون املعاهدات، 

بشأن قضية املصالح ألاملانية في سيليزيا العليا  14وفي هذا الصدد تؤكد محكمة العدل الدولية الدائمة في قرارها رقم 

، أن املعاهدة ال تعد قانونا إال بين الدول ألاطراف فيها، أي بين أطراف العقد املتعاهدة 0189مايو  82البولونية بتاريخ 

 فقط.

بدأ ن رضاه، تطبيق ملوعليه فإن املعاهدات كأصل عام، ال يمكن أن تكون مصدرا ألي حق أو التزام يترتب على الغير بدو 

نسبية املعاهدات، وهذه القاعدة ما هي إال تطبيق للمبدأ القاض ي بأن الاتفاق املعقود بين شخصين ال يمكن أن يضر 

( من الفصل الرابع 22غيرهما أو ينفعه. هذا وقد أشارت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات إلى هذه القاعدة في املادة )

ت بالنسبة للدول الغير بالنص على أنه: " ال تنش ئ املعاهدة حقوقا أو إلتزامات للدولة، أو التزامات املتعلق بآثار املعاهدا

 (82، صفحة 81102-8102)عياش ي،   للدولة الغير بدون رضاها".

غير أن املالحظ أنه ثمة طائفة من املعاهدات الدولية، تؤدي وظيفة النظام القانوني الدولي فتضاهي بذلك وظيفتها 

وظيفة التشريع الداخلي داخل الدولة، لذلك نجد البعض يستعمل لفظ التشريع الدولي، وينصرف هذا الاستعمال 

، التي تضمنتها الاتفاقيات القانون الدولي إلانسانياعد  ليدل على القوة إلالزامية لهاته القواعد، كما هو حال قو 

الدولية، وهنا تجدر إلاشارة إلى أن ميدان املعاهدات يعد من بين أهم ميادين القانون الدولي التي يمكن أن نلحظ فيه 

ن ي من القر تطور هذا القانون، ويتضح ذلك أمام تنامي الظاهرة الاتفاقية في العالقات الدولية، منذ النصف الثان

التاسع عشر الذي ظهر فيه نمط جديد من املعاهدات الدولية التي خرجت من رحم املؤتمرات الدولية، وبوجه خاص 

تلك املعاهدات التي أبرمت تحت رعاية املنظمات الدولية وكنفها، وهي التي تعرف باملعاهدات املتعددة ألاطراف، لذلك 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 33 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

ؤدي وظيفة ذات صبغة تشريعية أهلتها ألن تكون إلى جانب العرف مصدرا يرى  جانب من الفقه أن هذه املعاهدات ت

 رئيسيا لقواعد الشرعة الدولية في القانون الدولي.

وإزاء هذا التحول في وظيفة املعاهدة جرى العرف السائد بين الفقهاء إلى التفرقة بين نوعين من املعاهدات العقدية 

عندما تكون وسيلة إلنجاز عملية قانونية تعاقدية تتضمن التزامات محددة  والشارعة، وتوصف املعاهدة بكونها عقدية

يقتصر أثرها على أطرافها دون سواهم، بينما تأخذ املعاهدة وصف الشارعة عندما تتضمن قواعد قانونية اتفاقية 

في مركزها  عامة، تأتي في صيغة العمومية والتجريد، أي بوصفها قواعد موضوعية تخاطب الدول جميعا، وتماثل

، صفحة 81102-8102)عياش ي،   القانوني التشريعات في النظام القانوني الداخلي بغض النظر عن كونها طرفا أم ال.

82). 

وعليه يمكننا القول أن قيمة التمييز بين املعاهدات غايته ألاسمى لفت النظر إلى الصبغة التشريعية لطائفة املعاهدات 

العامة متعددة ألاطراف، من خالل مالحظة تطبيق هذه املعاهدات في العمل الجاري بين الدول وسريان آثارها دون 

وسائر اتفاقيات حقوق  0121ي تعد اتفاقيات جنيف إلانسانية لعام الاعتداد برضا ألاطراف وموافقة الغير، وبالتال

إلانسان املثل ألابرز على هذا النوع من املعاهدات، بما ينطوي عليه من مبادئ ومقاصد عامة في مواجهة الكافة. ذلك 

ا أو تي ال يجوز مخالفتهأن الفقه الدولي أكد على أن قواعد القانون الدولي إلانساني تندرج في طائفة القواعد آلامرة ال

الاتفاق على مخالفتها، فبعد أن ذكرت إمكانية التحلل من الالتزامات التي تتضمنها املعاهدات املتعددة ألاطراف في حال 

إخالل أحد أطرافها بالتزامات املعاهدة، أشارت إلى أنه يستثنى من ذلك النصوص املتعلقة بحماية الشخصية إلانسانية 

 .(84-89، الصفحات 81102-8102)عياش ي، لي إلانساني. في القانون الدو 

مما سبق، يستطاع القول أنه بالرغم من أن قواعد القانون الدولي إلانساني قد اتصفت في بدايتها بكونها قواعد 

ن إلى الاتفاقيات الدولية، وهذا ما يعرف تعاهدية قائمة على تبادل نسبي، بحيث تطبق قواعده على ألاطراف املنضمي

 (92، صفحة 8101)العنكبي،  .0114بشرط الاشتراط الكلي، الذي تضمنه اتفاقية الهاي 

والبروتوكولين  0121إال أن هذا الطابع التعاهدي ذو التبادل النسبي لم يستمر طويال، إذ بموجب اتفاقيات جنيف 

القانون الدولي إلانساني إلى قواعد شاملة ومطلقة وقابلة وقواعد القانون الدولي، تحولت قواعد  0144لعام يين إلاضاف

  للتطبيق على الكافة، وذلك حتى ولو لم يكن عضوا في الاتفاقية، بحيث ال يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها.

قيات جنيف وقانون الهاي تلتزم بتعديل تشريعاتها الوطنية بحيث تتالءم وهنا وجب التنويه إلى أن الدول بموجب اتفا

تمكن كي ت ولعل أول التزام يقع على عاتقها هو احترام وكفالة احترام أحكام وقواعد هذا القانون،مع الالتزامات الدولية، 

ورة سانية، باإلضافة إلى ضر بموجب تشريعاتها الوطنية من عدم إلافالت من العقاب على من يرتكب انتهاكات ضد إلان

 .ملعنيةألافراد االقانون الدولي إلانساني من أجل ضمان حسن التنفيذ وتطبيق من قبل كافة إلتزام الدول بنشر قواعد 

 (021، صفحة 8112)يازجي، 

 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 34 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 :لجميع أطراف النزاع القانون الدولي إلانساني شمولية خطاب: لثاثا

قواعد القانون الدولي إلانساني، التي يظهر فيها الطابع املطلق لقواعد الحماية أدت إلى التسليم ال اختالف أن طبيعة 

بشمولية خطاب قواعده، وسريانها في مواجهة الكافة،ذلك أن أصل وجودها يصبوا ألغراض إنسانية الرامية لحماية 

والقيم التي تستهدف حمايتها من خالل اتفاقيات جنيف، احتلت قواعدها مرتبة الفرد في النهاية، ونظرا ألهمية املصالح 

أعلى من غيرها، ليس باعتبارها من القواعد آلامرة أو قواعد النظام العام فحسب، بل باعتبارها من قبيل القواعد 

اشر تالي يتاح للفرد أن يبالسارية في مواجهة الكافة أيضا ، حيث تسرى في مواجهة جميع أعضاء املجتمع الدولي، وبال

دعواه في مجال املطالبة بالحماية حتى وإن لم تمسه الانتهاكات بصفة شخصية، وهذا ما عبرت عنه املادة ألاولى املشتركة 

، الذي تضمن حكما يعد بمثابة نواة لنظام املسؤولية الجماعية، حين أشار إلى 0121من اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

 (81، صفحة 81102-8102)عياش ي،  فالة احترام الاتفاقية في جميع ألاحوال.ضرورة احترام وك

ونذكر على سبيل املثال الفتوى الصادرة من محكمة العدل الدولية في الطلب املقدم إليها بشأن مشروعية التهديد 

، والذي ورد فيه على أن عدد كبيرا جدا 0119يوليو  12باستخدام ألاسلحة النووية أو استخدامها الرأي الصادر بتاريخ 

بيق أثناء النزاع املسلح، تعد أساسية جدا إلى الحد الذي يوجب على قواعد القانون الدولي إلانساني الواجبة التطمن 

جميع الدول احترام هذه القواعد ألاساسية سواء كانت صدقت على الاتفاقيات املتضمنة لها أم لم تصدق عليها، على 

 .اعتبار أن هذه القواعد أصبحت أيضا من بين قواعد القانون الدولي العرفي التي ال يجوز انتهاكها

وبالتالي إن عدم جواز انتهاك حرمة قواعد القانون الدولي إلانساني، سواء تلك التي أقرت في جنيف أو التي أقرتها 

اتفاقيات الهاي مرده إلى كون هذه القواعد تقوم على أساس مبدأ التوفيق بين الاعتبارات إلانسانية من ناحية 

 ومقتضيات الضرورة العسكرية من ناحية أخرى.

يوليو  84دت ذات املحكمة في قضية ألانشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل نيكاراجوا في حكمها الصادر في كما أك

، بحيث رأت املحكمة أن القواعد املبينة في املادة الثالثة املشتركة في اتفاقيات جنيف ألاربع املطبقة على النزاعات 0129

حالة، فالواليات املتحدة ألامريكية ملزمة باحترام الاتفاقيات وبكفالة املسلحة غير  الدولية، ينبغي أن تطبق في هذه ال

احترامها، وهي بذلك ملزمة بعد تشجيع ألاشخاص أو الجماعات املشتركة في النزاع في نيكاراجوا على انتهاك أحكام املادة 

فة ألاحوال يالحظ أن هذه ألاحكام الثالثة، وهذا الالتزام مستمد من املبادئ العامة للقانون الدولي إلانساني، وفي كا

، صفحة 81102-8102)عياش ي، القضائية يرتكز على الالتزام باالمتناع عن تشجيع انتهاكات القانون الدولي إلانساني. 

21) 

أن " هذه القواعد للقانون  8111يناير  02كما جاء في حكم املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة الصادر في 

التزامات متبادلة بين الدول، أي التزامات تتحملها دولة قبل دولة  –بحكم طابعها املطلق  –الدولي إلانساني ال تفرض 

أخرى، وإنما تفرض باألحرى من قبل املجتمع الدولي في مجموعه، ويترتب على ذلك أن كل عضو من املجتمع الدولي له 

 في احترام هذه القواعد ومن ثم له حق قانوني في املطالبة باحترام هذه الالتزامات. مصلحة قانونية
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وعليه فقواعد القانون الدولي إلانساني، هي ألاولى بالتنفيذ والتطبيق، على الرغم من أنها نشأت باتفاق الدول، إال أنها 

الدولية، وحري بالذكر أن شمولية خطاب تفرض عليها قيدا في سن تشريعات تخالف ما تعاقدت عليه في املعاهدات 

قواعد القانون الدولي إلانساني في مواجهة الكافة يترتب عليه التزام الدول دون إرادتها بقواعده، إلرتباط هذه القواعد 

( من البروتوكول إلاضافي 21، وهذا ما أكدته املادة ) (21، صفحة 81102-8102)عياش ي،  بالحماية املقررة لإلنسانية

 على الوسائل التي تتخذها الدول تنفيذا اللتزاماتها بصفة عامة على النحو التالي:0114ألاول لعام 

تتخذ ألاطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة إلاجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها بمقتض ى الاتفاقات 

 وهذا البروتوكول.

تصدر ألاطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع ألاوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقات وهذا البروتوكول 

 كما تشرف على تنفيذها.

 القانون الدولي إلانساني يهدف إلى فرض حماية قانونية لإلنسان خالل النزاعات املسلحة،وعلى ضوء ما سبق يتضح أن 

وهو بذلك يخاطب الدول، كما أنه يخول ألافراد حقوقا، إذ أنه بالرغم من الطابع الدولي للقواعد، إال أن مقصدها 

 (229-222، الصفحات 8101)أحمد ع.،  الحقيقي يتمثل في حماية إلانسان.

 خاتمة:

لحقين بها لعام والبروتوكولين امل 1949عقود من الزمن شكلت اتفاقيات جنيف ألاربع لعام  ما يقارب سبعة على مر 

الدعامة ألاساسية لقواعد القانون الدولي إلانساني، هذه القواعد التي لن تكون لها أية قيمة إال إذا تم الالتزام  0144

واعد قع على عاتق كافة الدول باعتماد تدابير لتنفيذ قالتزام واضح وصريح يبها واحترامها وتطبيقها في الواقع العملي، ب

  .القانون الدولي إلانساني وتطبيقها، والتي ُينظر على أنها لها دور وقائي يحول دون وقوع انتهاكات جسيمة ألحكامه

وكفالة  حتراماوانطالقا من هذه النقطة بالذات سعينا أن نثير في إشكالية الالتزامات التي تقع على عاتق الدول في سبيل 

غيرها و  قواعد القانون الدولي إلانساني، ألجل ترسيم قواعد القانون الدولي إلانساني ضمن القوانين الوطنية احترام

ا سبق وممفي مضامين ومفاهيم هذا القانون الذي بات يفتقر للضمانات،  مجاالت واملمارسات في ظل التحول الحاصل

 لتالية:ا النتائجوليس اختياري، وهو ما نعرضه في  إلزامييستطاع القول أن قواعد القانون الدولي إلانساني لها طابع 

  تخضع ملبدأ املعاملة إن قواعد القانون الدولي إلانساني تشتمل على قواعد آمرة من النظام العام الدولي، وال

 باملثل، كما أنها ملزمة للكافة ألنها تستهدف حماية املجتمع إلانساني بأسره.

 .تعتبر قواعد القانون الدولي إلانساني ملزمة لجميع أطراف النزاع حتى تلك الدول غير طرف في إتفاقياته 

 عاتها الوطنية.يتوجب على كافة الدول تضمين أحكام ومبادئ وقواعد هذا القانون في تشري 

  في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية تؤمن بضرورات احترام القواعد إلانسانية املنظمة للنزاعات املسلحة

 في تنفيذ أحكام القانون الدولي إلانساني. الدولية وغير دولية، يجب التخلي عن املفهوم التقليدي واملطلق للسيادة

 التالية:  بالتوصياتبعها وعلى ضوء نتائج الدراسة وما انعكس منها نت

 .ضرورة التزام كافة أطراف النزاع بتطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني تنفيذا لاللتزامات الدولية 

  بتفعيلها من خالل انضمام كل الدول إلى  قواعد القانون الدولي إلانسانيضرورة التزام الدول باحترام

 . إلانسانيالقانون الدولي الاتفاقيات الدولية الخاصة ب
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  ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة إلدماج أحكام القانون الدولي إلانساني في صلب القوانين الداخلية

واملعاهدات الدولية ألاخرى ذات الصلة في  0121للدول مع إدراج الجرائم الدولية الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 

 تشريعاتها الجزائية الوطنية.

 الدول الاختصاص الجنائي العالمي في محاكمها الوطنية من خالل النص عليه في تشريعاتها  ضرورة إدراج

 الوطنية، بغية كفالة احترام القانون الدولي إلانساني من خالل تعقب ومالحقة منتهكيه وطنيا ودوليا.

 ية.م العسكرية واملدنضرورة قيام كافة الدول بنشر قواعد القانون الدولي إلانساني وإدراجه في مناهج التعلي 

  يذ ملتابعة تنفمن قبل ألامم املتحدة أو منظمة دولية حيادية تعمل في املجال إلانساني تكليف لجنة خاصة

 القانون الدولي إلانساني للعمل على "وضع دليل تجميعي للقوانين النموذجية ذات الصلة بالقانون الدولي إلانساني".
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 ”دور املصارف إلاسالمية في مكافحة تمويل إلارهاب

The role of Islamic banks in combating terrorist financing 

 / الواليات املتحدة ألامريكيةسوتاينيالجامعة إلاسالمية بم /د. هيام سامي الزعبي

Dr.Heyam Sami Alzobui/ Islamic University of Minnesota-USA 

 :امللخص

 لإلرهاب، وهي ج
ا

يمـــة ر إن توفير الدعم املالي أو املادي ملن يقومون بأعمال تخريبية أو إجرامية لتنفيذ أفكار متشددة ومتطرفة يعتبر تمويال

 استخدامها في إلحاق الضرر وإثارة الرعب لدى العامة. يتم من خاللها جمع ألاموال بقصد

وهذا يســــــتدعي العمل على مكافحة عمليات تمويل إلارهاب ومعاقبة جميع ألاطراف املشــــــاركة في العملية إلارهابية، وال بد من تعاون جميع 

 بما فيها املؤســـــــســـــــات املصـــــــرفية، ومن هنا جاءت هذه الد
ا
 أو خاصـــــــة

ا
هل راســـــــة لإلجابة على الســـــــؤال الرئيس: املؤســـــــســـــــات في الدولة عامة

 للمصارف إلاسالمية دور في مكافحة تمويل إلارهاب؟ 

 : إلارهاب، تمويل إلارهاب، غسل الاموال، املصارف إلاسالميةالكلمات املفتاحية

Abstract : 

Providing financial or material support to those who carry out sabotage or criminal acts to implement extremist and extremist 

ideas is considered financing terrorism, and it is a crime through which funds are collected with the intent of using them to 

cause harm and terrorize the public. 

This calls for action to combat terrorist financing operations and to punish all parties involved in the terrorist operation. It is 

imperative that all institutions in the state in general or in particular, including banking institutions cooperate, and hence this 

study came to answer the main question: Do Islamic banks have a role in combating terrorist financing?  

Keywords: terrorism, terrorist financing, money laundering, Islamic ban 

 

 مقدمة: 

إن تمويل إلارهاب سبب مباشر في استمرارية العمليات إلارهابية، وإمدادها بكل ما تحتاجه من ألاسلحة الالزمة وتجنيد 

وتدريب ألافراد الذين لديهم انحراف فكري وفكر تطرفي وميول إرهابية، فهو بذل املال أو ما يقوم مقامه من إمكانات 

في توفير ألاموال النقدية أو العينية، وتسهيل وصولها إلى إلارهابيين فهي تعتبر سواء باملشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

جريمة يحاسب عليها املشاركين فيها، وتقوم املؤسسات بمواجهتها ومكافحتها بكافة الوسائل، سواء مؤسسات دولية أو 

لتي تقدمها الخدمات اية وتستغل محلية ومنها املؤسسات املصرفية، فعملية تمويل إلارهاب قد تتخذ شكل تحويالت بنك

الانترنت، كما تقوم بتمويل إلارهاب من خالل استخدام التأمينات النقدية وكفاالت البنوك. وتقوم املصارف عبر
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املصارف بمكافحة عمليات غسيل ألاموال وتمويل إلارهاب من خالل إدارة املخاطر والامتثال في املصرف، ومنها املصارف 

 .تمويل إلارهاب ومنعها قبل حدوثهاخذ عدة إجراءات ملكافحة إلاسالمية التي تت

وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين: تناول املبحث ألاول مفهوم إلارهاب وتمويل إلارهاب وطرق تمويله، أما املبحث الثاني 

 ل إلارهاب.واجهة تمويتناول الطرق الدولية واملحلية في مكافحة تمويل إلارهاب، وتناول ايضا دور املصارف إلاسالمية في م

 :مشكلة الدراسة

إن تمويل إلارهاب تعد جريمة تستلزم من كافة املؤسسات الدولية واملحلية مواجهتها بكافة الطرق، ومن أهم 

املؤسـسـات التي يجب أن يكون لها دور بارز في مكافحة تمويل إلارهاب املؤسـسات املالية، كونها تعتبر من الوسائل التي 

إلارهابيون في تمويل إلارهاب باســــتخدام عدة طرق، ومن هنا تظهر مشــــكلة الدراســــة من خالل إلاجابة على يســــتخدمها 

 السؤال الرئيس آلاتي:

 هل للمصارف إلاسالمية دور في مكافحة تمويل إلارهاب؟ 

 ويتفرع منه عدة أسئلة:

 ما املقصود بالتمويل إلارهاب؟ 

 ما هي طرق تمويل إلارهاب؟ 

 ة إلارهاب؟ما هي طرق مكافح 

 :أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة من أنها:

تبرز خطورة جريمتي غســــــــــــــيــــل ألاموال وتمويــــل إلارهــــاب على الــــدول، وطرق التي يتبعهــــا إلارهــــابيين في تمويــــل  .0

 عمليات إلارهابية التي يقومون بها.

بيـــان الطرق التي قـــد تشــــــــــــــير إلى دور املصــــــــــــــــارف إلاســــــــــــــالميـــة في مكـــافحـــة عمليـــات تمويـــل إلارهـــاب، من خالل  .8

يســـــــــــــتخدمها ممول إلارهاب عن طريق املصـــــــــــــارف، وبيان إلاجراءات التي تقوم بها املصـــــــــــــارف إلاســـــــــــــالمية ملواجهة تمويل 

 إلارهاب.

 :أهداف الدراسة

 إلارهابالتعرف على مفهوم تمويل  .0

 بيان طرق تمويل إلارهاب. .8

 بيان طرق مكافحة إلارهاب. .2

 في مكافحة تمويل إلارهاب. التعرف على دور املصارف إلاسالمية .2



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 39 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 :منهج الدراسة

تقوم الدراســـــــة على تناول املوضـــــــوع من خالل املنهج الوصـــــــفي التحليلي، وذلك بجمع معلومات حقيقية ومفصـــــــلة عن 

املوضـوع الدراسـة، وتبين خطورة جريمة تمويل إلارهاب، الوسـائل التي تتبعها املصـارف إلاسالمية في مواجهة ومكافحة 

 ألاموال وتمويل إلارهاب.عمليتي غسل 

 املبحث ألاول: تمويل إلارهاب

 املطلب ألاول: املفهوم

: مفهوم إلارهاب
ا

 أوال

ٌل حسب نظرته لإلرهاب، فالعمل إلارهابي قد 
ُ
يعتبر مصطلح إلارهاب من املصطلحات الغامضة وتعدد فيه التعاريف ك

ا من وجهة نظر دولة وغير إرهابي من وجهة نظر دولة  أخرى، فهي ظاهرة َوصُفها أسهل من تعريفها. يكون إرهابا

ا ملشروع إجرامي، فردي 
ا
ا كانت بواعثه أو أغراضـه، يقع تنفيذ وُيعرف بأنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا

و أأو جمـــاعي، ويهـــدف إلى إلقــاء الرعـــب بين النـــاس أو ترويعهم بـــإيـــذاأهم أو تعريض حيـــاتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، 

إلحاق الضــــــــــــرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو ألامالك العامة أو الخاصــــــــــــة، أو احتاللها أو الاســــــــــــتيالء عليها، أو تعريض أحد 

 )0112، رهابإلا الاتفاقية العربية ملكافحة  (املوارد الوطنية للخطر"

ا: مفهوم تمويل إلا   رهابثانيا

ا في اســـــــــتمرارية  ا مباشــــــــــرا العمليات إلارهابية، وإمدادها بكل ما تحتاجه من ألاســــــــــلحة الالزمة يعتبر تمويل إلارهاب ســـــــــببا

 وتجنيد وتدريب ألافراد الذين لديهم انحراف فكري وفكر تطرفي وميول إرهابية.

وُيعرف مصــــطلح تمويل إلارهاب بأنه: "بذل املال أو ما يقوم مقامه من إمكانات أو موارد أو جهود أو املشــــاركة املباشــــرة 

شــــرة في توفير ألاموال النقدية أو العينية، ســــواء بالعطاء والتبرع أو الجمع بطريقة مشــــروعة أو غير مشــــروعة أو غير املبا

أو تغطية أو تســهيل أو تمويل أو اســتثمار أو نقل أو تحويل أو توصــيل هذه ألاموال بهدف تمويل إرهابيين أو منظمات أو 

 (822، ص 8111)الشهراني،  عمليات إرهابية"

 رهابالثاني: طرق تمويل إلا املطلب 

تستخدم الجهات الداعمة لإلرهاب عدة طرق وأساليب لتمويل إلارهابيين ودعمهم، سواء باألموال أو ألاسلحة وألادوات 

 التي تلزمهم للقيام بالعمليات إلارهابية، ومن هذه الطرق:

: تمر عملية تمويل إلارهاب في ثالثة مراحل 
ا

 (822-822ص ، 8111الشهراني، ) وهيأوال

  نقل وتحويل ألاموال: نقل ألاموال عبر الحدود الدولية بأي وسيلة متاحة، كاللجوء إلى الاقتصاد الخفي أو عن

 طريق الحوالة غير مصرفية.
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 .حفظ وتخزين ألاموال: كحفظها في حسابات متفرقة، أو معادن ثمينة، أو على شكل أوراق مالية 

  ـــكال )إنفاق ــ ــ ــ تشـــــــــــغيلي ينفق على نشـــــــــــر الفكر إلارهابي وتجنيد والتدريب، وإنفاق على إلانفاق: ويتخذ ثالثة أشــ

 شراء ألاسلحة والذخائر، إلانفاق على عمليات إرهابية بعينها(.

ا: التمويل املباشر باألموال النقدية والعينية عن طريق بعض الدول الكبرى، وباستخدام أحدث الطرق واستخدام  ثانيا

ا في انتشار إلارهاب التكنولوجيا أو ما يسمى إلاره ،  8102 ،موساوي و زيبوش، ) وتمويلهاب الالكتروني الذي ساهم كثيرا

 (20ص

ا: التمويل املباشر باألموال النقدية والعينية من قبل بعض ألافراد والجماعات 
ا
، اوي موسو زيبوش، ) واملؤسساتثالث

 (28، ص8102

ا، واملرونة والقدرة على الاستجابة السريعة وتتميز عمليات تمويل إلارهاب بالغموض والخفاء والعمل بش كل سري جدا

 ألي أمر طارئ كمكافحة إلارهاب، كما تتميز أيضا بتنوع وسائل التمويل.

 إلارهاباملبحث الثاني: املصارف إلاسالمية ومكافحة تمويل 

 إلارهاباملطلب ألاول: طرق مكافحة 

: الطرق الدولية ملكافحة إلارهاب
ا

 أوال

 الدولية في مكافحة إلارهاب ومنع تمويله ومعاقبة مرتكبيه في عدة جهات:تتمثل الجهود 

 (02-1ص ، 8104خضري، ) الدوليةالجهة ألاولى: مجموعة العمل املالي 

نشئت عام 
ُ
التي عقدت في باريس، مع شركاأها في منظمة  G7م في قمة الدول الصناعية املكونة ملجموعة السبع 0121أ

 ، وهدفها وضع تدابير وإجراءات خاصة ملكافحة غسيل ألاموال.OCDEالتعاون الاقتصادي والتنمية 

 رهاب على الدول ألاعضاء الالتزام بتنفيذها، وتتمثل في ثالثة مجموعات:ملكافحة تمويل إلا وصدرت عنها توصيات 

  تمويل إلارهاب من خالل وضع نظام قائم على املخاطر، تجريم تمويل إلارهاب تبني نظام فعال ملكافحة

 والعقاب عليه، إنشاء وحدة لالستعالم املالي، ومكافحة سوء استخدام املنظمات غير الهادفة للربح.

 ية وقائإجراءات املؤسسات املالية واملهن وألاعمال غير املالية ملكافحة تمويل إلارهاب، من خالل إلاجراءات ال

كالعناية الواجبة بالعمالء، والاحتفاظ بالسجالت، وإلابالغ عن العمليات املشبوهة، وأيضا اتخاذ إجراءات إضافية 

كالتأكد من ان العميل من الشخصيات السياسية املمثلة للخطر أم ال ومعرفة مصدر ألاموال، وعلى املؤسسات املالية 

 ليها لفهم نشاطها وتحديد سمعتها.جمع املعلومات الكافية عن الجهة املرسل إ

  التعاون الدولي ملكافحة تمويل إلارهاب، من خالل املساعدة القانونية املتبادلة، والتعاون من خالل تجميد

 ألاموال ومصادرتها، وتسليم املجرمين.
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 (24-29ص ، 8104)خضري،  إلارهابالجهة الثانية: لجنة مكافحة 

نشـئت عام 
ُ
سـبتمبر في أمريكا، وال تعد جهاز للعقوبات وال تتضمن  00مجلس ألامن بعد أحداث م، بموجب قرار 8110أ

قوائم لإلرهـــابيين، ومن مهـــامهـــا إجراء حوارات مع الـــدول بنـــاء على القرارات املرســــــــــــــلـــة إليهـــا من الـــدول، وتقوم اللجنـــة 

ع التدابير وإلاجراءات الالزمة ملنبفحصـــــــها وتحليلها وإعادتها إلى الدول مع أســـــــئلة شـــــــاملة تبين مدى الاســـــــتجابة التخاذ 

 العمليات إلارهابية وتمويل إلارهاب، وللجنة إدارة تنفيذية ومن مهامها:

كفـــالـــة جمع املعلومـــات فيمـــا يتعلق برصـــــــــــــــد جهود الـــدول ألاعضـــــــــــــــاء لتنفيـــذ القرار عن طريق القيـــام بزيـــارات  .0

 ميدانية بعد أخذ موافقه الدول املعنية.

 لتي تهدف إلى زيادة قدرة الدول ألاعضاء ملكافحة إلارهاب.تعزيز املساعدات التقنية ا .8

 كافحة إلارهاب.ية وإلاقليمية ودون إلاقليمية ملتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين املنظمات الدول .2

 (49 -40ص، 8102)زيبوش،   الجهة الثالثة: الجهود إلاقليمية ملكافحة تمويل إلارهاب

ــــيــل  .0 ــ ــ ــ ــ حــة كــافألاموال وتمويــل إلارهــاب، حيــث تهــدف إلى التــدابير وإلاجراءات ملعقــد اتفــاقيــة عربيــة ملكــافحــة غســ

غســـيل ألاموال وتمويل إلارهاب وتعزيز التعاون العربي، وتجريم أي فعل من أفعال تمويل إلارهاب وهي: )تقديم ألاموال 

يازة حتحت أي مسمى مع العلم أنها تقدم لتمويل إلارهاب، اكتساب أو جمع ألاموال بأية وسيلة بقصد تمويل إلارهاب، 

 ويل إلارهاب(.حفظ أو إدارة استثمار ألاموال املعدة لتم أو 

مجموعـة العمــل املـالي ملنطقـة الشــــــــــــــرق ألاوســــــــــــــط وشــــــــــــــمـال إفريقيــا، وهي عبــارة عن مجموعــة طوعيـة تعـاونيــة  .8

دولة عربية لحاجة الدول العربية إلى مكافحة غســـــيل ألامول وتمويل إلارهاب، ومن أهدافها:  01مســـــتقلة، وتتكون من 

ــــيات مجموعات العمل املالي التي تتعلق بمك ــ ــ ــ ـــــة ملجموعة )تنفيذ توصـ ــ ــ ـــــيات الخاصــ ــ ــ ـــــيل ألاموال، تنفيذ التوصــ ــ ــ افحة غســ

العمـل املـالي التي تتعلق بتمويـل إلارهـاب، تنفيـذ اتفـاقيات ومعاهدات ألامم املتحدة ومجلس ألامن التي تتعلق بغســــــــــــــيل 

 (.ألاموال ومكافحة إلارهاب، التعاون بين الدول ألاعضاء لتعزيز والالتزام باإلجراءات في منطقة الشرق ألاوسط

الاتفاقية إلافريقية ملنع ومكافحة إلارهاب، وتضـمنت ستة أنواع من الالتزامات وهي: )مراجعة الدول ألاعضاء  .2

لقوانينهـــا الوطنيـــة وفرض عقوبـــات جنـــائيـــة عن الاعمـــال إلارهـــابيـــة، الامتنـــاع عن أي أعمـــال تـــدعو إلى تمويـــل إلارهـــاب، 

 التعاون بين ألاعضاء على منع إلارهاب ومكافحته(.

ا: الطرق الوطنية ملكافحة إلارهابثا  نيا

تلتزم معظم الدول بمكافحة غسيل ألاموال وتمويل إلارهاب، من خالل تنفيذ الاتفاقيات واملبادرات الدولية ملكافحة 

 تمويل إلارهاب، وتهدف إلى التعاون املحلي والدولي، وفيما يلي عرض لبعض إجراءات الدول العربية:

م، وتتمتع الوحدة باالستقالل املالي وإلاداري 8112هاب عام إلا في ألاردن تم إنشاء وحدة مكافحة غسيل ألاموال وتمويل 

ومجال اختصاص وحدة مكافحة غسيل ألاموال وتمويل إلارهاب تلقي وترتبط بمحافظ البنك املركزي ألاردني، 
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بغسل ألاموال أو تمويل إلارهاب وطلب املعلومات التي تتعلق بـها املتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة خطارات إلا 

والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات املختصة بـهذه املعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل ألاموال 

 وتمويل إلارهاب.

علومات ها إذا كانت ترتبط بأي مويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفت

 سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتـها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات ذات العالقة.

ويترتب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية وإلاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة ألحكام 

إلارهاب باإلضــــــافة ألي جهات إدارية أو أمنية أخرى تزويد الوحدة بأي معلومات قانون مكافحة غســــــل ألاموال وتمويل 

 إضافية تتعلق باإلخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها.

ـــــــــــــــــــها مرتبطة بغســــــل ألاموال أو تمويل إلارهاب تقوم الوحدة بإعداد  وإذا توفر معلومات تتعلق بوجود عملية يشــــــتبه بأنـ

به املعلومات والبيانات والوثائق واملســـتندات، ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى املدعي العام املختص إلجراء  تقرير يرفق

 التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على ألاموال محل العملية املشتبه بـها أو تعقبها.

 عن أعمال الوحدة وأنشـــــــــطتها ويقدم رئيس الوحدة إلى اللجنة الوطنية ملكافحة غ
ا
ســـــــــل ألاموال وتمويل إلارهاب تقاريرا

كل ثالثة أشـهر، وتقوم أيضـا بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد البرامج التوعوية والبرامج التدريبية في مجال مكافحة 

 (8188موال وتمويل إلارهاب، ألاردن، )وحدة مكافحة غسيل ألا   :غسل ألاموال وتمويل إلارهاب

 بأن ألاموال متحصــــــــــلة من جناية أو جنحة،  وفي
ا
القانون إلاماراتي يعد مرتكب جريمة غســــــــــيل ألاموال كل من كان عاملا

 بتحويل املتحصـــالت أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصــــد إخفاء أو تمويه مصــــدرها غير املشــــروع، أو أخفى أو 
ا
وقام عمدا

ه حقيقة املتحصـالت، أو مصـدرها، أو مكانها أو طري قة التصـرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق املتعلقة بها، أو مو 

ــــلية على إلافالت من العقوبة،  ـــاعد مرتكب الجريمة ألاصـــ ــ ــــلمها، أو ســ ـــالت عند تســـ ــ ـــــتخدم املتحصــ ــــب أو حاز أو اســ اكتســـ

 (8188)مكافحة غسيل ألاموال، إلامارات،   :ألافعال هيو

  بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير املشروع.حول املتحصالت أو نقلها أو أجرى أي عملية 

  ه حقيقــة املتحصــــــــــــــالت، أو مصــــــــــــــدرهــا، أو مكــانهــا أو طريقــة التصــــــــــــــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو أخفى أو مو 

 الحقوق املتعلقة بها.

 .اكتسب أو حاز أو استخدم املتحصالت عند تسلمها 

 ساعد مرتكب الجريمة ألاصلية على إلافالت من العقوبة. 

م، وهي 8118مصر تأسست وحدة مكافحة غسل ألاموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة غسل ألاموال عام وفي

وحدة التحريات املالية املصرية، وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى إلاخطارات واملعلومات عن أي من 

موال أو تمويل إلارهاب أو محاوالت القيام بهذه العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن غسل ألا 

العمليات من القطاع املالي وتحللها وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها الى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق 
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املختصة، وتعد الوحدة بمثابة "همزة وصل" بين الجهات املبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج املتبع في معظم 

 )مكافحة غسيل ألاموال، إلامارات(. وحدات التحريات املالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى، ومن اختصاصاتها

  تلقى وتحليل إلاخطارات واملعلومات الواردة إليها من املؤســـــــــســـــــــات املالية وأيـــــــــحاب املهن وألاعمال غير املالية

ـــالت  ــ ـــكل متحصــ ــ ــــتبه في أنها تشــ من الجرائم أو تتضـــــــمن غســـــــل ألاموال أو تمويل إلارهاب، عن أي من العمليات التي يشـــ

وإبالغ النيابة العامة لدى قيام دالئل على ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات 

 .التحقيق بالنسبة لجرائم غسل ألاموال أو تمويل إلارهاب

 الجهـات املختصــــــــــــــة في الـدول ألاجنبيـة واملنظمــات الــدوليــة،  تبـادل املعلومــات مع الوحــدات النظيرة وغيرهـا من

والتنســــــــــيق معها فيما يتصـــــــــــل بمكافحة غســــــــــل ألاموال وتمويل إلارهاب، مع مراعاة الضـــــــــــمانات املتعلقة بالحفاظ على 

 .سرية هذه املعلومات

 تعلق لدولية فيما يالتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات املختصة في الدول ألاجنبية واملنــــظمات ا

 .بمكافحة غسل ألاموال أو تمويل إلارهاب

  ــــلة بمكافحة ــ ــ ــــوابط وإلاجراءات ذات الصــ ــ ــ ــــع إجراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والضــ ــ ــ وضــ

ملهن اغســل ألاموال وتمويل الارهاب، والتحقق بالتنســيق مع الســلطات الرقابية من التزام املؤســســات املالية وأيــحاب 

 .بها عمال غير املاليةوألا 

  إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة وإلاســــــــــــــهام في إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين

  .بالجهات املعنية، وتوعية الجمهور بشأن مخاطر غسل ألاموال وتمويل إلارهاب وأهمية مكافحتهما

  ـــل ألاموال القيام بأنشــــــــــــطة الدراســــــــــــات والبحوث والتحليل الا ــ ــ ــ ــ ـــتراتي ي بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسـ ــ ــ ــ ــ سـ

 .وتمويل إلارهاب، وكذا متابعة املستجدات في هذا املجال على املستوى املحلى والدولي

  التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ إلاجراءات القانونية الالزمة لتعقب أو

  .موال وجرائم تمويل إلارهاب أو عائداتها أو الزجز عليهاتجميد ألاموال موضوع جرائم غسل ألا 

  لالتفـاقيات واملعاهدات واملواثيق الدولية ذات الصــــــــــــــلة 
ا
اتخـاذ إلاجراءات الالزمـة لتنفيـذ التزامـات مصــــــــــــــر وفقـا

 .شأنالبتمويل إلارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس ألامن في هذا 

 رهابف إلاسالمية ودورها في مكافحة إلا املطلب الثاني: املصار 

ترتبط عملية تمويل إلارهاب عادة بأعمال غســـــــــــــل ألاموال نتيجة اســـــــــــــتعمال كل من جرائم تمويل إلارهاب لنفس طرق 

ــــيـــل ألاموال بـــأنـــه:  ــ ــ ــ ــ التمويـــه إلخفـــاء الغرض من الحركـــات املـــاليـــة، لـــذلـــك يتوجـــب مكـــافحـــة الجريمتين معـــا، ويعرف غســ

ـــبة من جريمة جنا"تحويل  ــ ئية بغرض إخفاء أو تمويه مصــــــــدرها غير املشــــــــروع، أو ألاموال أو نقلها مع العلم بأنها مكتســـ

 )مكتب ألامم املتحدة( مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة على تجنب العواقب القانونية ألفعاله"

 (881-811ص ، 8101الحكيم، ) ألاموال:ومن عناصر غسيل 
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 وجود جريمة أصلية. .0

 عوائد مالية أو مادية من تلك الجريمة ألاصلية. .8

 التمويه وإلاخفاء. .2

 املعرفة بمصدر تلك ألاموال. .2

ومن أهم الجرائم املرتبطــة بعمليــات غســــــــــــــيــل ألاموال وتمويــل إلارهــاب: الســــــــــــــرقــة، تجــارة املخــدرات، التهرب الضــــــــــــــريبي، 

ا غســـــــيل ألاموال يبدأ بجريمة، وأي عملية غســـــــيل أموال 
ا
الاحتيال، إلارهاب، تجارة ألاســـــــلحة غير املشـــــــروعة وغيرها، إذ

 ي وجود جرائم في الدولة.تعن

بنوك واملؤســــســــات املالية، ألنها تعتبر بيئة مناســــبة لغاســــلي لومن أهم أســــاليب وطرق غســــيل ألاموال وتمويل إلارهاب ا

ـــتخدام ألاموال(، ومن املجاالت التي يركز  ــ ــ ــ ــ ـــــيل ألاموال وهي: )جمع ألاموال، نقل ألاموال، اســـ ــ ــ ــ ألاموال ملراحـل عمليـة غســـ

 (881-811ص ، 8110)محمدين،   في البنوكعليها غاسلو ألاموال 

التحويالت الالكترونية: والهدف منها نقل ألاموال إلى حســـاب آخر ومن دولة إلى أخرى مما يجعل من الصـــعب  .0

 على السلطات تتبع أصول ألاموال.

نترنت الا ألاعمال املصـــــــرفية عبر الانترنت: توفر املؤســـــــســـــــات املالية لعمالأها الوصـــــــول إلى حســـــــاباتهم عن طريق  .8

طوال اليوم، وتشمل الاستشارات والحوالات وتحويل ألاموال وتقديم ودفع الفواتير والاستعالم عن الرصيد وتطبيقات 

 القروض وهذه الخدمات أكثر عرضة لغسيل ألاموال وتمويل إلارهاب.

لدول حدى اإك في تأمنيات نقدية وكفاالت بنوك: يقوم غاســـــل ألاموال بإيداع ألاموال التي ينوي غســـــلها في بن .2

ذات ألانظمة ألانظمة الضـــعيفة ولتحريك تلك ألاموال يقوم في دولة أخرى لديها تشـــريعات فيعمل على إنشـــاء مشـــروع 

فيها، ويقترض من أجل تمويله من أحد البنوك بخطاب ضمان من البنك املودعة فيه ألاموال، ويتم تنفيذ القرض وال 

 رض بمصادرة الضمان عن طريق استرداد أموال القرض من البنك الضامن.يسدد املقترض قيمته فيقوم البنك املق

وتقوم املصارف بمكافحة عمليات غسيل ألاموال وتمويل إلارهاب من خالل إدارة املخاطر والامتثال في املصرف التي 

بة تحديد واملراقتمثل إحدى الوظائف املركزية املستقلة في أي مصرف، وتتولى إدارة املخاطر والامتثال مسؤولية 

وإلاشراف على منظومة املخاطر التي يتعرض لها املصرف ككل بشكل عام وإعداد التقارير بشأنها، وتقوم بدور املستشار 

الداخلي املستقل لإلدارة التنفيذية لتقييم ومراقبة املخاطر التي يتعرض لها املصرف، وبالتنسيق مع الوحدات إلاقليمية 

 صرف تقوم وظيفة إدارة املخاطر والامتثال بعدة إجراءات أهمها:إلدارة املخاطر ضمن امل

التحقق من التوافق بين اســــــــتراتيجية ألاعمال الشــــــــاملة الخاصــــــــة باملصــــــــرف وأنشــــــــطته التجارية مع مســــــــتوى  .0

 املخاطر املعتمدة من قبل مجلس إلادارة.

 إعداد سياسات املخاطر وإلاجراءات واملنهجيات. .8

 ئمة إلدارة املخاطر على مستوى املصرف.تطوير وتنفيذ هيكل ونظم مال  .2
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 توفير مستوى الرقابة الكافي للمخاطر والضوابط املتعلقة بمحافظ ألاعمال. .2

 للشــــــــــــركات العاملة في قطاع الخدمات املالية، وهو ما يتطلب 
ا
 وأســــــــــــاســــــــــــيا

ا
 حيويا

ا
وفيما يتعلق باالمتثال فهو يعتبر مجاال

 من قبل الشــــــركات بهدف تبادل ا
ا
 فاعال

ا
رات املســــــتقبلية في القوانين الدولية واملحلية، دورا ملعلومات واســــــتشــــــراف التغيي

حيث تطورت ممارســـــــــات الامتثال بشـــــــــكل كبير خالل الســـــــــنوات املاضـــــــــية، حيث أصـــــــــبحت إدارات الامتثال تعتمد على 

ان كفاءات عالية وكوادر متخصـــــــصـــــــة تســـــــتطيع العمل بفاعلية وســـــــرعة وبدقة متناهية لخدمة مدراء الشـــــــركات وضـــــــم

 (8188)اتحاد املصارف العربية، . استمرارية أنشطة الشركات بما يتوافق مع املعايير والنظم الجديدة

ومن مظاهر اهتمام املصــــــــارف إلاســــــــالمية بمكافحة تمويل إلارهاب وعمليات غســــــــيل ألاموال، التعامل بكامل الحزم مع 

ـــــيــل ألاموال  املخــاطر املرتبطـــة بـــالجرائم املـــاليــة، من خالل احترام الامتثــال ــ ــ ــ بــالقوانين وألانظمـــة املتعلقـــة بمكـــافحــة غســـ

ومنـاهضــــــــــــــة تمويـل إلارهـاب وبتوصــــــــــــــيـات لجنـة بـازل وفريق العمـل املعني بالعمليات املالية في املصــــــــــــــرف، وتعتمد الجهة 

املسـؤولة سـياسـات صـارمة فيما يتعلق بمتطلبات اعرف عميلك والتي تشمل متطلبات تفصيلية للتعرف والتحقق من 

بيانات العمالء،  وتمنع هذه السياسات الوحدات العاملة من إقامة أي عالقات عمل جديدة ما لم يتم  التعرف هوية و 

 .عليه والتحقق من جميع ألاطراف املرتبطة بالعالقة والتحقق بشكل واضح من طبيعة ألاعمال التي يتوقع القيام بها

إلاســالمية في مكافحة عمليات غســل الاموال وبالتالي مواجهة أيضــا هناك دور كبير لهيئة الرقابة الشــرعية في املصــارف 

جريمة تمويل إلارهاب، من خالل التوجيه وإلاشـــــراف ومراقبة جميع أنشـــــطة وأعمال املصـــــارف دون اســـــتثناء من أجل 

لجميع  ىالتأكد بالتزام املصرف بأحكام الشريعة إلاسالمية، كما أن هناك دور للمراقب الشرعي ألنه املراقب املباشر عل

ألاعمال والخدمات التي يقوم بها املوظف، فهو يقوم بعملية فحص مســــتقلة وموضــــوعية ملدى التزام املصـــــرف بمبادئ 

،  8180)ابن حدو، . الشــــريعة إلاســـــالمية واحكامها ومقررات وفتاوى هيئة الرقابة الشـــــرعية في ممارســـــة جميع أنشـــــطته

 (080-081ص

ا مع متطلبات مصرف البحرين املركزي وسياسة املجموعة ملكافحة غسيل ألاموال، وفي البنك إلاسالمي ألاردني  وتماشيا

يتم  تعيين مســــــــــــؤولين عن إلابالغ عن غســــــــــــل ألاموال وإعداد تقارير عنها في جميع الوحدات التابعة، ويتحمل مســــــــــــؤول 

نظمة والســـياســـات ذات الصـــلة إلابالغ عن غســـيل ألاموال ويتحمل املســـؤولية عن ضـــمان الامتثال بجميع القوانين وألا 

املتعلقة بمكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب وعن النظر في أي شكوك أو مخاوف حول أي عميل أو معاملة وإلابالغ 

 .عنه أو عنها للجهة الرقابية املعنية في بلد العميل املعني

تشــــمل مســــؤولياته صــــياغة وإصــــدار وعلى مســــتوى املجموعة عينت مجموعة البركة مســــؤول إبالغ عن غســــيل ألاموال 

وتنفيذ اســـــتراتيجيات وســـــياســـــات مكافحة غســـــيل ألاموال للمجموعة على أســـــاس مســـــتمر، وتنســـــيق أنشـــــطة مســـــؤولي 

إلابالغ عن غســــــــــــــيـل ألاموال في كـل وحدة تابعة وإلاشــــــــــــــراف على التدريب على مكافحة غســــــــــــــل ألاموال لجميع املوظفين 
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 :دارة للتدقيق والحكومة وإلى املجلس حول ألامور املهمة املتعلقة بغسل ألاموالاملعنيين ورفع تقارير إلى لجنة مجلس إلا 

 (8188)مجموعة البركة املصرفية، 

 إجراءات مكافحة غسيل ألاموال وتمويل إلارهاب

 :تقوم املصارف إلاسالمية بعدة إجراءات املكافحة جريمتي غسيل الاموال وتمويل إلارهاب يمكن إجمالها فيما يلي

 (8188)مجموعة البركة املصرفية، 

: إجراءات تحديد هوية العمالء والتحقق منها في وقت إقامة عالقة العمل وبعد ذلك على أساس مستمر
ا

 .أوال

ا: يتم تطبيق إجراءات فحص العمالء ومراقبتهم في وقت إلاعداد وعلى أساس مستمر مقابل قوائم املراقبة  .ثانيا

ا: يتم تصنيف العمالء ب
ا
 ناءا على تصنيفات مخاطر الجرائم املالية الخاصة بهمثالث

ا: تبدأ ألانشطة واملعامالت التجارية بعد التحقق من هوية العميل وامللكية   .النهائيةرابعا

ا: منع التعامل مع البنوك الوهمية والحسابات املجهولة  .خامسا

ا للمتطلبات التنظ ا: تم وضع إجراءات الاحتفاظ بالسجالت وفقا  .يميةسادسا

ا على مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب ليتم تذكيرهم وزيادة وعيهم  ا مستمرا ا: يتلقى جميع املوظفين تدريبا ثامنا

 بأحدث إجراءات مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.

ا: يتم إجراء عمليات تدقيق داخلية وخارجية منتظمة في جميع أنحاء املجموعة من أجل التأكد من  أن جميع تاسعا

 .أعضاء املجموعة يمتثلون اللتزاماتهم بموجب إجراءات وإرشادات مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب

ا: تتوفر معلومات إضافية حول  ا إلى جنب مع وحدات ABG عاشرا  على موقع الويب الخاص بالبنك ABG جنبا

 النتائج والتوصيات

: النتائج
ا

 أوال

 التالية:توصلت الدراسة إلى النتائج 

ٌل حسب نظرته لإلرهاب، فالعمل إلارهابي قد يكون إلا  .0
ُ
رهاب من املصطلحات الغامضة وتعدد فيه التعاريف ك

ا من وجهــة نظر دولــة وغير إرهــابي من وجهــة نظر دولــة أخرى، فهي ظــاهرة َوصــــــــــــــُفهــا أســــــــــــــهــل من تعريفهــا تمويــل ، و إرهــابــا

 .إلارهابية، وإمدادها بكل ما تحتاجهفي استمرارية العمليات  مباشر سببيعتبر إلارهاب 

تبدأ من نقل وتحويل تســــــــــــــتخـدم الجهات الداعمة لإلرهاب عدة طرق وأســــــــــــــاليب لتمويل إلارهابيين ودعمهم،  .8

 ألاموال وحفظها وإنفاق ألاموال على نشر الفكر إلارهابي وشراء ألاسلحة وألادوات إلارهابية.
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ومن أهم أســــــاليب وطرق غســــــيل ألاموال وتمويل إلارهاب  لألاموا ترتبط عملية تمويل إلارهاب بأعمال غســــــل .2

ـــــرفية عبر الانترنت، وعن طريق تأمنيات  ــ ــ ــ ـــــات املـاليـة، من خالل التحويالت الالكترونية ألاعمال املصـــ ــ ــ ــ ــــســـ ــ ــ ــ ــ البنوك واملؤســ

 نقدية وكفاالت بنوك.

ل العديد من املصـــــــــــارف إلاســـــــــــالمية لها دور كبير في مواجهة تمويل إلارهاب وعمليات غســـــــــــل ألاموال، من خال .2

 إلاجراءات التي تقوم بها ومن ضمن أنظمة وتعليمات املصرف.

ا: التوصيات  ثانيا

 وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة توص ي الباحثة بما يلي:

وضـــــــــــع املزيد من إلاجراءات في املصـــــــــــارف إلاســـــــــــالمية وأن تتميز بالدقة وذلك لكشـــــــــــف عمليات تمويل إلارهاب  .0

 حدوثها، وتوطيد التعاون بين كافة املؤسسات الدولة ملواجهة جريمة تمويل إلارهاب. أسرع وقبلبشكل 

إنشــــــــاء دائرة خاصــــــــة في املصـــــــــارف إلاســــــــالمية ملواجهة ومكافحة جريمتي غســـــــــل ألاموال وتمويل ألاموال تعمل  .8

 بشكل مستمر ومتابعة دقيقة لوضع العمالت واملعامالت في املصرف.

 :املراجعقائمة 

، 8188 \08\2، عــــــــــــلــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــة الانــــــــــــتــــــــــــرنــــــــــــت، تــــــــــــاريــــــــــــخ إلاطــــــــــــالع املصــــــــــــــــــــارف الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــةاتحاد  .0

uabonline.org/ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

 م، املادة ألاولى. 0112 \2 \88، وزارة الداخلية والعدل العرب، القاهرة، هابإلار الاتفاقية العربية ملكافحة ا .8

ـــاد البنوك إلاســـــالمية ودورها في مكافحة جريمة غســـــيل ألاموال ،م(8180، )فؤادابن حدو،  .2 ، مجلة الاقتصـــ

 .001إلاسالمي العاملية، العدد 

، بحث مقدم للمؤتمر الدولي جريمة غســـــل ألاموال وأثرها على املصـــــلحة العامة، (م8101 ) ،ربابالحكيم،  .2

العـامـة في الشــــــــــــــريعـة إلاســــــــــــــالميـة والقانون  العلمي الثـالـث لكليـة الشــــــــــــــريعـة والقـانون بطنطـا بعنوان "حمـايـة املصــــــــــــــلحـة

 ، مصر.الوضعي"

ــــوفيا،خضـــــري،  .2 تيزي  -، رســـــالة ماجســـــتير، جامعة مولود معمري آليات مكافحة تمويل إلارهاب، (م8104) صـ

 وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر.

ـــــتير، جامعة مولود ، رســـــــــــالة جريمة تمويل إلارهاب، (م8102) نجمة، موســـــــــــاوي،شـــــــــــهرزاد، و ، زيبوش .9 ــ ــ ماجســ

 تيزي وزو، الجزائر.-معمري 

 .82املجلة العربية للدراسات ألامنية والتدريب، املجلد  تمويل إلارهاب،، (م8111) سعد بن علي،الشهراني،  .4

م، 8188\08\0، عـــــــــلـــــــــى شــــــــــــــــــــــبـــــــــكـــــــــة الانـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، تـــــــــاريـــــــــخ إلاطـــــــــالع، مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة الـــــــ ـــــــركـــــــة املصــــــــــــــــــرفـــــــيـــــــة .2

-money-procedures/anti-and-policies-governance/compliance-https://www.albaraka.com/ar/corporate

laundering 

https://www.albaraka.com/ar/corporate-governance/compliance-policies-and-procedures/anti-money-laundering
https://www.albaraka.com/ar/corporate-governance/compliance-policies-and-procedures/anti-money-laundering


 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 48 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

ــــدين،  .1 ، مركز الخليج لـــــدراســـــــــــــــــــات دور البنوك في مكــــافحـــــة غســـــــــــيــــل ألاموال، (م8110 ) ،ءجالل وفـــــامحمـ

 الاستراتيجية، البحرين.
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 القانون الدولي إلانساني وأسلحة الذكاء الاصطناعي: نحو حظر جرائم إرهابية جديدة

International Humanitarian Law and Artificial Intelligence Weapons: Towards 

Prohibition of New Terrorist crimes 
 /جامعة عنابة/ الجزائر نادية ليتيم د.

Dr. Nadia Litim/University of Annaba/Algeria 

 امللخص:

رتكب باستخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي
ُ
 ،تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى انطباق قواعد القانون الدولي إلانساني على الجرائم التي ت

تستوجب املسائلة والعقاب. فال جدل أن للثورة التكنولوجية والتطور العلمي املخيف الذي يشهده العالم ومدى اعتبارها جرائما إرهابية 

اليوم انعكاسات سلبية جمة على تطبيق القانون الدولي إلانساني، وعلى بروز عديد من التحديات الجدية املقلقة، لعل أبرزها يتمثل في 

لحة الذكاء الاصطناعي،أحدث أنواع ألاسلحة املدمرة التي تفوق خطورتها ألاسلحة التقليدية، السيما وأنها تقوم على استخدام ظهور أس

البرمجيات املتطورة والتكنولوجيا العالية؛ كاالروبوتات العسكرية وألاسلحة ذاتية التشغيل، والتي من شأنها التسبب في هجمات إرهابية 

صعب توقع آثارها، أو التنبأ بتداعياتها، أو حتى الحد من عواقبها.  ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عديد من النتائج وأعمال إجرامية ي

 ؛ إال أنه منالتجريبيةمراحله  ال يزال بعد فيونشرها في ساحات القتال  الذكاء الاصطناعيأسلحة أن استخدام الهامة، يذكر من أهمها 

صعيد تزيد من فرص ارتكاب الجرائم إلارهابية خالل النزاعات املسلحة، ومن مخاطر جسيمة إنسانيا وأخالقيا؛ إذ تترتيبها ملخاطر املتوقع 

دولي انتهاكا صارخا ملبادئ القانون ال، خاصة وأنها مجرد آالت مميتة مصممة على القتل تفتقر إلى إلانسانية، كما ُيشكل استخدامها الصراع

 نسانية والتناسب والتمييز.إلانساني السيما مبادئ إلا

 

 القانون الدولي إلانساني، ألاسلحة؛ الذكاء الاصطناعي؛ اللجنة الدولية؛ إلارهاب. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research paper seeks to highlight how the international humanitarian law deals with the crimes committed by artificial 

intelligence weapons, especially in case of terrorist crimes. It is indisputable that the technological revolution and the 

frightening scientific development that the world is witnessing today have many negative repercussions on the application of 

international humanitarian law, perhaps the most prominent is the emergence of artificial intelligence weapons, the latest 

types of destructive weapons that are more dangerous than traditional  weapons. In fact, the artificial intelligence weapons 

are based on the use of advanced software and high technology; such as military robots and autonomous weapons, which 

could cause terrorist attacks and criminal acts whose effects are difficult to anticipate and to limit.   This research paper reached 

a number of conclusions and proposals, the most important of which is that although the use of artificial intelligence weapons 

is still in its experimental stages, it is expected that they will be subject to serious crimes, as they increase the chances of 

committing more terrorist crimes during armed conflicts, accelerate the risks of escalating the conflict, and violate the 

principles of international humanitarian law, especially the principles of humanity, proportionality and discrimination. 

Keywords:  International humanitarian law, weapons, Artificial intelligence, the international committee, terrorism 
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 مقدمة:

دفاعا عن نفسه وتحقيقا منذ ُوجد إلانسان على سطح ألارض وهو في سعي دائم ومستمر ال يتوقف لتطوير ألاسلحة، 

ملكاسب وغنائم جديدة، ولقد كان للتطور التكنولوجي والتقدم العلمي دورا الفتا في ازياد انتشار ألاسلحة وظهور أنواع 

عد أكبر تكريسا 
ُ
جديدة منها أكثر دموية وأكثر فتكا وتدميرا، لعل أحدثها يتمثل في أسلحة الذكاء إلاصطناعي، التي ت

ية، في وقت تسعى فيه قواعد القانون الدولي إلانساني إلى التخفيف من وطأة الحروب ومحاولة للعدوانية والوحش

 أنسنة النزاعات املسلحة.

ويثير استخدام أسلحة الذكاء إلاصطناعي أو ما يطلق عليها باألسلحة املستقلة؛ كجيوش الروبوت القاتلة عديد من 

كابها لجرائم ارهابية واسعة النطاق ضد املدنيين العزل، وامكانية إلاشكاالت القانونية، في مقدمتها احتمالية ارت

هجمات عشوائية واسعة النطاق ضد املدنيين، ألامر  بل وحتى تنفيذ استهدافها ألاعيان املدنية بدل ألاعيان العسكرية،

بار الذكية، ومدى اعت الذي يستلزم البحث في كيفية تعامل قواعد القانون الدولي إلانساني مع هذا النوع من ألاسلحة

 استخدامها جرائما ارهابية تعاقب عليها قواعده.    

 أهمية الدراسـة:

اعتبارات عدة تنبع أساسا من ألاهمية املتعاظمة التي توليها الدول اليوم ألسلحة تستمد الدراسة الحالية أهميتها من 

العسكرية بهذه ألاسلحة الجديدة، ونشر استخدامها على الذكاء الاصطناعي، وسعيها الدؤوب واملتواصل لتجهيز  أنظمتها 

أوسع نطاق خالل النزاعات املسلحة، وهو ما ينبئ بارتكاب جرائم ارهابية جديدة، مرتكبها آالت وروبوتات وليس بشر 

طباق نأدميين، ألامر الذي يشكل بحد ذاته تحديا متعاظما أمام القانون الدولي إلانساني، السيما فيما يتعلق بمدى ا

قواعده على الجرائم الارهابية التي من ألاكيد سيتم ارتكابها في حق الانسانية، إذا ما تم اللجوء إلى استخدام مثل هذا 

 النوع من ألاسلحة املميتة.

 مشكلة الدراسة:

، صطناعيالا  أسلحة الذكاءشكالية هذه الورقة البحثية بدراسة كيفية تعامل قواعد القانون الدولي إلانساني مع إتتعلق 

وما قد يترتب عن استخدامها من جرائم في حق املدنيين، والبحث في امكانية تصنيف هذه ألافعال من قبيل الجرائم 

 إلارهابية. 

ة إلى أي مدى ُيمكن أن ُيشكل استخدام أسلحلهذه الورقة البحثية فيما يلي:  بتعبير آخر، تتمثل الاشكالية الرئيسية

 الذكاء الاصطناعي جريمة إرهاب دولي وفقا ألحكام القانون الدولي إلانساني؟ 

 ويتفرع عن هذه إلاشكالية الرئيسية عدد من التسائالت الفرعية، يذكر من أهمها:

 مقارنة باألسلحة البشرية التقليدية؟أسلحة الذكاء الاصطناعي؟ وما مدى جسامة املخاطر التي تلحقها ما هو مفهوم 

 أسلحة الذكاء الاصطناعي؟كيف يمكن لقواعد القانون الدولي إلانساني مكافحة إلارهاب الناجم عن 

 أسلحة الذكاء الاصطناعي ومنع انتشارها؟ما مدى كفاية قواعد القانون الدولي إلانساني في حظر استخدام 

 فرضيات الدراسة:

 الفرضية التالية: تنطلق هذه الدراسة من
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ريمة جُيشكل استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي خالل النزاعات املسلحة انتهاكا لقواعد القانون الدولي إلانساني، و 

 من جرائم إلارهاب الدولي التي تستوجب املسائلة والعقاب؛

 صطناعي خالل النزاعاتكاء الا تحتاج قواعد القانون الدولي إلانساني إلى إعادة صياغتها لتنظيم استخدام اسلحة الذ

 والتجريم الصريح لألنواع القاتلة منها.   املسلحة، 

 :منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي باعتباره أكثر املناهج مناسبة لتحديد املخاطر الناتجة عن استخدام أسلحة 

 ومدى امكانية تصنيفها من قبيل الجرائم الارهابية املعاقبالذكاء الاصطناعي، وتبيين جسامة ألافعال التي قد ترتكبها 

 عليها دوليا.

كما تم استخدام أداة تحليل املضمون، وذلك لدراسة بعض النصوص القانونية الواردة في اتفاقيات جنيف ألارربعة 

جرم ألافعال املرتكبة في حق املدنيين وألاعيان املدن
ُ
 ملسلحة.ية خالل النزاعات اوالبروتوكولين امللحقين بها، والتي ت

 :الدراسة تقسيمات

لإلجابة على إلاشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية وتسائالتها الفرعية، تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين 

منهما ألاطر املفاهيمية ألسلحة الذكاء الاصطناعي، وذلك بتعريفها وتبيين أنواعها، وإبراز أوجه  املحور ألاول اثنين: يتناول 

 الاختالف القائمة بينها وبين ألاسلحة التقليدية ذات الاستخدام البشري، وكذا توضيح مدى مخاطرها على إلانسانية.

صص لدراسة مدى انطباق قواعد القانون الد املحور الثانيأما 
ُ
ولي إلانساني على استخدام أسلحة الذكاء فخ

جرم استخدام هذه ألاسلحة أوال، 
ُ
الاصطناعي باعتبارها جريمة إرهابية، وذلك من خالل تحديد القواعد القانونية التي ت

ومن تم دراسة الدور املنوط للجنة الدولية للصليب ألاحمر في تطوير القيود املتعلقة بحظر هذه ألاسلحة الذكية، بما 

 تماش ى وقواعد القانون الدولي إلانساني.ي

 :
ا

  إلاطار املفاهيمي ألسلحة الذكاء الاصطناعيأوال

العسكرية منها على من القطاعات،  عديدقضية رئيسية في " L’Intelligence Artificielle"( AIصبح الذكاء الاصطناعي )أ

إلادراك  محاكاة، من أجل 0129في عام  "مكارثيجون "فقد ظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي ألول مرة مع  وجه الخصوص،

  .محاكاة الذكاء البشري بواسطة آلاالت لتظهر بعدها مسألة ،في محاولة لفهمه بشكل أفضل ،البشري بشكل مصطنع

اد ومحاولة ايج ،وسيلة لفهم املشكالت املعقدةالذكاء الاصطناعي ك الباحثون  استخدمالستينيات، وخالل سنوات 

 (Henrotin, 2018, p. 195) الكمبيوتر.أجهزة تخدام حلول لها باس

تعقد ظل  ، فيالتسعينيات الذكاء الاصطناعي بمعناه املعاصر إال خالل سنوات يتم استخدام ينبغي الاعتراف، أنه لمو  

ث يكون "الذكاء الاصطناعي القوي" حي التفكير في ليبدأ بذلكالكمبيوتر،  في حواسيبقدرات التخزين تشابك البرامج و 

ا على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، دون أي تدخل بشري   (Henrotin, 2018, p. 195) .الكمبيوتر قادرا

 .تعريف أسلحة الذكاء الاصطناعي وتحديد أنواعها:1

 لغاميتعلق باألالذكية نمطا متطورا من ألاسلحة التي شهدها العالم خالل القرن التاسع، خاصة فيما  تعتبر ألاسلحة

كر املفهذا الصدد يقول  بالغة، وفيإال أنها تحظى اليوم بأهمية تحت املاء، وهي أجهزة مميتة ذات تشغيل تلقائي، 
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الروبوتات تغير وجه العالم وتقودنا نحو مستقبل ال "إسحاق أسيموف:" "هناك ش يء واحد نحن على يقين منه آلان: 

 (Leclère, 2016, p. 149) يمكننا تحديد معامله بوضوح."

الذكية في ساحة املعركة حقيقة مؤكدة ينبغي التعامل والتكيف معها، فألكثر من عقد  استخدام ألاسلحةلقد أصبح و 

من الزمان، تطورت الحروب الحديثة بشكل ملفت، مستغلة التطورات الحديثة الحاصلة في الذكاء الاصطناعي، التي 

 تام لإلشراف البشري علىأصبحت تعود بالفائدة على صناعة ألاسلحة أكثر من أي وقت مض ى، لتتجه نحو التخلي ال

املركبات العسكرية )"استخدام املعدات بدون طيار"( ونحو مزيد من الاستقاللية ألنظمة ألاسلحة، من خالل الاستعانة 

 (Berthie, 2016, p. 155) .بالروبوتات في ساحة املعركة بدل الجيوش البشرية

عرف اللجنة الدولية للصليب ألاحمر أسلحة الذكاء 
ُ
" أو ما تسمى أيضا Armes d'intelligence artificielle «الاصطناعيوت

بعد  ،القوة دون تدخل بشري  بأنها أسلحة تختار ألاهداف وتمارس" Armes autonomesذاتيا "املستقلة باألسلحة 

طلق من تلقاء نفسها ، اطةبس؛ فبتفعيلها ألاولي أو إطالقها من قبل شخص ما
ُ
تقلة بصورة مس وتعمل    هي أسلحة ت

 (Position Du CICR Sur Les Systèmes D’Armes Autonomes, 2021) .إطالقهابمجرد 

عرف أسلحة الذكاء الاصطناعي أيضا بكونها كل أسلحة
ُ
تتمتع باالستقاللية في وظائفها الحاسمة؛ أي القدرة على  كما ت

اختيار ألاهداف ومهاجمتها دون تدخل العنصر البشري، فهذه ألاسلحة تتمتاز باالستقاللية في الوظائف الحيوية، وهي 

 العسكرية؛ كنظام الدفاع الجوي وأنظمة الحماية النشطة وبعضا على مدى محدود في بعض ألانظمة مطبقة حالي

،  Le Droit International Humanitaire Et Les Défis Posés Par Les Conflits Armés Contemporains) .ألاسلحة

8101) 

على أنها "أنظمة ألاسلحة آلالية التي، عند تفعيلها، " C. HEYNS " "س ي هاينز  ولقد عرفها املقرر الخاص لألمم املتحدة "

يمكنها اختيار أهداف وتنفيذ هجوم دون تدخل أي عنصر بشري؛ أي أنها تختار بشكل مستقل التصويب على مثل هذه 

 (Ancelin, 2016, p. 2) ألاهداف واستخدام القوة القاتلة ضدها."

ر درجات الاستقاللية في اتخاد القرالذكاء الاصطناعي في هذه ألاسلحة كلما زادت ومما ال شك فيه أنه كلما زادت قدرات ا

والتحكم آلالي بأكمله أو في جزء منه مكان السيطرة الستقاللية تتضمن احالل السيطرة والهجوم على ألاهداف، فا

 (Berthie, 2016, p. 157)ي. البشرية، وبالتالي القدرة على شن هجمات عسكرية دون املوافقة املسبقة للقائد العسكر 

وتعتمد أسلحة الذكاء الاصطناعي على برامج كمبيوتر تؤدي مهاما شبيهة بالذكاء البشري، والتي تقوم على املعرفة أو 

ها على يات، يمكن تطبيقأو خوارزمك باستخدام أدوات كمبيوتر معقدة التخطيط أو التفكير أو التعلم من البيانات، وذل

عديد من املهام املختلفة. ومع ذلك، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم آلالي تختلف عن الخوارزميات "البسيطة" 

 Le Droit International Humanitaire Et Les Défis Posés Par) .املستخدمة في املهام التي ال تحتاج إلى تلك املهارات

Les Conflits Armés Contemporains, 2019) 

: زيادة سرعة الاستهدافاملختلفة؛ كاملزايا العسكرية ويسمح استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي بتحقيق عديد من 

دون الحاجة إلى تواجد املرور خاللها،  أو معينة اء منطقة ألاعد ، ومنع دخول تسريع عملية اكتشاف الهدف وتعقبهو 
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اء في مناطق النزاع، مما يعني الاستغن نشر عدد كبير من ألانظمة املسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، وكذا الجنود

 (Position Du CICR Sur Les Systèmes D’Armes Autonomes, 2021)  ة.بشريال عن الجيوش

كرية ة والطائرات العساضافة إلى ما سبق، يسمح استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي، السيما الروبوتات آلالية املقاتل

سرعة من املزايا ألاخرى كبالتقليل من الخسائر البشرية، والاستغناء عن الجيوش البشرية، كما توفر عديد بدون طيار 

 ,Hirtzig) الاستجابة وسرعة التدخل في انجاز املهام العسكرية، وتحقيق الكفاءة العالية في بلوغ ألاهداف العسكرية.

2019, p. 172)  

راقبة بامل من القيامفهذه ألاسلحة الذكية لها قدرات عسكرية فريدة من نوعها ومجهزة بتكنولوجيات عالية، تمكنها 

لة وتحقيق الاستجابة العاج أنظمة الكشف عن التهديدات،والدفاع، واستخدام القوة، كما تتوفر على حماية تحقيق الو 

 (Beaudouin, 2018) والتدخل السريع.

ا لتشغيل وظائفبتعبير أكثر اختصار، فإن أسلحة الذكاء الاصطناعي   ا برمجيا  ، وتنفيذ ها ومهامهاأسلحة تتضمن مكونا

 من القائد، والهجمات املحددة، ألاهداف 
ا
الصعب  وهذا ما يجعل منيتم تفعيلها بواسطة بيئة نظام ألاسلحة بدال

ا لقواعد القانون الدولي إلانسانيقد تم  هذه ألاسلحةما إذا كان استخدام الحكم   Le Droit International) أم ال.  وفقا

Humanitaire Et Les Défis Posés Par Les Conflits Armés Contemporains, 2019) 

 :. مخاطر أسلحة الذكاء الاصطناعي2

 في الواقع، 
ُ
 التنشيط ألاولي أو إلاطالق ، فبعد ألاهداف وتمارس القوة دون تدخل بشري  الذكاء الاصطناعيحدد أنظمة ت

ا ، تشتغل أسلحة الذكاء الاصطناعيبواسطة شخص ما  للمعلومات التي جمعتها أجهزة الاستشعار في ، ذاتيا
ا
استجابة

 ،حددة، وال الوقت املحدد أو موقع الضرباتاملهداف ألا عرف حتى تيجة لذلك، ال يُ ، نالهدف بيئتها، بناءا على ملف تعريف

 Position Du CICR Sur Les) استخدامها.  فيحكم تفقدان السيطرة البشرية والناهيك عن هذا  ،آثارهاوال حصر  

Systèmes D’Armes Autonomes, 2021)  وبتعبير أكثر اختصار، ترتب أسلحة الذكاء الاصطناعي مخاطر جسيمة انسانيا

يدة، قد ملخاطر متزا-مدنيين ومقاتلين -شخاص املتأثرين بالنزاع املسلح تعريض ألاوأخالقيا، إذ يؤدي استخدامها إلى 

 ا تحديا لالمتثال للقانون تصل حتى إلى درجة الجرائم الارهابية، كما تزيد من مخاطر تصعيد الصراع،  وتشكل أيض

  (Position Du CICR Sur Les Systèmes D’Armes Autonomes, 2021) الدولي، بما في ذلك القانون إلانساني. 

د من عدي، إال أنها تثير املرحلة التجريبية ال يزال بعد فيهذه ألاسلحة ونشرها في ساحات القتال استخدام  ورغم أن 

ماما، ت تهدف إلى الحد بشكل كبير من التدخل البشري أو استبعاده ، فهذه ألاسلحةهمةاملقانونية الخالقية و ألا قضايا ال

ناسب تقييم الت ، وكيفيةحول دمج مبادئ القانون الدولي إلانساني في برمجة مثل هذه ألانظمة التسائلثم يبرز ومن 

تصميم نظام ذكي للتعرف على مقاتل من مدني  يةكيف، و انبية )مبدأ التناسب(بين ألاهداف العسكرية وألاضرار الج

  (Fouet, 2022) .مبدأ إلانسانية كيفية مراعاة  وكذا  بشكل ال تشوبه شائبة )مبدأ التمييز(

لتنبؤ عدم القدرة على االاصطناعي؛ فإضافة إلى ما سبق، يصعب التنبأ باملخاطر التي يحدثها استخدام أسلحة الذكاء 

لضربات ا تحدثألاسلحة التي  تحظر  ، خاصة وأن قواعدهتحٍد أساس ي من منظور القانون الدولي إلانساني تأثيراتها هو ب

ثار آلاضد هدف عسكري محدد  اال يمكن توجيههالعادية أو املتوقعة،  العشوائية، أي تلك التي، في ظروف الاستخدام
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ن ألاعمال العشوائية بطبيعتها تكو ، فهذه تقييده على النحو املنصوص عليه في القانون الدولي إلانسانيال يجوز و 

 Position Du CICR Sur Les Systèmes D’Armes) . )محظورة بموجب قواعد القانون الدولي إلانساني القائمة

Autonomes, 2021)  

ا، أ ة تنشطاملذكور  ألاسلحةهو أن  الذكاء الاصطناعينب من جوانب الاستقاللية في أسلحة جا وال جدل أن أهم و ذاتيا

 لبيئته هجومهابدأ ت
ا
الهدف  وال الوقت ، مما يترتب عنه عدم تحديد ، على أساس ملف تعريف هدف عامااستجابة

ألاسلحة املستقلة بشكل واضح عن أنظمة لذلك يمكن تمييز أنظمة  عن استخدامها؛  واملكان املحددين للهجوم الناتج

اختيار الهدف املحدد من قبل املستخدم في وقت إلاطالق أو ، كما يتم فيها ألاسلحة ألاخرى، والتي تحدد الزمان واملكان

ذا هالشاغل الرئيس ي للجنة الدولية للصليب ألاحمر هو فقدان السيطرة البشرية على استخدام ، ولذا كان التنشيط

 Le Droit International Humanitaire Et Les) استقاللية الوظائف الحاسمة لهذه ألانظمة.  بسببالنوع من ألاسلحة، 

Défis Posés Par Les Conflits Armés Contemporains, 2019) 

حة من مخاطر جسيمة، يصعب معرفة نطاقها أو وينبغي الاعتراف، أن ألامر ال يتعلق فحسب بما تسببه هذه ألاسل

مداها، بل تثار صعوبات جمة فيما يتعلق بتحديد املسؤولية الناتجة عن هذه املخاطر، فكيف يمكن اعمال مسؤولية 

تى ولو ح بحث عن مسؤولية لآللةال الصعب تصور الروبات آلالية على ما تتسبب فيه من جرائم ارهابية بشرية، فمن 

 (Ancelin, 2016, p. 6) كانت ذكية.

ا:   استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي كجرائم ارهابية وفقا لقواعد القانون الدولي إلانسانيثانيا

جرم ألافعال الناتجة عن استخدام أسلحة 
ُ
لقد تضمن القانون الدولي إلانساني عديد من القواعد القانونية التي ت

إلاصطناعي، وتوصيفها من قبيل الجرائم إلارهابية املعاقب عليها. ورغم أن قواعده ال تنص صراحة على حظر  الذكاء

هذه الانواع من ألاسلحة، إال أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تعمل حاليا على تطوير مجموعة من الضوابط واملعايير 

 ملنع انتشار هذه ألاسلحة، وحظر استعمالها دوليا.

 . تجريم أسلحة الذكاء الاصطناعي وفقا لقواعد القانون الدولي إلانساني:1

إن استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي قد يندرج ضمن الجرائم الارهابية وفقا لقواعد القانون الدولي إلانساني في 

 حاالت عدة، يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

 :استهداف املدنيين وترهيبهم -

من املبادئ ألاساسية التي يقررها القانون الدولي إلانساني التمييز بين املدنيين غير املشاركين في العمليات القتالية  وبين 

املقاتلين؛ وبين ألاعيان املدنية وتلك العسكرية، حيث يحظى املدنيين بحماية خاصة تستوجب مراعاتها وعدم انتهاكها، 

من ال روتوكول الاضافي الثاني امللحق باتفاقيات  13ولى والثانية من املادة الفقرتيتن ألا وفي هذا الصدد نصت 

تمتع .ي0على ما يلي: "  ، 0144جوان  2املبرم في ، واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدوليةجنيف، 

لعسكرية ويجب إلضفاء فاعلية السكان املدنيون وألاشخاص املدنيون بحماية عامة من ألاخطار الناجمة عن العمليات ا

 .علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما
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ال يجوز أن يكون السكان املدنيون بوصفهم هذا وال ألاشخاص املدنيون محال للهجوم وتحظر أعمال العنف أو  .8

 " .التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان املدنيين

واملتعلق بحماية ضحايا باتفاقيات جنيف،  من ال روتوكول الاضافي ألاول امللحق 51املادة وفي ذات الصدد، نصت 

يتمتع السكان املدنيون وألاشخاص املدنيون بحماية ، على ما يلي: "0144جوان  2املبرم في ، املنازعات املسلحة الدولية

هذه الحماية مراعاة القواعد التالية  ىة علعامة ضد ألاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، إلضفاء فعالي

ال يجوز أن يكون السكان املدنيون بوصفهم هذا وكذا  ،القواعد الدولية ألاخرى القابلة للتطبيق ىباإلضافة إل ،دوما

 ".نبث الذعر بين السكان املدنيي ىألاشخاص املدنيون محال للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إل

 أوت 08  املؤرخة فيالفقرة ألاولى من املادة الثالثة من اتفاقية جنيف ألاولى املتعلقة بحماية املدنيين، كما حظرت 

عتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، ،  الا 0121

 .الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى ألاخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة وكذا  أخذ الرهائن،و  والتعذيب،

وبالنظر الى أسلحة الذكاء الاصطناعي، فهذه ألاسلحة رغم ما تتمتع به من مزايا عدة، إال أنها في نهاية املطاف تعتمد 

ة تهدف املدنيين فتقوم بهجمات عشوائيعلى برمجيات وخوارزميات معينة، قد تخطئ في تقدير ألاهداف، مما يجعلها تس

تنشر الرعب والذعر فيما بينهم، وتتسبب في ارتكاب ارهابية واسعة النطاق في حق املدنيين العزل. ثم كيف لها أصال أن 

 تفرق بين املدنيين واملقاتليين؟ 

، يالقانون الدولي إلانساناعد حقوق البشر وقو احترام مطالبة أسلحة الذكاء الاصطناعي بال يمكن إن الش يء ألاكيد أنه 

تقييم تناسب  أو تس يء إساءة تفسير البياناتعند  أن تقتل املدنيين بطريق الخطأ هايمكن؛ إذ روبوتات مبرمجة للقتلفال

ما للقانون الدولي إلانساني. ك املبادئ ألاساسية ألاخرى ، وغيرها من السكان املدنيين عن املقاتلينأو تمييز  الهجوم،

؟ هل وأسواق نازل ومدارسه ملر يدمتدنيين أو ملقتل إنسان آلي عن من املسؤول إذا اليمكن أيضا مسائلتها قانونيا، ف

املبرمج الذي صمم أو ثبت الخوارزميات؟ أم ؟ هذه ألاسلحة قائد القوات املسلحة الذي أمر بنشر تعود املسؤولية على 

هذه الفجوة في الالتزامات ستجعل من ؟ إن يمكن سجن آلة ارتكبت جرائم حرب هلزة أو البرامج؟ مطورو ألاجهأم 

 (Un Guide De WILPF Sur Les Robots Tueurs , 2019)النزاعات املسلحة.  لضحاياخاصة الصعب ضمان العدالة 

 إلاخالل باملبادئ إلانسانية: -

من أهم ما تقرره قواعد القانون الدولي إلانساني املعاملة الانسانية لألشخاص، سواك كانوا مدنيين أو عسكريين، 

 معتقليين أو جرحى أو مرض ى، فال يجوز بأي حال من ألاحوال الاعتداء على سالمتهم أو تعريضهم للمعاملة القاسية. 

ون لجميع ك: " يل الاضافي الثاني امللحق باتفاقيات جنيف ألاربعةاملادة الرابعة من ال روتوكو وفي هذا إلاطار، نصت 

هم سواء قيدت حريت-ألاشخاص الذين ال يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في ألاعمال العدائية 

ا في املو ويجب أن يع ،في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية الحق-تقيدأم لم 

 .  قيد الحياة ىجميع ألاحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر ألامر بعدم إبقاء أحد عل

محظورة حاال واستقباال وفي كل زمان ومكان،  ىتعد ألاعمال التالية املوجهة ضد ألاشخاص املشار إليهم في الفقرة ألاول

 :كام السابقةوذلك دون إخالل بطابع الشمول الذي تتسم به ألاح
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وال سيما القتل واملعاملة القاسية كالتعذيب  ،حياة ألاشخاص ويحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية ىأ( الاعتداء عل)

 ؛أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية

 ب( الجزاءات الجنائية،)

 ؛ج( أخذ الرهائن)

 ..."د( أعمال إلارهاب)

 لتحسين حال الجرحى واملرض ى املادة الثالثة من اتفاقية جنيف وفي ذات السياق، أكدت أيضا

ألاشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في ألاعمال  على ما يلي: " 0121 وت 08 في املؤرخة ، بالقوات املسلحة في امليدان

رض القتال بسبب املالعدائية، بمن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، وألاشخاص العاجزون عن 

نصر الع ىأو الجرح أو الاحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون في جميع ألاحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم عل

ولهذا الغرض، تحظر ألافعال  .أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو الجنس، أو املولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر

 :وألاماكن محظورة في جميع ألاوقات ىق باألشخاص املذكورين أعاله، وتبقالتالية فيما يتعل

 ؛الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب ىأ( الاعتداء عل)

 ؛ب( أخذ الرهائن)

." كما أضافت الفقرة الثانية من ألاخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة ىالكرامة الشخصية، وعل ىج( الاعتداء عل)

 والعناية بهم.الجرحى واملرض ى ذات املادة على التزام ألاطراف في حاالت النزاعات املسلحة بجمع 

انتهاكا  ن يشكلوعلى ذلك، فإن أي اخالل باملعاملة الانسانية للمدنيين أو املعتقليين أو الجرحى أو املرض ى من شأنه أ

صارخا ملبادئ الغنسانية وألحكام القانون الدولي إلانساني، الذي ُيشدد على احترام حياة املدنيين وتقديم الاسعافات 

 العاجلة للجرحى، وعدم قتل العسكريين الذين استسلموا خالل النزاع العسكري، وغيرها من أشكال املعاملة الانسانية. 

نسبة الستخدام جيوش الروباتات القاتلة أو املميتة املصممة أصال على الابادة وزهق ألارواح، ويبقى التسائل مطروحا بال

فكيف يمكنها أن تراعي مبادئ املعاملة الانسانية؟ كيف ُيفترض فيها وهي مجرد آالت وروبوتات أن تحترم حياة املدنيين 

تقديم يد املساعدة للشخص الجريح وتمتنع عن وال تزهق أرواحهم؟ أو أن التقتل العسكري املستسلم أو أن تقوم ب

 قتله؟

من فرص ارتكابها الجرائم الارهابية؛ فهي ال تشعر وال تحس وليس لها أي وازع  عسكرية، يزيدإن كونها مجرد أسلحة 

 جرائم ضد الانسانية أو أية جرائم ارهابية؛ فهي مجرد آالتتكاب جرائم ابادة أو جرائم حرب و أخالقي يمنعها عن ار 

 مميتة مصممة على القتل. 

 عدم التمييز بين ألاعيان املدنية والعسكرية:-

من املبادئ ألاساسية التي تقوم عليها قواعد القانون الدولي إلانساني التمييز بين ألاهداف العسكرية وألاهداف املدنية؛  

فال يمكن في أي حال من ألاحوال أن تكون هذه ألاخيرة عرضة لهجمات واعتداءات عسكرية، وإال فإن ذلك سيشكل 

من ال روتوكول الاضافي ألاول امللحق باتفاقيات  52 املادةار نصت كارثة انسانية بأتم معنى الكلمة، وفي هذا إلاط

" وعلى ذلك، ال يجوز استهداف منازل تكون ألاعيان املدنية محال للهجوم أو لهجمات الردع.على ما يلي: "ال  جنيف
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العمل  ساهمة فعالة فيتسهم م طاملا انها ال  ،ألاعيان املدنيةاملدنيين واملدارس واملستشفيات ودور العبادة وغيرها من 

 .سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها ،العسكري 

ولكن يثور التسائل بشأن أسلحة الذكاء الاصطناعي التي من ميزتها ألاساسية الاستقاللية في التشغيل، فماذا إن أخطئت 

ق مدى ضلوع ألاعيان املدنية ومساهمتها في العمل هذه الروبوتات واستهدفت ألاعيان املدنية؟ ثم كيف لها أن تتحق

العسكري؟ إن أي عطل يصيب برمجة هذه ألاسلحة من شأنه أن يؤدى الى انحراف هذه ألاسلحة عن ألاهداف املحددة 

 لها واملبرمجة عليها، وبالتالي فقدان السيطرة عليها كليا وارتكابها أفظع الجرائم في حق الانسانية.

الحياة ، ألن ألامر يتعلق ببعناية واحترام كبيرينيتوجب أن ُيتخذ ستخدام القوة ال أي قرار التأكيد أن  وعلى ذلك، ينبغي

ن ألنهم يمتلكو  وحدهم،إلى البشر تعود  مثل هذا القرار  ملكة اتخاذمن وجهة نظر أخالقية، يجب أن تكون ، فالبشرية

ا على  وليس إلى آلاالت العسكرية، إذ" الرشيدالعقل و"الحكم   ألاسلحة الذكية السيما الروبوتاتسيكون من الصعب جدا

 Un Guide De WILPF Sur) أن تتخد القرار الصائب.معالجتها،  ابغض النظر عن كمية البيانات التي يمكنه العسكرية،

Les Robots Tueurs , 2019)  

 أسلحة الذكاء الاصطناعي خالل النزاعات املسلحة: حظر استخدام.دور اللجنة الدولية للصليب ألاحمر في 2

يجب فرضها على دولية حدود على الالتزام ب 8102أبت اللجنة الدولية للصليب ألاحمر على مطالبة الدول منذ عام د

 ،إلانسانيالقانون الدولي قواعد احترام وضمان  لضمان حماية املدنييناستخدام ألاسلحة ذات الذكاء الاصطناعي، 

 مة.القبول ألاخالقي لهذه ألانظتحقيق و 

للتعامل مع املخاطر املرتبطة بها، توص ي ، و لدعم الجهود الجارية لوضع قيود دولية على أنظمة ألاسلحة املستقلةو 

 ص:بالخصو تتعلق جديدة قانونية اللجنة الدولية الدول باعتماد قواعد 

 ،عشوائيةآثارها ال ، والسيما بسبببمخاطرهاقلة التي ال يمكن التنبؤ بها املستالذكية أو أنظمة ألاسلحة  حظر  ضرورة -

ألانظمة املصممة أو املستخدمة بطريقة هذه أفضل مسار للعمل هو حظر لذا ترى اللجنة الدولية للصليب ألاحمر أن 

 اف؛ال تسمح بفهم تأثيراتها والتنبؤ بها بشكل ك

ي احترام قواعد القانون الدولي إلانسان في ضوء الاعتبارات ألاخالقية املتعلقة بحماية مبادئ إلانسانية، وبهدف ضمان -

هداف الستاملخصصة  الذكيةاستخدام ألاسلحة  عدم يتوجب التي تحمي املدنيين واملقاتلين العاجزين عن القتال،

 Position Du CICR)  ؛ملستخدمة ملمارسة القوة ضد ألاشخاصاملصممة أو ا هذه ألاسلحةحظر ، فمن ألافضل البشر

Sur Les Systèmes D’Armes Autonomes, 2021) 

ة، على إلانساني واملحافظةنساني إلا بهدف حماية املدنيين وألاعيان املدنية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي -

 عة منمجمو  تطبيقال سيما من خالل ، حظورةغير املأنظمة ألاسلحة املستقلة واستخدام يتم تنظيم تصميم يجب أن 

 يذكر من أهمها: القيود؛

  توجيهها لألهداف العسكرية كاستهداف الجيوش فقط؛حدود على أنواع ألاهداف، على سبيل املثال وضع 

 بما في ذلك تمكين  القابلة لالستخدام،مدى القوة تحديد الجغرافي و ونطاق مجالها ، استخدامهامدة  تحديد

 فيما يتعلق بهجوم معين؛ ة عليهاالبشري السيطرة
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  أو عدم وجود مدنيين  حاالتعلى سبيل املثال فقط في كأن تستخدم قيود على حاالت الاستخدام، وضع

 أعيان مدنية؛

  ا ضمان ، وكذفعال بشري إشراف املتطلبات املطبقة على التفاعل بين إلانسان وآلالة، والسيما ضمان تحديد

 Position Du CICR Sur Les Systèmes D’Armes) . في الوقت املناسبلهذه ألاسلحة إمكانيات التدخل والتعطيل 

Autonomes, 2021)  

، والتي 8101سنة دولة  81 الدول املعارضة الستخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي قد بلغ عددها ويجدر إلاشارة، إلى أن 

الجزائر ،ألارجنتين، النمسا، بوليفيا ، البرازيل، شيلي، كولومبيا،  دعت إلى حظرها بالكامل، واملتمثلة في كل من: 

ألاردن، السلفادور، غانا، غواتيماال، العراق، املكسيك، املغرب، ناميبيا، ، ، كوبا، جيبوتي، إلاكوادور، مصراكوستاريك

في حين سعت دول أخرى إلحباط أي مبادرة  اكستان، فلسطين، بنما، بيرو، أوغندا، فنزويال وزيمبابوي.نيكاراغوا ،ب

 وجمهورية كوريا وروسيا والواليات املتحدةاملحتلة" وإسرائيل "أستراليا دولية لحظر مثل هذه ألاسلحة، وفي مقدمتها 

في الوقت الحالي، مؤكدين  ألوانه سابق أو غير ذلك إعالن سياس يحتى التفاوض على معاهدة أو  ألامريكية، بحجة أن

  (Un Guide De WILPF Sur Les Robots Tueurs , 2019)أسلحة ال يمكن الاستغناء عنها.  الذكية املستقلةأن ألاسلحة 

 خاتمة:

استخدام ألاسلحة الذكية خالل النزاعات  في ختام هذه الورقة البحثية، يمكن القول أن التوجه الحالي نحو تطوير 

املسلحة ال يزيد سوى من وحشية الحروب ودمويتها، لتتعاظم معها فرص ارتكاب مزيد من الجرائم إلارهابية في حق 

إلانسانية، ومن املقرر أن تكون هذه الجرائم ألاكثر بشاعة على إلاطالق؛ ذلك أن هذه خطورة ألاسلحة الذكية ال تكمن 

آلاثار التي تخلفها، خاصة في حالة خطئها وعدم تمييزها بين املدنيين والعسكريين أو بين ألاعيان املدنية فحسب في 

وألاعيان العسكرية، وإنما تكمن أيضا في فقدان السيطرة البشرية عليها، بسبب استقاللية الوظائف املنوطة بها، ألامر  

لعالم لها مثيل، وعلى ذلك فإن التدخل العاجل اليوم لحظر الذي ينبئ بجرائم ارهابية واسعة النطاق لن يعرف ا

 استخدام هذه ألاسلحة الذكية في النزاعات املسلحة ضرورة قصوى ال تدعو إلى التريث أو التأجيل.

قدم بعض التوصيات ذات الصلة 
ُ
ولقد توصلت هذه الورقة البحثية إلى عدد من النتائج الهامة، كما يمكن أن ت

 باملوضوع.  

 ئج الدراسة:نتا

 ُيمكن أن ُيكر من أهم النتائج التي توصلت اليها هذه الورقة البحثية ما يلي:

  لقاتلة ا واستخدام القوةتنفيذ الهجمات، و بقدرات عالية في اختيار ألاهداف  الذكاء الاصطناعيأسلحة تتمتع

ألاهداف، وشن هجمات عسكرية دون ؛ إذ تمتلك استقاللية كبيرة في اتخاذ القرار وتحديد بشري  أي عنصر دون تدخل 

 املوافقة املسبقة للقائد العسكري؛

  ةبشريال كاالستغناء عن الجيوش؛ املزايا العسكريةُيحقق استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي عديد من ،

ي بلوغ ف التقليل من الخسائر البشرية، وفعالية التدخل في انجاز املهام العسكرية، وتحقيق الكفاءة العاليةوبالتالي 
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مكنها  ألاهداف العسكرية، كما أنها
ُ
وتحقيق الاستجابة  عن التهديدات، الكشفمن مجهزة بتكنولوجيات عالية، ت

 العاجلة والتدخل السريع؛

  إال  ؛التجريبيةمراحله  ال يزال بعد فيونشرها في ساحات القتال  الذكاء الاصطناعيأسلحة رغم أن استخدام

زيد من فرص ارتكاب الجرائم إلارهابية خالل النزاعات ملخاطر جسيمة إنسانيا وأخالقيا؛ إذ تترتيبها أنه من املتوقع 

، خاصة وأنها مجرد آالت مميتة مصممة على القتل تفتقر إلى إلانسانية، كما تصعيد الصراعاملسلحة ومن مخاطر 

 دئ إلانسانية والتناسب والتمييز.انتهاكا صارخا ملبادئ القانون الدولي إلانساني السيما مباُيشكل استخدامها 

 توصيات الدراسة:

 من أهم ما توص ي به هذه الورقة البحثية يذكر ما يلي:

  التعجيل بابرام اتفاقية دولية ملزمة بشأن حظر استخدام ألاسلحة الذكية خالل النزاعات املسلحة، وحظر

 بعد مدى حجم التأثيرات التي تخلفها؛استخدامها ضذ البشر في ساحات القتال، السيما تلك التي لم ُيعرف 

  وضع قيود وضوابط ملزمة لضمان السيطرة البشرية على أية أسلحة، وتحقيق الاشراف البشري الفعال على

استخدامها، فال ينبغي بأي حال من ألاحوال أن يعود قرار استخدام القوة إلى آلاالت والروبوتات، بل ينبغي أن ينفرد 

يتوجب تطوير هذه ألاسلحة لتحسين عملية صنع القرار البشري وليس ات الخطيرة، لذا بمثل هذه القرار البشر 

 استبداله؛ 

  ،كما توص ي الدراسة أيضا بضرورة انتهاج ممارسات دولية حميدة وتبادل الخبرات واملعارف فيما بين الدول

الدولي إلانساني والحفاظ على  القانون بشأن استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة، بما يتماش ى مع احترام قواعد 

اعات أساس ي في النز بشكل  من أجل أن يلعب البشر دورهمة، املسلح اتالنزاعخالل إلانسانية ألارواح البشرية، واحترام 

املسلحة، وعدم التخلي عن هذا الدور لصالح آلاالت والروبوتات، تفاديا الرتكاب جرائم ارهابية ال ُيعرف نطاقها وال 

  مداها.

 املراجـــع:    قائمة املصادر و 

 باللغة العربية:

 ؛0121أوت  08اتفاقية جنيف بشأن حماية ألاشخاص املدنيين في وقت الحرب املؤرخة في   .0

 ؛0121أ وت 08اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى واملرض ى بالقوات املسلحة في امليدان املؤرخة في   .8

باتفاقيات جنيف، واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية املبرم في البرتوكول إلاضافي ألاول امللحق  .2

 ؛0144جوان  2

البرتوكول إلاضافي الثاني امللحق باتفاقيات جنيف، واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية  .2

 .0144جوان  2املبرم في 
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 مكافحة إلارهاب وانتهاك حقوق إلانسان

Fighting terrorism and violating human rights 

 جامعة قرطاج/ تونس /ماجد محمد رواجبهط.د.

PhD.R.Majed Mohamed Rawajbeh/ University of Carthage/ Tunisia 

 :لخصامل

ار تم الاعتراف باملفهوم نفسه في إط بحيثحقوق إلانسان مكفولة للجميع على أساس الخصائص البسيطة لإلنسان، مما ال شك فيه، ان 

إن بعض حقوق إلانسان غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتقييد  فنجدالقانون الدولي في شكل صكوك قانون حقوق إلانسان الرئيسية. 

ا لحقوق إلا
ا
ا وانتهاك ا كبيرا ه، لكن نسان ال جدال فيحتى في الحاالت التي يمكن فيها تقييد بعضها تحت حاجة الوقت. كون إلارهاب تهديدا

ا أكثر صلة باملوضوع وتتطلب املناقشة، ألنه تم إلابالغ عن انتهاكات مختلفة ف  يحماية هذه الحقوق أثناء عمليات مكافحة إلارهاب هي أيضا

ر مكافحة بذريعة تدابيالتاريخ الحديث فيما يتعلق بانتهاكات حقوق إلانسان أثناء إجراء عمليات مكافحة إلارهاب، وإساءة استخدام العملية 

رهاب إلارهاب. كما الحظت الهيئات واملنظمات الدولية أن الانتهاكات املرتكبة أثناء عمليات مكافحة إلارهاب خطيرة في طبيعتها مثل أعمال إلا 

تي تدعي دول العالم الألاسباب الرئيسية وراء انتهاكات حقوق إلانسان هي أن تعريف إلارهاب نفسه لم يتم الاتفاق عليه بين  ومننفسها. 

  ن أنها تكافح إلارهاب، وألامر نفسه يعود إلى املصالح الشخصية للدول. وال سيما الدول القوية، ألن إلارهابيين في دولة أو أمة قد يكونو 
ا
أبطاال

خرى. على أساس هذا ومناضلين من أجل الحرية في دولة أخرى، وقد يكون املناضلون من أجل الحرية إرهابيين بالنسبة إلى الدولة ألا 

 السبب، تنجح الدول القوية في معظم ألاوقات في السيطرة على املتمردين واستخدام تدابيرها ومعاييرها الخاصة الستخدام القوة، وألاضرار 

 الجانبية، ومبادئ الضرورة التي تسبب القلق من انتهاكات حقوق إلانسان.

 .، الانتهاكاتهيئة حقوق إلانسان: مكافحة إلارهاب، القانون الدولي لحقوق إلانسان، القانون إلانساني الدولي، الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Human rights are guaranteed to all on basis of the simple human characteristics, and the same concept has also been 

recognized under international law in the form of major human rights law instruments. Indeed, some human rights are 

inalienable and non-derogable even in cases where some of them can be restricted under the need of time. That terrorism is 

a major threat and violation of human rights is indisputable, but the protection of these rights during counter-terrorism 

operations is also more relevant and requires discussion, because various violations have been reported in recent history 

regarding human rights violations while conducting counter-terrorism operations, and abuse of the process under the pretext 

of counter-terrorism measures. International bodies and organizations have also noted that the violations committed during 

counter-terrorism operations are as serious in nature as the acts of terrorism themselves, and there is no difference between 

the acts of terrorists and those they claim to be working against. Some of the main reasons behind human rights violations 

are that the definition of terrorism itself has not been agreed upon among the countries in the world that claim to be 

combating terrorism, and the same is due to the personal interests of the countries. Especially powerful states, because 

terrorists in one country or nation may be heroes and freedom fighters in another, and freedom fighters may be terrorists in 

relation to the other country. On the basis of this reason, powerful states most of the time succeeds in controlling insurgents 
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and using their own measures and standards for the use of force, collateral damage, and principles of necessity cause concern 

for human rights violations. 

Keywords: anti-terrorism, human rights commission, international human rights law, international humanitarian law, 

violations. 

 :مقدمة

وواشنطن مكافحة إلارهاب أولوية سياسية عليا  في نيويورك 8110أيلول/سبتمبر  00جعلت الهجمات إلارهابية في 

( بموجب الفصل 0242، تبنى مجلس ألامن التابع لألمم املتحدة القرار )8110أيلول/سبتمبر 82للمجتمع الدولي. في 

العالمية  كوالتوالبروتو  لالتفاقيات تشريعي دليل والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب) السابع من ميثاق ألامم املتحدة

، الذي يدعو الدول إلى تنفيذ تدابير أكثر فعالية ملكافحة إلارهاب على املستوى الوطني وزيادة (3002 اإلرهاب، لمكافحة

لجنة مكافحة اإلرهاب هي هيئة فرعية تابعة ) (CTCالتعاون الدولي في مكافحة إلارهاب. أنشأ القرار لجنة مكافحة إلارهاب )

لرصد إلاجراءات املتعلقة بهذه القضية وتلقي التقارير من الدول بشأن التدابير املتخذة.  (من التابع لألمم المتحدةلمجلس األ

 ملزيد من إلاجراءات ملكافحة إلارهاب. دعا قرار مجلس ألامن 0242بعد تبني القرار )
ا
(، تبنى عدد كبير من الدول خططا

، 8112، املعتمد في عام (3002يناير  30، الذي تم تبنيه باإلجماع في 6541متحدة رقم قرار مجلس األمن التابع لألمم ال) (0229)

لجنة مكافحة إلارهاب إلى مراعاة حقوق إلانسان في عملها؛ ومع ذلك فقد تجاهلت اللجنة تأثير أنشطتها على حقوق 

ومن  ارة إلى تدابير مكافحة إلارهاب.إلانسان فيما يتعلق بالحكومات القمعية التي تبرر انتهاكات حقوق إلانسان باإلش

القضايا ألاخرى املثيرة للقلق الطريقة التي يتم بها إضافة الكيانات أو ألافراد إلى قائمة إلارهاب التي يحتفظ بها مجلس 

 ألامن. يثير غياب املراجعة أو الاستئناف بالنسبة ألولئك املدرجة أسماؤهم قضايا مساءلة خطيرة وربما ينتهك معايير 

رت الهجمات على القطارات في مدريد عام 
 
ونظام النقل في لندن عام  8112واتفاقيات حقوق إلانسان ألاساسية. ذك

 ألمن وحياة وحرية املواطنين في جميع أنحاء العالم. في القرارين  8112
ا
 خطيرا

ا
زعماء العالم بأن إلارهاب يشكل تهديدا

 0900( و8112مارس  00، الذي تم تبنيه باإلجماع في 0221املتحدة رقم ( )قرار مجلس ألامن التابع لألمم 8112) 0221

(، أدان 8112تموز/يوليه  ٧املعقودة في  ٣٢٢٥الذي اتخذه مجلس ألامن في جلسته  (2115) 0900( )القرار 8112)

 مجلس ألامن الهجمات وأعرب عن تصميمه القوي على مكافحة جميع أشكال إلارهاب،

اتفاقية على مستوى ألامم املتحدة للتعامل مع إلارهاب؛ ومن أحدثها اتفاقية قمع الهجمات  تمت صياغة اثنتي عشرة

( )الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات إلارهابية بالقنابل، اعتمدت ونشرت على املأل بموجب قرار 0114إلارهابية بالقنابل )

(، واتفاقية قمع تمويل إلارهاب 0114ألاول/ديسمبر  كانون  02( املؤرخ في 28/092الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

لقمع تمويل  0111( ) الامم املتحدة، مكتب مكافحة الارهاب، صك بشأن تمويل الارهاب، الاتفاقية الدولية لعام 0111)

لصك م املتحدة، مكتب مكافحة الارهاب، ام( ) ألا 8112الارهاب(، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال إلارهاب النووي )

التفاقية الحماية املادية للمواد النووية(. تنص هذه الاتفاقيات وغيرها على  8112املتعلق باملواد النووية، تعديالت عام 

أن الدول ملزمة باتخاذ التدابير الالزمة لحماية الحقوق ألاساسية لكل فرد يخضع لواليتها القضائية ضد ألاعمال 
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 جميع أشكال إلارهاب، باإلضافة إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما ألاساس ي إلارهابية. تغطي هذه الاتفاقيات عمل
ا
يا

 للمحكمة الجنائية الدولية.

 :أهداف الدراسة

رهاب. فقد نسان خالل حربها على إلا قياس مدى التزام الدول في املحافظة على حقوق إلا ىتهدف هذه الدراسة ال

إفساح املجال القانوني ألعمالها في الحرب على إلارهاب. وبالتالي هدف بالدول بشكل منه ي تفسيرات قانونية  اعتمدت

تركز الدراسة على الزجج الدافعة للحكومات حول برنامج وكاالت املخابرات والشرطة لالعتقال والاستجواب والتي 

ترة ن لفنسانسان. وتهدف الدراسة الى حصر الحاالت التي يمكن للدول تقييد بعض حقوق إلاتقوض أهمية حقوق إلا

. كما تحلل الدراسة املمارسات ولكن مع مراعاة ظروف القضية وجميع املواثيق الدولية لحقوق إلانسانزمنية معينة، 

ذات الصلة وتفسر مفهوم الاختصاص على أساس اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 

 .حقوق إلانسان غير القابلة لالنتقاصوالسياسية و 

 :أسئلة الدراسة

لتحقيق ما تم وضعه من أهداف، جاءت هذه الدراسة ملحاولة استكشاف ما إذا كانت حجة الدول متوافقة مع 

 معاهدات حقوق إلانسان في الحرب ضد إلارهاب. وبالتالي، فإن هدف البحث يستند إلى إلاجابة على ألاسئلة التالية:

 ؟ ساسية في سياق مكافحة إلارهابحقوق إلانسان ألا  إلى أي مدى تراعي الدول  .0

 نسان؟ هل يتعارض استخدام الدول لعمليات الترحيل السري الاستثنائي مع حقوق إلا .8

 اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؟هل يتعارض الترحيل مع  .2

 من الشخص ي؟رهاب مع الحرية وألا جراءات مكافحة إلا إهل تتعارض  .2

 جراءات املراقبة السرية وجمع البيانات مع مبدأ عدم التنميط وعدم التمييز؟إل تتناسب ه .2

 :منهجية الدراسة

أعتمد الباحث في هذه الدراسة على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي: الذي يعتمد على إجراء تحليل نقدي ومتابعة 

رهاب مشكلة قانونية. على القانوني، تواجه عمليات مكافحة إلا رهاب. في التحليل جراءات مكافحة إلا إحجج الدول حول 

خلفية أسئلة الدراسة، سيتم تناول اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 

 لشرح كيف يمكن تحميل الدول املسؤولية عن الجرائم الدولية في الحرب على إلارهاب.

 :طبيعة حقوق إلانسان.1

 .
ا
 بأنها تلك الحقوق التي يمتلكها إلانسان من خالل صفته البسيطة املتمثلة في كونه إنسانا

ا
عر ف حقوق إلانسان عموما

ُ
ت

عالوة على ذلك، فهذه هي الحقوق املتاحة للفرد وتحمي مصالحه وحريته وكرامته وغيرها من الحقوق ضد تدخل 

نسان الرئيسية الحقوق املدنية والسياسية والثقافية وتجاوزات الدول ووكالأها. تضمنت مجموعة حقوق إلا
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والاقتصادية والاجتماعية، وهي عاملية بطبيعتها ألنها متاحة لجميع البشر )مكتب مفوض ألامم املتحدة السامي لحقوق 

سان (، بشأن حقوق إلانسان وإلارهاب ومكافحة إلارهاب(. بعبارة أخرى، حقوق إلان28إلانسان، حقائق ملزمة رقم )

مالزمة لجميع البشر، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو أي تمييز آخر. )ألامم املتحدة، مكتب املفوض 

 السامي لحقوق الانسان، ما هي حقوق الانسان؟(

 :القانون الدولي لحقوق إلانسان.2

ى مجموعات معينة أو أفراد معينون القانون الدولي لحقوق إلانسان هو "مجموعة من القواعد التي على أساسها قد تسع

للحصول على الحماية من حكوماتهم". )القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان: أوجه التشابه 

 والاختالف(

 لجميع الدول. تم تدوين القانون الدولي 
ا
يعتبر إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان وثيقة أساسية لحقوق إلانسان وملزما

وق إلانسان من خالل معاهدات حقوق إلانسان الرئيسية، والجزء املتبقي متاح في القانون الدولي العرفي. وأهم لحق

هذه املعاهدات هو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

اقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ اتفاقية املدنية والسياسية وبروتوكوالها الاختياريان؛ الاتف

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكولها الاختياري؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 

ياريان؛ وبروتوكوالها الاختأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكولها الاختياري؛ اتفاقية حقوق الطفل 

 معاهدتان رئيسيتان لحقوق 
ا
برمت مؤخرا

ُ
والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. وقد أ

إلانسان، وهما الاتفاقية الدولية لحماية جميع ألاشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق ألاشخاص ذوي 

 في كانون ألاول / ديسمبر إلاعاقة وبروتوكولها الا 
ا
(. 28)حقائق ملزمة رقم  8119ختياري، اللتين تم اعتمادهما جميعا

وعالوة على ذلك، هناك عدد من معاهدات حقوق إلانسان ألاخرى التي يتم إبرامها مع مرور الوقت، ألن مساحة كبيرة 

 ي لحقوق إلانسان.من حقوق إلانسان ما زالت تنتظر تدوينها في إطار مجموعة القانون الدول

 لجميع الدول، 
ا
 من القانون الدولي العرفي ملزما

ا
من بين هذه املعاهدات، يعتبر جزء حقوق إلانسان الذي يشكل جزءا

بينما فيما يتعلق بمعاهدات حقوق إلانسان ألاخرى، فإن تلك الدول فقط ستكون ملزمة بموجب تلك املعاهدات التي 

بموجب القانون الدولي لحقوق إلانسان إلنفاذ التزامات الدول. )حقائق ملزمة رقم  هي طرف فيها. كما يتم توفير آلية

28) 

 : إلارهاب.1

قبل الشروع في تحديد العالقة بين إلارهاب وحقوق إلانسان، يبدو من الضروري تعريف إلارهاب نفسه. فيما يتعلق 

 ف املادة )
عر 

ُ
املصطلح على النحو التالي: "أي إجراء  8111البريطاني لعام ( من قانون إلارهاب 0بمشروع قانون إلارهاب، ت

يهدف إلى التأثير على سياسة أي حكومة، في أي مكان في العالم، بما في ذلك، على سبيل املثال، إلاضرار باملمتلكات". 
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شر مشروع القانون هذا في 
ُ
روع القانون ، وقبل إقراره، تمت مراجعة بعض بنود مش8112أكتوبر / تشرين ألاول  08ن

. )اللجنة املشتركة ملجلس اللوردات بمجلس العموم واملعنية بحقوق إلانسان، التقرير الثالث للدورة 
ا
 (8119-8112أيضا

 على أنه أعمال العنف التي تنشر الرعب بين املدنيين والسكان املدنيين. وفيما يتعلق بالتعريف 
ا
ُيفهم إلارهاب عموما

تى آلان اعتماد تعريف شامل وجامع من قبل املجتمع الدولي الذي يحظى بتوافق آلاراء القانوني لإلرهاب، لم يتم ح

 معينة ترقى إلى مستوى 
ا
 من املعاهدات الدولية والصكوك الدولية وإلاقليمية ألاخرى تضمنت أفعاال

ا
بشأنه، ولكن عددا

ى القضاء على إلارهاب الدولي، الوارد في ، نص إعالن الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إل0112إلارهاب. في عام 

(، على أن إلارهاب يشمل "ألاعمال إلاجرامية التي ُيقصد منها إثارة حالة من الرعب بين عامة الناس، أو 21/91قرارها )

 (28مجموعة من ألاشخاص أو أشخاص معينين ألغراض سياسية". )حقائق ملزمة رقم 

ف شامل لإلرهاب، وبالتالي يوص ى باعتماد اتفاقية منفصلة بشأن إلارهاب. وفي يتم التأكيد باستمرار على اعتماد تعري

 على اعتماد اتفاقية شاملة ملكافحة إلارهاب تكمل الاتفاقيات القائمة ملكافحة 
ا
هذا الصدد، تعمل الجمعية العامة حاليا

التسبب أو التهديد به بشكل غير ( على تعريف لإلرهاب يتضمن "التسبب أو محاولة 8إلارهاب. تحتوي مسودة املادة )

قانوني ومتعمد": ")أ( وفاة أو إصابة بدنية خطيرة ألي شخص؛ أو )ب( إلحاق ضرر جسيم باملمتلكات العامة أو الخاصة، 

بما في ذلك مكان لالستخدام العام، أو مرفق حكومي أو تابع للدولة، أو نظام نقل عام، أو مرفق بنية تحتية، أو البيئة؛ 

لضرر الذي يلحق باملمتلكات أو ألاماكن أو املرافق أو النظام، مما يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى خسارة اقتصادية أو )ج( ا

كبيرة، عندما يكون الغرض من السلوك، بطبيعته أو سياقه، هو تخويف السكان، أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية 

 (28ة رقم للقيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل". )حقائق ملزم

عالوة على ذلك، حددت وزارة الدفاع ألامريكية مفهوم إلارهاب بأنه "الاستخدام املحسوب للعنف غير القانوني أو 

التهديد بالعنف غير القانوني لغرس الخوف؛ تهدف إلى إكراه أو تخويف الحكومات أو املجتمعات في السعي لتحقيق 

ا لقانون أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية بشكل  عام" )بحوث إلارهاب وألامن الدولي، ما هو الارهاب؟(. أما وفقا

رتكب بهدف: 
ُ
 الاتحاد ألاوروبي، فإن الجرائم إلارهابية هي أعمال ت

 .تخويف السكان بشكل خطير 

 .إجبار حكومة أو منظمة دولية بال داع على أداء أو الامتناع عن القيام بأي عمل 

  أو تدمير الهياكل ألاساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار

لبلد أو منظمة دولية. ) قائمة الاتحاد ألاوروبي لألشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة لتدابير محددة ملكافحة 

 (8102إلارهاب، 

 . هل التعريف الشامل ضروري أم مرغوب فيه؟4.1

في تعريف إلارهاب عندما يتم التساؤل حول هل التعريف العالمي لإلرهاب مرغوب فيه أم ال؟ تزعم  تنشأ القضية ألاولى

قلة من الدول أنه إذا تم اعتماد تعريف شامل لإلرهاب، فسيؤدي ذلك إلى تقييد قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات في 
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ذلك، فإن ألاعمال التي ترقى إلى مرتبة إلارهاب  . عالوة على(Talking about Terrorism 2008) عدة قضايا ضد إلارهاب

دولة أخرى، وهذه القضايا هي املشكلة الرئيسية  ىبالنسبة لدولة ما قد تندرج تحت دعوى الدفاع عن النفس بالنسبة ال

 في تعريف إلارهاب.

 رهابي؟ما هو العمل إلا  4.2

الرغم من أن املصطلح قد استخدم في مناسبات فشلت الدول في صياغة أي تعريف متفق عليه وشامل لإلرهاب، على 

سبتمبر، أصدر مجلس ألامن الدولي قرارات مختلفة بشأن  00. وبعد 0124مختلفة يحكم القانون الدولي منذ عام 

إلارهاب، وتم الاتفاق على أن "الدول يجب أن تمنع وتوقف تمويل ألاعمال إلارهابية، واتخاذ الخطوات الالزمة ملنع 

عمال إلارهابية ". لكن املصطلح لم يتم تعريفه ال في هذا القرار وال في أي وثيقة أخرى ملجلس ألامن. تم تضمين ارتكاب ألا 

( من مشروع ألامم املتحدة بشأن 0) 8بعض ألاعمال في إلارهاب من قبل بعض هذه الوثائق، على سبيل املثال املادة 

 -ما يلي:  اتفاقية شاملة بشأن إلارهاب الدولي، والتي تنص على

ب أي شخص جريمة باملعنى املقصود في هذه الاتفاقية إذا تسبب ذلك الشخص بأي وسيلة وبشكل غير ارتكا .0

 قانوني وعن عمد في:

 وفاة أي شخص أو إصابته بإصابة جسدية خطيرة؛ أو -أ

الوالية أو إلحاق ضرر جسيم باملمتلكات العامة أو الخاصة، بما في ذلك مكان الاستخدام العام أو مرفق  -ب

 الحكومة أو نظام النقل العام أو مرفق البنية التحتية أو البيئة؛ أو

 ( من هذه املادة، مما يؤدي أو 0إلاضرار باملمتلكات أو ألاماكن أو املرافق أو ألانظمة املشار إليها في الفقرة )ب

ته أو سياقه، هو تخويف يحتمل أن يؤدي إلى خسارة اقتصادية فادحة، عندما يكون الغرض من السلوك، بطبيع

)قائمة الاتحاد ألاوروبي لألشخاص  السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل".

 (8102والجماعات والكيانات الخاضعة لتدابير محددة ملكافحة إلارهاب، 

 -تم تعريف العمل إلارهابي بالعبارات التالية: 

  إذا: )أ( إذا كان تأثير أفعاله سيؤدي الى، نشر الرعب أو خلق إحساس "يقال إن الشخص 
ا
 إرهابيا

ا
يرتكب عمال

بالخوف وانعدام ألامن لدى الناس، أو قسم من الناس، أو أن يقوم باستخدام القنابل أو الديناميت أو املواد املتفجرة 

سلحة الفتاكة التي قد يتم إلاخطار بها، أو السموم أو أو القابلة لالشتعال ألاخرى، أو ألاسلحة النارية أو غيرها من ألا 

الغازات أو املواد الكيميائية الضارة، بطريقة تسبب أو من املحتمل أن تسبب في وفاة أو إصابة أي شخص أو أشخاص 

ياة حمن الناس؛ أو إتالف أو تدمير املمتلكات على نطاق واسع، أو تعطيل واسع النطاق إلمدادات الخدمات الضرورية ل

املجتمع، أو التهديد باستخدام القوة للموظفين العموميين من أجل منعهم من أداء واجباتهم املشروعة؛ أو )ب( يرتكب 

جريمة مقررة، يكون أثرها، أو من املحتمل أن يكون، إثارة الرعب، أو خلق شعور بالخوف وانعدام ألامن لدى الناس، 

 عل
ا
ى الانسجام بين أقسام مختلفة من الناس؛ أو )ج( ارتكاب فعل اغتصاب أو أي قسم من الناس، أو التأثير سلبا
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جماعي أو التحرش باألطفال أو السطو املقترن باالغتصاب كما هو محدد في الجدول امللحق بهذا القانون؛ أو )د( ارتكب 

 من أعمال الاضطراب املدني على النحو املحدد في القسم )
ا
بي لألشخاص والجماعات )قائمة الاتحاد ألاورو  أ(. 4عمال

 (8102والكيانات الخاضعة لتدابير محددة ملكافحة إلارهاب، 

 :أثر إلارهاب على حقوق إلانسان.3. 4

ال شك في أن إلارهاب انتهاك وتهديد كبير لحقوق إلانسان. إنه ينتهك جميع أحكام جميع املواثيق الدولية لحقوق إلانسان 

الشخص بشكل مباشر من التمتع بحقوق إلانسان ألاساسية، على سبيل املثال الحق وغيرها. وألاهم من ذلك أنه يحرم 

في الحياة، وهو حق إلانسان ألاعلى على النحو املحدد في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق املدنية والسياسية وغيرها من 

ر الدول، وبالتالي تنتشر الفوض ى صكوك حقوق إلانسان والحرية وسيادة القانون. عالوة على ذلك، فهو يزعزع استقرا

في املجتمع. لذلك فإن جميع الدول ملزمة بحماية هذه الحقوق إلانسانية لألفراد من كل خطر، وحمايتها من ألاعمال 

إلارهابية؛ من خالل اتخاذ إلاجراءات املناسبة في هذا الصدد. عالوة على ذلك، عند معالجة مشكلة إلارهاب، يجب على 

بين أعمال إلارهاب وألاعمال إلاجرامية العامة التي من دونها يصعب معالجة مشكلة إلارهاب، ولهذا  الدول التمييز 

.
ا
 (23حقائق ملزمة رقم ) الغرض من املستحسن تعريف إلارهاب أوال

 :. إلارهاب والقانون الدولي إلانساني4.4

إلى حل املشاكل وحماية أرواح ألابرياء أثناء  تم تعريف القانون الدولي إلانساني على أنه مجموعة القواعد التي تهدف

. الهدف (.القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان: أوجه التشابه واالختالف) نزاع مسلح دولي أو وطني/محلي

ليل قألاساس ي للقانون الدولي إلانساني هو حماية ألاشخاص وحقوق إلانسان الخاصة بهم في النزاعات املسلحة وت

املعاناة. يحتوي القانون الدولي إلانساني على قواعد يجب اعتمادها أثناء النزاع املسلح لتحقيق هذه الغاية، وهي واردة 

 عن عدد من الصكوك الدولية ألاخرى التي تهدف إلى الحد من 
ا
في اتفاقيات جنيف ألاربع وبروتوكوليها إلاضافيين، فضال

 من القانون الدولي العرفي.املعاناة إلانسانية في النزاعات 
ا
لزمة رقم حقائق م) املسلحة. تعتبر بعض هذه القواعد آلان جزءا

23) 

 :إلارهاب والقانون الجنائي الدولي .4.5

في السنوات القليلة املاضية، تم تبني عدد من الاتفاقيات لقمع أعمال إلارهاب، والتي وضعت العديد من الالتزامات 

إلاجراءات املناسبة وتقديم املساعدة القانونية في هذا الصدد، والعمل على مبدأ "التسليم أو على الدول التخاذ 

. إن العالقة بين قانون حقوق إلانسان والقانون الجنائي الدولي مفيدة للغاية في إنفاذ (23حقائق ملزمة رقم ) املحاكمة"

ي ذلك املنظمات والدول بسبب انتهاكاتهم املزعومة حقوق إلانسان، وقد تمت مقاضاة ومعاقبة عدد من ألافراد بما ف

 للقانون الدولي لحقوق إلانسان والقانون إلانساني الدولي.
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 :إلارهاب وقانون الالجئين الدولي6.4.

يوفر القانون الدولي لالجئين الحماية لالجئين الذين يهاجرون من آثار ألاعمال العدائية أو على أسس أخرى منصوص 

. وقد تم تحديد التزامات الدول في هذا الصدد والتي يجب مراعاتها حتى 0120في اتفاقية الالجئين لعام  عليها ومحددة

 (23حقائق ملزمة رقم ) أثناء مكافحة إلارهاب.

 :حماية حقوق إلانسان 5.

 خاصة بعد 
ا
الحكومية  سبتمبر. أصبحت ألاعمال إلارهابية والجهات الفاعلة غير  00أصبحت قضية إلارهاب أكثر بروزا

 للعالم. لكن في بعض ألاحيان تصبح حقوق إلانسان وحمايتها مشكلة كبيرة في مواجهة إلارهاب 
ا
 كبيرا

ا
تشكل تهديدا

 تصبح أعمال Wilder 2005ومكافحته )
ا
(. كما الحظنا أن ألاعمال إلارهابية ضارة باملجتمع، بنفس الطريقة أحيانا

لي، تلتزم جميع الدول باتخاذ تدابير فعالة ضد إلارهاب، ولكن عند القيام مكافحة إلارهاب كذلك. بموجب القانون الدو 

بذلك، يجب حماية حقوق إلانسان لكل مجتمع وفرد بأفضل طريقة ممكنة؛ ألن اتخاذ تدابير فعالة ضد إلارهاب 

 (28وحماية حقوق إلانسان هما هدفان دوليان، ويجب أال يحل كل منهما محل آلاخر. )حقائق ملزمة رقم 

 :الدور املركزي لحقوق إلانسان والتزامات الدولة في مكافحة إلارهاب .5.1

ركائز استراتيجية ) (91/822بعد اعتماد الجمعية العامة الستراتيجية ألامم املتحدة العاملية ملكافحة إلارهاب في قرارها )

تدابير لحماية حقوق إلانسان في مكافحة إلارهاب. ، بدأ املجتمع العالمي في اتخاذ (االمم المتحدة العالمية لمكافحة االرهاب

وقد تعهدوا بضمان أن تكون جميع إلاجراءات التي يتم اتخاذها في الحرب ضد إلارهاب متوافقة مع التزاماتهم العامة 

لعامة ا بموجب القانون الدولي. وقد نوقش هذا ألامر بمزيد من التفصيل في نتائج القمة العاملية، التي اعتمدتها الجمعية

، وتم التأكيد على احترام حقوق إلانسان أثناء مكافحة إلارهاب، وال سيما حقوق إلانسان ذات الصلة 8112في عام 

  بقانون الالجئين والقانون الجنائي الدولي والقانون إلانساني الدولي.

 :مرونة قانون حقوق إلانسان.  .52

املتحدة قد اتخذت خطوات ضد إلارهاب، إال أن إلادارة ألامريكية فشلت سبتمبر، على الرغم من أن الواليات  00بعد 

(. 8112في فهم بأي طريقة يمكن تطبيق القانون الدولي على الوضع )إلارهاب والقانون الدولي: التحديات والاستجابات 

 بموجب القانون الدولي بنفس الطريقة، 
ا
ية فإن احترام وضمان حمامن ناحية أخرى، حيث تعتبر مكافحة إلارهاب التزاما

 التزام متساو  للدول بموجب القانون الدولي لحقوق إلانسان. )حقائق ملزمة رقم 
ا
 (28حقوق إلانسان هو أيضا

 :القيود/ املحددات .5.3

مراعاة جميع املواثيق الدولية لحقوق إلانسان، يمكن للدول تقييد بعض حقوق إلانسان لفترة زمنية محددة. بشرط 

املثال، الحق في حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، والحق في حرية التنقل، والحق في على سبيل 
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احترام حياة الفرد الخاصة والعائلية، ولكن عند القيام بذلك، يجب على كل دولة مراعاة عدد من الشروط، في من 

 (.8112دولي: التحديات والاستجابات )إلارهاب والقانون ال أجل تقييد إساءة استخدام هذه السلطة

 :. التقادم بموجب القانون 6

يوضح املفهوم أنه أثناء وضع قيود على التمتع بحقوق إلانسان من خالل صكوك حقوق إلانسان إلاقليمية أو املحلية، 

بة ويجب املناسينبغي توضيح ما هي معايير هذه القيود، حتى يتمكن كل فرد من اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية 

 لذلك
ا
 لهذا املفهوم، ُيعترف بالحق في محاكمة عادلة (23حقائق ملزمة رقم ) على املواطنين تنظيم سلوكهم وفقا

ا
. وفقا

 كحق أساس ي لكل شخص.

 :لتحقيق غرض مشروع .6.1

شاملة،  للتقييد لم تكنأشارت لجنة حقوق إلانسان التابعة لألمم املتحدة إلى أن القائمة التي تعدد الحقوق غير القابلة 

 حقوق أخرى ال يمكن الانتقاص منها )إلارهاب والقانون الدولي: 
ا
بل باإلضافة إلى الحقوق املذكورة فيها، كانت هناك أيضا

التحديات والاستجابات، مصدر سبق ذكره(. تختلف القيود والقيود املسموح بها واملشروعة على التمتع بحقوق إلانسان 

 ل
ا
لحاجة والظروف السائدة في ذلك الوقت. وعادة ما تكون ألاسس الرئيسية لهذه القيود هي ألامن ألاساسية وفقا

 28ات آلاخرين. )حقائق ملزمة رقم القومي، والسالمة العامة، والنظام العام، والصحة، وحقوق إلانسان وحري

 :الضرورة والتناسب .6.2

املفروضة على حقوق إلانسان، ويجب اختبارهما على أساس  هذان املبدآن لهما طبيعة أساسية فيما يتعلق بالقيود

حقيقي، ويجب أن يكون الهدف من هذا الغرض ذا طبيعة ملحة للحاجة. عالوة على ذلك، يجب الحفاظ على مبدأ 

التناسب كما هو، ويجب أن تكون القيود متناسبة حسب الضرورة. حرية التعبير هي حق من حقوق إلانسان املعترف 

ن إذا تم استخدام هذا الحق ألغراض التحريض على إلارهاب والترويج له، فيمكن عندئذ تقييد التمتع بمعيار بها، ولك

.
ا
 ومتناسبا

ا
 للقانون لغرض مشروع، ويجب أن يكون ضروريا

ا
 وفقا

ا
 حقوق إلانسان هذا، ولكن يجب أن يكون ذلك أيضا

 (.8112)إلارهاب والقانون الدولي: التحديات والاستجابات 

 :عدم التقيد/ الانتقاص .6.3

 على القيام 
ا
 قيودا

ا
على الرغم من أن بعض املعاهدات توفر آلية عدم التقيد بحقوق إلانسان، إال أنها وضعت أيضا

(. في حالة الطوارئ وغيرها من الحاالت املماثلة، يجوز بموجب القانون 8110بذلك )سيادة القانون في النزاعات املسلحة 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 2من بعض حقوق إلانسان. تم وضع هذا املبدأ في املادة )الدولي الانتقاص 

 على أن متطلبات ممارسة مثل هذا الحق من قبل الدولة يجب أن يتم ICCPRوالسياسية، )
ا
(. ولكن تم النص أيضا
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 ألحكام أخرى من العهد، ويجب على الدول الامتث
ا
 وفقا

ا
ال اللتزاماتها العامة بموجب القانون الدولي. الوفاء بها أيضا

 (28)حقائق ملزمة رقم 

 حقوق إلانسان غير القابلة لالنتقاص:4..6

وقد تم تحديد معايير عدم التقيد بهذه الحقوق بوجوب وجود حالة طوارئ عامة، وإال فإن تقييد حقوق إلانسان لن 

 به )سيادة القانون في النزاعات ا
ا
 مسموحا

ا
( من العهد الدولي 8) 2ملسلحة(. من ناحية أخرى، بموجب املادة يكون عمال

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، تم إدراج بعض حقوق إلانسان ضمن فئة الحقوق غير القابلة للتقييد، مما يعني 

حق قوق هي، الأنه حتى في حاالت الطوارئ وما شابهها ال يمكن الانتقاص من الحقوق املذكورة في هذه الفئة. هذه الح

في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحظر الرق 

والعبودية، والتحرر من السجن لعدم الوفاء بالعقد، وعدم التعرض للعقوبات بأثر رجعي، والحق في الاعتراف بأنه 

 (28الوجدان والدين. )حقائق ملزمة رقم الشخص أمام القانون، وحرية الفكر و 

 املدى املسموح به من الاستثناءات: .6.5

 Hafner-Burton ُيزعم أن تقييد حقوق إلانسان هو رد عقالني ويمكن للدول استخدامه في مواجهة تهديدات خطيرة )

( من 0) 2بموجب املادة  (. عالوة على ذلك، حتى سلطة الدولة في عدم التقيد بمعايير معينة لحقوق إلانسان2011

العهد ليست غير محدودة، ولكن هناك مدى مسموح به ملمارسة الاستثناءات هذه. ومن ثم، يجب أن تكون الاستثناءات 

بموجب املادة مؤقتة في طبيعتها ويجب أن يكون الهدف النهائي للدولة هو استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن. 

 (28)حقائق ملزمة رقم 

 :تحديات حقوق إلانسان املحددة في سياق إلارهاب .7

 :الحق في الحياة .71

رتكب من قبل مجموعات مختلفة وجهات فاعلة غير حكومية أثناء إلارهاب، ولكن 
ُ
ُيزعم أن انتهاكات حقوق إلانسان ت

 إلى الدول املتورطة في ارتكاب انتهاكات لحقوق إلانسان، وهذا يستند في املقام ألا 
ا
لمساءلة ول إلى الافتقار لُينظر أيضا

والشفافية. الحق في الحياة حق أساس ي من حقوق إلانسان، وفي غيابها لن يتمكن املرء من التمتع بأي حق آخر من 

حقوق إلانسان. في سياسة مكافحة إلارهاب، على الرغم من أن الدول ملزمة باتخاذ إلاجراءات املناسبة ضد إلارهاب، 

واطنين للخطر، خاصة فيما يتعلق بالقتل املستهدف كبديل العتقالهم ومحاكمتهم. كما أن إال أنها عر ضت حياة امل

 للمادة )Carpet bombingالقصف البساطي )
ا
التفاقيات جنيف( والتفجير  0144( من البروتوكول ألاول لعام 20( )وفقا

ألاولى في املناطق القبلية من قبل املستهدف هو أيضا ممارسة تتبناها الدول بحجة مكافحة إلارهاب، حيث شوهدت 

القوات املسلحة الباكستانية، وشوهدت الالحقة في شكل هجمات الطائرات بدون طيار من قبل الواليات املتحدة 

 (28الامريكية. )حقائق ملزمة رقم 
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 الحظر املطلق للتعذيب: .7.2

( من اتفاقية مناهضة 0تعريفه في املادة ) التعذيب هو انتهاك خطير لحقوق إلانسان بموجب القانون الدولي، وقد تم

(، 0122التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب 

حظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة هي قاعدة من قواعد 

القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن قاعدة القواعد آلامرة هي قاعدة ملزمة في القانون الدولي. اتفاقية مناهضة التعذيب 

تحظر بشكل صارم مثل هذه املمارسات من قبل الدول، وخاصة فيما يتعلق بانتزاع املعلومات أو ألاقوال املذهبية من 

 ما لوحظ 
ا
 (28أنها ترتكب من قبل الدول التي تدعي أنها تحارب إلارهاب. )حقائق ملزمة رقم قبل املشتبه بهم، التي كثيرا

 نقل ألافراد املشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي .7.3

 ألحكام القانون الدولي، وال يجب أن يتم احتجاز املشتبه بهم أو 
ا
يجب التعامل مع جميع املشتبه فيهم باإلرهاب وفقا

سبتمبر، فإن ممارسات  00اع إلاجراءات القانونية الواجبة. لكن لسوء الحظ، خاصة بعد اعتقالهم أو نقلهم دون اتب

الدول تتعارض مع هذه املبادئ. تم تسليم املشتبه بهم باإلرهاب ونقلهم وترحيلهم، حتى أن بعضهم كان من طالبي 

بدأ من القواعد آلامرة. عالوة على اللجوء. كل هذا تم في تشويه ملبدأ عدم إلاعادة القسرية الذي يعتبره الفقهاء كم

 بموجب املادة )
ا
( من الاتفاقية الدولية لحماية جميع ألاشخاص من 09ذلك، فإن الاختفاء القسري محظور أيضا

 في املادة )
ا
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )حقائق ملزمة 4الاختفاء القسري، واملعترف بها أيضا

هذا فقط، بل لم يتم حماية بعض الدبلوماسيين في هذه العملية. مثل عبد السالم ضعيف، السفير (. ليس 28رقم 

 ألافغاني في باكستان.

 . الحرية وألامن الشخص ي:.74

 جديدة في إجراءات القانون الجنائي الخاصة بها ملكافحة إلارهاب بشكل فعال، لكن هذه 
ا
أدخلت بعض الدول أحكاما

، وبدون اتباع إلاجراءات القانونية الواجبة. وتشمل الخطوات قد تكون انت
ا
 ملعايير حقوق إلانسان املعترف بها عامليا

ا
هاكا

هذه ألاحكام إدراج أحكام تتعلق بكفالة واحتجاز واعتقال هؤالء املشتبه بهم. على سبيل املثال، الاحتجاز السابق 

داري، ملنع أي شخص من ارتكاب أي جريمة أو للمحاكمة الذي يمكن تنفيذه قبل أي تهمة محددة، والاعتقال إلا 

املشاركة في ارتكابها، وأوامر املراقبة، للسيطرة على املوقف أثناء إبقاء الشخص قيد الاحتجاز، وجلسات الاستماع 

إلاجبارية، والتي يسمح للسلطات باالستجواب إلاجباري، وجمع املعلومات من املشتبه بهم، يمكن الاستشهاد بها في هذا 

 (28السياق. )حقائق ملزمة رقم 

 :. انتهاكات الدولة8

ترتكب الدول انتهاكات لحقوق إلانسان في مواقف مختلفة. على سبيل املثال، أثناء عمليات البحث، واملواجهات التي 

، خاصة فيما يتعلق بعمل الشرطة، حيث تفتح النار في مناطق مزدحمة، 
ا
 حقيقية ومزيفة أحيانا

ا
تمارس و تكون أحيانا
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الاحتجاز والاستجواب حتى لو تم اعتقال املتهم دون اتباع أي أمر قانوني. تنجم هذه الانتهاكات لحقوق إلانسان عن عدد 

من ألاسباب، على سبيل املثال، الافتقار إلى الشفافية واملساءلة، وعدم كفاية التدريب والتعليم بين أفراد ألامن في 

ات وأدوات التحقيق العلمي بين الشرطة، ونقص املعلومات والتحقيق من قبل مراقبة حقوق إلانسان، ونقص مهار 

رتكب على أنها إرهاب دولة.
ُ
 يرفع الناس أصواتهم بشأن هذه الانتهاكات التي ت

ا
 الشرطة والنظام القضائي. أحيانا

رهاب، وتطور أدت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وما تالها من إعالن شن حملة صليبية أو الحرب على إلا فقد 

 ملنظمة مراقبة حقوق إلانسان)
ا
، (HRWجهود مكافحة إلارهاب، الى آثار طويلة ألامد على حقوق إلانسان وإلارهاب. وفقا

فإن الدول التي تستخدم سياسة مكافحة إلارهاب العتماد تدابير عقابية ومالحقة خصومها السياسيين هي: أستراليا، 

، الهند، إسرائيل، ألاردن، قيرغيزستان، ليبيريا، مقدونيا، ماليزيا، روسيا وسوريا بيالروسيا، الصين، مصر، إريتريا

 ( Ille-Mansour.(2021  ,والواليات املتحدة وأوزبكستان وزيمبابوي 

 :. الرد التاريخي ملجموعات حقوق إلانسان9

، عكست الطريقة التي تعاملت بها منظمات حقوق إلانسان مع العنف الذي 
ا
 ترتكبه الجماعات املسلحة ألاهميةتاريخيا

املركزية للقانون الدولي لحقوق إلانسان في عملها. وألن هذه املعايير تنطبق في املقام ألاول على سلطات والتزامات الدول، 

فقد اعُتبر سلوك الجماعات املسلحة غير الحكومية خارج نطاق وسلطة مراقبة حقوق إلانسان؛ بما أن الجهات الفاعلة 

 Talking  ) ير الدول ال تصدق على املعاهدات الدولية لحقوق إلانسان، فال يمكن تحميلها املسؤولية عن تنفيذها.من غ

about Terrorism, 2008) 

لذلك، ظلت منظمة العفو الدولية لسنوات عديدة ترى أن "الانتهاكات" التي ترتكبها الجماعات املسلحة )التي كانت 

، 0110تسمى آنذاك "الكيانات غير الحكومية"( ينبغي التمييز بينها وبين "انتهاكات" الحكومة لحقوق إلانسان. حتى عام 

ر اجتماع لم تقم املنظمة بأنشطة بحثية أو حملة حول الا و  نتهاكات التي ترتكبها الكيانات غير الحكومية. في ذلك العام، غي 

 "خطورة املعاناة إلانسانية التي تسببها-الهيئة السيادية ملنظمة العفو الدولية-املجلس الدولي 
ا
 هذا املوقف الراسخ، مدركا

رتكب ضد ألافراد، بما يتعارض مع املعايير ألاساسية للسلو 
ُ
نات السياسية رتكبها الكياتك إلانساني، التي ألافعال التي ت

غير الحكومية". كانت نقطة البداية لهذا التغيير بوضوح منظور وحقوق الضحايا. وأوضح القرار أن منظمة العفو الدولية 

 للفرد فيما يتعلق بالسلطة الحكومية". بينما كانت منظمة العفو 
ا
 "ينبغي أن تستمر في اعتبار حقوق إلانسان حقوقا

( والعلماء، يناضلون لحل هذه القضية، ُبذلت محاوالت متضافرة لتحديد موقف HRWالدولية ومراقبة حقوق إلانسان)

الجهات الفاعلة غير الحكومية في القانون الدولي لحقوق إلانسان. في الوقت نفسه، تصارع مجموعات حقوق إلانسان، 

 في املواقف الصع
ا
 وتكرارا

ا
بة للغاية التي تنطوي على عنف إرهابي. ال يكاد يكون النهج املتسق الدولية واملحلية، مرارا

أقرب، على الرغم من أن إلاجماع ألاكاديمي يتحول بالتأكيد نحو وجهة نظر مفادها أن الدول لم تعد املوضوعات 

 (Talking about Terrorism, 2008  ) الوحيدة للقانون الدولي.
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 :. التنميط ومبدأ عدم التمييز11

( 0يعد مبدأ املساواة أمام القانون وعدم التمييز أحد املبادئ ألاساسية للقانون الدولي وكل نظام قانوني. تنص الفقرة )

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، على أنه يتعين على كل دولة طرف مراعاة هذا 8من املادة )

: عدم التمييز(. ولكن كما 02ضيها وواليتها القضائية )التعليق العام رقم املبدأ، فيما يتعلق بأي شخص موجود على أرا

ا من خالل إدخال إجراء قانوني تمييزي ضد هؤالء املشتبه في أنهم إرهابيون ينتهك هذا املبدأ ألاساس ي. وقد  أشرنا سابقا

ن العهد الدولي الخاص بالحقوق ( م02قامت لجنة حقوق إلانسان في هذا السياق بمراجعة تعليقها العام على املادة )

، وأضافت أن الحق في املحاكمة العادلة واملساواة أمام القانون هو العنصر ألاساس ي في 8114املدنية والسياسية، في 

 (28التمتع بحقوق إلانسان الدولية. )حقائق ملزمة رقم 

 :املراقبة وحماية البيانات والحق في الخصوصية1.10

 للمادة )
ا
العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، فإن التدخل غير القانوني والتعسفي في ( من 04وفقا

خصوصية أفراد معينين محظور بموجب القانون الدولي. لكن هذه ممارسة مستمرة فيما يتعلق باملشتبه بهم في 

 مات ألاخرى، بل في بعضإلارهاب، والتي ال تنتهك فقط حقهم الفردي في الخصوصية لغرض جمع البيانات واملعلو 

 (28الحاالت ال يتمتع أفراد أسرهم ومنازلهم بالحماية. )حقائق ملزمة رقم 

تعتبر الهجمات الانتحارية انتهاكات جسيمة لحقوق إلانسان، وُيعتبر مرتكبوها مجرمي حرب، ألنهم بارتكاب هذه ألاعمال 

(. التفجيرات الانتحارية هي قضية مهمة 2002، إلانسان ُيزعم أنهم ارتكبوا جرائم ضد إلانسانية )تقرير مراقبة حقوق 

أخرى في مكافحة إلارهاب. فقد أصبحت الهجمات الانتحارية فعالة في النزاع املسلح الحالي على أساس أنه يتم شنها 

ي ف بسهولة مقارنة بأي هجوم آخر. على سبيل املثال، من ألاسهل على الجاني شن هجوم أثناء قيادة شاحنة وتفجيرها

أي منطقة بهجوم مباشر، أو من خالل أجهزة التحكم عن بعد. لكن من ناحية أخرى، حيث تشكل الهجمات الانتحارية 

 للمجتمع بنفس الطريقة التي تتحمل بها البشرية خسارة كبيرة في مكافحتها. في العراق، تم إطالق النار على 
ا
 كبيرا

ا
تهديدا

 عن أنهم مواطنين أبرياء. في عام العديد من ألاشخاص على افتراض أنهم انت
ا
، 8112حاريون، لكن تم الكشف الحقا

 (.8118، أطلقت الشرطة النار على برازيلي في لندن على نفس الافتراض. )تقرير مراقبة حقوق إلانسان

ع من الواقمن ناحية أخرى، فإن معظم الجماعات الرئيسية التي تقف وراء التفجيرات الانتحارية تفعل ذلك على أرض 

أجل املصلحة الوطنية أو تقرير املصير. على سبيل املثال، يقوم الفلسطينيون ضد إسرائيل، والقاعدة، وحزب هللا، 

( في سريالنكا، بهذه ألانشطة على نفس ألاسس، والتي يمكن التفاوض بشأنها LTTEوالشيشان، وحتى نمور تاميل إيالم )

  ) طراف ألاخرى على استعداد للقيام بذلك، وإنقاذ نفسها من هذه الهجمات.وحلها بالوسائل السلمية، إذا كانت ألا 
Talking about Terrorism, 2008) 
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 :إرهاب الدولة .112

 من ألافراد أو الجماعات الفردية. وقد يتخذ 
ا
من زاوية أخرى، قد يرتكب إلارهاب في بعض ألاحيان من جانب الدول بدال

عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري وتعذيب، وما إلى ذلك. تم استخدام هذا الشكل من إلارهاب شكل 

)إغراق  0122( في عام Rainbow Warriorاملصطلح بشكل خاص عندما قام عمالء الحكومة الفرنسية بتفجير سفينة )

Rainbow Warrior املصطلح بشكل متكرر 
ا
ة في أمريكا الالتيني(، وتستخدم العديد من منظمات حقوق إلانسان حاليا

 والشرق ألاوسط.

(. في 8180حول انتهاكات حقوق إلانسان في الواليات املتحدة خالل عام  تم إلابالغ عن انتهاكات الواليات املتحدة )تقرير

(. يعتبر معتقلو غوانتانامو 8112وقت الحق مارست دول أخرى نفس الش يء فيما يسمى بالحرب على إلارهاب )إعالن برلين

ر مثال على ذلك، كيف يمكن منع السجناء من اللجوء إلى القانون الدولي واملحلي. وصفت محكمة الاستئناف أكب

إلانجليزية املوقف بأنه "ثقب أسود قانوني". كتب نزار ساس ي، معتقل فرنس ي، على بطاقة بريدية موجهة إلى عائلته: "إذا 

 لهذا املكان، فليس لك الحق في التم
ا
. لكن في حزيران / يونيه (8112)محبوبور وخان  تع بحقوق"كنت تريد تعريفا

، ألغت املحكمة العليا الحكم السابق بشأن معتقلي خليج غوانتانامو، وقضت في قضية )رسول ضد بوش( بأن 8112

حطة ملاملثول أمام القضاء، التي قدمها معتقلي الحرب على إلارهاب في ا طلباتاملحاكم ألامريكية لها اختصاص النظر في 

 (8112 معاملة "محتجزي ساحة المعركة" في الحرب على اإلرهاب) البحرية ألامريكية في خليج جوانتانامو بكوبا.

 :القانون الدولي إلانساني .11

( ذا صلة وقت النزاع املسلح، ويشمل اتفاقيات جنيف ألاربع، وبروتوكوليها IHLيصبح القانون الدولي إلانساني )

 بقتل إلاضافيين، والجزء 
ا
ذي الصلة من القانون الدولي العرفي. على الرغم من أن القانون الدولي إلانساني يسمح أحيانا

 من مبادئ القانون الدولي إلانساني-املقاتلين ألاعداء، ولكن يجب أن يظل مبدأ التمييز 
ا
 أساسيا

ا
ما هو ك -كونه مبدئا

 أثناء القيام بذلك. )معاملة "محتجزي ساحة املعرك
ا
 (8112ة" في الحرب على إلارهاب تماما

 :. القانون الجنائي الدولي11.1

لقد وفر القانون الجنائي الدولي آلية لتحمل مسؤولية مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وقد 

ندا. ة ليوغوسالفيا ورواتم إنشاء محاكم خاصة ملحاكمة هؤالء املجرمين، ومن ألامثلة على ذلك املحكمة الجنائية الدولي

من ناحية أخرى، نص القانون الجنائي الدولي على أنه يجوز للدول الدخول في معاهدات توفر الوالية القضائية 

وإلاجراءات ملقاضاة هؤالء املجرمين. فيما أصدرت بعض الدول قواعد معينة في تشريعاتها الوطنية، كما ينص القانون 

 بسبب ضغط الواليات املتحدة ألامريكية. يعتبر نظام روما ألاساس ي للمحكمة البلجيكي، ولكن لألسف تم تعد
ا
يله الحقا

 في عام 
ا
 في القانون الجنائي الدولي، والذي أصبح نافذا

ا
 كبيرا

ا
 تطورا

ا
( من 2، وتنص املادة )8118الجنائية الدولية أيضا

 -ي الجرائم التالية: نظام روما ألاساس ي على أن املحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص ف
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  (.9إلابادة الجماعية )على النحو املحدد في املادة 

  (.4الجرائم ضد إلانسانية )على النحو املحدد في املادة 

  (.2جرائم الحرب )على النحو املحدد في املادة 

  (8112جريمة العدوان. )معاملة "محتجزي ساحة املعركة" في الحرب على إلارهاب 

 :الدولي لحقوق إلانسان. القانون 12

يتعامل قانون حقوق إلانسان مع كل أنواع حقوق إلانسان، ويهتم بالبشر، ويحمي حقوقهم، سواء كانوا مجرمين، أو 

 (Talking about Terrorism, 2008) إرهابيين، أو أشخاص أبرياء.

 اللتزاماتها من ناحية أخرى، اتفقت الدول في بعض ألاحيان على أنه ينبغي عليها اتخاذ 
ا
تدابير ملكافحة إلارهاب وفقا

بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق إلانسان، والقانون إلانساني، على أساس أن مكافحة إلارهاب، وحماية 

حقوق إلانسان ليست في نطاق تتعارض مع بعضها البعض. تم الاتفاق على أن هناك بعض الحقوق غير القابلة 

يجب حمايتها بأي ثمن، على سبيل املثال حظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية  للتفاوض والتي

واملهينة. ال يتفق الاحتجاز السري والتسليم السري مع القانون إلانساني الدولي، وال مع القانون الدولي لحقوق إلانسان، 

 متوسطية )الندوة ألاورو املعاملة املهينة والالإنسانية. على أساس أنه سيزيد من خطر التعذيب وغيره من ضروب

 (2008، ملكافحة إلارهاب وحقوق إلانسان

(، وقرارات أخرى، والتي تنص 8112) 0229، بموجب قرار مجلس ألامن 8110تأسست لجنة مكافحة إلارهاب في عام 

 
ا
اللتزاماتها ألاخرى بموجب القانون الدولي على أن جميع خطوات مكافحة إلارهاب يجب أن تتخذها جميع الدول وفقا

( الذي أنشأ لجنة مكافحة إلارهاب 8110) 0242)لجنة مكافحة الارهاب، املديرية التنفيذية(. نص قرار مجلس ألامن 

 -على أن الدول ملزمة بما يلي: 

ية بما في ذلك املعايير الدول"اتخاذ التدابير املناسبة بما يتفق مع ألاحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، 

لحقوق إلانسان، قبل منح مركز الالجئ، بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يخطط ألعمال إرهابية أو يسهلها أو 

 (0242يشارك فيها". )مجلس ألامن، القرار

 :. نهج استباقي12.1

 0222إلارهاب، بموجب قرار مجلس ألامن تم اتخاذ خطوة أخرى تتمثل في إنشاء املديرية التنفيذية للجنة مكافحة 

(، ومنظمات OHCHR(، والعمل مع مفوض ألامم املتحدة السامي لحقوق إلانسان )٥٣٥٣من، القرار ( )مجلس ألا 8112)

فت باتخاذ التدابير املناسبة لحماية حقوق إلانسان في مكافحة إلارهاب. في وقت الحق، 
 
ل 
ُ
حقوق إلانسان ألاخرى، وك

رية التنفيذية ملكافحة إلارهاب مبادأها التوجيهية املتعلقة بالسياسة، شريطة أن تكون املديرية التنفيذية اعتمدت املدي

 -مكلفة بما يلي: 
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  ( بشأن 8110) 0242"إسداء املشورة إلى اللجنة، بما في ذلك حوارها املستمر مع الدول بشأن تنفيذها للقرار

قانون إلانساني، فيما يتعلق بتحديد وتنفيذ تدابير فعالة لتنفيذ القرار حقوق إلانسان الدولية وقانون الالجئين وال

0242 (8110 .) 

  ( 8112) 0982إسداء املشورة إلى اللجنة بشأن كيفية ضمان أن أي تدابير تتخذها الدول لتنفيذ أحكام القرار

ان، وقانون الالجئين، والقانون تمتثل اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، وال سيما القانون الدولي لحقوق إلانس

 إلانساني؛ و

  الاتصال بمكتب املفوض السامي لحقوق إلانسان، وعند الاقتضاء، مع منظمات حقوق إلانسان ألاخرى في

 (8111ألامور املتعلقة بمكافحة إلارهاب". )حماية حقوق إلانسان أثناء مكافحة إلارهاب، تقرير الامين العام، 

ي يقيد حقوق الناس، ولكن من ناحية أخرى، فإن كل عمل في سياسة مكافحة إلارهاب قد ال شك أن كل عمل إرهاب

. لذلك يجب اعتماد مبادئ توجيهية للسياسة تحمي الناس من إلارهاب (Sharma & Vats, 2012) يقيد حقوق إلانسان

.إدون أي انتهاك 
ا
 ضافي ملعايير حقوق إلانسان املعترف بها عامليا

لي، هناك مدرستان فكريتان فيما يتعلق باالستراتيجية املستخدمة من قبلهما ملكافحة إلارهاب. من على املستوى الدو 

ناحية، تعتبر املدرسة البريطانية هذه جريمة، وتتخذ إجراءات للسيطرة عليها من خالل وكاالت إنفاذ محلية مثل الشرطة 

 بالحرب، وتسمح بالتعاون مع منظمات دولية أخرى. من ناحية أخرى، تعتبر املدر 
ا
 أو تهديدا

ا
سة ألامريكية إلارهاب حربا

 (Terrorism And Human Rights) باستخدام القوة العسكرية وتدابير أخرى ملكافحتها.

 :خالصة

إلارهاب في بيئات الكآبة وإلاذالل والفقر والقمع السياس ي والتطرف وانتهاك حقوق إلانسان؛ كما أنه يزدهر في  نمو ي

سياقات الصراع والاحتالل ألاجنبي، ويستفيد من ضعف قدرة الدولة. أدت "الحرب على إلارهاب" في بعض الحاالت إلى 

نسان وسيادة القانون. أثارت لجنة ألامم املتحدة رفيعة املستوى تآكل نفس القيم التي يستهدفها إلارهابيون: حقوق إلا

القلق من أن "مناهج إلارهاب التي تركز بالكامل على التدابير العسكرية والشرطية والاستخباراتية تخاطر بتقويض 

انية تالي إضعاف إمكالجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد وحقوق إلانسان، وإبعاد أجزاء كبيرة من سكان العالم، وبال

 ما ترقى التدابير الوقائية إلى عمليات معقدة تتدخل في خصوصية وحقوق العديد 
ا
العمل الجماعي ضد إلارهاب". غالبا

 ما يشرع إلارهابيون في خلق جو من عدم اليقين الشديد، حيث تصبح عمليات صنع القرار العادية 
ا
من املواطنين. غالبا

وبالتالي تتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون. أعلن مجلس ألامن أنه بموجب الفصل صعبة إن لم تكن مستحيلة، 

السابع من ميثاق ألامم املتحدة، يقع على عاتق الدول واجب حماية ألاشخاص الخاضعين لواليتها القضائية من إلارهاب 

ومع ذلك، يجب محاربة إلارهاب في إطار واستخدام أسلحتها القانونية إلى أقص ى حد لقمع ألانشطة إلارهابية ومنعها. 

القانون ومع احترام مبدأ التناسب وعدم التمييز. يجب أن تكون مكافحة إلارهاب مشروعة وأن تحترم حقوق إلانسان 

- 
ا
 وأن تخضع لإلشراف املناسب. -أي أال تستخدم التعذيب مطلقا
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نتهاكات واسعة النطاق لحقوق إلانسان ارتكبت قامت هيئات ألامم املتحدة واملنظمات غير الحكومية بتوثيق اوقد 

بذريعة مكافحة إلارهاب، كالتعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتنميط 

العنصري وانتهاكات حقوق الخصوصية وانتهاكات حقوق إلاجراءات القانونية وسبل الانتصاف الفعالة. بموجب النظام 

ئم على املعاهدات، أعربت لجنة حقوق إلانسان عن مخاوفها بشأن تدابير مكافحة إلارهاب التي تتخذها الدول، القا

وأكدت في مالحظاتها الختامية أن الدول ألاطراف يجب أن تضمن أن التدابير املتخذة من أجل تنفيذ قرار مجلس ألامن 

قوق املدنية والسياسية. ووجدت أدلة كثيرة على الانتهاكات ( تتفق بالكامل مع العهد الدولي الخاص بالح8110) 0242

 الجسيمة لحقوق إلانسان:

 .تعرض ألافراد للخطف والاحتجاز في سجون سرية، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة 

 ا و ُيحتجز إلارهابيون املشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة قبل توجيه تهم إليهم، وقبل أن يتمكن

من الوصول إلى املحامين واملحاكم والعالم الخارجي، في ظروف تفض ي إلى التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية 

 واملهينة.

  ما تتم محاكمة ألافراد املتهمين باإلرهاب أمام محاكم خاصة أو عسكرية، تفتقر إلى ضمانات الاستقاللية 
ا
غالبا

 لعادلة ألاساسية.والحياد، وال تقدم ضمانات املحاكمة ا

  على ألاشخاص املشتبه في تورطهم في 
ا
 ما يتم ألامر بالترحيل والاحتجاز والتدابير إلادارية التي تؤثر سلبا

ا
غالبا

 إلارهاب أو دعمه على أساس معلومات استخبارية سرية ال يتم الكشف عنها لألشخاص املتضررين.

 دى على الحريات ألاساسية في التعبير والرأي والتجمع.إن تشريعات مكافحة إلارهاب ذات إلاطار الواسع تتع 

  تفتقر العديد من تدابير مكافحة إلارهاب إلى الضمانات ألاساسية مثل إلاجراءات القانونية الواجبة وآليات

 الرقابة املناسبة.

 اية مأصبحت ثقافة السرية منتشرة، وفي حالة الاعتقاالت السرية، يتم وضع املشتبه بهم خارج نطاق الح

 ألاساسية التي توفرها معايير حقوق إلانسان والقانون إلانساني الدولي وجميع الضمانات الدستورية املحلية.

  ما ترقى السرية املطلوبة لعمل أجهزة املخابرات وألامن إلى حد إلافالت من العقاب على املخالفات، ويجد 
ا
كثيرا

 بال سبيل لالنتصاف.الضحايا ألابرياء النتهاكات حقوق إلانسان أنفسهم 

 :راجعاملقائمة 

 املراجع باللغة العربية:

"الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات إلارهابية بالقنابل"، اعتمدت ونشرت على املأل بموجب قرار الجمعية العامة  .0

 08الفترة من ، وفتح باب التوقيع عليها خالل 0114كانون ألاول/ديسمبر  02( املؤرخ في 28/092لألمم املتحدة رقم )

 . متاح على:0111كانون ألاول/ديسمبر  20لغاية  0112كانون الثاني/يناير 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SuppressionofTerroristBombings.html 
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 "القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان: أوجه التشابه والاختالف"، متاح على: .8

ehl.icrc.org/images/resources/pdf/ihl_and_ihrl.pdf  02/00/8188تاريخ الاسترجاع 

كانون  01اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  .2

https://www.ohchr.org/ar/instruments-متاح على:  0122ألاول / ديسمبر 

degrading-or-inhuman-cruel-other-and-torture-against-mechanisms/instruments/convention  تاريخ

 2/00/8188الاسترجاع 

انون الدولي: التحديات والاستجابات، تقرير صادر عن فرقة العمل املعنية باإلرهاب التابعة لرابطة إلارهاب والق .2

 82/01/8188تاريخ الاسترجاع  https://brill.com/display/title/14133 ، متاح على: 8112املحامين الدولية، 

برلين، إعالن محكمة العدل الدولية بشأن دعم حقوق إلانسان وسيادة القانون في مكافحة إلارهاب، إعالن  .2

 .8112آب / أغسطس  82املعتمد في 

 برعاية الدولة من قبل فرع Rainbow Warriorإغراق ) .9
ا
 إرهابيا

ا
(، الاسم الرمزي العملية "ساتانيك"، كان تفجيرا

. خالل العملية، 0122يوليو  01(، نفذ في  DGSEدارة العامة لألمن الخارجي ) من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، إلا 

قام اثنان من النشطاء بإغراق السفينة الرئيسية ألسطول "غرينبيس"، في ميناء أوكالند في طريقها لالحتجاج على 

يتها في رقة. أنكرت فرنسا مسؤولتجربة نووية فرنسية مزمعة في موروروا. مات املصور "فرناندو بيريرا" في السفينة الغا

البداية، ولكن تم القبض على عميلين فرنسيين من قبل الشرطة النيوزيلندية ووجهت إليهما تهمة الحرق العمد والتآمر 

الرتكاب الحرق العمد وإلاضرار املتعمد والقتل. وأدت الفضيحة إلى استقالة وزير الدفاع الفرنس ي "شارل هيرنو"، بينما 

 عن عامين أقر العمي
ا
لين بارتكاب جريمة القتل العمد وحكم عليهما بالسجن عشر سنوات. لقد أمضوا ما يزيد قليال

 محبوسين في جزيرة "هاو" البولينيزية قبل أن تطلق سراحهم الحكومة الفرنسية.

 ٢٣ (،املعقودة في٥٥٣٣( الذي اتخذه مجلس ألامن في جلسته) 0242الامم املتحدة، مجلس الامن، القرار ) .4

-https://documents-dds، متاح على: ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/41/PDF/N0155741.pdf?OpenElement 

 ٢٤(، املعقودة في ٥٣٥٤( الذي اتخذه مجلس ألامن في جلسته )٥٣٥٣الامم املتحدة، مجلس الامن، القرار ) .2

-https://documents-dds، متاح على: 8112آذار/مارس 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/286/39/PDF/N0428639.pdf?OpenElement 

الامم املتحدة، مكتب املفوض السامي لحقوق الانسان، ما هي حقوق الانسان؟، متاح على:  .1

htsrig-human-are-https://www.ohchr.org/en/what  00/00/8188تاريخ الاسترجاع 

التفاقية الحماية  8112الامم املتحدة، مكتب مكافحة الارهاب، "الصك املتعلق باملواد النووية، تعديالت عام  .01

 https://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instrumentsاملادية للمواد النووية"، متاح على: 

لقمع تمويل  0111الامم املتحدة، مكتب مكافحة الارهاب، "صك بشأن تمويل الارهاب، الاتفاقية الدولية لعام  .00

 https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdfالارهاب"، متاح على: 

تاريخ  /research.com-http://www.terrorismبحوث إلارهاب وألامن الدولي، ما هو الارهاب؟ متاح على:  .08

 02/1/8180الاسترجاع 

)تعليقات عامة(، متاح  02( التعليق العام رقم CCPR 11/10/1989: عدم التمييز: )02التعليق العام رقم  .02

 01/00/8188تاريخ الاسترجاع /:www.refworld.org/docid/453883fa8.htmlhttps/ على: 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://brill.com/display/title/14133
https://brill.com/display/title/14133
https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights
http://www.terrorism-research.com/
https://www.refworld.org/docid/453883fa8.html
https://www.refworld.org/docid/453883fa8.html
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، مكتب إلاعالم بمجلس الدولة 8180تقرير حول انتهاكات حقوق إلانسان في الواليات املتحدة خالل عام  .02

http://arabic.news.cn/2022-(، متاح على: Arabic.News.CN، )8188لجمهورية الصين الشعبية، فبراير 

03/01/c_1310493372.htm  81/00/8188تاريخ الاسترجاع 

(: منفذو عمليات التفجير الانتحارية يقترفون جرائم ضد إلانسانية، متاح 8118تقرير مراقبة حقوق إلانسان) .02

 08/00/8188تاريخ الاسترجاع  https://www.hrw.org/ar/news/2002/10/31/226121على: 

( معاملة "محتجزي ساحة CRS RL31367( للكونغرس من خالل قانون أوامر الويب )CRSتم استالم تقرير ) .09

 .8112نوفمبر  02التي تم تحديثها في املعركة" في الحرب على إلارهاب 

(، متاح على: 8111حماية حقوق إلانسان أثناء مكافحة إلارهاب، تقرير الامين العام ) .04

  AR.pdf-file:///C:/Users/2022/Downloads/A_64_186 00/00/8188تاريخ الاسترجاع 

ئز استراتيجية الامم املتحدة العاملية ملكافحة الارهاب، متاح على: ركا .02

strategy-terrorism-counter-global-https://www.un.org/counterterrorism/ar/un  2/2/8180تاريخ الاسترجاع 

سياسة مكافحة إلارهاب وحقوق إلانسان: مشروع قانون إلارهاب واملسائل ذات الصلة، اللجنة املشتركة  .01

 8119-8112ملجلس اللوردات بمجلس العموم واملعنية بحقوق إلانسان، التقرير الثالث للدورة 

( 8110عدم التقيد بمعاهدات حقوق إلانسان في حاالت الطوارئ، سيادة القانون في النزاعات املسلحة،) .81

 08/08/8188تاريخ الاسترجاع gc29.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc املشروع، متاح على: 

، 8102حاد ألاوروبي لألشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة لتدابير محددة ملكافحة إلارهاب، قائمة الات .80

متاح على: 

-fact-https://www.government.se/4ad8f7/contentassets/29f8d11a200f413c89cb6ef398562cd6/eu

terrorism.pdf -on-sheet   82/00/8180تاريخ الاسترجاع 

 ، متاح على:8112تموز/يوليه  ٧املعقودة في  ٣٢٢٥( الذي اتخذه مجلس ألامن في جلسته 8112) 0900القرار  .88

 https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/411/77/PDF/N0541177.pdf?OpenElement 

في اجتماع على  8112يناير  81، الذي تم تبنيه باإلجماع في 0229قرار مجلس ألامن التابع لألمم املتحدة رقم  .82

 يدعو جميع الدول إلى منع وق
ا
مع كل دعم لإلرهاب. ولم يعر ف القرار مستوى وزراء الخارجية، اعتمد املجلس إعالنا

 إلارهاب، ولكن على عكس القرارات السابقة ألاخرى، ذكر حقوق إلانسان ألول مرة. للمزيد عن القرار، أنظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/216/03/PDF/N0321603.pdf?OpenElement 

، بعد إعادة 8112مارس  00، الذي تم تبنيه باإلجماع في 0221رقم  قرار مجلس ألامن التابع لألمم املتحدة .24

 00، أدان املجلس تفجيرات القطارات في مدريد، إسبانيا، في 0242التأكيد على مبادئ ميثاق ألامم املتحدة والقرار 

. وتم تمرير القرار بعد ساعات من الهجمات، متاح على: 8112مارس 

https://digitallibrary.un.org/record/517061?ln=ar 

 باسم قصف التشبع، هو قصف واسع النطاق يتم بطريقة تدريجية إللحاق  .82
ا
القصف البساطي: املعروف أيضا

الضرر بكل جزء من منطقة محددة من ألارض. تستحضر العبارة صورة الانفجارات التي تغطي منطقة بالكامل، بنفس 

فجير السجاد عادة بإلقاء العديد من القنابل غير املوجهة. يعتبر قصف الطريقة التي تغطي بها السجادة ألارضية. يتم ت

http://arabic.news.cn/2022-03/01/c_1310493372.htm
http://arabic.news.cn/2022-03/01/c_1310493372.htm
http://arabic.news.cn/2022-03/01/c_1310493372.htm
https://www.hrw.org/ar/news/2002/10/31/226121
file:///C:/Users/2022/Downloads/A_64_186-AR.pdf
https://www.un.org/counterterrorism/ar/un-global-counter-terrorism-strategy
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
https://www.government.se/4ad8f7/contentassets/29f8d11a200f413c89cb6ef398562cd6/eu-fact-sheet-on-terrorism.pdf%20%20%20تاريخ%20الاسترجاع%2025/11/2021
https://www.government.se/4ad8f7/contentassets/29f8d11a200f413c89cb6ef398562cd6/eu-fact-sheet-on-terrorism.pdf%20%20%20تاريخ%20الاسترجاع%2025/11/2021
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الفلسطينية املسلحة وفق قواعد القانون الدولي إلانساني" واملقاومة" التمييز بين إلارهاب   

" Distinguishing between terrorism and armed Palestinian resistance according to the 

rules of international humanitarian law " 

 /فلسطينغزة، في الدراسات القانونية املقارنةدكتوراه / جهاد نزار دغمش د.

Dr. Jihad Nizar Doghmosh/ PhD in Comparative Legal Studies, Gaza/Palestine 

 :امللخص

ـــــــــــــة من تناولت الدراسة كيفية  تمييز إلارهاب عن املقاومة الفلســطينية املســلحة وفق قواعد القانون الدولي إلانســاني، وتســعى هذه الدراســـ

خالل اســــــــتخدام املنهج التحليلي إلي تحليل موضــــــــوع الدراســــــــة من الناحية القانونية، كما واعتمدنا على املنهج الوصــــــــفي الذي تتوافر فيه 

ي تتكامل لوصـــــف موضـــــوع الدراســـــة، واعتمدنا كذلك خالل الدراســـــة على املنهاج التحليلي الســـــياســـــ ي مجموعة من إلاجراءات البحثية، الت

كون القضــــــية الفلســــــطينية بكل جوانبها القانونية مرتبطة بالواقع الســــــياســــــ ي، لذلك كان البد من رصــــــد تغيرات املعطيات الســــــياســــــية ثم 

قانونية ملوضـــــــوع ال يزال قيد املتابعة والنقاش من اجل حل نزاعاته، يتقاطع  تحليلها، فبالرغم من أن املوضــــــوع قانوني، إال أن أي دراســـــــة

حتما مع الاعتبارات الســياســية، وفقا لطبيعة إشــكالية الدراســة وأهدافها، وذلك من خالل ربط الجوانب الســياســية والقانونية للمشــكلة، 

الفرق بين إلارهاب وأعمال املقاومة الفلســــــــطينية املســـــــــلحة في  وعليه تمثلت إشــــــــكالية الدراســـــــــة في إلاجابة عن التســــــــاؤل الرئيســـــــــ ي: ماهية

 القانون الدولي إلانســـــاني، وذلك من خالل تقســـــيم الدراســـــة إلى مبحثين: ألاول تناول إلارهاب من وجهة نظر ألامم املتحدة واملجتمع الدولي

ية للمقاومة الفلســـــــطينية املســـــــلحة في ضـــــــوء القانون وجامعة الدول العربية، أما املبحث الثاني اســـــــتعرض فيه الباحث الوضـــــــعية القانون

 الدولي والشرعية الدولية، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.

 املقاومة الفلسطينية، إلارهاب، تقرير املصير، القانون الدولي الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

In this study, we dealt with how to distinguish terrorism from armed Palestinian resistance according to the rules of 

international humanitarian law. This study seeks, with the analytical approach, to analyze the subject of the study from a legal 

point of view. We also relied on the descriptive approach in which a set of research procedures are available, which are 

integrated to describe the subject. The study, and we also relied, during the study, on the political analytical method, because 

the Palestinian issue in all its legal aspects is linked to the political reality, so it was necessary to monitor the changes in the 

political data and then analyze them. The resolution of his disputes, inevitably intersected with political considerations, 

According to the problematic nature of the study and its objectives, by linking the political and legal aspects of the problem, 

and accordingly the problematic of the study was to answer the main question: What is the difference between terrorism and 

the actions of the armed Palestinian resistance in international humanitarian law, by dividing the study into two sections: the 

first dealt with terrorism and its advantages And its methods. As for the second topic, the researcher reviewed the resistance 

and the legitimacy of the Palestinian resistance in international law. The researcher reached a number of results. 

Keywords: Palestinian resistance, terrorism, self-determination, international law 
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 :قدمةم

دائمـا وأبـدا تربط حق ممـارســــــــــــــتهـا وشــــــــــــــرعيــة إن كـافـة القرارات التي اتخـذتهـا ألامم املتحــدة فيمـا يخص املقـاومــة، كـانـت 

ـــــــــــــــات املقاومة كأرضـــية للنضـــال ضـــد الاحتالل،  ـــــــــــــــا حركـ الوســـائل املتبعة فيها، بالبواعث وألاهداف التي كانت تقف عليهـ

ُك في واقع الحال 
َ

وانتزاع الحقوق الجماعية كممارسة الحق في تقريـــــــــــر املصير وفرض السيادة على أرض الوطن، وال ُيش

ـــــــــــرة  بأن الدول  التي تتعــــــــــــرض قواتها لضربات املقاومة نتيجة احتاللها لدولة أخرى أو شعب آخــــــــــــر، إنمــــــــــــا تقــــــــــــع فــــــــــــي دائـ

املشروعية القانونية املستندة في ألاساس على إلاباحة الكاملة لحق الشعوب فــــــي ممارســــــة مــــــا ترتئيه من وسائل وطرق 

 الحتالله. للتخلص من هذا الاحتالل، وإرغامه على دفع الثمن الباهظ

إن املقاومة املسلحة عادة ما تتسم بالعنف، إال أن ذلك يكون في غالـــــــب ألاحيــــــــان ردا علــــــــى عنف الدولة املحتلة الذي  

يعتبر عدوانا إرهابيا غير مشروع، هنا تكمن التفرقة بين مـا ينتجـه عنف الدولة التي تقوم باالحتالل، فالعدوان العنفي 

ـــا غيــــر مبــــرر علــــ ى إلاطالق، نظرا لتحريم اللجوء إلى القوة وخصوصا ضد سالمة ألاراض ي واملواطنين الاحتاللي يعد إرهابـ

 التـابعين لدولة أخرى. 

ــــــــــــــــار عليه، لكونه رد مشــــروع على ظلم  ــــــــــــــــروعا ال غبـ ــــــــــــــــا مشـــــ أما عنف املقاومة الذي ينتج عن هذا الاحتالل فيســــمى عنفـ

ظلم على مواطني الدولة ألاخرى وإرهابهم دون ســــــــــبب وطغيان غير مشــــــــــروع. فباعث الدولة املحتلة وهدفها هو إيقاع ال

مشروع. بينما يكون الرد العنيف الــذي يباشره الشعب الواقع تحت الاحتالل مكرسا لدفع الظلم والطغيان عنه وعـــن 

 .أراضـي وطنـه وإرهاب من يقومون بذلك

 :أهمية الدراسة

وألابحاث التي تناولت موضـــــوع هذه الدراســـــة في حدود  تكمن أهمية الدراســـــة من الناحية النظرية، في ندرة الدراســـــات

علم الباحث، ولذلك قد تساهم الدراسة في إغناء ألادب النظري، وتزويد املكتبة الفلسطينية بهذا النوع من الدراسات 

 حول هذا املوضوع. 

ـــطينيــة أمــا من النــاحيــة العمليــة واملوضــــــــــــــوعيــة، فتكمن أهميــة الــدراســــــــــــــة في بيــان الفرق بين إلارهــاب وا ــ ــ ــ ــ ملقــاومــة الفلســـ

املســـــــــــلحة، كذلك مســـــــــــاعدة أيـــــــــــحاب القرار والاختصـــــــــــاص التخاذ القرارات املناســـــــــــبة فيما يتعلق باملقاومة املســـــــــــلحة 

الفلسـطينية، كذلك تعالج حدث مهم في تاريخ الشـعب الفلسـطيني ومصـيره وكرامته وسـيادة واســتقالل الوطن أال وهو 

 ينتمي إلى تلك ألاعمال التي حروب التحرير الوطنية التي تحظى بأهمية 
ا
 وطنيا

ا
خاصة في العالقات الدولية، وكونه جهدا

يصـعب تجاوزها مع تغير ألازمان وتوالي املسـتجدات واملتغيرات فهو يشـكل قيمة إنسـانية ستظل تشغل الشعوب في كل 

 ألازمنة والظروف. 
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 :مشكلة الدراسة

 بقيادة الواليات املتحدة تنحصــر مشــكلة الدراســة في أن الخلط بين إلارهاب واملق
ا
اومة، بل واعتبار أنواع املقاومة إرهابا

 لكثرة الرؤى التي نتجت عن ذلك، ســــواء أكان من 
ا
وإســـرائيل، إلى التأثير على املقاومة الفلســـطينية وطريقة أداأها، نظرا

 خالل املواقف الدولية أو الداخلية. 

 من املنطلقات وألاســـــس التي تحدد متى وذلك على الرغم من وضـــــوح قواعد القانون الدولي الت
ا
ي فســـــرت وحددت كثيرا

 ومتى يعتبر مقاومة مشـــــــــــروعة، وقد أدى هذا إلى إضـــــــــــعاف البرامج العملية الخاصـــــــــــة 
ا
ـــتراتيجيةيكون العنف إرهابا ــ ــ ــ  باســ

 داملقاومة الفلســـــــــطينية في تحركها ضـــــــــد الاحتالل، متمثال ذلك في عدم قدرة فصـــــــــائل املقاومة الفلســـــــــطينية على توحي

آليات عملها بشـــكل يتناســــب وحجم الحملة ألامريكية إلاســــرائيلية الهادفة إلى النيل من صــــورة املقاومة. وقد جاء ذلك 

 عبر املحاوالت الجادة لوضع فصائل املقاومة الفلسطينية وكفاحها في سياق ممارسة إلارهاب.

بين إلارهاب وأعمال املقاومة الفلســــــــطينية  "ما الفرق لذا حاولت الدراســــــــــة في إلاجابة عن الســــــــــؤال الرئيســــــــــ ي التالي: 

 ؟".سلحة في القانون الدولي إلانسانيامل

   :تساؤالت الدراسة

"ما الفرق بين إلارهاب وأعمال املقاومة الفلســــطينية املســــلحة في القانون يتمحور في إلاجابة على الســــؤال الرئيس:  

   الدولي إلانساني".

  الفرعية:وينتج عنه مجموعة من التساؤالت 

 .ماهية الإرهاب 

 ماهية دوافع الإرهاب وأنواعه. 

 .ماهية أساليب وأدوات الإرهاب 

 .ماهية المقاومة 

 .ما هية شرعية المقاومة الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني 

 : ةأهداف الدراس

  سعت الدراسة إلى تحقيق ألاهداف التالية:

ـــــــــــــــــــــاهيم واملواقف الدولية حول  .0 إلارهاب واملقاومة، وذلك من خالل تناول مفهومها وفق نصـــــــــوص إيضــــــــاح املفـ

 وقواعـد القانون الدولي.

التمييز بين ما يعتبر مقاومة مشروعة وبين ما هو إرهاب غيــــــــــر مشــــــــــروع، استناد إلى أسانيد الشرعية الدولية   .8

ــــــــــــــا، حيـــــــــــــــث تم تناول مختلف املواقف الدولية التي تناو   لت موضــوع التمييز بين إلارهابعلى اختالف مسـتوياتها ومراحلهـ

 واملقاومـة.
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توضـــيح الجوانب املتعلقــــــــــــــــة بالقــــــــــــــــانون الدولي كمؤشـــر قــــــــــــــــانوني على شـــرعية املقاومة ومبرراتها وبيان الحدود  .2

 .الفاصلة بينها وبين إلارهاب

 :منهجية الدراسة

 لحسـاسـية املوضـوع فإن دراسـة هذا املوضـوع يحتاج للكثير من البحث والتقص ي 
ا
 والرجوع إلى املصادر والدراساتنظرا

 السابقة املتاحة. 

لذا حرصــــنا على أن ننتهج في هذه الدراســــة املنهج التحليلي بهدف تحليل موضــــوع الدراســــة من الناحية القانونية، من 

خالل شــــــرح املوضــــــوعات املختلفة التي تعالجها هذه الدراســــــة، بغرض الوصــــــول إلى النتائج املقبولة والحلول املناســــــبة 

 للمشاكل التي تثيرها الدراسة وصوال لوضع عدد من التوصيات.

ــــوع  ــ ــ ــ ــ ــــف موضــ ــ ــ ــ ــ ـــفي الـذي تتوافر فيـه مجموعة من إلاجراءات البحثية، التي تتكامل لوصــ ــ ــ ــ ــ كمـا اعتمـدنـا على املنهج الوصـــ

معين، من خالل جمع الحقائق والبيانات وتصـــــنيفها، وفقا لطبيعة إشـــــكالية الدراســــــة وأهدافها، وذلك من خالل ربط 

  الجوانب السياسية والقانونية للمشكلة.

ـــــ ي بأركانه ـــــياســ )الوصـــــــفي والتحليلي والاســـــــتنباطي( كون القضـــــــية الفلســـــــطينية بكل  كما تم اعتماد املنهج التحليلي الســ

الرغم ات املعطيات السياسية ثم تحليلها، فب، لذلك كان البد من رصد تغير لقانونية مرتبطة بالواقع السياس يجوانبها ا

ع ، يتقاطتابعة والنقاش من اجل حل نزاعاته، إال أن أي دراسـة قانونية ملوضوع ال يزال قيد اململوضـوع قانونيمن أن ا

 حتما مع الاعتبارات السياسية.

 :تقسيمات الدراسة

 من أجل إلاجابة على التساؤالت التي تم طرحها سابقا، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين على النحو التالي:

 إلارهاب من وجهة نظر ألامم املتحدة واملجتمع الدولي وجامعة الدول العربية.حث ألاول: املب

 الوضعية القانونية للمقاومة الفلسطينية املسلحة في ضوء القانون الدولي والشرعية الدولية. املبحث الثاني:

 الدول العربيةإلارهاب من وجهة نظر ألامم املتحدة واملجتمع الدولي وجامعة  املبحث ألاول:

ـــاليبه، وذلك من خلال مطلبين  ــ ــ ــ ــ ـــــيح مفهوم الـإرهـاب وأســـ ــ ــ ــ ـــــنحـاول توضـــ ــ ــ ــ ومن خلـال هـذا المبحـث ســـ

ـــيين: يتناول الأول تعريف الإرهاب وفقاا للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويتناول  ـــاســ أســ

 الثاني مميزات الإرهاب دوافعه وأساليبه وأدواته.

 المطلب الأول: تعريف الإرهاب

إن املراجعات الحثيثة التي قام بها الباحث تدل على أن إلارهاب كظاهرة كان معروفــــا في معظم املراحل التاريخية التي 

 عرفها إلانسان. 
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يختلف رصد الظاهرة إلارهابية وتعريفاتهـــا في املاض ي البعيد اختالفا كبيرا عن النظرة القانونية والسياسية التي أصبح 

ع املوضوع في هذا الوقت، وقد تحدد ذلك تبعا للتطورات املتسارعة في املنتظم الـدولي علـى مستوى يتم التعامل فيها مـ

العالقات املتشابكة، والتي فرضتها طبيعة املتغيرات املرتبطــــــــــــة باملفـــــــــــــاهيم السياســـــــــــــية والقانونية، والتي كساها التطور 

ألانســـــاق العامة للحياة إلانســـــانية، في أبعادها الفكرية  بحكم املراحل الزمنية التي حكمت التطور إلانســـــاني في شـــــــــــــــــــــــتى

 ،والفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة وغيرها، من الُحَزْم التغييرية التي تخضع لها نواميس الحياة وتفرعاتها

ــــــــــــــــــام بمراجعتهـــــــــــــــــــا، أن الحديث عن إلاره اب كظاهرة بات واضـــــحا للباحث ومن خالل معظم املراجع واملصــــــادر التـــــــــــــــــــي قـ

 . 1سياسية قد بدأ من أيام الثورة الفرنسية

هذه الثورة التي قام قادتها ومفكروها باستخدام إلارهاب كوسيلة أساسية لتثبيت دعائم الثورة وترسيخ مبادأها، على 

َبْت في ذات الســــياق وباســـــم الثورة وشــــعب الثورة، وهذا ما ســـــنتعرف ع ك 
ُ
ـــــــــــــــــرغم من املآســـــ ي والفظائع التي ارت  ليه منالـ

 خالل تعريف إلارهاب:

 الفرع ألاول: تعريف املجتمع الدولي لإلرهاب

ال يوجــد أي اتفــاق على تعريف إلارهــاب، وقــد جــاء هــذا كنتيجــة فعليــة ملواقف الواليــات املتحــدة ألامريكيــة املعــارضـــــــــــــــة 

اللجان املتفرعة عنها بشــــــــــــدة لوضــــــــــــع تعريف قانوني واضــــــــــــح لإلرهاب، وبرغم ذلك، فإن ألامم املتحدة وعبر العديد من 

دة لإلرهاب، ولكن دون الاستجابة الفعلية من قبل الدول الكبيرة وعلى  عكفت على تحديد التعريفات الواضحة واملحد 

  (8102)حسين،  رأسها الواليات املتحدة وإسرائيل، واللتان لم يرق لهما تعريفات ألامم املتحدة.

ـــاركة  0148الســـــــــابعة والعشـــــــــرين للجمعية العامة لألمم املتحدة، في أيلول عام  فمن الدورة ــ ــ وفدا أدانت في  082وبمشــ

معظمها إلارهاب الذي يقصـــــد منه نشــــــر الرعب أو الابتزاز أو الكســــــب غير املشــــــروع أو غير ذلك من العمليات التي تضــــــر 

على أنه )أشــــــكال العنف التي تعرض ألارواح البشــــــرية  بالحياة إلانســــــانية. من هنا بدأت ألامم املتحدة بتعريف إلارهاب

 ض الحريات ألاســـــــــــــاســـــــــــــية للخطر(، مع الدعوة إلى دراســـــــــــــة ألاســـــــــــــباب التي تقف خلف 
البريئة للخطر أو تودي بها أو تعر 

إلارهـــاب وأشــــــــــــــكـــالـــه العنيفـــة التي تعود إلى الفقر والبؤس وإلاحبـــاط واليـــأس املثبط لآلمـــال واملؤدي إلى إزهـــاق النفوس 

البشــرية، وعليه فقد تبنت الجمعية العامة مشــروع القرار الذي قدم من الدول ألافرو آســيوية والذي صــوت لصــالحه 

َد 22دولة مقابل  49  0148/2/02( بتاريخ 2122( القرار تحت رقم )8مع لفت النظر إلى الدور العربي البارز في ) ، واْعُتم 

 (8118)عماد ع.،  القرار.اقتراح وتثبيت ألاسس التي قام عليها هذا 

ينســـــــينا هذا بأن القرار قد تناول التأكيد على حق الشـــــــعوب في تقرير مصـــــــيرها، والســـــــعي لنيل اســـــــتقاللها، وشـــــــرعية  ال

املتحدة  عام لألممكفاحها ونضـالها ضـد الاستعمار والسيطرة ألاجنبية، وتقتض ي طبيعة الحال أن نشير إلى أن ألامين ال

                                                           
 إرهاب الدولــــــة املنظم واملدعوم بالقانون، ففي كلمة أمام املؤتمر الوطني دشنت" 1

َ
سية عــــــام للثورة الفرن الثورة الفرنسية عهد إلارهاب بمفهومه الحديث، فمعها ُعر ف

ية، ما يشبه السيف الذي يلمع في يد بطل الحر يقولون إن إلارهاب هو سبيل الحكومة املستبدة، فهل حكومتنا إذن تشبه الاستبداد؟ أجــــل إنهــــا تشبهه مثل) :جـــاء 0412

 م(8118)أبراش،  يبدو لنا أن الثورة الفرنسية قد  الطغيان، إن حكومة الثورة هي استبداد الحرية ضد الطغيان" ."ذلك السيف الـذي تتسـلح بـه أذيـال 
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آنذاك )كورت فالدهايم( هو الذي ســـاهم بإصـــدار ذلك القرار بشـــكل كبير على الرغم من الاعتراضـــات ألامريكية وبعض 

الدول الغربية، لكونه طلب إدانة إلارهاب بالنظر إلى ألاســــــــــــباب والدوافع ألاســــــــــــاســــــــــــية التي تقف وراء ممارســــــــــــته، حيث 

ـــح فالدهايم حينها أنه لم يقصــــــد ا َتْعَمَرة  ملســــــاس باملبادئ التي أعلنتها الجمعية العامة فيما يتعلقأوضـــ ســــــْ
ُ
بالشــــــعوب امل

 (0111)الشراقه،  الطامحة إلى الاستقالل والتحرر.

ى لوأدى اعتماد هذا القرار من قبل ألامم املتحدة إلى تشــــكيل لجنة خاصــــة انبثق عنها ثالث لجان فرعية، اختصــــت ألاو 

َد إلى الثالثة  َفت الثانية بدراســــة ألاســــباب الكامنة وراء انتشــــار ظاهرة إلارهاب الدولي، وُعم 
 
ل 
ُ
بتعريف إلارهاب الدولي، وك

زمة ملنع ومكافحة إلارهاب الدولي، ولم تســــــــتطع هذه اللجان التوصـــــــــل إلى اتفاق على املهام املســـــــــندة 
 

ببحث التدابير الال

للجنة الخاصــــة باقتراح تدابير عملية في إطار التعاون من أجل القضــــاء على املشــــاكل املتعلقة لكل منها باســــتثناء تقرير ا

باإلرهاب الدولي وتكرس الخالف في أعمال اللجنة ألاولى التي كلفت بتعريف إلارهاب الدولي، حيث انقســـــــــــــمت الدول في 

ول أوروبـا الغربيـة بتعريف إلارهـاب على أنـه ذلـك إلى فريقين، طـالـب ألاول والـذي شــــــــــــــمـل الواليـات املتحـدة ألامريكيـة ود

مجموعة من ألاعمال الوحشــــــــــية البغيضــــــــــة التي تدينها جميع الدول أيا كانت مشــــــــــاعرها تجاه القضــــــــــية التي يناصــــــــــرها 

مرتكبو هذه ألاعمال، وبذلك أســـــــــقطت هذه الدول الباعث الســـــــــياســـــــــ ي الذي يخدم القضـــــــــايا العادلة للشـــــــــعوب، وعلى 

الل وتقرير املصــــــــــــــير. وأبــدى الفريق الثــاني الــذي شــــــــــــــمــل دول العــالم الثــالــث ودول املجموعـــة رأســــــــــــــهــا الحق في الاســــــــــــــتق

الاشــــتراكية آنذاك إصــــرارا على عدم قبول تعريف عام لإلرهاب يشــــمل النضــــال من أجل التحرر وأعمال املقاومة ضــــد 

 ى شرعية هذه ألاعمال مرارا وتكرارا. العدوان في ألاراض ي املحتلة، وذلك بناءا على قرارات ألامم املتحدة التي أكدت عل

وفي ذات الوقت طالبت تلك املجموعة أن يتم اعتبار إرهاب الدولة أشـــــــــــد وأخطر أنواع إلارهاب لكونه يشـــــــــــكل أســـــــــــاس 

التهــــديــــد للســــــــــــــلم وألامن الــــدوليين، وبــــالتــــالي فــــإن خطورة ذلــــك تفوق وتتعــــدى خطورة ألاعمــــال التي يقوم بهــــا ألافراد 

 (8111)الطعيمات،  .ةوالجماعات إلارهابي

فقد شــهد تطورا مهما على صــعيد ألامم املتحدة التي عملت على تعريف العدوان، والذي أجمع فقهاء  0142أما العام 

القانون الدولي على أنه أشد خطرا من إلارهاب، أو أنه أشد صور إلارهاب بشاعة من خالل تعريفه على أنه "استخدام 

إلاقليمية أو الاستقالل السياس ي لدولة أخرى، أو بأي طريقة  القوة املسلحة من جانب دولة ضد سالمة وحدة ألاراض ي

ال تتمــاشــــــــــــــ ى مع ميثــاق ألامم املتحــدة، وكمــا هو محــدد في هــذا التعريف من القرارات التي كــان لهــا وقع هــام في مســــــــــــــألــة 

لدولي أن إلارهـاب، هو مـا أصــــــــــــــدرتـه الجمعية العامة لألمم املتحدة، والذي تطلب فيه من اللجنة املختصــــــــــــــة باإلرهاب ا

أبحاث، )تعمل أوال على دراسـة ألاســباب الحقيقية وألاســاســية لإلرهاب، ومن ثم الخروج بالتوصــيات املالئمة ملعالجته. 

0124) 

ويرى البــاحــث أن هنــاك تطورا خــاصــــــــــــــا في الرؤيــة التي تبنتهــا الجمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة في هــذا القرار، من حيــث 

لتـدقيق في ألاســــــــــــــبـاب والـدوافع التي تقف خلف تنـامي إلارهـاب وانتشــــــــــــــاره، وبـالتـالي الحـديـث عن التشــــــــــــــخيص ومن ثم ا

 املعالجة املبنية على ألاسس الواضحة. 
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التي  0144فقد شــــــــــهد إصــــــــــدار قرار يدين أعمال إلارهاب، ويشــــــــــير إلى بروتوكوالت اتفاقية جنيف لعام  0141أما العام 

التحرر الوطني الحمـاية التي تنص عليها قواعد القانون الدولي إلانســــــــــــــاني )قوانين الحرب(، أي  هـدفـت إلى منح حركـات

تطبيق قواعد النزاعات املســـــلحة الدولية على مقاتلي حركات التحرير الوطني وخصـــــوصـــــا ما يتعلق منها بمعاملة أســـــرى 

ــــلت إليه لجنة إلا  0121الحرب، ووصـــــولنا إلى العام  ــــتعراض ما وصــ رهاب الدولي التابعة لألمم املتحدة حول يؤهلنا السـ

مشــــــــــــــروع اتفـاقيـة موحـدة تخص إلاجراءات القـانونية ملجابهة إلارهاب الدولي، حيث عبرت هذه اللجنة عن خصــــــــــــــائص 

إلارهاب بقولها: "إن إلارهاب الدولي يعد عمال من أعمال العنف الخطيرة أو التهديد به، يصدر من فرد سواء كان يعمل 

ـــالت، أو بمفرده أم با ــــائل النقل واملواصــ ـــتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضـــــد ألاشـــــخاص أو ألافراد أو ألامكنة، أو وسـ الشــ

ضــد أفراد من الجمهور العام، بقصــد تهديد هؤالء ألاشــخاص أو التســبب في جرحهم أو موتهم أو تعطيل فعاليات هذه 

ـــــائل املنظمات الدولية، أو التســــــــــبب في إلحاق الخســــــــــارة أو الضــــــــــرر أو ألاذ ــ ــ ى بهذه ألامكنة أو املمتلكات، أو بالعبث بوسـ

النقل واملواصـــــــــــــالت، بهدف تقويض عالقات الصـــــــــــــداقة بين الدول أو بين مواطني الدول املختلفة، أو ابتزاز تنازالت من 

 ".مالـدول، كمـا أن التـآمر على ارتكـاب أو محـاولـة ارتكـاب أو الاشــــــــــــــتراك في ارتكـاب أو التحريض العام على ارتكاب الجرائ

 (8102)حسين، 

يشكل جريمة إلارهاب الدولي حتى ال نقع في كثير من التعقيدات، فقد وجب على الباحث أن يشير إلى أن كافة ألاحكام  

ـــح عوالقرارات التي دعمتها ألامم املتحدة وعبر لجانها املختلفة واتفاقياتها املتعددة، على كثرتها، لم تصـــــل إلى ت ريف واضـــ

ومحـدد ملفهوم إلارهاب إال من خالل ما تم الحديث عنه كأعمال إرهابية، دون التطرق إلى مفهوم شــــــــــــــامل يصــــــــــــــلح ألن 

 يكون مرجعية معيارية في القياس عليه أو على محدداته. 

صــــــــــادرة بهذا مضـــــــــافا إلى ذلك ما تم تناوله من خطوات عملية مفترضــــــــــة ملجابهة إلارهاب. وقد كان من أبرز القرارات ال

، أي عقب 8110أيلول  82( بتاريخ 0242الخصــــــــــــــوص في الســــــــــــــنوات الخمس ألاخيرة هو قرار مجلس ألامن الـدولي رقم )

هجمـات الحـادي عشــــــــــــــر من أيلول. ذلـك القرار الـذي تضــــــــــــــمن إلزام الـدول بـاتخـاذ التـدابير الالزمـة ملنع تمويـل العمليات 

ة إلى اســتخدامها في ألانشــطة إلارهابية، حتى لو كانت تحت ســتار ألاعمال إلارهابية ومنع جمع ألاموال والتبرعات الهادف

وألانشـــطة إلانســـانية، مع التضـــييق على الضـــالعين باإلرهاب وعدم منحهم املالذ آلامن كما وصـــف القرار. ويتضــــح أننا 

نت اليات املتحدة كاأمام صــــيغة أمريكية ضــــاغطة باتجاه تحديد املفهوم الضــــمني ملصــــطلح إلارهاب، على اعتبار أن الو 

  .هي أكثر الدول التي شددت على وصف أي نوع من أنواع العنف باإلرهاب

إن البـــاحـــث إذ يؤكـــد من خالل مـــا اســــــــــــــتعرض من قرارات صـــــــــــــــادرة، ومؤتمرات منعقـــدة، ولجـــان قـــائمـــة وتـــابعـــة لألمم 

ية، وآفاق التعاون املطلوبة املتحدة، وبرغم الحديث املطول عن إلارهاب والوصــــــــف الدقيق والعددي لألنشــــــــطة إلارهاب

من كــل دولــة على حــدة، فــإن أيــا من ذلــك لم يســــــــــــــتطع القطع بتعريف موحــد وشـــــــــــــــامــل لإلرهـــاب على اختالف أنواعـــه 

 .ودوافعه وأسبابه

لكن من الضروري إلاشارة بوضوح كبير إلى أن عدم الوصول إلى تعريف موحد ملفهوم إلارهاب قد كان بسبب العقبات 

ـــــر  ــ ــ ــ ائيليـة على حـد ســــــــــــــواء، حيـث انبرت كلتـا الـدولتين إلى الوقوف في وجه معظم مبادرات ألامم املتحدة ألامريكيـة وإلاســـ
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، هذا 0124القاضـــــــية بتعريف إلارهاب وإدانته وخصـــــــوصـــــــا ذلك القرار الذي تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

صــــوتا مقابل صــــوتين  022فحة إلارهاب بأغلبية القرار الذي دعت به ألامم املتحدة كافة الدول إلى العمل من أجل مكا

ـــعوب بالحرية  ــ ــ ــ ــ ـــــرائيلي، هو أن هذا القرار ال يمكنه إعاقة حق الشـــ ــ ــ ــ ـــــرائيل. وقد كان املبرر ألامريكي إلاســـ ــ ــ ــ كانا ألمريكا وإســـ

ضع خوالاسـتقالل وتقرير املصـير املسـتندة إلى املبادئ التي ينبثق منها ميثاق ألامم املتحدة، وخاصة تلك الشعوب التي ت

لألنظمة الاســتعمارية والعنصــرية أو لالحتالل الخارجي أو ألي شــكل من أشــكال الســيطرة الاســتعمارية، مع الحفاظ على 

حق تلك الشعوب بالنضال ألجل التحرر من ذلك كله عبر البحث عن دعم هذه الغاية وقبول هذا الدعم طبقا مليثاق 

 ن الدولي.ألامم املتحدة واملبادئ ألاخرى التي تحكم القانو 

 الفرع الثاني: تعريف الدول العربية لإلرهاب

عملت الدول العربية ومن خالل مجلس ي وزراء الداخلية والعدل العرب املجتمعين في مقر ألامانة العامة لجامعة الدول 

لعربية على وضــع تعريف ملصــطلح إلارهاب، وذلك اســتنادا إلى ميثاق جامعة الدول ا 0112/2/88العربية بالقاهرة يوم 

 وميثاق هيئة ألامم املتحدة، ومضافا إليها كل العهود واملواثيق الدولية ألاخرى. 

وعملت الدول العربية ومن خالل دعوتها إلى حماية حقوق إلانســـــــــــــان، وانطالقا من ألاحكام التي تتماشـــــــــــــ ى معها مبادئ 

اءا على ذلك، حاولت هذه الدول تعريف القانون الدولي وأســســه التي قامت على تعاون الشــعوب بغية إقامة الســالم. بن

إلارهاب، من خالل تعريف الجريمة إلارهابية والتي تم وصـــفها على أنها "أي جريمة أو شـــروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض 

إرهابي في أي من الدول املتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصــــــالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من 

رائم إلارهابية الجرائم املنصــوص عليها في الاتفاقية التالية، عدا ما اســتثنته منها تشــريعات الدول املتعاقدة أو التي الج

  لم تصادق عليها وهي:

  0192/1/02 بتاريخ.اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم وألافعال التي ترتكب على متن الطائرات واملوقعة  .1

  1970/12/16.اتفاقية الهاي بشأن مكافحة الاستيالء غير املشروع على الطائرات واملوقعة بتاريخ  .2

اتفـاقيـة مونتريـال الخـاصــــــــــــــة بقمع ألاعمـال غير املشــــــــــــــروعـة املوجهـة ضــــــــــــــد ســــــــــــــالمـة الطيران املـدني واملوقعة في  .3

  .م0122/2/01م. والبروتوكول امللحق بها واملوقع في مونتريال 0140/1/82

قية نيويورك الخاصـــــة بمنع ومعاقبة الجرائم املرتكبة ضـــــد ألاشـــــخاص املشـــــمولين بالحامية الدولية بمن اتفا .4

  .م0142/08/02فيهم املمثلون الدبلوماسيون واملوقعة في 

  م.0141/08/04اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن واملوقعة في  .5

 منها بالقرصنة البحرية. م، ما تعلق0122اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لسنة  .6

مما ســـــــــــــبق يمكن القول أن التعريف الذي أوردته الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب قد انطوى على غموض كبير، إذ 

أنه لم يحدد بشــــكل واضــــح وشــــامل ما هو العمل إلارهابي، الذي ربطته الاتفاقية بتعريف التشــــريعات الداخلية للدول 

ا إلى خانة التناقض والتباين والاختالف، ألن التعريف الوارد يختلف في تفسيره من دولة ألاعضاء، مما قد يدخلها حتم
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إلى أخرى، بما أنها مطلقة العنان في إقرار ما تشاء في تشريعاتها وقوانينها الداخلية، وللتوضيح أكثر فإن ما تعاقب عليه 

ــــبــابيــة التي تكتنف مفهوم هــذه الــدولــة على أنــه عمــل إرهــابي قــد ال تعــاقــب عليــه دولــة أخرى، هــذ ــ ــ ــ ــ ـــــافــة إلى الضــ ــ ــ ــ ــ ا بــاإلضـ

 الغرض إلارهابي من دولة إلى أخرى.

وفي امللخص إلاجمــالي ملوقف الجــامعــة العربيــة من تعريف إلارهــاب، فــإن البــاحــث يســــــــــــــتطيع القول: إن جــامعــة الــدول 

ـــــقالعربية لم تقدم إســــــهاما واضـــــــحا في تعريف إلارهاب، ولم تعمل على الخروج بتوصــــــيات قد توصـــــــل  نا إلى فهم متناســ

 وشامل ملا قد يعتبر عمال إرهابيا. 

ومن املهم التركيز على أن جهود الجامعة العربية لم تخرج عن تلك الجهود التي قامت بها ألامم املتحدة، إال فيما يتعلق 

ـــــبق أن تبتــأكيــد التمييز ألعمــال املقــاومــة والكفــاح من أجــل التحرر والاســــــــــــــتقالل عن بقيــة ألاعمــال إلارهــابيــة ال ــ ــ ــ م تي ســـ

تناولها في عدد من الاتفاقيات الدولية وتحت مظلة ألامم املتحدة التي كانت في حقيقة ألامر سـباقة إلى ذلك، فاملصالح 

املترابطة أحيانا واملتناقضــــــــة أحيانا أخرى بين مختلف الدول العربية، تجعل من العســـــــــير القول إن هناك اتفاقا عربيا 

حتى املحاولة الجدية في الوصول إلى هذا التعريف، نظرا للتجاذب والتنافر الذي تشهده  شامال حول تعريف إلارهاب أو 

العالقـــات العربيـــة من حين إلى آخر، أن ذلـــك مرهون إلى حـــد بعيــــد بمـــدى اقتراب أو ابتعـــاد هــــذه الـــدولـــة أو تلـــك من 

 .املصلحة في أركانه وحيثياته املنظومة ألامريكية أو الغربية، وبالتالي العودة إلى املربع ألاول الذي تتحكم

 املطلب الثاني: مميزات إلارهاب

إن لكل ظاهرة من الظواهر ما يفصـلها ويميزها عن الظواهر ألاخرى عبر العديد من الحيثيات والخلفيات، وال شك بأن 

 :ذلك ينطبق على ظاهرة إلارهاب على النحو التالي

 الفرع ألاول: دوافع إلارهاب 

وضــــــــوع إلارهاب وخاضــــــــوا في حيثيات الظاهرة إلارهابية، دأبوا على البحث في الخلفيات وألارضــــــــيات إن الذين تناولوا م

التي ينطلق منهـــا إلارهـــاب كـــأســــــــــــــبـــاب ودوافع مميزة لـــه عن بقيـــة الظواهر ألاخرى. وبمـــا أننـــا نتفق على أن لكـــل ظـــاهرة 

ن هذه الدراسة تناولت الدوافع ألاساسية إنسانية خصوصياتها من حيث الدوافع وألاهداف واملنطلقات واملسببات، فإ

 التي تناولها الخبراء والكتاب والباحثين، والتي تقف خلف إلارهاب والنشاطات إلارهابية.

 :وقد تم تقسيم املستويات الخاصة بالدوافع الكامنة وراء إلارهاب على النحو التالي

لى اعتماد إلارهاب وممارسـته كطريقة رئيسية وهي الدوافع التي تحمل الفرد إ الدوافع على املسـتوى الفردي: .0

في حياته، والتي قد تختلف من شـــــخص إلى آخر باختالف الظروف التي يعيشـــــها هذا الفرد أو ذاك، وعليه فإن الباحث 

 :يلخص ذلك في العناصر التالية
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 أو  نفســــية: ويقصــــد بهذه الجوانب مجموع الاضــــطرابات التي تأتي على شــــكل أمراض الجوانب الســـيكولوجية

تقلبات نفســــية حادة، والتي قد ترجع إلى عوامل وراثية أو ضـــــغوط عصـــــبية تنتجها البيئة املحيطة باألفراد وبالتالي دفع 

 (0119)حريز،  هذا الفرد أو ذاك إلى طريق إلارهاب

 :ـــــباعها،  الجوانب املادية ــ ــ ــ ـــــد بها الحاجات املادية وإشــ ــ ــ ــ ـــغط ويقصــ ــ ــ ــ ــ ـــــخاص تحت ضــ ــ ــ ــ حيث أن وقوع بعض ألاشــ

الحاجة وتلبية الرغبات، قد يدفع الشــــــــــــخص إلى التعامل مع جماعات أو منظمات إرهابية إلشـــــــــــــباعها عن طريق إلاثراء 

الســــــــــــــريع أو التخلص من الفقر، كمــــا يحصـــــــــــــــــل مثال مع عصـــــــــــــــــابــــات املــــافيــــا أو غيرهــــا من منظمــــات إلارهــــاب العــــالمي. 

  (8111مدعمارة، )مح

 :ـــــد بها تلك املؤثرات التي تلقي بظاللها املؤثرة على بعض الفئات التي قد تتعاطف  الجوانب الوجدانية ــ ويقصــ

على املستوى النفس ي مع بعض الجماعات والنشاطات إلارهابية، نتيجة تركيز إلاعالم على بعض املطالب وألاهداف التي 

تبدو عادلة ومثيرة لضــــمائر الناس ومن املمكن أن نضــــع الاضــــطهاد العرقي أو الديني  تعلن عنها هذه الجماعات والتي قد

 (8111)محمدعمارة،  في هذه الزاوية على سبيل املثال.

أن دوافع إلارهاب على املسـتوى الوطني متعددة الجوانب ومختلفة املسـارات.  الدوافع على املسـتوى الوطني: .8

إنها تتبع الظروف التي تخص كل دولة من الدول من حيث طبيعة الســـــــكان وتكويناتهم الطبقية وإلاثنية، وتقســـــــيماتهم 

 ليب إلارهاب ودوافعه كما يالسكانية والجغرافية، باإلضافة إلى ألاصل وإلارث التاريخي. ولذا فمن املمكن تحديد أسبا

 :من املمكن أن يؤدي الحرمان الاجتماعي الناتج عن أســــباب عرقية  التمييز الاجتماعي والحرمان الاقتصــــادي

أو لغوية أو دينية أو مذهبية تؤدي إلى عدم اســـتيعاب املجتمع لبعض الفئات املميزة في داخله، والذي قد يصـــل إلى حد 

مع نفســــــــــــــه، ممـا يخلق أوضــــــــــــــاعـا متـأزمـة وقـابلـة لالنفجـار في أي لحظـة عبر تشــــــــــــــكيل بعض العزلـة والاغتراب داخـل املجت

 الجماعات إلارهابية في سبيل التخلص من هذه ألاوضاع وألازمات عن طريق العنف.

 :يعتبر ظلم الحكام والطبقات الحاكمة وخروجها عن الضــوابط الدســتورية  ظلم واســتبداد الفئات الحاكمة

ـــالحية النظام الحاكم، مما  مع مـا يتولد عن ذلك ــ ــ ــ ــ ــــعب واملواطنين وفقدان ثقتهم بصـــ ــ ــ ــ ــ ـــف يلحق بالشــ ــ ــ ــ ــ من طغيان وتعســـ

يؤدي إلى تولد إلارهاب ضــــد هذا النظام. ولعل الحركة الفوضــــوية العدمية التي ظهرت في روســـــيا تمثل هذا التوجه من 

 .ر واستبدادهخالل ما قامت به من أعمال إرهابية كان دافعها ألاساس ي هو الرد على ظلم القيص

 :إن وجود ألاقليـات وتحـديـدا القومية منها يظهر في بعض ألاحيان رغبات انفصــــــــــــــالية لديها  دوافع الانفصـــــــــــال

 .إلبراز وترسيخ الشخصية القومية املستقلة في أطر كيانيه سياسية منفصلة عن الوطن أو الدولة ألام

 :ـــــرية التي تقوم بها بعض الدوافع العنصــــــرية ـــــر عرقية أو  إن املعاملة العنصــ ـــــد عناصــ الجماعات وألانظمة ضــ

دينية قد يحمل في طياته بعض ردود الفعل التي تأتي على شكل أعمال قد تسمى إرهابية، مع تفاوت حدة هذه ألاعمال 

دة  .والنشاطات بحسب املمارسات التي قد ترتكب ضد الفئات املهد 

 :ختالفـــات وفروقـــات مـــذهبيـــة أحـــد أهم الـــدوافع قـــد تمثـــل الخالفـــات الـــدينيـــة املبنيـــة على ا الــدوافع الـــدينيــة

 .إلارهابية نتيجة للتعصب املذهبي والطائفي الذي قد يجتاح بعض الفئات الدينية
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  :إن غيـاب املمـارســــــــــــــة الـديمقراطيـة من قبل بعض الـدوافع املتعلقـة بغيـاب الـديمقراطيـة وعـدم الشـــــــــــرعيـة

لوب الحوار القائم على تعدد آلاراء واحترام حرية التعبير، قد ألانظمة السياسية في العالم، وافتقار هذه ألانظمة إلى أس

ـــف  ــ ــ ـــــاط العنفي الذي قد يوصـ ــ ـــكل النشـ ــ يؤدي إلى محاوالت التعبير عن ذلك من خالل البدائل العنفية التي قد تأخذ شـــ

 (8111)عليان،  .باإلرهاب، كمحصلة متوقعة لفقدان بعض أهم مقومات الشرعية وهو التأييد الشعبي

هناك عدد من الدوافع املثيرة لإلرهاب على املستوى الدولي تتراوح بين الرعاية الدوافع على املستوى الدولي:  .2

التي توفرها بعض الدول لإلرهاب، ووجود بعض نقاط التوتر الســـاخنة في العالم، وكذلك ألاوضـــاع الدولية غير العادلة 

 مناقشة هذا املوضوع على النحو التالي:  )سياسة الكيل بمكيالين(. يمكن

 :إن اعتيــاد وإصــــــــــــــرار بعض الــدول وخصــــــــــــــوصــــــــــــــا الكبيرة منهــا على دعم ألاعمــال  رعــايــة بعد الــدول لإلرهــاب

إلارهابية، وخصـوصـا إرهاب الدولة، أدى إلى تفاقم املشـاعر املعادية لهذه الدول من قبل قطاعات واسعة من الشعوب 

ل والاســــتعمار بمختلف أشــــكاله وصــــوره، مما جعل العنف إلارهابي هو املنطق ألاكثر قوة في التي تقع تحت وطأة الاحتال

 الرد عليه حسب تصور بعض الجماعات والحركات.

 :إن اسـتمرار التوتر في عدد كبير من مناطق العالم يشـكل دافعا وحافزا  وجود نقاط التوتر السـاخنة بالعالم

هابية، نظرا للقوة الفعلية التي تمتاز بها هذه النشاطات في جلب ألانظار وتسويق مهما من حوافز القيام بالنشاطات إلار 

 .القضايا التي تشهد توترات دائمة

 :)ـــــر في  ألاوضـــــــــــاع الــدوليــة غير العــادلــة )املعــايير املزدوجــة ــ ــ ــ ـــــألــة يكــاد ينحصـــ ــ ــ ــ ــ ـــح لهــذه املسـ ــ ــ ــ ــ إن التمثيــل الواضـــ

ن بقاع العالم بمختلف الوسائل وشتى الطرق التي تتراوح بياملمارسـات ألامريكية التي تتفرد في بسـط نفوذها على أغلب 

الترغيب والترهيب وبين السـيطرة الاقتصــادية والسـيطرة العســكرية، ومن الغزو الفكري إلى الغزو الثقافي وغير ذلك من 

 (8111)عليان،  .إلاجراءات التي ال تتورع الواليات املتحدة بفرضها على أي دولة بالقوة

 الفرع الثاني: أساليب وأدوات إلارهاب

تتنوع ألاساليب وألادوات إلارهابية وتتعدد بطريقة ال يمكن حصرها نظرا للتطورات الهائلة التي تستجد في كل لحظة، 

أدوات ليب و غير أن محاولة حصرها يدفعنا إلى إلاحاطة بما يمكن من أشكالها، ولصعوبة ذلك فإنه يمكننا تقسيم أسا

 العمل إلارهابي إلى التالي:

يقف على رأســــــــــــــهــا الاغتيــال )إلاعــدام بــأكثر من طريقــة( والــذي يمس بحيــاة  العمليــات املوجهــة ضـــــــــــد ألافراد: .1

ألاشــــخاص الذين يعتبرون رموزا لبعض ألانظمة الســــياســــية أو الجماعات املعادية، ســــواء كانت تقف إلى جانب الدولة 

الجواسيس، أو ضد وعادة يستخدم هذا ألاسلوب ضد العمالء والخونة و  .وأجهزتها أو إلى جانب الجماعات املناهضة لها

 من يعاونون أو يتحالفون مع القوى الخارجية التي تعمل ضد نظام الدولة أو حركات املقاومة فيها. 

أما ألاســـــــــــــلوب آلاخر فهو الاختطاف املؤدي إلى احتجاز الرهائن ســـــــــــــواء كانوا دبلوماســـــــــــــيين ســـــــــــــياســـــــــــــيين، أو رجال أعمال 

الخاصــــــة. هذه الشــــــروط التي قد تجعل املســــــتهدفين عرضــــــة اقتصــــــاديين، أو غيرهم ممن تنطبق عليهم بعض الشــــــروط 
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الستبدالهم بفدية مالية، أو مبادلتهم بأشخاص آخرين محتجزين أو معتقلين لدى بعض ألانظمة، حيث يمكن أن يقوم 

الخـــاطفون بربط إلافراج عن بعض الرهـــائن بتحقيق بعض املطـــالـــب، ويمكن الحـــديـــث عن هـــذه الحـــاالت وغيرهـــا من 

ج املتكررة في العراق. وقـد تتلخص أهـداف الاختطـاف في محـاولـة إظهـار ضــــــــــــــعف أجهزة الـدولـة على حمـاية خالل النمـاذ

ألاجانب فيها، واملس بهيبتها عبر إجبارها على التفاوض مع بعض الجماعات املناهضة للنظام الحاكم فيها. يدخل في هذا 

، والتي تتشابه مع الخطف من حيث ألاهداف واملطالب السياق ما يتم القيام به من عمليات القرصنة الجوية والبحرية

 والجماعات.

يندرج تحت هذه الجزئية تلك ألاعمال الهادفة إلى تخريب وتدمير املباني  العمليات املوجهة ضــد املؤســســات: .2

ن الرموز م اململوكة للجهات املســـتهدفة بالعمليات إلارهابية بما تحتويه من أجهزة ومعدات، وغالبا ما تكون هذه املباني

الســياســية أو الاقتصــادية أو الثقافية أو غيرها من املباني التي تمثل الدولة أو النظام الســياســ ي فيهان وقد يشــتمل ذلك 

ـــــالح ألاجنبيــة فيهــا، مثــل  ــ ــ ــ ــ على احتجـاز ألاموال وألاثــاث واملقتنيـات الثمينـة، والتي قــد تعود ملكيتهــا للــدولـة أو لبعض املصـ

دية ألاخرى. يتضـــــمن هذا النوع من إلارهاب الهجمات التي تشـــــن على الثكنات العســـــكرية البنوك واملؤســـــســـــات الاقتصـــــا

واملراكز الشرطية بهدف الحصول على ألاسلحة واملتفجرات، مع ما يضاف إلى ذلك من القيام بزرع القنابل واملتفجرات 

 ت املفخخة مثال. ويدخل في هذهباملؤســـــــســـــــات واملباني املســـــــتهدفة عبر كثير من الصـــــــور وألاشـــــــكال، كاســـــــتخدام الســـــــيارا

الزاوية، الاحتالل املؤقت للمناطق الســـــــــــكنية واملنشـــــــــــآت، كالســـــــــــيطرة على املدارس أو املســـــــــــتشـــــــــــفيات ومحطات إلاذاعة 

والتلفـاز بغرض لفـت الانتبـاه إلى ألاهـداف التي ترجوهـا الجمـاعـات التي تقوم بهـذا العمـل، وفي الغـالـب مـا تقف البواعـث 

 عمال والنشاطات.السياسية خلف هذه ألا 

املبحث الثاني: الوضــــــــعية القانونية للمقاومة الفلســــــــطينية املســــــــلحة في ضــــــــوء القانون الدولي والشــــــــرعية 

 الدولية

إن الجـــانـــب النظري في هـــذه املســـــــــــــــألـــة متعلق بـــالـــدالالت الاصــــــــــــــطالحيـــة القـــانونيـــة والعمليـــة وليس بـــاملـــدلوالت اللفظيـــة 

ـــتخالص التعريف العام والتحديد الخاص للمقاومة من خالل ألامثلة واللغوية، وباملعنى إلاجمالي عمل  الباحث على اســـ

العمليـة التي تم معـالجة نماذجها التطبيقية في نصــــــــــــــوص وقواعد واجتهادات القانون الدولي، ولذا تم تناول املوضــــــــــــــوع 

 :على النحو التالي

 املطلب ألاول: تعريف املقاومة وتحديدها

  :املقاومة وتحديدها على املستوى العملي يأخذ التفرعات التاليةإن املنحى العام لتعريف 

 الفرع ألاول: شرعية املقاومة في القانون الدولي

إن الدراسـات الســابقة قد تتفق مرة وقد تتعارض مرات بأن العناوين ألاسـاســية للمقاومة تقع تحت مســمى ردة الفعل 

بهدف دفع الظلم والضيم ومحاولة إنهاء الاحتالل بكل الوسائل الجماهيرية لشعب ما على قوات الاحتالل ومؤسساته، 

 وألاساليب املتاحة لهذا الشعب أو ذاك. 
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دفع تكرار عمليـــات الغزو والاحتالل لـــدول كثيرة ومتفرقـــة على امتـــداد العـــالم ألامم املتحـــدة إلى التـــدخـــل املبـــاشــــــــــــــر عبر 

ـــعوب الواقعة تحت العديد من القرارات الدولية الصـــــــــادرة عن مؤســــــــــســـــــــاتها وأجهزته ــ ــ ا لتأكيد الحق الثابت لجميع الشـــ

الاحتالل وســـيطرة أنظمة التمييز العنصــــري وكافة أنواع الســــيطرة ألاجنبية ألاخرى، ولدعم شــــرعية نضــــالها، خصــــوصــــا 

ـــــال الحركات التحريرية، وفقا ملبادئ ألامم املتحدة وقواعدها القانونية التي تعتبر ملزمة للجميع ــ ــ ــ  ،فيما يتعلق منها بنضـــ

ينبغي أن يكون واضــحا بأن شــرعية املقاومة في القانون الدولي قد جاءت مصــداقا ملســاعي ألامم املتحدة في تمييزها بين 

 .إلارهاب واملقاومة املشروعة ضد الاحتالل

من خالل القرار  0148البداية املوضـــــــــــوعية والفعلية ألاولى لتأكيد قانونية الكفاح من أجل التحرر الوطني جاءت عام 

، حيـث جـاء في القرار مـا معنــاه، أن الجمعيــة العــامـة لألمم 2122الـذي صــــــــــــــدر عن الجمعيــة العــامـة لألمم املتحـدة رقم 

املتحدة تشــعر بقلق كبير من تزايد أعمال إلارهاب الدولي املتكررة، والتي تســقط الضــحايا من ألارواح البشــرية البريئة، 

إلاجراءات الفعالة ملنع وقوعها، ودراســــــــــة أســـــــــــبابها ألاســــــــــاســـــــــــية إليجاد  مع إلادراك ألهمية التعاون الدولي في اســــــــــتنباط

الحلول العادلة والسـلمية بأسرع، وقد ذكر هذا القرار بإعالن مبادئ القانون الدولي التي تخص عالقات الود والتعاون 

ـــــتعمــار بين الــدول وفقــا مليثــاق ألامم املتحــدة، لقــد أكــد القرار على الحق الثــابــت لجميع الشــــــــــــــعوب الوا ــ ــ ــ قعــة تحــت الاســـ

وأنظمة التمييز العنصـري وأنواع السـيطرة ألاجنبية ألاخرى، ودعم شـرعية نضالها، خصوصا نضال الحركات التحررية 

وفقا ألغراض ومبادئ ميثاق ألامم املتحدة وغيرها من قرارات ذات صـــــلة باملوضـــــوع. مع إلادانة ألعمال القمع وإلارهاب 

ـــيرها واســـــتقاللها، وحمل هذا التي تقوم بها ألانظمة إلارهاب ـــعوب في تقرير مصـ ية والعنصــــرية في إنكار الحق الشــــرعي للشـ

القرار مؤشرات واضحة على شرعية املقاومة من خالل أهم املنظمات الدولية التي تعتبر الركيزة ألاساسية في بناء أركان 

ـــــفة القانونية التي القانون الدولي وبناء قواعده، وال شــــــــك بأن إلاشــــــــارة إلى شــــــــرعنه نضــــــــال الشــــــــعو  ــ ـــــفاء الصـ ــ ب، مع إضـ

يقررها ويحميها القانون الدولي العام، مما يفتح املجال واســــــــــعا أمام الحديث عن شــــــــــرعية املقاومة في القانون الدولي، 

ومن تناولها عبر أطر الشـــــــــرعية الدولية التي تقف قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة على رأس مكوناتها، باملناســـــــــبة 

جمعية العامة قامت بإصـــــــــدار عدد كبير من القرارات التي اعتبرت فيما بعد أســـــــــاســـــــــا هاما وركنا ثابتا من أركان فإن ال

 (0119)حريز،  .القانون الدولي الذي يضفي الصفة القانونية على كافة أعمال املقاومة ضد الاحتالل

ودرج الكثير من فقهاء القانون الدولي على الاعتراف بحق مواطني وســكان ألاراضــ ي املحتلة في املقاومة املســلحة املوجهة 

ـــــتنـــدين في هـــذا إلى طبيعـــة الاحتالل املؤقتـــة ومـــا يترتـــب على هـــذا من نتـــائج تتمثـــل في عـــدم  ــ ــ ــ ـــــد قوات الاحتالل، مســـ ــ ــ ــ ــ ضــ

لي في ألاراضــــــــ ي املحتلة على الوالء والطاعة لها، نظرا لبقاء الســــــــيادة مشـــــــروعية مطالبة قيام دولة الاحتالل بإجبار ألاها

ـــــيادة أو جمدت نتيجة قيام حالة الاحتالل الحربي  القانونية للدولة ألام على إلاقليم املحتل، حتى وإن توقفت هذه الســ

 الفعلية املؤقتة. 

ده ما مفاده، "أنه بالقدر الذي عارض به وقد أورد عبد الناصـــــــر حريز في هذا الخصـــــــوص نقال عن الفقيه عز الدين فو 

املجتمع الدولي ممثال في قرارات الجمعية العامة، ومجلس ألامن، ولجان ومؤتمرات حقوق إلانســــــــــــان، خروج ســـــــــــــلطات 

الاحتالل الحربي عن حدود ســـــلطتها الفعلية في ألاراضـــــ ي املحتلة، وقيامها بالضـــــم الفعلي لتلك ألاراضـــــ ي، وإهدار حقوق 
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تضــــــــح مشـــــــــروعية موقف حركات املقاومة واملنظمات الســـــــــرية في تأمين حقوق املدنيين وخاصـــــــــة حقهم بل املواطنين، ت

 (0119)حريز،  واجبهم في الدفاع عن سيادتهم واستقاللهم وحقهم في تقرير املصير".

العام عالقة أو قاعدة تحول بين الســــــــــــــكان في ألاراضــــــــــــــ ي  ويضــــــــــــــيف إلى ذلـك مـا معنـاه، بـأنـه ال توجـد في القانون الدولي 

ـــلحة، بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك، دفاعا عن الوطن  ــ ــ ــ ــ املحتلة وبين القيام بأعمال املقاومة الوطنية املسـ

تالل حوحرمته وانتصــارا لشــرفه، ورفضــا للرضــوخ ألحكام الحماية املدنية، بل والاشــتراك املباشــر في مقاومة املحتل، الا 

عبارة عن ســـــــــــلطة تقوم على القوة ال على القانون وال تقاوم إال بالقوة بغض النظر عن شـــــــــــكلها، وســـــــــــار على هذا النهج 

فقهـاء كثيرون من أمثـال هـارد وشــــــــــــــارل دي فيشــــــــــــــر وكـالفووهـاينس تايلور الذين ذهبوا إلى القول بأن لســــــــــــــكان املناطق 

ملفروض عليهم انطالقــا من عالقــة الوالء القـــائمــة بينهم وبين دولتهم املحتلــة حق الثورة، بـــل يقع عليهم واجــب الثورة ا

 (0119)حريز،  ألام.

 الفرع الثاني: ألاساس القانوني للمقاومة

ـــلوك، وهذا بطبيعة الحال  ــــابطة ألي عمل أو تصـــــرف أو ســ ـــتمد منه القواعد الضـ ــــاس القانوني هو الذي تســ ما إن ألاسـ

ينطبق على الحالة التي نحن بصـــــدد نقاشـــــها وتداول خلفياتها، وال شـــــك بأن القواعد القانونية التي أصـــــدرتها الجمعية 

ـــيرهـــا  ــ ــ ــ ــ ـــــتقاللهـــا وتقرير مصـــ ــ ــ ــ ـــعوب في نيــل اســـ ــ ــ ــ ــ العــامـــة لألمم املتحــدة ولجـــانهـــا املتعــددة والتي دعمـــت من خاللهــا حق الشـــ

لك، هو الذي يشــــكل الوزن القانوني للمقاومة املشــــروعة ضــــد باســــتخدام كافة الوســــائل وألاســــاليب املتاحة لتحقيق ذ

  كافة أشكال السيطرة والاستغالل ألاجنبي.

، والتي 0141وهذا ما أكدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها الخامســــــــــــــة والعشــــــــــــــرين املنعقدة في تشــــــــــــــرين أول 

، واعتمدت في القرار برنامجا عمليا من أجل التنفيذ التام إلعالن الاســتقالل للبلدان 0980أصــدرت بشــأنه قرارها رقم 

 تي تنص على ما يأتي: والشعوب الواقعة تحت الاستعمار، وفقا للنقاط ال

إن اسـتمرار الاسـتعمار بأي شكل من أشكاله أو مظاهره يعتبر جريمة تشكل خرقا مليثاق ألامم املتحدة وإعالن  .0

 منح الاستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة وملبادئ القانون الدولي.

ي في متناولها ضــــــــــد الدول إن للشـــــــــعوب املســــــــــَتْعَمَرة حقها ألاصــــــــــيل في الكفاح بجميع الوســـــــــائل الضــــــــــرورية الت .8

 الاستعمارية التي تقمع تطلعها إلى الحرية والاستقالل.

أن على الدول ألاعضــــــاء أن تقدم إلى شــــــعوب ألاقاليم املســــــتْعَمَرة كل مســــــاعدة معنوية ومادية تحتاج إليها في  .2

 كفاحها لنيل الحرية والاستقالل.

ب أن يعاملوا وفقا لألحكام املتصلة بذلك من اتفاقية إن جميع املناضلين ألاحرار املوضوعين قيد الاعتقال يج .2

 .0121آب  08جنيف املتعلقة بأسرى الحرب واملوقعة في 

وهنا نرى أن ألاســــــــــــس القانونية قد تم التعامل معها والنص عليها من خالل ما قررته ألامم املتحدة والتي تعتبر الهادي 

ي، ومن ألامور التي ينبغي لنا التعامل معها في هذا إلاطار، وأنه على واملقرر ألاســــــاســــــ ي فيما يتعلق بقواعد القانون الدول
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الرغم من التجاهل الواضــــــــــــح الذي تبديه الواليات املتحدة وإســـــــــــــرائيل ملعظم القرارات الصـــــــــــــادرة عن الجمعية العامة 

تبر ها القانوني الذي يعبـأجهزتهـا ولجـانهـا وهيئـاتهـا، إال أن ذلـك ال يفقـد القرارات الصــــــــــــــادرة عن تلـك الجهـات قيمتهـا ووزن

 بمثابة مقرر للحقوق وليس منشئا لها وذلك من خالل إنشاء ما يعرف باملراكز القانونية.

من هذا الباب فإنه ال يمكن في أي حال من ألاحوال أن نقول أن الاحتالل إلاسرائيلي لفلسطين ال يسمى احتالال أو أنه 

ـــبة لالحتالل ألامريكي للعراق وغيرها من قد يتحول إلى ممارســـــــــــة شـــــــــــرعية يحميها القانون ال ــ ــ ــ دولي، وكذلك الحال بالنســ

املنــاطق املحتلــة في العــالم، هــذا ال يلغي القول بــأن الواليــات املتحــدة وإســــــــــــــرائيــل دولتــان خــارجتــان عن القــانون الــدولي 

 .بحكم تجاهلهما الفاضح )بحكم القوة( لقواعد هذا القانون 

 لقانون الدولي التي تم تناول بعضها على النحو التالي:وتستمد هذه ألاسس قوتها من قواعد ا

: حق املقاومة املسلحة والدفاع الشرعي:
ا
( من ميثاق ألامم املتحدة على أنه "ليس في هذا امليثاق 20نصت املادة ) أوال

لى ما يضــــــعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفســــــهم إذا اعتدت قوة مســــــلحة ع

 أحد أعضاء ألامم املتحدة". 

يـأتي هـذا النص إقرارا ملبـدأ الـدفـاع الشــــــــــــــرعي الـذي أتيح للـدول أو الشــــــــــــــعوب التي تتعرض للعـدوان، وذلك حفاظا على 

بقاأها وســـيادتها وكافة مظاهر وجودها كحق طبيعي ال يجوز تجاهله أو القفز عنه، وفي ذلك يقول الدكتور علي صـــادق 

ـــــهــا إذا اعتـدي عليهـا لرد هــذا الاعتــداء أبو هيف: "ولعـل من أه ــ ــ ــ م مظـاهر حق البقـاء هو حق الـدولــة في الـدفــاع عن نفســـ

ودفع الخطر الناتج عنه بكافة الوســــائل الالزمة يتكامل حق الدفاع الشــــرعي مع مشــــروعية الحق في املقاومة املســــلحة، 

ـــــتخـــدام ويظهر هـــذا كنتـــاج منطقي إلقرار القـــانون الـــدولي بمنح الـــدول والشــــــــــــــعوب التي  ــ ــ ــ تتعرض للعـــدوان الحق في اســـ

 (8108)هيف، املقاومة املسلحة كجزء شرعي وأصيل من أدوات ووسائل الدفاع الشرعي". 

الصــــــــــــــادر عن ألامم املتحــدة والــذي أورد  2829جــاء تــأكيــد حق املقــاومــة املســــــــــــــلحــة من خالل مــا نص عليــه القرار رقم  

في ســـبيل التحرر من الســـيطرة الاســـتعمارية وألاجنبية والقهر ألاجنبي بكافة الوســـائل املتاحة، شـــرعية كفاح الشـــعوب "

 ."بما في ذلك الكفاح املسلح

: تــاييـد املجتمع الــدولي لكفــاح حركــات التحرر:
ا
هنــاك اتفــاق عــام على اعتبــار حركــات التحرر الوطني من النــاحيــة  ثـانيــا

حروب التحرير الوطنية املعترف بها كذلك ال تعد نزاعات مسلحة داخلية. هذا ما القانونية طرفا في النزاع املسلح، وأن 

في امللحقين املضـــــــــافين التفاقيات جنيف حول القانون إلانســــــــــاني للنزاع  0144برز من خالل النصـــــــــوص الواردة ســــــــــنة 

هدف مقاومة الاحتالل وخوض من الاتفاقية ألاولى للنزاعات الدولية املســـلحة التي تســـت (20املســـلح. فقد أدرجت املادة )

القتال ضد قواته ضمن قائمة النزاعات الدولية املسلحة التي يقاتل فيها الشعب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتالل 

 ألاجنبي، أو ضد ألانظمة العنصرية وذلك خالل ممارسة الشعوب لحقها في تقرير املصير. 

ـــال الذي  جاءت مشــــــــــاركة حركات التحرر الوطني في مؤتمر جنيف ــ ــ ــ ـــــرعية النضـ ــ ــ لتأكيد القواعد القانونية الدالة على شـ

( من الاتفاقية املنبثقة 20تخوضه حركات التحرر الوطني ضد الاحتالل أو ألانظمة العنصرية، حيث ضمنت لها املادة )
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ـــلح. هذا أدى إلى تطبيق قوانين الحرب في ــ ــ ــ ــ ـــــاويا ألي طرف من أطراف النزاع الدولي املســ ــ ــ ــ ــــعا مسـ ــ ــ ــ حروب  عن املؤتمر وضــ

 .حركات التحرر الوطني، على الرغم من إلاجراءات القمعية واستخدام قوانين الطوارئ لسحق الثورة ومقاتليها

والـذي ســــــــــــــبقــت إلاشــــــــــــــارة إليـه، ليحــدث أثرا كبيرا في إلاقرار بـأن حق  2829جـاء القرار الصــــــــــــــادر عن ألامم املتحـدة رقم 

والاستقالل قد تحول إلى واجب دولي عام وحق مشروع للشعوب الخاضعة املقاومة والكفاح املسلح دفاعا عن الحرية 

لالحتالل، حيث جاء في القرار "إن أية محاولة لقمع الكفاح ضـد السـيطرة الاستعمارية وألاجنبية وألانظمة العنصرية، 

ا تعـاون بين الـدول وفقهي مخـالفـة مليثـاق ألامم املتحـدة وإلعالن مبـادئ القـانون الـدولي الخـاصــــــــــــــة بـالعالقـات الوديـة وال

 ."مليثاق ألامم املتحدة ولإلعالن العالمي لحقوق إلانسان

ران أن حروب التحرير  0149أمـا مؤتمر تطوير القـانون إلانســــــــــــــاني املنعقـد في جنيف عـام ،فقـد أقر بروتوكولين منه َيْعَتب 

وب التحرير الوطني هي حروب مشروعة الوطني هي حروب دولية، حيث جاء في املادة ألاولى من البروتوكول ألاول أن حر 

وعادلة، وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي بشأن قوانين الحرب، كما أن حركات 

  .التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي بمثابة الدول التي ال تزال في طور التكوين

دت حركات التحرر الوطني ونضـــالها ضـــد الاحتالل، وبما أن كافة القرارات ال عت وأي  دولية الســـابق إلاشـــارة إليها قد شـــر 

فقد عر ف القانون الدولي الاحتالل بأنه مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشـــــــرة وتســـــــبق مرحلة اســـــــتئناف 

ـــــد قوات الاحتالل املعتدية، وهو بالتالي جريمة ع ــ دوان وعمل غير مشــــــــروع. يتضــــــــح من ذلك أن القتال للمرة الثانية ضـ

الاحتالل أمر غير مشروع في القانون الدولي، بل أصبح يترتب عليه ثبوت الحق املشروع للشعوب الخاضعة لالحتالل في 

 مقاومة هذا الاحتالل داخل أراضيها.

ـــلحة يهدف إلى طرد فالكفاح املســــــــلح الذي تخوضــــــــه حركات التحرر في هذه الحالة هو اســــــــتخدام مشــــــــروع للقوة امل  ــ ســـ

 (8118)عماد ع.،  .املستعمر ألاجنبي وتحرير إلارادة الوطنية وانتزاع الحق الطبيعي والشرعي في السيادة والاستقالل

ــــة ب 8في الفقرة أ/ 0121وأقرت اتفـاقيــات جنيف لعـام  ــ ــ ــ ــ معــاملـة أســــــــــــــرى من املــادة الرابعـة من الاتفــاقيـة الثـالثــة الخــاصــ

ـــــ ى  8الحرب، وأقرت كذلك الفقرة أ/ ــ ــ ــ ـــــرة من الاتفاقيتين ألاولى والثانية املتعلقتين بمعاملة املرضـــ ــ ــ ــ من املادة الثالثة عشــ

ـــــيا وأفراد الوحدات " :والجرحى في امليدان والبحار بحقوق حركات التحرير الوطني وأفرادها على النحو التالي أفراد املليشـ

ذلــك الــذين يقومون بحركــات مقــاومــة نظــاميــة ويتبعون أحــد أطراف النزاع ويعملون داخــل أو املتطوعــة ألاخرى بمــا في 

خارج أراضـيها حتى ولو كانت هذه ألاراضـ ي محتلة، بشرط أن تتوفر في هذه املليشيا أو الوحدات املتطوعة بما فيها تلك 

  :املقاومات املنظمة الشروط التالية

 قائد مسئول يمثلها أو يتحدث باسمها.أن تخضع املقاومة لقيادة مسئولة أو  .0

 .أن تعمل تحت لواء أو راية أو علم أو عالمة مميزة معروفة  .8

 (8118)عماد ع.،  أن يكون سالح املقاومة بارزا ومحموال بشكل ظاهر ولو بشكل جزئي. .2
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 الفلسطيني في املقاومةاملطلب الثاني: الخلفية القانونية لحق الشعب 

يأتي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتالل باالستناد إلى أكثر من قاعدة تم النص عليها بشكل واضح عبر قرارات 

الجمعية العامة لألمم املتحدة، وما تفرع عنها من منظمات وهيئات دولية أرست ما يعرف آلان بقواعد القانون الدولي، 

ن املعاهدات أو ما انبثق منها عن العرف الدولي وغيره من املصادر، هنا نقف على التخوم الواضحة سواء ما انبثق منها ع

املعالم والتي أعطت للشعوب الحق الكامل في مقاومة الاحتالل والسيطرة الاستعمارية والعنصرية وكل أشكال السيطرة 

 ألاجنبية. 

غات القانونية هي ألاساس الذي يعتمد عليه  
الباحث لتكريس رؤيته الخاصة ببناء ألارضية القانونية التي  إن املسو 

عت املقاومة الفلسطينية ضد الاحتالل إلاسرائيلي وذلك على النحو التالي  :شر 

 الفرع ألاول: حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير

، برقعة جغرافية معينةيعتبر حق تقرير املصــــــــــــــير من الحقوق الجماعية التي تتعلق بوجود جماعات ســــــــــــــكانية تشــــــــــــــترك 

وخضـوع هذه الجماعات لسـيطرة قوة عسكرية أو استيطانية أو اقتصادية أو غيرها، شريطة أن تكون هذه القوة ذات 

طابع غريب أو أجنبي عن هذه الجماعة السكانية وعلى نفس إلاقليم، مع قيام هذه القوة بحرمان الجماعات السكانية 

 (8110)ألدويك، يادة على إقليمها. ألاصيلة من حقوقها في ممارسة الس

إن حق تقرير املصـــــــــير يعني"أن يكون لكل شـــــــــعب الحق في تكوين دولة مســـــــــتقلة وأن يختار نظامه الســـــــــياســـــــــ ي بحريته"، 

بحكم عرف حق تقرير املصـير على أنه: حق كل أمة أو شعب  0412ويقول: بأن توماس جيفرسـون وزير خارجية أمريكا 

فه لينين بأنه: حق الشــــــــــــعوب في الاســــــــــــتقالل على  نفســــــــــــه/ها باألشــــــــــــكال التي ترتئيها وفي تغييرها متى وكيفما أرادت. وعر 

املســتوى الســياســ ي عبر إنشــاء الدولة املســتقلة واملتمتعة بكيان ســياســ ي خاص، في حين عرفه الرئيس ألامريكي ولســون 

بـأنــه: احترام للطموحــات القوميــة للشــــــــــــــعوب في حكم نفســــــــــــــهــا بــإرادتهــا،  من خالل رســــــــــــــالــة بعثهـا إلى الكونغرس ألامريكي

 (0124)جاد، وباعتبار هذا الحق مبدأ ضروري للعمل. 

عرف الحق في تقرير املصــــــــــــــير كمبـدأ عــالمي في الثورتين ألامريكيـة والفرنســــــــــــــيــة اللتين عملتـا على تــأصــــــــــــــيـل هـذا الحق في 

ـــن  0282مفاهيم الشــــــــــــــعوب الغربية من خالل مبدأ مونرو  ــ ــ ــ ــ ،ومن خالل ما أعلن في الثورة  0102وإعالن الرئيس ويلســـ

ان الحرب العاملية ألاولى، ويعتبر هذا الح ق أحد ألاهداف ألاســاســية ملنظمة ألامم املتحدة من خالل النص البلشــفية إب 

عليه في ميثاقها ألاســـاســـ ي، وما تم النص عليه في إلاعالن العالمي لحقوق إلانســـان، تم التأكيد على هذا الحق في املادة 

ن الخاص وفي إلاعال ألاولى ملشــروعي اتفاقيتي الحقوق الســياســية واملدنية والحقوق الاقتصــادية والاجتماعية لإلنســان، 

ــــفية الاســــــتعمار الصــــــادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام   0191،كما تم التأكيد عليه في مؤتمر فينا  1960بتصــ

الخاص بقانون املعاهدات، وبذا أصـــــــــــبح مؤكدا على أســـــــــــاس أنه قاعدة آمرة )ملزمة( ضــــــــــــمن القواعد الناظمة للهيكل 

 (0124)جاد،  .العام للقانون الدولي
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هذا الحق الثابت الذي اســــــتقر في القانون الدولي العام يوجب ترتيب التزامات تقع على عاتق املجتمع الدولي كضــــــرورة 

احترام حق الشعوب ورغباتها في تقرير مصيرها، والامتناع عن كل ما من شأنه الانتقاص من ذلك الحق، باإلضافة إلى 

عوب الخاضـعة لالسـتعمار والسـيطرة ألاجنبية، فهو يتيح لها الحق في املقاومة ومعارضـة كل مساس توليد الحقوق للشـ

 بحقوقها ألاصلية في الحرية وتقرير.

باالســــــتناد إلى كل ما تقدم، يرى الباحث ضـــــــرورة إلاشــــــارة إلى النصـــــــوص الحرفية التي تضــــــمنتها القرارات الصـــــــادرة عن 

ـــيره الذي اعتبر من قبلها الجمعية العامة لألمم املتحدة، وا لتي أقرت من خاللها حق الشـــــعب الفلســـــطيني في تقرير مصــ

 من الحقوق غير القابلة للتصرف، وهذه القرارات حسب الترتيب الزمني هي: 

  0141كانون ألاول/ديســـمبر  2في الدورة الخامســـة والعشـــرين املنعقدة بتاريخ  8948قرار الجمعية العامة رقم 

ان حق الشـــــعب الفلســـــطيني في تقرير املصـــــير، حيث جاء في هذا القرار ما نصـــــه " وإذ تذكر قرارها والذي جاء تحت عنو 

والـذي أكـدت فيه من جديد حقوق  0191كـانون ألاول/ديســــــــــــــمبر  01/ب في الـدورة الرابعـة والعشــــــــــــــرين املتخـذ في 8222

صـــير الحقوق وحقها في تقرير املشـــعب فلســـطين غير القابلة للتصـــرف. وإذ تضـــع نصـــب عينيها مبدأ تســـاوي الشـــعوب في 

من ميثــاق ألامم املتحــدة واملعــاد تــأكيــده آلخر مرة في إلاعالن الخــاص بمبــادئ القــانون الــدولي  22و  0املكرس في املــادتين 

املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا مليثاق ألامم املتحدة، تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق 

 .قرير املصير وفقا مليثاق ألامم املتحدةوبحق ت

  0142تشرين الثاني/نوفمبر  88في الدورة التاسعة والعشرين املنعقدة بتاريخ  2829قرار الجمعية العامة رقم 

والذي جاء تحت عنوان إقرار حقوق الشــــــــعب الفلســــــــطيني، حيث جاء في هذا القرار ما نصــــــــه: "وإذ تعترف بأن مشــــــــكلة 

ــــطين ال تزال تعر  ـــير فلســـ ــ ـــــطيني الحق في تقرير املصــ ــــعب الفلســ ـــلم وألامن الدوليين للخطر، واعترافا منها بأن للشـــ ــ ض الســ

وفقا مليثاق ألامم املتحدة، وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشــــــــعب الفلســــــــطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة 

ملوضوع، مبادئه، وإذ تشير إلى قراراتها املتصلة باللتصرف، ال سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد امليثاق و 

والتي تؤكد حق الشـــــــعب الفلســــــــطيني في تقرير مصــــــــيره وتؤكد من جديد حقوق الشــــــــعب الفلســــــــطيني في فلســــــــطين، غير 

 القابلة للتصرف، وخصوصا: 

  .الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي -أ

 الحق في الاستقالل والسيادة الوطنيين. -ب

  ـــــرين الثــاني /نوفمبر  01في الــدورة الثالثين املنعقــدة بتــاريخ  2249قرار الجمعيــة العــامــة رقم ــ ــ ــ والــذي  1975تشـــ

جاء تحت عنوان إنشـــــــاء لجنة معنية بممارســـــــة الشـــــــعب الفلســـــــطيني لحقوقه غير القابلة للتصــــــــرف، حيث ورد في هذا 

كلة فلسطين حتى آلان، وإذ تعترف بأن مشكلة القرار ما نصه "وإذ تشعر بقلق عميق بسبب عدم تحقيق حل عادل ملش

  :فلسطين ال تزال تعرض للخطر السلم وألامن الدوليين

 . 81في الدورة  2829تؤكد من جديد قرارها رقم  .0
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ممارســــة شــــعب فلســــطين لحقوقه غير القابلة للتصــــرف  -أ : وتعرب عن قلقها الشــــديد لعدم إحراز تقدم نحو .8

 املصير بدون تدخل خارجي، والحق في الاستقالل القومي والسيادة القومية.في فلسطين، بما فيها حق تقرير 

عطفا على ما تقدم من النصـــوص وتفســـيراتها، فقد ارتأى الباحث اســـتعراض عدد من القرارات الهامة التي تنص على 

 هذا املبدأ من خالل القرارات املتعاقبة لألمم املتحدة، والتي تأتي كما يلي:

ليطلب من لجنة حقوق إلانسان القيام بدراسة الطرق والوسائل التي تؤمن حق تقرير  28جاء القرار رقم  .0

 املصير لألمم والشعوب

الذي نص على ضرورة إدخال مواد خاصة لكفالة حق الشعوب في تقرير  222كذلك ما ورد في القرار رقم  .8

  .والاجتماعية والثقافية مصيرها من خالل اتفاقيتي الحقوق املدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية

والذي جاء ليؤكد على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها إنما يعد شرطا ضروريا  924تبعه في القرار رقم  .2

للتمتع بكافة الحقوق ألاساسية من خالل دعم مبدأ حق تقرير املصير لجميع الشعوب من قبل الدول ألاعضاء في ألامم 

 املتحدة

أكدت بمجموعها على كفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والتي أشارت بما ال  وغير ذلك من القرارات التي .2

 يحمل مجاال للشك بضرورة وقانونية هذا املبدأ لتحرير الشعوب وتحقيق استقاللها. 

ـــتخالص هــذا الحق في حــال الاعتــداء عليــه ويعتبر  ــ ــ ــ ــ ـــتخــدام القوة الســـ ــ ــ ــ ــ ومن الجــدير ذكره أن الفقــه الــدولي قــد أجــاز اســـ

ــــطيني الذي ال يزال يقبع تحت الاحتالل الاعتراف  ــــعب الفلســ ــــة، وتحديدا للشــ ـــير ذو أهمية خاصــ ــ الدولي بحق تقرير املصـ

إلاســــرائيلي، وذلك ألن تأصـــــيل وترســــيخ هذا الحق في ميثاق ألامم املتحدة يمنح الشـــــعب الفلســــطيني ألاســـــاس والوثيقة 

 .القانونية ذات البعد الدولي لشرعنه مقاومته لالحتالل

 الثاني: عدم شرعية الاحتالل وحق الشعب الفلسطيني في مقاومتهالفرع 

إن القول بعدم شرعية الاحتالل إنما يستند إلى ما ساقته ألامم املتحدة بخصوص هذا املوضوع، ولعل التجاءنا إلى ما 

وي تي تنطورد من قرارات صــــدرت عن هذه الهيئة الدولية بهذا الخصــــوص يأتي في ســــياق تفســــيرنا لألهمية الخاصــــة ال

عليها القرارات الدولية في هذا الشــــــــأن، وعلى اعتبار أنه ليس من الكافي القول أن الاحتالل عمل غير شــــــــرعي فقد عرف 

الفقـه الـدولي الاحتالل بـأنـه تلـك املرحلـة التي تلي الغزو مبـاشــــــــــــــرة وتســــــــــــــبق العودة إلى القتـال للمرة الثانية ضــــــــــــــد قوات 

  يمة عدوان غير مشروع. فقواعد القانون الدولي تؤكد املبادئ التالية:الاحتالل املعتدية، فهو عبارة عن جر 

إن ألاخطــاء ال ترتــب حقوقــا: الحرب من ألاخطــاء الجســــــــــــــيمــة، وال يترتــب عليهــا الحق في احتالل أقــاليم الــدول  .0

 ألاخرى، ألن الحرب عمل باطل من الناحية القانونية، وما بني على باطل فهو باطل

واقعا وال يعتبر حالة قانونية، وبالتالي فأنه يتعارض مع القانون الدولي، وتنتهي هذه الحالة  يعتبر الاحتالل أمرا .8

 حتما بانسحاب قوات الاحتالل سواء بالحرب أو باملقاومة

 .إن النصر في الحرب ال يعني إنتاج ثمار للعدوان .2
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 لســـــيادة وســـــالمة أراضـــــ ي الدولة التي يقع عليها، وهذ .2
ا
( فقرة  8ا ما يتناقض مع نص املادة )ُيَعدي الاحتالل هتكا

ـــالمة 2) ــ ــ ـــــد ســ ــ ـــتخدام القوة ضــ ــ ــ ــــاء الهيئة جميعا بعدم التهديد باســ ــ ــ ( من ميثاق ألامم املتحدة، والذي يوجب على أعضـ

 ألاراض ي أو الاستقالل السياس ي ألية دولة. 

ـــتباحة  جاء الحديث عن العدوان في ســـــــــــــياق أنه ألاداة إلاحتاللية للدول الاســـــــــــــتعمارية، والذي تهدف ــ ــ ــ ــ من خالله إلى اســ

الحقوق املشــــــــــــروعة الثابتة للشــــــــــــعوب ألاخرى كحقها في الســــــــــــيادة على أقاليمها، وحقها في تقرير مصــــــــــــيرها، وغيرها من 

الحقوق الشــــرعية وألاصــــيلة دونما أي عمليات تدخل خارجي، ســــواء بالقوة العســــكرية أو غيرها من الوســـــائل التي تؤثر 

طاقاتها وممارســـــة حقوقها في أراضـــــيها وأوطانها، هذا ما يعززه قرار الجمعية العامة  ســـــلبا على قدرة الشـــــعوبي اســـــتثمار 

ـــتخدام القوة  0142/كانون أول  02بتاريخ  2202لألمم املتحدة الصـــــــــــادر تحت رقم  ــ ــ ــ والذي عرف العدوان على أنه "اســ

على أي وجه آخر ال يتفق مع  املســــلحة بواســــطة دولة ضــــد دولة أخرى أو ســــالمتها إلاقليمية أو اســــتقاللها الســــياســــ ي أو 

 ميثاق ألامم املتحدة كما هو مقرر في هذا التعريف".

يظهر مما سـبق بأن الشـعب الفلسـطيني ذو حق واضـح في صـد العدوان الاحتاللي إلاسـرائيلي غير الشرعي وفقا للتعريف 

ان شأنه أن يرتب نتائج غير عادلة كالعْدوَ  املشار إليه آنفا، مع الانتباه إلى الحقيقة الواقعية والقانونية إلى أن كل ما من

ْولى أن تكون ألاســـــــــاليب والوســـــــــائل التي تقف في مواجهة 
َ
ال يمكن الاعتداد به من الناحية القانونية، لذا فمن الباب ألا

ـــــل هنا ا نالُعْدوان من الزاوية القانونية ذات نتائج عادلة، لرد الظلم وإنهاء الحالة املترتبة عليه أصـــــــــــال، وبالتالي فإنن ــ ــ صــ

 إلى شرعية املقاومة وقانونيتها التي تندرج املقاومة الفلسطينية في سياقها.

 2829بـــالعودة إلى النصــــــــــــــوص القـــانونيـــة التي رافقـــت القرارات الصـــــــــــــــادرة عن ألامم املتحـــدة فـــإننـــا نجـــد أن القرار رقم 

 حقوقه بكل الوسائل، حيث ينصوالسابق إلاشارة إلى جزء من نصوصه، يعطي الحق للشعب الفلسطيني في استعادة 

هذا القرار على "التأكيد من جديد أيضا على حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم 

دوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم، وتشــــدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشــــعب الفلســــطيني هذه، غير   
ر 

ُ
التي شــــ

ـــــرف ، وإحقاق هذه الحقوق، أمران ال غنى عنهما لحل قضـــــــية فلســـــــطين، وتعترف بأن الشـــــــعب الفلســـــــطيني قابلة للتصــ

طرف رئيســـــــ ي في إقامة ســـــــلم عادل ودائم في الشـــــــرق ألاوســـــــط، وتعترف كذلك بحق الشـــــــعب الفلســـــــطيني في اســـــــتعادة 

املنظمات الدولية أن تمد حقوقه بكل الوســـــــــــــائل وفقا ملقاصـــــــــــــد ميثاق ألامم املتحدة ومبادئه، وتناشــــــــــــــد جميع الدول و 

 ."بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه السترداد حقوقه وفقا للميثاق

أقرت قواعد القانون الدولي بحق سكان ألاراض ي واملناطق التي تقع تحت الاحتالل الحربي في الثورة على قوات الاحتالل 

ومقاومتها، وبحقها في التمتع بالوصف القانوني للمقاتل والتعامل مع ألاسرى منهم كأسرى حرب، وفقا للوائح امللحقة 

سكان ألاراض ي "، وتحديدا في املادة الثانية منها التي نصت على أن 0211عام  باتفاقية الهاي الرابعة بشأن الحرب البرية

ون ملقاومة القوات الغازية، دون أن يكون لديهم  التي لم تحتل بعد والذين يحملون أسلحتهم عند اقتراب العدو، ويهبي

ب أن يعاملوا باعتبارهم محاربين، ( من هذه اللوائح، يج0الوقت الكافي لتنظيم أنفسهم على النحو الوارد في املادة )

 ."وذلك إذا ما حملوا السالح عالنية، وإذا احترموا قوانين وأعراف الحرب



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 102 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

ويتضح مما سبق بأن الشعوب التي تقع تحت الاحتالل، إنما تحظى بشرعية قانونية كاملة وشاملة في الرد على هذا 

لسيادة الوطنية، مع الحفاظ على حقوق كل املقاومين الاحتالل من اللحظة التي يبدأ بها غزوه وحتى طرده وفرض ا

مصونة باتجاه الاعتراف بقانونيتهم وشرعيتهم التي تحفظ لهم حقوقهم كأسرى حرب إذا أسروا من قبل العدو املحتل، 

 وغير ذلك من الحقوق التي تترتب على الحروب والنزاعات الدولية، التي أصبحت املقاومة الشعبية ضد الاحتالل جزءا

  .أصيال منها

ولم يجد الباحث في القانون الدولي العام أي قاعدة تحول بين السكان في ألاراض ي التي يتم احتاللها وبين القيام بأعمال 

املقاومة الوطنية املسلحة من قبلهم، بل إن ألامور تحولت إلى واجب يحتم عليهم ذلك، دفاعا عن الوطن وأرضه، يعود 

تقوم على القوة وال تقوم على القانون كما هو شأن الاحتالل عموما، ال تقاوم إال بالقوة،  ذلك إلى أن سلطة الاحتالل

بل ويرى الباحث أن على سكان املناطق املحتلة حق الثورة واملقاومة بل وواجبها املفروض عليهم نتيجة العالقة الوالئية 

 .القائمة بينهم وبين الدولة ألام

مة هي: استخدام مشروع لكل الوسائل بمـا فيهـا القـوة املسلحة لدرء العدوان، وإزالة وبناء على ما تقدم فإن املقاو 

الاحتالل والاستعمار، وتحقيق الاستقالل، ورفع الظلم املسـنود بالقوة املسلحة، بوصفها أهدافا سياسية مشروعة، 

املبادئ القانونية الثابتة، كحق املقاومة وهو ما يتفق مـع القـانون الـدولي، تسـتند مشروعية املقاومة إلى مجموعة من 

استنادا لعدم الوالء لسلطة الاحتالل، واستنادا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، والدفاع املشروع عن الـنفس، 

والاستناد إلى قرارات ألامم املتحدة، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية املدنيين أثناء الحروب، برغم أننا قد مررنا 

كافة ألامور التي أتت الوثيقة على ذكرها، إال أننا نلحـظ الجديـة العاليـة واملصداقية الكبيرة في القدرة على الجمع بين ب

شتات ألافكار املسنودة باملواد القانونية، مع مـا يمكن أن يقال حيالها بقدرتها على سبك النصوص فـي قوالـب واضـحة 

املثارة حول شرعية املقاومة من الناحية القانونية وإلانسانية والتاريخية، مع  ومنتظمـة تلخـص املضامين الحقيقية

حقيقة جلية، وهي تلخيصها لوضع املقاومة الفلسطينية املستمرة ضد الاحتالل إلاسرائيلي، وإن لم تأت صراحة على 

 .ذكر ذلك

 :النتائج والتوصيات

 سائل التـي ناقشـت قضـايا إلارهاب واملقاومة والتمييز بينهما فيخلص الباحث إلى أن التتبع الدقيق واملتواصل ملجمل امل

ن ملـا يمكن اعتباره إرهابا وما يمكن التعامل معه كمقاومة.  
 القانون الدولي وقواعده رافقها تفريق واضح وبـي 

: النتائج
ا
 أوال

 عن الحقوق القانونية التي تتمتع بها الشـــــعوب  .0
ا
ا ـــــر قابليتهاإن القانون الدولي تحدث ملي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف بغيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  والتي توصــ

ــــيرها وتحقيـــــق استقاللها وحماية ذلك عبر كافة  للتصرف أو التنازل، خصوصا فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصـ

 الوسائل املتاحة لها في تثبيت هذه الحقوق وانتزاعها من دولـة الاحتالل أو أنظمة التمييز العنصري.
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م ويرقى إلى مصاف إن العنف الذي يمارسه الشعب  .8 الفلسطيني بكافة أشكاله ومكوناته، إنما هو عنف مقـــــــــاو 

الدفاع عن النفس في املســتوى إلانســاني وألاخالقي، وإلى مســــــــــــــــــتوى انتــــــــــــــــزاع الحقوق املســلوبة على املســتوى الســياســ ي 

ب الدولة علــى املسـتوى والوطني. في مقابل ذلك فإن العنــف الــذي تمارســه إسرائيل إنما هو عنف يصل إلى زاوية إرها

ـــــــــــــي والقــــــــــــــانوني، ويصنف في املستوى الوحش ي على الصعيد إلانساني وألاخالقي. بال شك فإن كل مــــــــــــــا تقوم به  السياسـ

ـــعـب الـذي تقوم باحتالله إنما هو ــ ــ ــ ــ إرهاب منبوذ ومرفوض،  دولـة الاحتالل من أعمـال عنف وغيرهـا لتكبيـل حريـة الشـــ

ــــــــــل مشروع ومقبول، ما دام باعثه مقاومة الاحتالل وأن كل ما يقوم به الشعب الواقع ت ــــــــــا هـــــــــــو عمـ حت الاحـــــــــــتالل إنمـ

 .وطرده عن أرضه

ـــــا من جهود إعالمية وقانونية  .2 ــ ــ ــ إن القيادة السـياسية للشعب الفلسطيني وفصائله لم تقم بما هو مطلوب منهــــ

ها توى إلارهاب الدولي، مع عدم قدرتوسياسية لتمييز املقاومة الفلسطينية عن غيرهـا مـن املنظمـات إلارهابية على مس

م الذي يضمن للشعب الفلسطيني الخروج من زاوية إلارهاب الذي  على توحيد رؤيتها واستراتيجيتها فــــــــــــــي العمل املقاو 

ها إليها.  
 حاولت إسرائيل ونجحت نسبيا في جر 

: التوصيات
ا
 ثانيا

 إلـى صياغة برنامج وطني يحدد آليات –رالفصائل والسلطة ومنظمة التحريـ–على أطياف الشعب الفلسطيني  .0

العمل السياس ي الفلسطيني املترافق مع آليات العمـل الفلسطيني العسكري )املقاومة(، لضمان الفاعلية وإلايجابية 

 .لنتائج النضال الفلسطيني

ر على قيادة الشعب الفلسطيني أن تتبني منظومة إعالمية نافذة ومبرمجة قـادرة علـى شرح وجهة النظ .8

الفلسطينية على كافة ألاصعدة إلاقليمية والدولية، إليصـال الرسـالة الفلسطينية إلى شعوب العالم الذي طاملا تعرض 

 .لضغط إلاعالم إلاسرائيلي وألامريكـي الذي شوه صورة النضال الفلسطيني ووضعه في سياق إلارهاب الدولي

فلسطينية في العالم هـدفها توضـيح صورة املقاومة القيام بحملة دبلوماسية شاملة عبر كافة املمثليات ال .2

الفلسطينية وربطها بالنضال الوطني املشـروع للشـعوب، وتوضـيح صورة إلارهاب إلاسرائيلي الذي يمارس على الشعب 

 .الفلسطيني وربطه بإرهاب الدولة املخالف لكافة القواعد القانونية التي نص عليها القانون الدولي

نحو وضع تعريف عالمي لإلرهاب، وأنواعه، وأشكاله، حتى ال يبق هـذا التعريف الضيق املحتكم السعي الحثيث  .2

 .إلى املصالح واملتغير بتغيرها

بما أن القانون الدولي يشرعن املقاومة ويرفض الاحتالل، فمـن املفـروض أن يركـز الشعب الفلسطيني بهيئاته  .2

 .لقـانوني الـذي سيحسم لصالح الفلسطينيينوممثليه على هذه املسألة من خالل التركيز ا
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 املراجع قائمة

 املراجع قائمة

(. 21م(. تـأليف ابراهيم أبراش، إلاهـاب: إشــــــــــــــكـاليــة في تعريفـه ال في محـاربتــه )صــــــــــــــفحـة 8118ابراهيم أبراش. ) .0

 .04بيروت: مجلة رؤية العدد 

جامعة الدول العربية. تأليف ابراهيم أحمد عليان، (. مكافحة إلارهاب من نظرة 8111ابراهيم أحمد عليان. ) .8

 (. إلاسكندرية: بدون دار نشر.022مكافحة إلارهاب من نظرة جامعة الدول العربية )صفحة 

، منشور في كتاب 0124رفعت، احمد محمد: مقدم إلى: مؤتمر اتحاد املحامين العرب السادس عشر)الكويت(  .2

ن الكفاح املســـــــــــــلح املرتبط بحق تقرير املصـــــــــــــير وإلارهاب الدولي. الفوارق القانونية (. الفوارق القانونية بي0124أبحاث. )

 (. الكويت: أبحاث مؤتمر .29بين الكفاح املسلح املرتبط بحق تقرير املصير وإلارهاب الدولي )صفحة 

تــأليف عبــد الغني (. إلارهــاب واملقــاومــة في إلطــار القــانون الــدولي لحق تقرير املصــــــــــــــير. 8118عبــد الغني عمــاد. ) .2

 (. بيروت: مجلة املستقبل العربي.21عماد، إلارهاب واملقاومة في إلطار القانون الدولي لحق تقرير املصير )صفحة 

(. 048(. إلارهاب الســــياســــ ي. تأليف عبد الناصــــرحريز، إلارهاب الســــياســــ ي )صــــفحة 0119عبد الناصــــر حريز. ) .2

 القاهرة: مكتبة مدبولي.

ـــــادق أبو هيف.  .9 ــ ــ ــ ــ (. القــانون الـدولي العــام . تــأليف علي صــــــــــــــادق أبو هيف، القــانون الــدولي العــام 8108)علي صـ

 (. إلاسكندرية: منشأة املعارف.040)صفحة 

ـــــن علي جاد. ) .4 ــ ــ (. معاهدات الســـــــــــالم في القانون الدولي العام. تأليف محســـــــــــن علي جاد، معاهدات 0124محســ

 جامعة عين شمس. (. القاهرة:922السالم في القانون الدولي العام )صفحة 

ــــين. ) .2 ــ ــ ــ (. إلارهاب واملجتمع الدولي. تأليف محمد حســــــــــــين، إلارهاب واملجتمع الدولي )صــــــــــــفحة 8102محمد حســ

 (. القاهرة: دار العلم.22

(. العنف بين إلارهاب الدولي والنضــــال من اجل التحرر وتقرير املصــــير. 0111محمد عادل حمدان الشــــراقه. ) .1

(. 22، العنف بين إلارهاب الدولي والنضال من اجل التحرر وتقرير املصير )صفحة تأليف محمد عادل حمدان الشراقه

 الرباط: املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية.

عالجه -أسبابه-عالجه. تأليف محمد عمارة، إلارهاب، مفهومه-أسبابه-(. إلارهاب، مفهومه8111محمدعمارة. ) .01

 الشريعة والدراسات إلاسالمية.(. الكويت: جامعة الكويت، مؤتمر كلية 84)صفحة 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 105 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

ـــــ ى جميــل ألــدويــك. ) .00 ــ ــ ــ (. إلارهــاب والقــانون الــدولي. تــأليف موســــــــــــــ ى جميــل ألــدويــك، إلارهــاب والقــانون 8110موســـ

 (. عمان: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات.082الدولي. )صفحة 

. تأليف هاني سليمان دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  -(. مفهوم إلارهاب8111هاني سليمان الطعيمات. ) .08

(. عمــان: الجـامعـة ألاردنيـة، مجلــة 228دراســــــــــــــة مقــارنـة بين الشــــــــــــــريعــة والقـانون )صــــــــــــــفحــة  -الطعيمـات، مفهوم إلارهــاب

 الدراسات.
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 التعاون الدولي في مجال مكافحة إلارهاب 

International Cooperation in Fighting Against Terrorism 
 املغرب /جامعة سيدي محمد بن عبد هللا /أسماء العلوي  د.

Dr. Asmaa Al-Alawi/ University of Sidi Mohamed Ben Abdallah/ Morocco 

 :لخصامل

من املتفق عليه دوليا أن إلارهاب جريمة دولية ضد إلانسان إذ تثير اهتماما وقلقا دوليا بسبب انتشارها في جل أصقاع العالم، وقد شهد 

العالم العديد من النشاطات إلارهابية التي تتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة مكتسبة بذلك طابعا عامليا مما جعل منها جريمة ضد 

دولي برمته، ألامر الذي دفع املنتظم الدولي إلى البحث عن سبل ملكافحة وتطويق إلارهاب الدولي سواء أوقات السلم أو أوقات النظام ال

 الحرب والنزاعات املسلحة في إطار ما يعرف بالقانون الدولي إلانساني. 

ها وذلك من خالل الاتفاقيات واملعاهدات الدولية وألاهم بهذه املنطلقات أضحى التعاون الدولي في مجال مكافحة إلارهاب وسيلة ال مناص من

وضعها موضع تنفيذ بتضمينها في تشريعات الدول املتعاقدة وحث الدول ألاخرى على الانضمام إليها وتضمينها في تشريعاتها هي ألاخرى حتى 

 تؤتى ثمارها.

نها م الذي يعتبر اللبنة ألاساس التي تنطلقفي مواجهة إلارهاب و عاون الدولي ولعل هذه الدراسة جاءت بهدف تبيان الدور الذي يلعبه الت

تباب ألامن في مختلف بقاع استعلى حفظ و ذلك من خالل خلق مجموعة من ألاجهزة ألامنية التي تعمل و  ،عملية تطويق منابع إلارهاب

نية ملكافحة لقانو مع تعزيز دورها من خالل التنصيص في بنود القانون الدولي على مجموعة من إلاجراءات التي تعتبر بمثابة آلاليات ا ،العالم

 والتي حاولنا معالجتها ضمن هاته الدراسة. ،إلارهاب الدولي

 ، التسليم. ، ألانتربول نالدولي، منظمة ألامم املتحدة، مجلس ألام إلارهاباملفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

It is internationally agreed that terrorism is an international crime against human beings, as it arouses international attention 

and concern because of its spread in most parts of the world, and the world has witnessed many terrorist activities whose 

effects transcend the borders of one State, thus acquiring a global character, which has made it a crime against the entire 

international system, which has prompted the international community to search for ways to combat and encircle 

international terrorism, whether in times of peace or in times of war and armed conflicts, within the framework of what is 

known as international humanitarian law. 

In these senses, international cooperation in the fight against terrorism has become an indispensable means through 

international conventions and treaties and, most importantly, their implementation by including them in the legislation of the 

Contracting States and urging other States to accede to them and to include them in their legislation as well so that they can 

bear fruit. 

Perhaps this study came with the aim of clarifying the role played by international cooperation in confronting terrorism, which 

is the basic building block from which the process of encircling the sources of terrorism is launched, through the creation of a 

group of security agencies that work to maintain and establish security in various parts of the world, while enhancing their 

role by stipulating in the provisions of international law a set of procedures that are considered as legal mechanisms to combat 

international terrorism, which we have tried to address within these Study. 

Keywords: International Terrorism, United Nations Organization, Security Council, Interpol, Extradition. 
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:مقدمة  

، 1120،حمد سامي م،الشوا) الحياة اليومية لإلنسان في كل مكان في العالمالشك أن إلارهاب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد 

(، والحقيقة أيضا أن إلارهاب يستهدف من الخوف وتأثيراته على ألافراد وسيلة إلظهار عجز ألانظمة السياسية 282ص

نشطة ون إلى ضرب بعض ألاعن توفير ألامن للمواطنين، فضال عن املساس بمكانة الدولة في الخارج عندما يجنح إلارهابي

واملصالح التي يؤدي إلاضرار بها إلى انصراف الدولة عن مساهمتها في بناء املشروعات القومية وانسحاب املستثمرين 

 (. 282، ص 8112، عبد العزيز  طارق  ، حمديبأموالهم إلى مناطق أخرى من العالم تتسم بالهدوء والاستقرار)

 ,Charrat , Hassan 2014ت الفقهية لتعريف إلارهاب هي محاوالت مترددة وغير دقيقة )ويمكن القول بأن أغلب املحاوال 

p12 وقد انطلقت في تعريفها لإلرهاب من بواعث سياسية وأخرى قانونية، حتى أصبح لجريمة إلارهاب ما يقارب مائة ،)

(، ومن خالل إلاطالع على هذه التعاريف نستنتج أن جلها  Walter, laqueur, Automne 1986, p 88وتسعة تعاريف)

يدور حول الطابع السياس ي وإلايديولوجي للعمل إلارهابي، ثم الصفة الفوضاوية والعشوائية الناتجة عنه، إضافة إلى 

على  وبالتالي يمكن تعريف إلارهاب (GhanemLarson, Abir 2011, 23،)إلارهابيالخوف والرعب املتولدان عن العمل 

أنه "كل فعل يتجاوز في ارتكابه الفاعل حد ألامن الوقائي في الجرائم العادية إلى حد ألامن العادي أو الاستثنائي في نفس 

الجرائم متى كان الهدف منه هو الحيلولة دون الاستقرار السياس ي أو الاقتصادي أو الاجتماعي داخل الدولة أو خارجها، 

هذا الارتكاب ما إذا كانت مادية أو معنوية، أو هو كل فعل يرتكبه أي  ستعملة فيوذلك بغض النظر عن الوسائل امل

شخص يهدف املس باالستقرار ألامني والاقتصادي والاجتماعي للدولة، وذلك انطالقا من فكر إيديولوجي ذو أهداف 

 (.042-048ص ،8112،  حمدم ، التغدويني ) عنصرية قائمة على أساس التمييز في الجنس والدين والفكر

ظهرت   Ved P. Nanda,2005, p1&Walter Laqueur 2001, p 1)) ظاهرة اجتماعية قديمة قدم التاريخ كما أن إلارهاب

 ,Jackson NayamuyaMaogota, 2005)الامبراطورية الرومانية في عهد فرعون القديم كما عرفتها اليونان القديمة و

ثورة الفرنسية حيث تعد هذه الفترة من أكثر الفترات دموية وإرهابا في تاريخ ، غير أن املصطلح لم يظهر إال عقب ال(11

 (.20، ص 8112، محمد حسين ،  العنزي  ،الشعب الفرنس ي )جاسم

 لتي تعرضتة تمثل في الاعتداءات اومع بداية ألالفية الثالثة شهد املجتمع الدولي تصعيدا خطيرا في وثيرة ألاعمال إلارهابي

 ، وبذلك أعلن الرئيس ألامريكي "جورج بوش" بداية ما أسماه "بالحرب على إلارهاب" )8110 شنبر 00لها أمريكا في 

Osman, Ziad. 2011, p18 وبعدها اتخذ إلارهاب شكال أكثر تنظيما في إطار ما يسمى بالدولة إلاسالمية "داعش" التي ،)

، ص 8102لطات عن طريق إلارهاب والعنف)عوض شفيق عوض، تهدف إلى إقامة موطئ قدم دائم خارج سيطرة الس

صبح إلارهاب جريمة دولية ضد النظام الدولي برمته، ألامر الذي أ، وبذلك (، الذي لم تسلم منه جل دول املعمور 840

رب حدفع املنتظم الدولي إلى البحث عن السبل الكفيلة بمكافحة إلارهاب الدولي سواء وقع أثناء السلم أو أوقات ال

لتي اعد اوالنزاعات املسلحة في إطار ما يعرف بالقانون الدولي إلانساني والذي يتمحور في مجموعة من املبادئ والقو 

ناء النزاعات املسلحة أو من آلاثار الناجمة عن الحرب تجاه إلانسان عامة، فهو فرع من أثتحد من استخدام العنف 

رضه حماية ألاشخاص املتضررين في حالة نزاع مسلح، كحماية املمتلكات فروع القانون الدولي العام لحقوق إلانسان غ
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يسعى إلى حماية السكان غير املشتركين بصورة مباشرة أو  وعالقة بالعمليات العسكرية، وهوألاموال التي ليست لها 

، 8101الء الدين، وأسرى الحرب )زكي مرس ي، ع الغرقى زاعات املسلحة مثل الجرحى والذين كفوا عن الاشتراك في الن

 (.884ص 

 :إشكالية الدراسة

 خطرتقوم أي دولة منفردة بمواجهة  إذ يكاد يكون من املستحيل أن وسيلة ال مناص منهاأضحى  التعاون الدولي بما أن

مهما أوتيت من قدرات وتوافر لها من إمكانيات أو كفاءات، وإنما يلزم تكاثف جهود الدول فيما بينها حيث يعتبر إلارهاب 

ة التعاون الدولي في مجال مكافح ينبني عليهاالتي  قاربةهي إذن امل فماحجز الزاوية ألي مواجهة فعالة لهذه الظاهرة، 

 إلارهاب؟ 

من خالل مبحثين، ألاول خصص للحديث عن آلاليات تماد املنهج التحليلي باعسنحاول إلاحاطة بهذه إلاشكالية 

املؤسساتية الدولية في مجال مكافحة إلارهاب، أما املبحث الثاني سأتناول فيه دراسة إلاجراءات القانونية للتعاون 

 الدولي في مجال مكافحة إلارهاب.

 : آلاليات املؤسساتية الدولية في مجال مكافحة إلارهاب املبحث ألاول 

هذه الجرائم قد يقومون باإلعداد والتحضير لها في دولة ما ثم ي جرائم التي ال حدود لها فمرتكبيعد إلارهاب من ال

 رهابيقومون بارتكاب جريمتهم في دولة أخرى، لذا فإنه من الضروري أن تتعاون الدول من أجل مالحقة مرتكبي إلا 

، وأمام هذا الانتشار املتالحق لإلرهاب (811ص زكي مرس ي، ) وعدم تمكينهم من إلافالت بجرائمهم من قبضة العدالة

 (.282ص الدولي ملكافحة إلارهاب )الشوا، وتعدد صوره وأشكاله وآثاره بدأت فكرة التعاون 

أو تقف عند حل تهيئة تشريعاتها الوطنية، عقابية كانت أو إجرائية ملكافحة إلارهاب فيها،  تكتفيوال ينبغي للدول أن 

فتكون بذلك جزرا منعزلة تتخذ التنظيمات إلارهابية ما بينها ممرات ومعابر آمنة تنفذ منا كيف تشاء إلى حيث تشاء، 

نها في هذا املجال لتسد السبيل وتقطع الطريق د جسور التعاون بيمب ةكله ومنظماته الدولية مطالب بل إن دول العالم

، 8111آلامنين وتقتل ألابرياء )زايد هالل أبو عين، جمال،  عوتررهابية التي تعمل في الخفاء فأمام ألاعمال إلاجرامية إلا 

 (.891ص

لكل هذه الاعتبارات تم خلق وإحداث آليات وأجهزة أمنية دولية غرضها ألاوحد مكافحة الجريمة املنظمة عامة ومن 

ضمنها إلارهابية على الصعيد الدولي ولعل أهم هذه املنظمات نذكر "منظمة ألامم املتحدة"، )املطلب ألاول(، ثم منظمة 

 الشرطة الدولية )املطلب الثاني(. 
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 : استراتيجية منظمة ألامم املتحدة في مكافحة إلارهاب ول املطلب ألا 

ويل، ه التدتام من خطر إلارهاب ذلك أن النشاط إلارهابي قد طرأ علي مناملمكن ألي دولة أن تدعي أنها بمأأصبح من غير 

لية نظمات دو وم هيأتمول في دولة ثانية ليتم تنفيذه في دولة ثالثة، لهذا الغرض تم خلق يإذ يخطط له في دولة و 

لعبت الدور الكبير في مكافحة إلارهاب، ويتعلق ألامر "بمنظمة ألامم املتحدة" والتي تأسست بعد الحرب العاملية الثانية 

دولية تهدف إلى  ، وهي منظمة حكومية0129ابريل  81بتوقيع ميثاقها بمؤتمر سان فرانسيسكو وبداية عملها كانت في 

ليين، كما تهدف إلى تنمية العالقات الودية بين الدول وتعزيز التعاون الدولي وتعتبر أكثر م وألامم الدو الحفاظ على السل

املنظمات تأثيرا وقوة ويقع مقرها الرئيس ي في مدينة نيويورك باإلضافة ملكاتبها الرئيسية في جنيف ونيروبي وفيينا 

(، وقد شرعت باالهتمام بموضوع الجريمة ومكافحتها منذ نهاية ألاربعينيات 2020)البدري، عصام عبد املنعم ، والهاي

وبداية الخمسينات والتي شهدت خلق عدة لجان وهياكل تابعة لألمم املتحدة عهد إليها مهمة مكافحة الجريمة، ومن 

 أبرز هذه ألاجهزة التابعة لها "الجمعية العامة" و"مجلس ألامن". 

 مة في مكافحة إلارهاب دور الجمعية العا أوال:

اضطلعت الجمعية العامة لألمم املتحدة خاصة لجنتها السادسة بقدر كبير من الجهود بشأن إلارهاب الدولي، فإلى 

جانب الاتفاقيات ذات الصلة التي أشرفت على إعدادها يوجد العديد من التقارير والدراسات والقرارات الصادرة عنها، 

العمل بصورة مباشرة ومكثفة في أوائل السبعينات من  هذاالظاهرة، وقد بدأ ر ملنع تلك واملتضمنة إلجراءات وتدابي

(، وقد عملت الجمعية العامة على تأسيس لجنة مكلفة باإلرهاب 99، ص8112عالء الدين ،  القرن املاض ي )راشد،

خمسة  وثالثون عضوا يعينهم  والتي تتألف من 0148واملعروفة "باللجنة املتخصصة املعنية باإلرهاب الدولي"، سنة 

 رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة مع مراعاة التوزيع الجغرافي للدول.

والذي أدانت فيه جميع أعمال  022القرار رقم  0141كما صدر عن الجمعية العامة في الدورة الرابعة والثالثين سنة  

ألاساسية، إضافة إلى إدانة جميع أعمال وأساليب ممارسة  إلارهاب الدولي التي تعرض للخطر ألارواح البشرية والحريات

إلارهاب أيا كانت وأيا كان مرتكبوها بوصفها أعماال إجرامية، وفي الدورة السادسة والثالثين للجمعية العامة سنة  

نة أصرت مجموعة دول عدم الانحياز على بحث ظاهرة إرهاب الدولة أو إلارهاب الرسمي وذلك في إطار اللج 0120

 السادسة املختصة بدراسة ظاهرة إلارهاب وتقدمت بمشروع  قرار إلى الجمعية العامة، وقد أكد القرار على : 

  ضرورة الامتناع عن اللجوء إلى استخدام إلارهاب كسياسية للدولة ضد دولة أخرى أو ضد شعوب ترزخ تحت

 ي والاقتصادي. السيطرة الاستعمارية أو تناضل في سبيل حريتها واستقاللها السياس 

  شخاص يقومون أعدم السماح بمنح أية مساعدة أو إبداء التساهل تجاه جماعات إرهابية أو مخربين أو

 بنشاط هدام ضد دولة ثالثة. 

  حق الشعوب في النضال ضد العنصرية والاستعمار ومظاهر السيطرة ألاجنبية وألانظمة العنصرية وحق هذه

 الشعوب في خوض نضال سياس ي مسلح على السواء في سبيل الحرية والاستقالل. 
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  جهامتناع الدول عن الغزو املسلح والنشاط الهدام والاحتالل العسكري أو أي شكل آخر للغزو والتدخل املو 

ضد دولة أخرى أو مجموعة من الدول أو أي تدخل عسكري أو سياس ي أو اقتصادي في الشؤون الداخلية لدولة أخرى 

 (.91، ص 8112، محمود محمد ياسينبما في ذلك أعمال التنكيل مع استخدام القوة )صباغ، 

رهاب في إطار ألامم مكافحة إلا  أصبحت 8110شتنبر   00والجدير بالذكر أنه بعد ألاحداث والهجمات التي وقعت في  

قصوى، لقد ناشدت الجمعية العامة جميع الدول إلى السعي إلبرام اتفاقيات بشأن  ى بأولوية خاصة وظاملتحدة تح

مكافحة إلارهاب على أساس ثنائي أو إقليمي أو متعدد ألاطراف، والتعاون فيما بينا على تبادل املعلومات ذات الصلة 

، أصدر ألامين العام توصيات استراتيجية ملكافحة إلارهاب 8119افحته والقضاء عليه، وفي أبريل باإلرهاب من أجل مك

تضمنت خطة عمل تستهدف معالجة الظروف التي تساعد على انتشار إلارهاب ومكافحته واتخاذ تدابير لبناء قدرات 

مكافحة إلارهاب)البدري،  ءإلانسان أثنا ق الدول على مكافحة إلارهاب وتطوير دور ألامم املتحدة وضمان احترام حقو 

 عصام عبد املنعم ، مرجع سابق(.

 ويبقى السؤال مطروحا حول حجية ومدى إلزامية قرارات الجمعية العامة؟ 

إن قرارات الجمعية العامة لها قيمة معيارية، ومعنى ذلك أنها توفر ألادلة الالزمة إلثبات وجود قاعدة أو نشوء رأي 

ما إذا كان ألحد قرارات الجمعية العامة قيمة معيارية يتعين فحص مضمونه وشروط اعتماده ومسألة  قانوني، ولتقييم

ما إذا كان يوجد رأي قانوني يتعلق بالقيمة املعيارية التي يعرب عنها، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية 

 .و استعمالها فعالأألاسلحة النووية  متعلقة بالتهديد باستعمال

 دور مجلس ألامن في مكافحة إلارهاب  ثانيا:

إذا كانت معالجة القضايا إلارهابية قد استحوذت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة واعتبرتها تهديدا للسلم وألامن 

جلس مالدوليين، فإن مجلس ألامن قد أسهم هو آلاخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية ملكافحة إلارهاب، فقد عالج 

ألامن مسألة إلارهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، أي أن معالجة مجلس ألامن لإلرهاب 

، ص 8102فايز سالم ،  )النشوان، 0148لم تترافق زمنيا مع معالجة الجمعية العامة التي باشرت النظر فيها منذ سنة 

010.) 

املاض ي بما عرفته من أزمات، نقطة تحول مهمة في مسيرة عمل مجلس ألامن وطريقة لقد شكلت تسعينيات القرن 

إصداره لقراراته امللزمة وخصوصا تلك املستندة إلى الفصل السابع من ميثاق ألامم املتحدة، إذ لم يعد شبح الفيتو 

جلس ألامن من طبيعة سياسية تؤثر يظهر في دورات انعقاد املجلس بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وإذا ما علمنا ما مل

على النظام القانوني للقرارات التي يصدرها، فإنه في مثل هذه الحال يصعب تحديد شرعية القرارات التي يصدرها إال 

 (.084، ص 0112إذا تم الاعتماد على املمارسة العملية لهذا الجهاز التنفيذي)هنداوي،حسام أحمد محمد ، 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 111 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

ألاساسية على حفظ السلم وألامن الدوليين باإلضافة لبعض الاختصاصات ألاخرى  وتقتصر وظائف مجلس ألامن

هدف ه بتحقيق الاملتعلقة بحفظ السالم العالمي لذلك يعد مجلس ألامن من أهم أجهزة ألامم املتحدة نتيجة الضطالع

ن هناك تهديدا أجلس ألامن . وإذا قرر مجله أنشئت املنظمة أال وهو حفظ السلم وألامن الدوليينأألاساس ي الذي من 

 و تدابير غير عسكرية، أو تدابير عسكرية.أاز له أن يتخذ إما تدابير مؤقتة للسلم أو إخالال به أو عدوانا، ج

صدر عن املجلس عدة قرارات بناء على الفصل السابع من ميثاق ألامم  8111إلى  0111وخالل الفترة املمتدة من 

السلم وألامن الدوليين وهو ما أشار  دحيث اعتبر أن إلارهاب الدولي يهداملتحدة والذي تضمن تجريم ألاعمال إلارهابية 

جل قراراته املتعلقة باإلرهاب أن ألاعمال إلارهابية هي أعمال إجرامية كما أكد املجلس أيضا في  422إليه في القرار رقم 

لتي ا ر ألامر الذي تم التأكيد عليه إبان املجاز هو وغير مبررة مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكابها وأيا كان مرتكبوها، و 

 ظيم.يات التي يقوم بها هذا التنكل العملشجب مجلس ألامن قراره بالتنديد و  ارتكبها تنظيم داعش إلارهابي حيث أصدر 

إن التسلسل التاريخي لقرارات مجلس ألامن يوضح طبيعة هذه املعالجة وتطورها املوضوعي وأثر البيئة السياسية 

ومصالح الدول املؤثرة في صنع قرارات مجلس ألامن خاصة وأن معالجة مجلس ألامن لإلرهاب الدولي كانت في مرحلة 

مختلفة عن املعالجة القانونية ملرحلة ما بعد هذه ألاحداث، إذ تصدى مجلس ألامن لألحداث شتنبر  00ما قبل أحداث 

من سلطاته بموجب الفصل  السابع من امليثاق لضمان تنفيذ قرارات املجلس، كما أن القرارات  اإلارهابية بعدها انطالق

وى هذه الظاهرة، وارتفاع هذه القرارات إلى مستالصادرة في هذه املرحلة قد اتصفت بالشمولية لكل املنافذ التي تحاصر 

ن تأثير هذه املرحلة قد وصل إلى حد تغييب أي تمييز بين أأصبحت تحظى بتنفيذ جبري، ال بل  إلالزام القانوني كما

 ىإلارهاب وحركات التحرير بتأثير من سطوة نفوذ الواليات املتحدة ألامريكية والحلف الذي تقوده في حربها املعلنة عل

 (.018إلارهاب)النشوان، مرجع سابق، ص  

 : دور املنظمات الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة إلارهاب املطلب الثاني

الدولية  ةتؤدي العمليات إلارهابية بمختلف أشكالها إلى عدم الاستقرار العالمي وإضعاف التعاون فيما بين أعضاء ألاسر 

مما يوضح مدى املعاناة والخطورة التي يمكن أن تنجم عن املمارسات إلارهابية)النشوان،  رللتوتوبروز بؤر إضافية 

هذا أصبحت الحاجة ملحة إلى البحث عن أجهزة لتبادل املعلومات والتحقيق وإجراء  لك، ل( 041مرجع سابق، ص 

كان لها  يلشرطة الجنائية"، والتالتحريات بخصوص مالحقة مرتكبي الجرائم الدولية ويتعلق ألامر "باملنظمة الدولية ل

ة ألامنية للمغرب في مجال مكافحة إلارهاب حيث ترجم ذلك من خالل إحداث "املكتب املركزي بقار التأثير الكبير على امل

 ".                     لألبحاث القضائية

 ألانتربول ومكافحة إلارهاب  :أوال

ما ملكافحة أشكال إلاجرام الدولي، بعد أن عقدت الاتفاقية الدولية التعاون بين سلطات البوليس أكثر تقد لقد أصبح

 محمد ،يد الغريبعبول")للبوليس الجنائي، والتي أصبحت تسمى املنظمة الدولية للبوليس الجنائي املعروفة باسم "ألانتر 

 .(220، ص 0112، 
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ة، ثم انتقل مقرها إلى برلين ، حيث كان أول مقر لهذه املنظم0182وقد ظهرت فكرة إحداث هذه املنظمة في فيينا سنة  

 .0129صبح مقرها في باريس منذ سنة أثم 

وهذه املنظمة ليس لها أي طابع رسمي أو حكومي ولكنها تتمتع بالشخصية القانونية ولها ميزانية خاصة وجهاز إدارة 

معون في كل عام من أجل تحديد السياسية العامة جتم مندوبي الدول ألاعضاء والذين ين جمعية عامة تضيتكون م

للمنظمة وكذا إصدار التوصيات والقرارات، ثم هناك اللجنة التنفيذية املكونة من رئيس املنظمة إلى جانب تسعة 

بين مندوبي الدول ألاعضاء، ثم نجد ألامانة  أعضاء يتم اختيارهم بواسطة القرعة من قبل الجمعية العامة وذلك من

إضافة إلى مجموعة من إلادارات املتخصصة كقسم التعاون الشرطي وقسم  ةالعام ةنامالعامة للمنظمة واملكونة من ألا 

البحوث والدراسات إضافة إلى الهياكل السابقة يوجد مستشارون متخصصون من الشخصيات ذات السمعة الدولية، 

ري لدى ألانتربول، ثم املكاتب املركزية الوطنية املتواجدة في كل الدول ألاعضاء، وتعتبر هذه املكاتب ودورهم استشا

املراسل الرسمي لألنتربول والتي تكفل الاتصال بينها وبين أجهزة الشرطة الوطنية لكل دولة، ويمكن لهذه املكاتب 

 الاتصال فيما بينها مباشرة.

ربول في مكافحة إلارهاب فيتجلى في تنسيق الجهود ملكافحة إلارهاب وتوفير املعلومات عن أما بالنسبة لدور منظمة ألانت

ز الرئيسية تبادل املعلومات بين املراك إلى ألاشخاص املتهمين في التورط في ألاعمال إلارهابية على املستوى الدولي، إضافة

هابيين الهاربين وتسليمهم، وتبدأ إجراءات املالحقة تعقب إلار  مالحقة و لألنتربول، هذا ألاخير يعمل على التعاون و

والضبط بطلب يتم تقديمه لألمانة العامة لألنتربول عن طريق املكتب املركزي املوجود في الدولة طالبة التسليم، وتعمل 

م ضبط وعندما يتألامانة العامة على إصدار نشرة دولية إلى جميع املكاتب املركزية الوطنية املوجودة في الدول ألاعضاء، 

ذه الدولة عليها أن وه، في الدولة بتبليغ املكتب املركزي للدولة طالبة التسليماملتهم في أحد الدول يقوم املكتب املركزي 

 (. 2020،عبد الرحمن علي، عنيمتتعامل بالطرق الدبلوماسية الالزمة الستالم إلارهابي)

جزءا  يوترية، حتى أصبحتبللشرطة، حيث تتوفر على قاعدة بيانات كموتعمل املنظمة على تأمين نظام اتصال عالمي 

 (.821ص، 0111محمد،  من منظومة املعلومات الجنائية الدولية للمنظمة )فتحي عيد،

وهكذا يتضح أن دور منظمة ألانتربول ينحصر في تحقيق املشاركة الفعلية لدول العالم جميعا في إدارة العدالة الجنائية 

، فمن البديهي أن (228)عيد الغريب، ص  من مساعدة فعالة إلى أجهزة الشرطة الوطنية في هذا املجالبما تقدمه 

وجود هذا الجهاز ال يحول دون الاتصاالت املباشرة بين أجهزة الشرطة الوطنية ويتعلق ألامر ب"املكتب املركزي لألبحاث 

 القضائية". 

 سة وطنية ذات بعد كوني : املكتب املركزي لألبحاث القضائية كمؤسثانيا

ائية، مبدئيا وإن كان ال يتحمل مسؤولية الحسم في إلادانة ندورا دقيقا في مسلسل العدالة الجتلعب الشرطة القضائية 

أو البراءة، فهو على ألاقل ييهئ املعطيات املساعدة على ذلك، أو على ألايح يبقى الجهاز املعول عليه لنقل الصورة 

ر اضر املنجزة بحيث يكون لها التأثيحن خالل البيانات التي تقدمها املبسات ارتكاب الجريمة، مالواقعية لظروف ومال
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(، وملا كانت الشرطة العادية ال تؤهلها ظروفها وال 821، ص 8180-8181الكبير في إلاجراءات التي تليها)العلوي، أسماء،

باألسلوب الفني الدقيق الذي يقتض ي التعامل به مع الضغوط الواقعة عليها في سبيل مكافحة الجريمة بصفة عامة 

 8102مارس  81الجريمة املنظمة عامة وإلارهابية خصوصا تم إحداث املكتب املركزي لألبحاث القضائية بتاريخ  

على إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة  22- 00من القانون رقم  88 – 0حيث نصت املادة  (8102،محمد، )البكوري

بمقتض ى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية املشرفة إداريا على الفرقة، حيث تخضع هذه الفرق  القضائية

ويل خم تأن تلتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث، وقد سبق منح هذا املكتب الصفة الضبطية، وذلك بعد 

 من قانون املسطرة الجنائية.  81ة هذه الصفة لعناصر إدارة مراقبة التراب الوطني وذلك بموجب املاد

املكتب في التثبت من الجرائم وجمع ألادلة والبحث عن مرتكبيها فيما يخص الجرائم املنصوص  هذاوينحصر اختصاص 

من املسطرة الجنائية واملتعلقة بالجرائم املاسة بأمن الدولة أو الجرائم إلارهابية، أو العصابات  012عليها في املادة 

رض العام، أو قتزييف وتزوير النقود أو سندات ال، أو القتل أو التسميم، أو الاختطاف وأخذ الرهائن، أو إلاجرامية

، أو حماية الصحة، ودائما تكون تحت سلطة ومراقبة أو ألاسلحة والذخيرة واملتفجرات املخدرات واملؤثرات العقلية

 .(7102 ،المختار ،السريدي) قاض ي التحقيق أو الوكيل العام للملك حسب ألاحوال

ويضم هذا املكتب فرقة مختصة في محاربة إلارهاب وأخرى في محاربة الجريمة املنظمة، إضافة إلى نخبة من مصالح 

حديثة،  تزويد املكتب بوسائل تقنية وتكنولوجيا تم الشرطة ممن تابعوا تكوينا جيدا في املجالين القانوني أو املنهي، وقد

ة في مجال مكافحة ظواهر إلاجرام، وقد تم تزويده بموارد بشرية مشهود لها بالكفاءة وتلقت فهو يعكس الخبرة املغربي

دورات تكوينية على مستوى عال في مجاالت مختلفة، هذه البنية الجديدة تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد ألاعمال 

ا ألامنية في إطار مقاربة تضمن احترام إلارهابية عبر العالم، وانشغال اململكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساته

 .(7102ماي  01، المغربي حول األمن ومكافحة اإلرهاب المنظم –المنتدى الثاني اإلسباني ) الحقوق وأمن املواطنين

وقد أبان املكتب املركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة ملراقبة التراب الوطني عن حرفية ومقدرة عالية على 

ما  8104و  8109و  8102مستوى تفكيك العديد من الخاليا إلارهابية، حيث بلغ عدد الخاليا املفككة خالل سنوات 

شخصا عادوا إلى املغرب بعد املرور بإحدى بؤر التوتر كل  81واعتقال ا، إرهابيا مفترض 029خلية، وتم إيقاف  21يناهز 

 من سوريا والعراق.

كما جسد املغرب ريادته ألامنية في مجال مكافحة إلارهاب من خالل قيادته لفريق دولي في مجال مكافحة إلارهاب، 

إلارهاب، كما قرع املكتب املركزي أجراس  رئاسة املنتدى العالمي ملكافحة 8109حيث ترأس إلى جانب هولندا في أبريل 

إلانذار للعديد من البلدان السيما ألاوربية من أجل تجنب املخاطر إلارهابية، نذكر في هذا الصدد ما قدمته السلطات 

، 8102نونبر  02الاستخباراتية املغربية لنظيرتها الفرنسية من معلومات مهمة ملداهمة "سان دوني" شمال باريس في 

"، هذا دون نسيان الدعم واملساندة لبلدان Holland Françaisلقيت هذه املبادرة إشادة الرئيس الفرنس ي ألاسبق "حيث 

 010والتي تسببت في مقتل  8112مارس  00أخرى كإسبانيا على إثر ألاحداث إلارهابية بمحطة القطارات بمدريد بتاريخ 

، كما أن املبعوث الخاص للرئيس ألامريكي "دونالد 8109مارس  88شخصا، وأحداث بروكسيل إلارهابية التي نفذت في 
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بالصخيرات  8102يونيو  89ترامب"، أشاد بمناسبة اللقاء الذي نظمه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يوم الثالثاء 

ية ملكافحة لدولبالريادة املغربية في مجال تفكيك الخاليا إلارهابية، مباركا املساهمات ألاساسية للمملكة في الجهود ا

 (.02، ص 8102نور الدين،  التنظيمات إلارهابية منذ بداية حملة التحالف. )العمراني،

 : إلاجراءات القانونية للتعاون الدولي في مجال مكافحة إلارهاب املبحث الثاني

 في عصر يتميز بالحركةيلعب التعاون الدولي دورا بارزا ومتزايد ألاهمية في محاربة ومجابهة إلاجرام العابر للحدود، 

الدولية الناشطة واملكثفة وبالتواصل الوثيق واملتنامي والقائم ليس فقط بين الدول، لكن أيضا بين ألافراد، فأصبح 

من السهولة بمكان بالنسبة إلى املجرم الفرار إلى الخارج وإيجاد املأوى وامللجأ في بلدان بعيدة بعد اقتراف جرم معين 

 (. 281، ص8108)راستي، الحاج، 

لذلك أصبح لزاما على الدول أن تتعاون فيما بينها قانونيا وقضائيا، وبالتالي فالتعاون القضائي الدولي هو مجموعة من 

إلاجراءات القانونية التي تجمع بين دولتين، أو بين مجموعة من الدول، غايتها متابعة ومعاقبة الجناة دون الاصطدام 

(، وتتمثل هذه إلاجراءات في صورة تسليم املجرمين )املطلب ألاول(، أو 21، ص 8100، محمد ،اغربيبمشكل السيادة )

 على شكل إلانابات القضائية في الجرائم إلارهابية )املطلب الثاني(. 

 : التعاون الدولي لتسليم املجرمين املطلب ألاول 

ادفة إلى كبح إفالت املجرمين من العقاب، يعد التسليم أحد آليات التعاون وتبادل املساعدة على الصعيد الدولي اله

القضائية ضدهم )راس ي، الذين يلجأون إلى خارج البلد حيث اقترفوا فعلهم املعاقب عليه من أجل تفادي الدعوى 

-8102محمد،  (، ويجد التسليم سنده في التضامن الدولي والثقة املتبادلة بين الدول )عبد النباوي،220ص الحاج، 

 (.04، ص 8102

ويمكن تعريف التسليم بكونه إجراء قانونيا تقوم به دولة معينة )الدولة املطالبة أو الطالبة( من أجل أن تحاكم شخصا 

الذي  تقال الجسدي للفردأو من أجل تنفيذ العقوبة عليه، فهو وسيلة فعالة للتعاون الردعي الدولي ألنه يؤدي إلى الاع

(، وقد عرفه النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية (André Huet, Renée Koering-joulin, 1994, P356هتم تسليم

 بأنه "نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني".  018في املادة 

الدولة املطلوب و  ويرجع الالتزام بنظام التسليم إلى ما تقض ي به املعاهدات الدولية التي تربط بين الدولة طالبة التسليم

(، بيد أن بعض الدول قد نصت في تشريعها الداخلي على أحكام نظام التسليم 280منها التسليم )عيد الغريب، ص 

(، وبناء على 42، ص 8114وشروطه، وعلى أساس ذلك يمكن قبول طلب التسليم أو رفضه )سليمان، عبد املنعم، 

 جراءاته.ذلك سنتطرق ألحكام نظام التسليم وشروطه، ثم إ

 

 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 115 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 أحكام نظام تسليم املجرمين  أوال:

حكام نظام تسليم املجرمين، لكونها تفصل حدود العالقة بين الدول ألاطراف في التسليم أتعتبر شروط التسليم من أهم 

وتضع ألاحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى توافرت هذه الشروط حال البث في قرار 

 (. 811، ص0112، عبد الفتاح، محمدالتسليم )سراج، 

ة إلى القوانين الوطنية مجموعة من الشروط الالزمة لنظام تسليم املجرمين، تضمنت الاتفاقيات الدولية إضاف

فبالنسبة للمشرع املغربي عهد إلى تنظيم شروط وإجراءات تسليم املجرمين بمقتض ى الباب الرابع من القسم الثالث 

ليم ، لكنها ال تجعل التسمن قانون املسطرة الجنائية كما أبرم العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن تسليم املجرمين

مشروطا بوجود معاهدة، ففي حالة عدم وجود اتفاقية معمول بها يمكن قبول التسليم على أساس أحكام قانون 

املسطرة الجنائية، ويمكن تصنيف شروط تسليم املجرمين إلى شروط متعلقة بالجريمة وشروط متعلقة بالشخص 

 املطلوب تسليمه. 

ن تكون الجريمة موضوع الطلب على قدر معين من الخطورة والجسامة، أبالجريمة فينبغي  لشروط املتعلقةفبالنسبة ل

 وبذلك يجب أن تكون الوقائع املتابع من أجلها تحمل وصف جناية أو جنحة. 

ويشترط أيضا في مسطرة تسليم املجرمين توفر شرط "ازدواجية التجريم". أي أن تكون الجريمة املطلوب التسليم من 

شك فيه وجوب أن تكون الجريمة املطلوب  معاقب عليها في قانون الدولتين، فأما عن الدولة الطالبة فمما الأجلها 

(، كما يجب أال يكون هناك مانع من إقامة الدعوى 284التسليم من أجلها معاقب عليها في قوانينها )عيد الغريب، ص 

ا نصت عليه املادة السادسة من الاتفاقية العربية ملكافحة الجنائية كانقضاأها بمض ي املدة أو صدور عفو عنها، وهو م

ليها الطلب قد ارتكبت إما بأرض الدولة الطالبة من طرف إيم إذا كانت الجريمة التي يستند إلارهاب، وال يقبل التسل

ى عدم أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي ، وأخيرا يجب أال تكون الجريمة من الجرائم التي جرى العرف الدولي عل

(، وهي الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية، والجرائم املالية 284، ص طلب التسليم فيها )عيد الغريبل ةجابستالا 

 ثم الجرائم العادية املطلوب فيها التسليم العتبارات تمييزية. 

لطالبة إلى الدولة اأما فيما يتعلق بالشروط املرتبطة بالشخص املراد تسليمه، فاألصل أن كل شخص يجوز تسليمه 

للتسليم، غير أن العرف الدولي  والاتفاقيات بين الدول استثنت بعض ألاشخاص، إما العتبارات عامة مستمدة من 

سيادة الدولة الشخصية على جميع رعاياها أينما وجدوا، وإما ألن قوانينها ال تسمح بهذا التسليم، وفي ظل التشريع 

التسليم إذا كان الشخص املطلوب تسليمه من جنسية مغربية، أما فرنسا فقد  املغربي ال يمكن الاستجابة لطلب

حاولت التخفيف من هذا الشرط ذلك أن الجنسية الفرنسية ال تمنع من تسليم الشخص الذي يقتض ي تسليمه مروره 

 Merle جريمة )لباألراض ي الفرنسية، وكذلك ال تمانع في تسليم الشخص الذي تجنس بالجنسية الفرنسية بعد ارتكاب ا

et Vitu, 1978, p 395 .) 
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 : إجراءات تسليم املجرمين ثانيا

 قبول الدولة للتسليم ما يخالف مبادئ مقررة فيولة ملساسه بسيادتها، فقد يكون ن تسليم املجرمين حق تملكه الدإ

في القانون الدولي العام، لذلك فالقانون الدولي والتشريع الداخلي يرسمان عددا من القواعد ألاصيلة وإلاجراءات التي 

ب ليجب اتباعها سواء من قبل الدولة الطالبة أو من قبل الدولة املطلوب إليها التسليم لتحقيق ألاهداف التي يرمي ط

التسليم تحقيقها، وهذه القواعد الشكلية تهدف إلى التوفيق بين صيانة حقوق ألافراد وبين الصالح العام الناش ئ عن 

ضرورات التعاون الدولي في مكافحة إلاجرام، دون املساس بسيادة الدول، فال يعتبر طلب تسليم شخص إرهابي مثال 

تسهيل إنزال العدالة على ألارض  ما يعتبر طلبا مشروعا يساعد في ر نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدولة بقد

 ،بعد أن تمكن إلارهابي من تحقيق جرمه والهرب بوسائل مادية خفية إلى خارج حدود الدولة املعتدى عليها )صدقي

  .(202، ص 0112

ضح افة إلى التشريعات الوطنية يتوبالرجوع إلى بنود املعاهدات الدولية وخاصة الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب إض

 أن إجراءات تسليم املجرمين تتسم بطابعين، ألاول دبلوماس ي إداري، والثاني قضائي. 

فإذا تعلق ألامر باملسطرة الدبلوماسية فإن تقديم طلب التسليم إلى سلطات الدولة املطلوب منها التسليم أولى إلاجراءات 

ى الدولة الطالبة، فقد نصت الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب على أن طلب التي يجب سلوكها قبل تسليم الجاني إل

التسليم في الحالة العادية يقدم كتابة إلى السلطات املعنية وبالطريقة الدبلوماسية، حيث يوجه وزير الشؤون الخارجية 

ير ليم الشخص املطلوب إلى وز على مستنداته مرفقا بملف تس الاطالعطلب التسليم املقدم من الدولة الطالبة بعد 

العدل الذي يتأكد من يحة الطلب، فإذا كان امللف جاهزا فإنه يوجه الطلب إلى النيابة العامة املختصة، أما إذا كان 

الطلب تنقصه بعض الوثائق فإنه يثير انتباه الدولة الطالبة بهذا إلاخالل املسطري لتداركه وليتم ذلك بالطريق 

حالة الاستعجال فيكن تقديم طلب التسليم من السلطات القضائية ألاجنبية مباشرة إلى السلطات  الدبلوماس ي، أما في

تعجال وكيل امللك في حالة الاسلوك الطريق الدبلوماس ي، حيث يمكن القضائية للدولة املطلوب منها التسليم ودون سل

ة ك بناء على طلب مباشر من السلطات ألاجنبيأن يصدر أمرا باعتقال الشخص ألاجنبي املراد تسليمه بصفة مؤقتة، وذل

للدولة الطالبة، وإما بناء على إشعار من مصالح ألانتربول وذلك بكافة وسائل الاتصال السريعة التي تترك أثرا مكتوبا 

 (. 810على أن يتم  الحقا إرسال طلب التسليم عبر القناة الدبلوماسية )العلوي ، ص 

طريق الدبلوماس ي يصبح جاهزا للبث فيه أمام السلطات القضائية املختصة التي تتميز وبعد مرور الطلب بإجراءات ال

بتدخل كل من محكمة النقض والنيابة العامة بحسب القانون الداخلي لكل دولة، والواقع أن من ألافضل أن يكون 

يد ي حماية حقوق ألافراد )عالفصل في طلبات التسليم موكول إلى القضاء ألن ذلك أجدى  في ضمان احترام القانون وف

(، حيث يمكن أن يحاط تسليم املجرمين في هذه الحالة بضمانات تعزز احترام الحقوق والحريات 224الغريب، ص 

الشخصية، لعل أبرزها عدم يحة محاكمة املجرم أو معاقبته عن أفعال أخرى خالف ألافعال إلاجرامية التي طلب 

 (. 201، ص 1998)صدقي، تسليمه من أجلها 
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 : التعاون الدولي في إطار إلانابة القضائية املطلب الثاني

تعد إلانابة القضائية الدولية في املسائل الجنائية من أهم أشكال التعاون القضائي الدولي، حيث تهدف إلى تفعيل 

ختلفة، جراءات التحقيق املالحماية القانونية استجابة ملتطلبات العدالة الجنائية، وذلك بالوصول إلى استكمال كافة إ

حتى لو كانت خارج نطاق سلطة القاض ي الوطنية إلاقليمية، هذا الدور الوظيفي لإلنابة القضائية يصطدم بصعوبات 

في التنفيذ تتعلق أساسا بسيادة الدولة والتي حاولت الاتفاقيات الدولية التغلب عليها من خالل التوسع في موضوع 

ذ، وبذلك أصبحت إلانابة القضائية الدولية صورة للتخفيف من غلو مبدأ إقليمية القوانين إلانابة وأيضا طرق التنفي

الجنائية، حيث ساهمت في تطوير آليات املساعدة القضائية بين الدول في املسائل الجنائية، فأصبح بإمكان القاض ي 

، 8109 مينة،يس قضائية أجنبية )لعجال، الوطني التعويل على نتائج إلانابة القضائية الدولية التي تمت بواسطة سلطة

 (. 224ص 

الوظيفي لإلنابة  ر فاقيات التي ساهمت في تطوير الدو من أهم الات 0112لسنة وتعد الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب 

 رهاب. إلا القضائية، وذلك بهدف مكافحة الجرائم املنظمة والتي تشكل تهديدا للمجتمع الدولي بأكمله، ويأتي في مقدمتها 

فإذا كانت إلانابة القضائية آلية من آليات التعاون القضائي على املستوى الدولي، تلجأ إليها الهيئات القضائية من أجل 

هي إذن الضوابط العامة املنظمة  جمع ألادلة من الخارج، والتي ليس بمقدورها القيام بها في نطاق اختصاصها، فما

 لإلنابة القضائية؟ 

 ؤطرة لإلنابة القضائية القواعد القانونية املأوال: 

مما الشك فيه أن املعاهدات والاتفاقيات الدولية بمختلف أصنافها مكانة متميزة في التأسيس القانوني للتعاون 

قضائية، ة لإلنابة الطلوبالقضائي الدولي في املادة الجزائية وأنها تمثل ألاساس القانوني املشترك بين الدولتين الطالبة وامل

القانونية الوطنية تبقى ذات أهمية في هذا الشأن، وفي هذا الصدد نصت الاتفاقية العربية ملكافحة  صو صلكن الن

إلارهاب على أنه يحق لكل دولة متعاقدة أن تطلب من أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء 

بية، كما وضعت هذه الاتفاقية جملة من الضوابط تتعلق بشروط قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرها

تطبيقها، وعلى ذلك نصت الاتفاقية على أن يوجه طلب إلانابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة 

ية مباشرة ة القضائنه في حالة الاستعجال يوجه طلب إلانابأفس الطريقة، غير العدل في الدولة املطلوب إليها، ويعاد بن

من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة املطلوب إليها، وترسل صورة من هذه 

إلانابة في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة املطلوب إليها، وتعاد إلانابة مصحوبة باألوراق املتعلقة بتنفيذها 

لبند السابق ويمكن توجيه طلب إلانابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة بالطريق املنصوص عليها في ا

املختصة في الدولة املطلوب إليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة، أما طلبات  إلانابة فيجب أن 

ب وسببه، تحديد هوية الشخص املعني تتضمن البيانات التالية : الجهة املختصة الصادر عنها الطلب، موضوع الطل

تبسيط  ة املقررة القترافها، وفي سبيلبو قفها القانوني والعيباإلنابة وجنسيته، تم بيان الجريمة موضوع الطلب وتكي
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املساطر فإن املستندات املرفقة بطلب إلانابة تعفى من كافة إلاجراءات الشكلية التي يتطلبها تشريع الدولة املطلوب منها 

نابة، وفي حالة تلقي جهة غير مختصة طلب إلانابة يتوجب عليها إحالته إلى الجهة املختصة في بلد ما، أما إذا رفضت إلا 

 ن يكون قرار الرفض مسببا. أبة منها إلانابة القضائية، فيجب الدولة املطلو 

 : تنفيذ إلانابة القضائية ثانيا

ه بسيادتها مثل أي إجراء جنائي في إطار التعاون القضائي الدولي، إن الاستجابة لطلب إلانابة حق تملكه الدولة ملساس

 كبر قدر من التناسب بين سيادة الدولةأد نطاق أعمال إلانابة بشكل يحقق وبالتالي حاولت النصوص الاتفاقية تحدي

قديرية ة التوبين الضرورة العملية، وتحقيق ألاهداف املرجوة منها، وعلى ذلك حرصت على ترك بعض املسائل للسلط

لتعذر في تحديد الجهة املختصة، أو لتعلق إلاجراء موضوع لنفيذ، وحددت حاالت لرفض التنفيذ للدولة املطالبة بالت

لتي ا إلانابة بجريمة سياسية، أو ملقتضيات النظام العام في الدولة املطالبة بالتنفيذ، وألزمت الدول بإبداء ألاسباب

 و تعذر تنفيذه تقوم الجهة املطلوب إليهاأهذا النطاق، وفي حالة رفض الطلب ن تخرج عن أدعتها للرفض والتي ال يجب 

تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة ألاوراق، وبيان ألاسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ 

 (. 210الطلب )لعجال ، ص 

ل دولة متعاقدة أن تطلب من أي دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها كما ألزمت الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب ك

نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية سواء سماع شهادة الشهود أو تبليغ الوثائق 

 تين ي إحدى الحالنابة القضائية فأعطت لها حق رفض تنفيذ إلا  إجراء املعاينة وفحص ألاشياء ومع ذلكالقضائية، أو 

  و تحقيق أو محاكمة لدى الدولة املطلوب إليها تنفيذ املحاكمة. أإذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام 

  .إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه املساس بسيادة الدولة املكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام 

ويتم تنفيذ إلانابة القضائية وفقا ألحكام القانون الداخلي للدولة املطلوب منها وذلك على وجه السرعة، مع إمكانية 

التأجيل إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والتتبع أو زوال ألاسباب القهرية التي كانت سببا في هذا التأجيل شريطة 

انوني القء الذي يتم عن طريق إلانابة وفقا ألحكام هذه الاتفاقية، له ألاثر إشعار الدولة الطالبة بذلك، كما أن إلاجرا

مام الجهة املختصة لدى الدولة الطالبة، كما يجب استعمال ما نتج عن هذا التنفيذ في حدود نطاق أذاته كما لو تم 

 .ما صدرت إلانابة بشأنه

 خاتمة:

توافر تكامل تشريعي من أجل تفعيل الجهود الدولية ملكافحة إن من متطلبات وجود تكامل أمني بين الدول ضرورة 

الجريمة إلارهابية بغض النظر عن الحدود الجغرافية بين هذه الدول، وسواء ارتكبت في أوقات السلم أو أوقات الحرب، 

ر ألاساس تبفمصالح الدول لم تعد منفردة وإنما أصبحت متداخلة والعمل املشترك على التعاون في مكافحة الجرائم يع

في تحقيق املصالح العامة لجميع هذه الدول، وعلى الرغم مما تم إنجازه في إطار الاتفاقيات الدولية، على أهميتها خاصة 
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فيما يتعلق بتعامل الدول مع بعضها البعض في مجال مكافحة إلارهاب، فإنه ما لم يتم إيجاد آليات جديدة لرصد 

 .  ني أثرا هامشياظل أثر أي صك قانو وضمان التنفيذ سي

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كالتالي:

إن الجهود التي يقوم بها املنتظم الدولي في سبيل مكافحة إلارهاب لم تأت سوى نتيجة لتمدد الجريمة إلارهابية واشتداد  

أمن و استقرار الدول يستدعي  خطرها على مستوى العالم ومن تم أحس املجتمع الدولي بوجود تهديد حقيقي على

 مواجهته.

اختالف الرؤى والقناعات وتعارضها عند تعريف إلارهاب مما أفرز تعاريف ناقصة تفتقر للموضوعية املطلوبة في املجال 

وغياب املعيار يعني الانتقائية  ،وغياب التعريف الواضح الدقيق املتفق عليه دوليا يعني غياب املعيار ،الجنائي

 طية  والتحيز.والاعتبا

صعوبة تحديد شرعية القرارات الصادرة عن مجلس ألامن وذلك مرده أساسا إلى الطبيعة السياسية التي تؤثر في النظام 

إضافة إلى حماية مصالح الدول املؤثرة في صنع قراراته و هو ألامر  ،القانوني للقرارات التي يصدرها هذا الجهاز التنفيذي

اطلعنا على طريقة معالجة مجلس ألامن لقضايا إلارهاب الدولي قبل أحداث الحادي عشر من الذي اتضح بجالء إذا ما 

 شنبر وبعدها التي تصدى لها بموجب الفصل السابع من ميثاق ألامم املتحدة حتى يضمن تنفيذ قراراته.

 :وصياتولتدارك مواطن القصور التي تعتري التعاون الدولي ملواجهة إلارهاب نقترح ألاخذ بهذه الت

أي على مستوى مواقف الدول من  ،إن الاختالف الفقهي في تعريف إلارهاب يعكس تعددا معياريا على املستوى الرسمي

كما يدل على الطابع الانتقائي لواضع التعريف واملفسر وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لوضع تعريف أوحد  ،الظاهرة

ومحكمة والابتعاد عن الصياغات الفضفاضة مع تحديد صور لإلرهاب حتى تتسنى مكافحته وذلك بصورة دقيقة 

 إلارهاب وأحكامه التي ينبغي أن تكون غير تمييزية وال تسري بأثر رجعي.

اختالط مفهوم إلارهاب بجرائم أخرى كالجريمة السياسية والجريمة املنظمة واملقاومة نظرا الشتراك هذه املفاهيم في 

صر الفيصل للتمييز بين إلارهاب واملقاومة هو صفة املشروعية وهذا ما أكدت يبقى العن كوجود عنصر العنف، لذل

 .0212عليه الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها رقم 

تفعيل دور منظمة ألامم املتحدة في مجال مكافحة إلارهاب الدولي وذلك من خالل التنسيق إلايجابي والفاعل بينها وبين 

وجب عليها التعامل بموازين عادلة مع كافة القضايا الدولية وفق ألاسس القانونية الراسخة وكاالتها املتخصصة. كما 

 وتجنب التعامل بمعايير مزدوجة مع كافة دول املعمور.

التأكيد على ضرورة تبني مجلس ألامن ملعايير موحدة تطبق في مجال مكافحة إلارهاب على جميع الدول ألن سياسته 

 انتقائية بحثه تعكس حماية املصالح الكبرى للدول العظمى. الحالية الزالت سياسة
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تجويد القواعد القانونية الخاصة بنظام تسليم املجرمين وذلك من خالل إبرام املزيد من الاتفاقيات الثنائية واملتعددة 

حاكمتهم بيين ومألاطراف مع التخفيف من شرط ازدواجية التجريم بين الدول أطراف التسليم حتى يتسنى مالحقة إلارها

 وبالتالي وضع حد لإلفالت من العقاب.

وفي ألاخير نؤكد على أن التشريع يمثل أساس مواجهة إلارهاب، غير أن املكافحة الشمولية لإلرهاب تحتم وضع 

ة، ماستراتيجيهة وقائية متكاملة للوقاية من الجريمة بحيث تأخذ بعين الاعتبار العامل الاقتصادي وأثره في تنامي الجري

والعامل التربوي والديني والاجتماعي، ثم املقاربة إلاعالمية للجريمة ألن الاكتفاء بالجانب الزجري فقط بات واضحا 

 قصوره وعدم جدواه.
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. نموذج غسيل ألاموالضوء التشريعات الدولية والوطنية التعاون الدولى ملنع تمويل إلارهاب فى  
 مصر/  جامعة القاهرة /الدكتور. محمود مختار عبد الحميد محـمد

 دكتوراه في القانون الجنائي

Dr. Mahmoud Mokhtar Abd Elhamed Mohammed/ Cairio University / Egypt 

ابية وتيرة وشدة العمليات إلاره نظرا لتصاعدديدات ألامنية الدولية واملحلية، التي تواجه املجتمع الدولي، هيعد تمويل إلارهاب من أهم الت

متى تنوعت ا، فها بالدرجة ألاولى من مصادر تمويلهرهابية تمتمد تو في العديد من بقاع العالم في آلاونة ألاخيرة، وأصبحت التنظيمات إلاإ

ا ها. ولذلك أولت مختلف املنظمات الدولية وتامت أغلبهوتعددت مصادر التمويل اشتدت خطورة املنظمات إلارهابية والجرائم التي ترتكب

حة إلارهاب. مكاف استراتيجيةا ضمن هلعمليات إلارهابية، وإدماجتمويل إلارهاب ا اهتماما بظاهرةالدول  بتجريم الوسائل املعتمدة في تمويل

 ادفة إلى تجريم ومتابعة جميع أشكال الدعم والتمويل املقدم لإلرهابيين.هوجاءت بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي وال

إلى تعريف تمويل إلارهاب في ألاموال. وتد تطرتنا في هذه الدراسة  تبيض جريمة سیما ال ببعض الجرائم مادو رنإتقت جعلتها تهاطورإخو

غمل ألاموال ا بهالقانون الدولي والتشريعات الوطنية واملقارنة بين ما، والتعرف على مصادر تمويل إلارهاب املشروعة وغير املشروعة وعالتت

ماهم في وآلاليات التي ت للتعاون الدولي وإلاتليمي ملنع تمويل إلارهاب،والجريمة املنظمة وغيرها من الجرائم ألاخرى، وبيان إلاطار القانوني 

، ل ألاموالعالتة وثيقة بين جريمة تمويل إلارهاب وجريمة غموجود  اهواختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج أهممكافحة هذه الجرائم. 

إجريمة تمويل إلارهاب ممتقلة تماما عن جريمة غمل ألاموال.  ولكن

 غمل ألاموال.، مكافحة تمويل إلارهاب، منترارات مجلس ألاإ، الاتفاتيات الدولية: املفتاحيةات كلمال
Abstract: 

Financing terrorism is one of the most important international and domestic security threats facing the international 

community in view of the increasing frequency and intensity of terrorist operations in many parts of the world recently. 

Terrorist organizations have derived their strength primarily from its sources of funding. The more diversified and varied 

sources of financing terrorist organizations, the more itself and its crimes committed become serious. Therefore, various 

international organizations and States have paid attention to the phenomenon of financing terrorism. its danger, it has always 

been associated with some crimes notably money-laundering. In this study, we have touched on the definition of terrorist 

financing in international law and national legislation and a comparison between what, and the identification of legitimate 

and illegal sources of financing terrorism and their relationship to money laundering, organized crime and other crimes, and 

the statement of the legal framework for international and regional cooperation to prevent the financing of terrorism, and the 

mechanisms that contribute to combat these crimes. The study concluded with a set of results, the most important of which 

is the existence of a close relationship between the crime of financing terrorism and the crime of money laundering, but the 

crime of financing terrorism is completely independent of the crime of money laundering. 

Keywords: International agreements ,  Security Council resolutions , combating the financing of terrorism ,  money 

laundering. 

  مقدمة:

 تةدالصوا وارإلجا نحس تعالتا زیزتعو وألامن الدوليين حفظ الملم ئهدمباو املتحدة ميثاق ألامم مقاصد نم نكا لما

تلك  نبی نمو ،يممى بالجرائم املمتحدثة ماأو  لجرائما نم أشكال جديدة العالم في رتهظ فإنه ،الدولإ نبی ونإلتعاوا

 إلارهاب بجميع أشكاله أعمال دتصاع رثإ رتهظ لتيا رةألخیا هذه بهارإلا غمل ألاموال وتمويلیمةإرج الجرائم،
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 ،بأكمله ليدولا للمجتمع شديد مصدر تلق وتمويل إلارهابغمل ألاموال  ومنه أصبح ،كافة العالم أنحاء فيإومظاهره

لذا  ،إلارهابيونإ يحصل عليهأن  يمكن التمويل الذي يتوتف على ليدولا أعمال إلارهاب علمنا أن خطورةإذا  خاصة

 ممتقلة تعالج غمل ألاموال وتمويل عدم وجود نصوص تانونيةظل  في بهارإلا لیوتم جهود دولية لقمع ظهرت

 التمويل كلذ نم الحد في تماهم ووضعها لتدابير وتعاون املؤسمات الدولية ثفتكا نم نابع وهذا ،صراحةإلارهاب 

 ،هامرتكبي ومعاتبة تمويل إلارهاب یمةرج ملنع التصدي شأنه نم فعال نظام وضع التدابير كتل ويتخلل ،املشروع رغی

 متندي بغمل ألاموال حيانألاإأغلب  في املرتبط إلارهاب تمويل مكافحة وبالتالي ،املشروعة ألاموال غير ومصادرة وضبط

إإرهابية. أنشطة ارتكاب في توظيفها يتم لتيا ألاموال طضب في يتمثل وتائي تحقيق جانب لىإ

 :
ا

 إشكالية الدراسة:أوًل

من املالحظ أن دراسة التعاون الدولي ملنع تمويل إلارهاب وتمعه يثير عدة إشكاليات، ويعد موضوع الدراسة موضوعا  

إ:في إطار بعض التساؤًلت آلاتيةويمكن إظهار مشكلة الدراسة شائكا  سواء على املمتوى الدولي أو القانون الوطني. 

 ؟ماهية تعريف جرائم غمل ألاموال وتمويل إلارهاب 

  إ؟وثيقة بين جرائم تمويل إلارهاب وجرائم غميل ألاموال والجريمة املنظمة وغيرهاهل هناك عالتة

  هل يتم وإ ؟مجلس التعاونإ واتفاتيةأوجه الاتفاق والاختالف بين الاتفاتية الدولية لقمع تمويل إلارهاب ما هي

 ؟اهتطبيق

 ؟تمويل إلارهاب وتمعهألاموال وإملنع غمل آلاليات الدولية الوتائية وإلاجرائية  ما هي 

ا:   أهمية الدراسة:ثانيا

تنبع أهمية البحث من تزايد الوعي وإلادراك الدولي وإلاتليمي والوطني بخطورة عمليات غمل ألاموال وتمويل إلارهاب، 

تمتع به إلى ما ت وارتباطها الوثيق باإلرهاب، وبالعمليات إلارهابية مما يشكل تحدًيا ألنظمة العدالة الجنائية، بالنظرإ

املنظمات إلاجرامية التي تقوم بعمليات التمويل والتعبئة من دتة في التنظيم، والتخطيط، ومقدرة وكفاءة عالية 

الستجالب ألاموال الداعمة لها بشتى الصور والوسائل، مما استلزم الباحثين من دراسة الجهود الدولية لتجريم غمل 

إألاموال وتمويل إلارهاب.

ا: 
ا
 أهداف البحث:ثالث

 بيان مفهوم غمل ألاموال وتمويل إلارهاب 

 .توضيح أحكام الاتفاتيات الدولية التي جرمت غمل ألاموال وتمويل إلارهاب 

 .بيان الجهود الدولية في مكافحة غمل ألاموال وتمويل إلارهاب الدولي 

  إألاموال وتمويل إلارهاب.توضيح آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية ومنها غمل

ا:   :لبحثمنهج ارابعا

ة بجريمة املتعلقالاتفاتيات التحليلي الوصفي، وذلك بتحليل نصوص  ي هذه الدراسة على استخدام املنهجنعتمد ف

إغمل ألاموال وتمويل إلارهاب.
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ا:   خطة الدراسة:خامسا

 املبحث ألاول: ماهية غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.

إلغمل ألاموال وتمويل إلارهاب. التعريف الدولي /املطلب ألاولإ

إالتداخل بين جريمة تمويل إلارهاب وجريمة غمل ألاموال. :ملطلب الثانيا

 املبحث الثاني: الجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب.

إ.ملطلب ألاول: التعاون الدولي ملكافحة جريمة غميل ألاموالا

إالثاني: التعاون الدولي ملكافحة جريمة تمويل إلارهاب.املطلب 

 املبحث ألاول 

 ماهية غسل ألاموال وتمويل إلارهاب

التداخل ي ملطلب الثانلغمل ألاموال وتمويل إلارهاب، أما ا ملبحث في مطلبين، املطلب ألاول التعريف الدولياهذا نتناول 

إبين جريمة تمويل إلارهاب وجريمة غمل ألاموال.

 املطلب ألاول 

 التعريف الدولي لغسل ألاموال وتمويل إلارهاب

: التعريف بغسل ألاموال:
ا

 أوًل

يمكن القول بأن غمل ألاموال هو تحول العائدات غير املشروعة من نظام يقوم على النقود، إلى نظام يقوم على مشاريع 

ألاساسية، وخاصة اتفاتية فيينا لعام  وتد عنيت الوثائق الدولية .(362، ص4991،مـحمد فتحي) تجارية وصناعية

( منها إلى غمل 2بظاهرة غمل ألاموال، وطرحت تعريفا تجريميا أكثر منه لغويا، حيث أشارت الاتفاتية في املادة ) 4911

ألاموال على أنه تحويل ألاموال أو نقلها مع العلم بأنها ممتمدة من جرائم املخدرات؛ بهدف إخفاء أو تمويه حقيقتها أو 

مصدرها غير املشروع، أو اكتماب أو حيازة أو استخدام ألاموال مع العلم وتت تمليمها بأنها ممتمدة من جريمة من 

إ(.5، ص3003، مصطفى طاهرالجرائم املنصوص عليها في الاتفاتية )

ي تجريم أكثر من املفهوم اللغوي، يتجمد ف كما أوضحت ذات الاتفاتية في دور ها الثالثة، تعريًفا يعنـي بالنطاق التجريمي

 عن تجريم ألافعال املرتبطة بغمل 
ً

ألافعال العمدية الخاصة بتحويل ألاموال أو نقلها أو إخفائها أو تمويه حقيقتها، فضال

إألاموال مثل اكتمابها أو حياز ها أو نقلها أو إخفائها أو تمويه حقيقتها، مع العلم بمصدرها غير الشرعي.

تعارفت معظم دول العالم، وهناك شبه إجماع على تعريفه بأنه "كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تحويل أو وتد 

نقل أو تغير طبيعة أو ملكية أو نوعية أو هوية ألاموال املتحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية غير تانونية، وذلك بهدف 

ة غير القانوني لهذه ألاموال؛ لكي تظهر في نهاية ألامر على أنها أموال نظيفالتغطية، أو التمويه والتمتر على املصدر ألاصلي 

إ(.30-49، ص3005، زهير الربيعي ومن أصول سليمة ومشروعة بينما هي في ألاصل خالف ذلك )
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لمنة  26املعدل بالقانون رتم  3003لمنة  10( من القانون رتم 3وعرف املشرع املصري غمل ألاموال، في املادة )

إفي شأن مكافحة غمل ألاموال، على أنه: 3041

ه أو صاحب الحق في ء املال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانهتحويل متحصالت أو نقلها، وذلك بقصد إخفا -4

 أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرتلة التواصل إلى مرتكب الجريمة ألاصلية.

ستخدامها أو إدار ها أو حفظها أو استبدالها أو ابداعها أو ضمانها أو استثمارها اكتماب املتحصالت أو حياز ها أو ا -3

أو التالعب في تيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة لها أو ملصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو 

 ملكيتها أو الحقوق املتعلقة بها.

صري حاول التحرر لكافة صور الملوك إلاجرامي في شأن التعامل في ذلك املال غير ووفًقا لهذا التعريف، فإن املشرع امل

املشروع، والتي تتعلق باكتماب املال أو حيازته أو إدارته أو حفظه أو التصرف فيه، ويالحظ أن املشرع هنا توسع في 

إصور الملوك إلاجرامي.

ا: التعريف بتمويل إلارهاب:  ثانيا

اية عقد التمعينيات من القرن املاضـي، رغم أن منظمة ألامم هبشكل محدد إال في ن إلارهاب"تمويل " حلم يعرف مصطل

املتحدة عملت على وضع إلاجراءات الكفيلة بوتف كل ما من شأنه أن يدعم الجرائم إلارهابية، وكان من أهم الخطوات 

م، وتلتها ترارات ملجلس ألامن 4999، والتي تم اعتمادها في عام إلارهابفي هذا الاتجاه الاتفاتية الدولية لقمع تمويل 

 الحادي عشر من سبتمبر ثبعد أحدا حالتمويل وتحديد عناصره بشكل واض جاءت إلاشارة إلىفي هذا الشأن. وتد 

ول عامة على الدتام بفرض التزامات ، 4232سبتمبر وتحديدا في القرار رتم  44بعد  أن مجلس ألامن ثوحي، م3004

في إطار مكافحة إلارهاب وتمويله الذي يهدد الملم وألامن الدوليين، وهنا يطرح التماؤل حول ما إذا كانت مكافحة 

 ؛93، ص3041، محمد حمن طلحةإلارهاب وتمويله التزاًما ذا طبيعة أمرة بحمب ميثاق ألامم املتحدة والقانون الدولي )

إ(. 41-43، ص3009، محمد سالمة الرواشدة

ا هتوانين متماثلة يمكن تطبيق  كبيرا لنموعائقا لإلرهاب يشكل  حوصري حإلى أن عدم وجود تعريف واضر إلاشارة وتجد

وهناك تلق من أنه إذا تركت الحكومات ملحاربة  ،في جميع أنحاء النظام الدولي ولتحديد املقصود بتمويل إلارهاب

 للدول بتشويه ومناهضة الحركات المياسية التي حللعدوان وسمد هذا المبيل ها مهأو تمويله طبقا  لتعريفا ، إلارهاب

إ(.34، ص3043، محمد حمن يوسف ) حكمالتتحدى 

وسوف نعرض املوتف الدولي من تعريف تمويل إلارهاب من خالل موتف الاتفاتية الدولية لقمع تمويل إلارهاب وغيرها 

 من املتعلقة بتمويل إلارهاب، على النحو التالي:من الاتفاتيات الدولية ذات الصلة إضافة إلى ترارات مجلس ألاإ

 

 

إ
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 :1111 تعريف تمويل إلارهاب وفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل إلارهاب لعام -1

بيان ألاعمال التي تعد من تبيل تمويل إلارهاب بأنها،  4999لقد تضمنت الاتفاتية الدولية لقمع تمويل إلارهاب لمنة 

جمع  ديم أوإبتقوبإرادته، وبشكل غير مشروع ، نت الوسيلة مباشرة أو غير مباشرةا كاأيًإا أي شخص هأي عملية يقوم ب

إألاعمال آلاتية:ا للقيام بأحد ا ستمتخدم كليا أو جزئيها أو يعلم بأنهألاموال بنية استخدام

إفي هذه املعاهدات. ( وبالتعريف املحدد 3) بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى املعاهدات الواردة في املرفق-أ

دف إلى التمبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جميمة عندما هبأي عمل آخر ي-ب

عندما يكون غرض هذا العمل بحكم  حممليكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع 

حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام ن أو إلرغام االمك ا لترويعموجهاته طبيعته أو في سي

إ(.33، ص3001، منتصر سعيد حمودة ) به

من خالل هذا النص أن جريمة التمويل يمكن أن ترتكب من تبل أي شخص سواء أكان طبيعيا   أو اعتباريا لنا ويتبين 

ا هئم إلارهاب التي ال يتصور ارتكابويل عن غيرها من جرام من عبارة " أي شخص " وهو ما يميز جريمة التمهما يف وهذا

ات سمات املالية والجمعيؤإا ما تقع من خالل البنوك واملإال من تبل الشخص الطبيعي في حين أن جريمة التمويل غالبًإ

أو املنظمات  اديقصد بتمويل إلارهاب أي دعم مالي بصوره املختلفة يقدم إلى ألافرإلك ولذ. الخيرية والاجتماعية والدينية

جمعيات ا كالهالتي تدعم إلارهاب أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وتد يأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة بأصل

إ.الخيرية أو مصادر أخرى غير مشروعة مثل تجارة البضائع التالفة أو تجارة املخدرات أو غميل ألاموال

 م:2212 ملكافحة غسيل ألاموال وتمويل إلارهاب لعامتعريف تمويل إلارهاب في الاتفاقية العربية  -2

ة مباشرة أو غير مباشرة ا بأنه "عملية جمع أو نقل أو تقديم ألاموال بوسيلهويل إلارهاب في املادة ألاولى منتم عرف

إ(.99، ص3040، يوسف حمن يوسف) ي تمويل إلارهاب مع العلم بذلك"ا فهالستخدام

ا، ولو لم تقع جريمة إلارهاب التي تم هإلارهاب يشكل جريمة ممتقلة بذا  ويلأن مجرد تم نرىإوعلى أساس ذلك، 

ا، وعلى العكس من ذلك، فجرائم املماعدة ال تقع إال عندما يتم ارتكاب الفعل ألاصلي للجريمة، أو على ألاتل هتمويل

ة غميل الاتفاتية العربية ملكافحيتم الشروع في ارتكابه، وهو شرط ال يتضمنه تعريف جريمة تمويل إلارهاب الوارد في 

شروع في الا أو هية عند التمويل ال يتمثل في وتوعألاموال وتمويل إلارهاب، ففي الاتفاتية إن الصلة بالجريمة إلارهاب

تخدم سوف تما، وإنما تنصرف إلى نية الفاعل استخدام ألاموال الرتكاب عمل إرهابي أو مجرد العلم بأن ألاموال هارتكاب

 لغرض.ذا اهل

 

 

إ
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 املطلب الثاني

 التداخل بين جريمة تمويل إلارهاب وجريمة غسل ألاموال

: طبيعة العالقة بين غسل ألاموال وتمويل إلارهاب:
ا

 أوًل

يشكل غمل ألاموال وتمويل إلارهاب مشكلة معقدة، ذات مالمح وأبعاد دولية مثيرة الهتمام بلدان العالم سواء املتقدمة 

أو النامية وتد زادت أهمية املشكلة في ضوء تعقد أساليبها وطرتها مما يماهم في صعوبة كشفها ومالحقة مرتكبيها على 

تي تواجه الاتتصاد ومؤسماته املصرفية واملالية والتجارية. وإذا كان غمل أن تعتبر في الوتت نفمه إحدى التحديات ال

ألاموال يعني باختصار إدخال أموال ذات مصدر غير مشروع في تنوات الاتتصاد املشروع لحمايتها من املالحقة القانونية، 

وليد أحمد  ع أو غير مشروع )فإن تمويل إلارهاب يعني بأن ألاموال الداعمة لإلرهاب، إما أن تكون ذات مصدر مشروإ

إ(.10، ص3041، محمد

وتد تزايد الاهتمام الدولي بمكافحة غمل ألاموال وتمويل إلارهاب من خالل اتخاذ التدابير وإلاجراءات الالزمة، وعقد 

هود جالاتفاتيات الدولية، وكذلك وضع املعايير واملتطلبات لتنفيذها مما يماهم في التعاون الدولي، ويكفل تضافر ال

إاملبذولة للحد من هذه املشكلة والميطرة عليها.

ا: أشكال العالقة بين غسل ألاموال وتمويل إلارهاب:  ثانيا

تد تكون العالتة بين جريمتي غمل ألاموال وتمويل إلارهاب إما مباشرة أو غير مباشرة، ففي الحالة املباشرة بين 

جرائم مصدرها إلارهاب، أي أن تنتهج الجماعة الارهابية إلاجرام  الجريمتين، تكون ألاموال محل غمل ألاموال ناتجة عن

املنظم، كاإلتجار غير املشروع في املخدرات والدعارة الدولية؛ ليحصلوا على أموال غير مشروعة، تقوم عندئذ الجماعات 

عمليات أرباحها لتمويل الإلارهابية بغملها، وذلك لضمان استرداد تجار هم، وبالتالي تدخل دائرة العمل املشروع وتوجه 

إلارهابية. وهذا املال املغمول هو ما تحتاجه الجماعات إلارهابية لتمويل عمليا ها، فاإلرهاب ال يمكن أن يوجد دون 

إ(.493، ص3044، ليندا بن طالب معونة مالية )

ا: أوجه الشبه بين جريمة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب:
ا
 ثالث

من حيث املراحل التي تمر بها عمليات غمل ألاموال، فهي غالًبا نفس املراحل التي تمر بها عمليات إلارهاب، وهي إلايداع 

والتوظيف، والتمويه، وإلادماج. ومن حيث ألاساليب املمتخدمة عند إمعان النظر في املراحل التي تتبعها كال الجريمتين 

الجماعات إلارهابية تبحث دائًما عن طريق لغمل ألاموال الالشرعية حتى يمكن نجد أنها تتبع نفس ألاساليب حيث إن 

استخدامها دون لفت نظر الملطات، وبالتالي منطقًيا أن تكون هي ذات طرق غمل ألاموال وأثناء الفحص المنوي 

ت املماندة تمتخدم نفس أن إلارهابيين واملنظما GAFIللنشاطات املالية إلارهابية للعام املاض ي، استنتج فريق العمل 

إ.(13، صأحمد محمد )وليدطرق غمل ألاموال التي تمتخدمها الجماعات إلاجرامية 
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 املبحث الثاني

إالجهود الدولية في مكافحة جريمة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب

: املطلب الثاني، أما املطلب ألاول: التعاون الدولي ملكافحة جريمة غميل ألاموالنتناول هذا املبحث في مطلبين، 

إ.ولي ملكافحة جريمة تمويل إلارهابالتعاون الد

 املطلب ألاول 

 التعاون الدولي ملكافحة جريمة غسيل ألاموال

تعتبر ظاهرة غمل ألاموال ضمن الظواهر إلاجرامية التي تقتض ي ملكافحتها تعاونا دوليا إلمكانية تخطيها لحدود الدولة 

عاون ن التلكي يصبح واتًعا ملموًسا. وحيث إ وتحديد آلياته الدولي يقتض ي منا تحديد مفهومهون الواحدة. وهذا التعا

الدولي له مفهوم متكامل ملكافحة نشاط غميل ألاموال، فهو يتمثل في التصور القانوني لهذا التعاون على ممتويات 

إمختلفة منها ألامني والقضائي وإلاداري.

: التصور القانوني للتعاو 
ا

 ن الدولي ملكافحة غسيل ألاموال:أوًل

يشتمل التصور القانوني للتعاون الدولي ملكافحة نشاط غميل ألاموال على عدة ممتويات تانونية أولها على املمتوى 

ألامني ثم القضائي ثم إلاداري هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب مكافحة الجريمة املنظمة على عدة ممتويات أولها 

، امد تشقوشهدى ح ) تعاون البوليس الدولي "الانتربول" ثم على املمتوى القضائي ثم املمتوى إلاداريإاملمتوى ألامني وإ

إ.(96، ص4991

ائية أو إخطار الملطة ألامنية أو القضوالتعاون الدولي يبدأ بتقديم التقارير عن العمليات املشبوهة ومرتكبيها وتد يتم 

ولكن هناك بعض الدول التي تبنت توانين ملكافحة الغميل ركزت في  ، والتعاون ضروري بين هذه الجهاتإلادارية

إمكافحتها للظاهرة على أن يتولى التحقيق إحدى الجهات ألامنية، أو القضائية أو إلادارية.

ا: آليات التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل ألاموال:  ثانيا

لصياغته واتعًيا من آليات لتحقيقه، أي وسائل معينة التعاون بين الدول بغرض مكافحة نشاط غميل ألاموال البد 

إ:صياغتها في ثالث محاور أساسية وهيلتنفيذه، وهذه آلاليات يمكن 

 جمع وتبادل املعلومات عن عمليات غسيل ألاموال: (1)

 فتعد عملية جمع وتبادل املعلومات من أهم آليات التعاون الدولي بشأن كشف عمليات غميل ألاموال، ويجب الاعترا

بأن فاعلية أداء الهيئات املنوط بها مكافحة الغميل تتوتف على املعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة 

( 39رتم ) التوصية) في الخارج مع معلومات البنك املركزي وأن تكون هذه املعلومات متاحة للجهات التي تقوم باملكافحة

إ.(( في التوصيات ألاربعين20إلى )

إ
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 هيئة دولية ملكافحة غسيل ألاموال:نشاء إ (2)

نشاء هيئات خاصة باملكافحة في ظل الدولي ملكافحة غمل ألاموال مع إ نشاء هيئة دولية هي من أهم آليات التعاونإإ

، (426، صهدى حامد تشقوش ) تشريع لكل دولة تكون هي املختصة دون غيرها بكل ما يتعلق بعمليات غمل ألاموال

نشاء هيئة الايروبل ، ثم توتيع وتم بمقتض ى أحد بنودها النص على إع اتفاتية ماستراخت تم توتي 4993ففي عام 

وذلك بهدف تحمين فاعلية التعاون الدولي بين الجهات املعنية فيما يتعلق بجرائم غمل  4995اتفاتية الايروبل في عام 

الواحدة إلى غيرها من الدول. ومن هذه الهيئات ألاموال، وهذه الهيئة تتدخل في حالة الجرائم التي تتعدى إتليم الدولة 

وهي ملحقة بوزارة الاتتصاد واملالية،  4990يوليو  43هيئة "تراسفين" في فرنما، وذلك بمقتض ى القانون الصادر في 

وهي تتلقى املعلومات من املؤسمات املالية ثم تقوم بتجميعها وتحليلها واستخالص النتائج منها فيما يتعلق بعمليات 

إغمل ألاموال، وبناء عليه تقوم بإخطار النائب العام.

 املساعدات القانونية املتبادلة: (3)

ن أجل م تعد املماعدات القانونية املتبادلة الوسيلة الرسمية التي تعتمد عليها الدول في طلب وتقديم املماعدات

خرى، ومنها املماعدات القانونية في دولة أعد على التحري والتحقيق في دلة املتواجدة في دولة ما تماالحصول على ألاإ

إاملمائل الجنائية، والانابات القضائية، والتحفظ على ألاموال، وذلك على النحو التالي:

 املساعدات القانونية في املسائل الجنائية: -أ

نية املماعدة القانوإتص ى حد ممكن من لى التزام الدول الاطراف بتقديم أغلب الاتفاتيات الدولية التأكيد عتضمنت أ

ملشروع تجار غير اوغيرها من الجرائم املتعلقة باال في التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة بجرائم غمل ألاموال

اض ملماعدة وتحديد أغرإحكام العامة التي تؤكد على مبدأ الالتزام بتقديم ات. كما تضمنت أيًضا مجموعة من ألاإباملخدرا

 عن عدم تعارض الوثائق الاساسية مع املعاهدات وجه املماملماعدة وأ
ً

اعدة وعدم التذرع بالمرية املصرفية، فضال

 عن الاترار بالميادة التشريعية للطرف متلقي طلب املماعدة
ً

، 3001، محمود شريف بميوني) ذات الصلة فضال

إ.(31ص

 نابات القضائية:إلا  -ب

من الجرائم من دولة إلى أخرى متى كان ذلك في مصلحة حمن  جراءات املالحقة الجنائية بصدد جريمةويقصد بها نقل إ

بة مر بأكثر من والية تضائية، فاإلنااتفاتية دولية خاصة إذا تعلق ألاإ سير العدالة، والغالب أن تضم هذه الانابة بموجب

تلك الملطة  عطيتجراء ال تملطة تضائية في دولة أخرى التخاذ إالقضائية تعني تفويض سلطة تضائية في دولة إلى س

إ.(345، ص3041، وليد أحمد محمد) أن تقوم به في دائرة اختصاصها

 التحفظ على ألاموال محل جريمة غسل ألاموال وتعقبها:-ج

يعتبر تعقب ألاموال غير املشروعة املتحصلة من الجرائم الواردة في الاتفاتيات الدولية أو التحفظ عليها أو الحجز عليها 

ة طار املماعدات القانونيوسيلة من الوسائل التي تدخل في إ التحفظية التي تتبعها الدول باعتبارهامن الاجراءات 
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( من 41موال حتى يتم إصدار حكم باملصادرة بشأنها. وتد نصت املادة )مائل الجنائية في متابعة تلك ألاإاملتبادلة في امل

قضائي جنبية التعاون الة املصرية مع الجهات القضائية ألاإيتانون غمل ألاموال املصري على أنه تتبادل الجهات القضائ

في مجال جرائم غمل ألاموال، وذلك بالنمبة إلى املماعدات وإلانابات القضائية وتمليم املتهمين والحكم عليهم، وذلك 

إاملعاملة باملثل. ًقا ملبدأوفق القواعد التي تقررها الاتفاتيات الثنائية أو املتعددة ألاطراف التي تكون مصر طرفا فيها أو وف

 التعاون الدولي لضبط ومصادرة واسترداد ألاموال املغسولة: (4)

يعد التعاون الدولي في ضبط ومصادرة واسترداد ألاموال املحصلة من جرائم غمل ألاموال من أهم وسائل مكافحتها؛ 

املتعلقة بجريمة غمل ألاموال،  ألنه يحرم الجاني من الانتفاع بثمار جريمته، وتد تضمنت الاتفاتيات الدولية

والتشريعات التي سنتها الدول ملكافحتها تواعد تنظم تجميد وضبط ومصادرة ألاموال املحصلة منها، وتنفيذ ألاحكام 

إ(. 44، ص3005، عادل يحييالجنائية ألاجنبية التي تقض ي بمصادرة ألاموال املغمولة، والتعاون الدولي الستردادها )

 املطلب الثاني

 لتعاون الدولي ملكافحة جريمة تمويل إلارهابا

ذا هل تبعد أن توفرإالدور ا في منع عمليات تمويل إلارهاب، وتد ازدادت أهمية هذا مًإها ميلعب التعاون الدولي دوًرإ

جية لالستراتيجية هكأحد أهم التحوالت املن اخرًإؤإموتد ظهر هذا الدور  ،التعاون الشرعية الدولية والداخلية على المواء

الدولية الحديثة للوتاية من جريمة إلارهاب. على اعتبار أن عمليات التمويل لم تكن على سلم أولويات املجتمع الدولي 

يات القرن املاض ي وبدايات القرن الحالي تد هاا العالم خاصة منذ نهإلى وتت تريب. إال أن الظروف وألاحداق التي مر ب

امة أس) التمويل ا ألاداة املالية وهيهالدولي إلى أن هناك أدوات تماعد إلارهابيين ومن أهمأدت إلى أن يتنبه املجتمع 

ما دفع مجلس ألامن والجمعية العامة لألمم املتحدة واملنظمات إلاتليمية إلى إصدار  ذاوه(. 443، صاملنعم عبد

اء التعاون وتد ج. إلارهابيةافحة تمويل الجرائم ا مكهالدولية وإلاتليمية التي من شأن القرارات امللزمة ووضع الاتفاتيات

إالدولي في منع تمويل إلارهاب وتمعه على ممتويين أساسيين:

محاولة منع وصول ألاموال إلى الجماعات إلارهابية من خالل فرض القيود على تحويل وتحركات ألاموال  املستوى ألاول:

م حيق أنه يتعلق بالوتاية من عمليات هشك أن ذلك أمر معبر الدول وتجميد ألاموال اململوكة للمنظمات إلارهابية، وال 

إ(.339-331، 3001، أحمد فتحي سرورها )إلارهاب من خالل تجفيف منابع تمويل

عية وجد سلطة تشريا ألنه ال تا، ونظرإهمويل إذا تمت أو تم ضبطالتجريم والعقاب على عمليات الت املستوى الثاني:

زة الدولية إطار عام للتعاون بين الدول يحدد هن ما تضعه املنظمات وألاجإدولي فعلى املمتوى الح باملعنى الصحي

إزة الدولية كمجلس ألامن والجمعية العامة.هجين ألاإوبالدول التزامات متبادلة بين هذه 

ة جرائم تمويل إلارهاب وأهم هتمرات الدولية ملواجؤإنظمات واملهناك العديد من إلاجراءات التي تم إترارها من تبل املوإ

إتلك إلاجراءات ما يلي:

إ
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 :تجميد أموال إلارهابيين والتنظيمات إلارهابية وعالقته بمكافحة غسيل ألاموال (1)

ت ية للعمل املالي، وتوصلا املجموعة الدولهود التي تامت بها تلك الجهولية ملكافحة تمويل إلارهاب، أهمود دهبذلت ج

ة إلى الدول لكي تأخذها في اعتبارها عند اتخاذها إجراءات همة في هذا الصدد موجها إلى تمع توصيات ملهمن خال

 الدولي ملكافحة إلارهاب الذي عقد بالرياض رإتمؤإا املهومن-الدولية تمرات ؤإاملمكافحة تمويل إلارهاب، كما توصلت بعض 

ا، وتنفيذ هألاخذ باملعايير الفورية لتطبيق ذا املوضوع. ويجب على كل بلدهعدد من التوصيات التي تتعلق بإلى  3005 عام 

ألاخرى وفق معاهدات أو اتفاتات وعلى كل دولة أن تتعاون مع الدول . 4999كل القرارات الصادرة عن ألامم املتحدة عام 

أو  ثلقصوى في إطار التحقيقات وألابحاأو آليات أخرى في مجال التنميق القضائي أو تبادل املعلومات، واملماعدة ا

التدابير الجزائية املدنية أو الحكومية املتضمنة التمويل إلارهابي لألنشطة واملنظمات إلارهابية؛ وعلى الدولة اتخاذ كل 

ا تطبيق هوعليات املمكنة كي ال تكون ملجأ لألفراد املالحقين بتمويل إلارهاب وألانشطة واملنظمات إلارهابية، إلاجراء

 (.20، ص3009، أسامة عبد املنعمد )ألافرا هؤالءا تمليم هالتدابير التي تخول

 :مراقبة وتنظيم ألاعمال املصرفية وأنشطة الجمعيات الخيرية وألاهلية (2)

ا في هدامولكنه يمض ي إلى استخا على الفقراء واملحتاجين، هبي بجمع التبرعات تحت ستار توزيعإلارهاتد يقوم التنظيم 

سمات معينة ترتبط بالتنظيم إلارهابي. تمر ؤإأغراض الجرائم إلارهابية، وذلك تد يتم عن طريق ألافراد أو عن طريق م

اكة مع الشرإ ثماد املتبادل كمرحلة عليا، وإحداأو الاعتالاعتماد على الذات،  بعدة مراحل فيما يتعلق بتمويل املشاريع

إ(.62، ص3001، عصام عبد الفتاح) الجمعيات واملنظمات ألاخرىإ

 :تبادل املعلومات بشأن مكافحة جريمة تمويل إلارهاب (3)

اد د، ويتخذ التخطيط وإلاعرتكب من عناصر ذي جنميات مختلفةي تهرهابية تكتمب الصفة الدولية، فإن الجرائم إلاإ

 مدحت عبد) له. وال هوية محددة ملرتكبي جرائمها من أتاليم أكثر من دولة ممرحا ها وتنفيذها والفرار من عقوبتهل

إ(.6، ص4995، الحليم

لة إلى صورة املوصوهذه الصفة المابقة لإلرهاب تجعل آثاره متناثرة في دول متفرتة متباعدة، وال سبيل إلى اكتمال ال

عذر ا إلارهابيون وراءهم، وهو ما يتهثار املتناثرة التي يخلفالعناصر إلارهابية سوى بتجميع تلك آلاة هتحديد هوية ووج

 ا لخطوةممرحا هتي يتخذ زبانية إلارهاب من أراضيزة ألامنية في الدول الهألاج تحقيقه إال بالتعاون الصادق والجاد بين

إ(.410، ص4991، محمد مؤنسها )اية إلى دولة بعينهفي الن ةهم إلارهابية، ولو كانت موجهعمليا أو أكثر من خطوات 

اب في الدول املعنية باإلره زة ألامنهوأكثر ما يتجمد فيه هذا التعاون ألامني هو مجال "ألانظمة املعلوماتية". فتزود أج

معلومات  ا منهما في جعبتددة بخطر هذا الاعتداء بكل هاملا أو ها وسالمتها في الدولة املعتدى على أمنهزة النظيرة لهألاج

إ.م وما يخططون ويدبرون له من عمليات ممتقبليةهتفيد في التوصل إلى كشف هوية إلارهابيين وأماكن اختفائ

إ

إ
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 :تبادل الخبرات الفنية (4)

ة التطور هرت التحديات الخطيرة للجرائم إلارهابية ضرورة الاتفاق على التعاون بين الدول في مجال التخطيط ملواجهأظ

لدول، ا عبر الحدود إلاتليمية لها وتوسع نطاتها وازدهار أنشطتهإلارهابية وتزايد تو المريع ألساليب وهياكل املنظمات 

ادة ارات املتطورة، والحاجة إلى إعهات الفنية واملعارف الجديدة واملمما استلزم الحاجة إلى الاتصال الوثيق وتبادل الخبرإ

ات وتحديق ألافكار وتطوير أساليب العمل والتدريب وإعادة التنظيم، مع إدخال التعديالت النظر في تغيير الاتجاه

إ(.45، ص4994، محمن عبدالحميدها )ا والحرص على تكاملهساسية على خطط التأمين وتنويعألاإ

 :من الاتصال بالتصدي ًلستخدامهم منع إلارهابيين من تجنيد عناصر أخرى ومنعهم (5)

م هشاطإلانترنت أن يمارسوا نتعتمد الجماعات إلارهابية على الاتصاالت لكمب التأييد وتجنيد ألافراد، فيمكن من خالل 

 عن اا الجماعات إلارهابيةهحدود. وهو من ألاساليب التي تتبعالعابر لل
ً

مات ات ومنظهمن ج إلالكتروني لتمويل، فضال

الجماعات أول بأول، وجمع املعلومات عن ألاشخاص عبر مواتع التواصل  نتعبر توفير الدعم وإلاعالن على شبكة إلانترإ

م القابلية للجماعات إلارهابية، ومما يماعد هالاجتماعي الصطياد ألاشخاص القابلين لالنحراف نحو إلارهاب، ومن لدي

ا يريدونه م ثبنشر وبجماعات ولة تيام الهذه ألاساليب عبر إلانترنت، هي سهالجماعات إلارهابية باللجوء إلى التمويل ب

ا وتلة هولة استخدامهالعنكبوتية، وسة معينة تتحكم باملعروض على الشبكة هعلى الشبكة دون رتابة لعدم وجود ج

، 3046، مدنبيلة مح) ات ألامنية والقضائية في التعامل مع الجرائم إلالكترونيةهارة لدى الجهالتكلفة وضعف الخبرة وامل

إ(.21ص

 ة:ن دعم الجماعات إلارهابيمنع الدول م (6)

ا وأال يماء استخدام مركز هيجب على جميع الدول أن تمنع الجماعات إلارهابية من تشغيل مراكز تدريب على أراضي

 الالجئ من تبل إلارهابيين وأن تضمن عدم إلاذعان لالدعاءات بوجود حافز سياس ي كأساس لرفض طلبات تمليم

  مين.هإلارهابيين املت

 :الفنية والتدريبملساعدة ا (7)

ذلك من خالل تقديم مزيد من التدريب ملوظفي العدالة الجنائية املعنيين في الدول واملماعدة التقنية التي تراعي ويتم 

 ممتوى تطور القطاعات املالية واملخاطر املحددة املتعلقة بكل بلد على حدة من أجل املماعدة في مجال غميل ألاموال

إ(.340، صمحمد حمن طلحة)

 خاتمـــة:

إما يلي: والتوصيات أهمهامجموعة من النتائج  إلىه الدراسة ذوتد انتهت ه
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: النتائج:
ا

 أوًل

، ولكن جريمة ما القانونإههناك عالتة وثيقة بين جريمة تمويل إلارهاب وجريمة غميل ألاموال وتد شمل .4

 تمويل إلارهاب ممتقلة تماًما عن جريمة غميل ألاموال.

نية املع هسماتؤإود كبيرة للمجتمع الدولي بكافة مهدا من جهتمويل إلارهاب جألاموال وإغمل يعتبر تجريم  .3

بمكافحة آفة إلارهاب من جميع جوانبه، التي تبذل على كافة املمتويات، العاملية، وإلاتليمية، واملحلية، فمن هذه 

 ا ما هو تجريمي وعقابي.هود ما هو وتائي إجرائي، ومنهالج

ا جريمة عبر الوطنية؛ ها جريمة دولية؛ أي أنهتمويل إلارهاب بالنظر إلى أنغمل ألاموال وإ تزداد خطورة جريمة .2

 زة العدالة الجنائية أمرا صعبا يتطلب التعاون الفعال بين الدول.ها عن طريق أجهمما يجعل مالحقة مرتكب

 ومحالت، لى البنوكلية القانونية عؤوإسمات النقدية في مكافحة هذه الجرائم واملمؤإهناك دور بارز للم .1

 ا ودور وحدة التحريات املالية.هالصرافة وموظفي

عدم إغفال أهمية التحويالت إلالكترونية في عمليات غميل ألاموال وتمويل إلارهاب بمبب إخفاء اسم  .5

 املمتخدم )عند استخدام الخدمة أو التمويل( وسرعة العمليات وانتشارها الجغرافي الواسع.

ا: التوصيات:  ثانيا

الدول  حألن ذلك يمن ضرورة أن تتبنى املنظمات الدولية وإلاتليمية موتفا موحدا من تعريف التمويل إلارهابي .4

تجاه الحرب على إلارهاب وتجفيف منابعه ومصادره بدال من التنافر اودها بصورة أكيدة هفرصة جيدة نحو توحيد ج

 الذي يقع بين الدول في سبيل مكافحة إلارهاب وتمويله.

هاب دولي، وأن تكافح إلارإإلارهاب الغمل ألاموال و ة التزام كل دولة باتخاذ كافة التدابير ملنع وتمع جرائمضرورإ .3

ذات  ةوأعرافه والاتفاتيات الدولياعي في ذلك الالتزام بقواعد القانون الدولي ن ترإا الوطنية، على أهوتمويله عبر توانين

 ها.الصلة التي تامت بالتوتيع علي

الوعي بماهية جرائم تمويل إلارهاب وأضرارها الخطيرة، وذلك من خالل مختلف وسائل إلاعالم ضرورة نشر  .2

زة هزة ألامنية بصفة عامة وأجهم على التعاون مع ألاجهاملقروءة واملمموعة واملرئية، إضافة إلى تشجيع املواطنين وحث

 كل مواطن رجل أمن. حيصبث مكافحة إلارهاب بصفة خاصة، بحي

على الاتفاتيات الدولية املتعلقة بجريمة غمل ألاموال، ومنها اتفاتية ألامم املتحدة ملكافحة الاتجار الاعتماد  .1

في املخدرات، واتفاتية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، واتفاتية ألامم املتحدة ملكافحة الفماد 

ال املصادرة وعقد اتفاتيات دولية مع الدول التي هربت إليها كأساس للتعاون في تجميد وضبط ومصادرة واستراد ألاموإ

 ألاموال تتعلق بالتعاون الدولي في تنفيذ أحكام املصادرة واسترداد ألاموال.

 

 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 135 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 قائمة املصادر واملراجع:

-331ص(. املواجهة القانونية لإلرهاب، مركز ألاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 3001د. أحمد فتحي سرور. )س .1

339. 

حصر ومكافحة غمل ألاموال ومكافحة تمويل إلارهاب والنقل غير  (.3009. )سد. أسامة عبد املنعم علي .3

 ،املركز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة ألاولى، القاهرةاملشروع لألموال عبر الحدود في التشريعات العربية، 

 .420ص

-49، صبغداد ة العصر أم الجرائم، مكتبة الفالح، الطبعة ألاولى،غميل ألاموال آف (.3005س. )د. زهير الربيعي .2

30. 

وسائل التعاون الدولي في تنفيذ ألاحكام الجنائية ألاجنبية، الطبعة ألاولى، دار  (.3005س. )د. عادل يحيي .1

 .44النهضة العربية، القاهرة، ص

إ.62، صالجامعة الجديدة، إلاسكندريةدار الجريمة إلارهابية،  (.3001. )سالمميع الفتاح عبد د. عصام عبد .5

وما بعدها، منشورات الحلبي  3004أيلول  44مكافحة إلارهاب تبل هجمات  (.3043س. )د. فيدا نجيب حمد .6

إ؛ 432الحقوتية، بيروت، الطبعة ألاولى، ص

ار غمل ألاموال وعالتته بمكافحة إلارهاب، دراسة مقارنة، إلاسكندرية، د(. 3044س .)د. ليندا بن طالب .3

إوما بعدها. 493الجامعة الجديدة، ص

مركز الدراسات التعاون ألامني العربي والتحمينات ألامنية،  (.4994. )سد. محمن عبدالحميد أحمد .8

 .45، صوالبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم ألامنية، الطبعة ألاولى، الرياض

، دار النهضة العربية، القاهرةاستراتيجية مواجهة جرائم تمويل إلارهاب،  (.3041. )سد. محمد حمن طلحة .9

 .344ص

إ.34، صعمان إلارهاب الدولي وشرعية املقاومة، دار وائل للنشر والتوزيع، (.3043س. )د. محمد حمن يوسف .40

صية، دراسة أثر القوانين الجنائية ملكافحة إلارهاب على الحرية الشخ (.3009. )سد. محمد سالمة الرواشدة .44

 .41-43، صرسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليامقارنة بين توانين ألاردن، مصر، بريطانيا، 

إلاجرام املعاصر، أكاديمية نايف العربية للعلوم، مركز الدراسات والبحوث،  (.4991س. )مـحمد فتحي عيدد. .43

 وما بعدها. 362، ص301الرياض، عدد

إلارهاب في القانون الجنائي على املمتويين الوطني والدولي، دار  (.4991س. )الدين د. محمد مؤنس محب .42

إ.410النهضة العربية، القاهرة، ص

الانتخابات الدولية وجهود املكافحة الاتليمية  –غمل ألاموال  (.3001س. )د. محمود شريف بميوني .41

 .31والوطنية، دار الشروق، القاهرة، ص

جرائم إلارهاب في ضوء ألاحكام املوضوعية وإلاجرائية للقانون  (.4995. )سانالحليم رمض د. مدحت عبد .45

 .6، صدار النهضة العربية، القاهرةالجنائي الدولي والداخلي، دراسة مقارنة، 

املواجهة التشريعية لظاهرة غمل ألاموال املتحصلة من جرائم املخدرات،  (.3003س. )د. مصطفى طاهر .46

إ.5القاهرة، ص



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 136 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

إلارهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي   (.3001. )سسعيد حمودةد. منتصر  .43

 .33، صدار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، الطبعة ألاولىالعام والفقه إلاسالمي، 

ان م، في ضوء تانون حقوق إلانم4999اتفاتية تمع تمويل إلارهاب لعام  (.3046. )سهللا د. نبيلة محمد عبد .41

 .21، صجامعة آل البيتالدولي، 

جريمة غميل ألاموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية،  (.4991س. )د. هدى حامد تشقوش .49

إ.96القاهرة، ص

املواجهة الجنائية لجريمة غمل ألاموال، رسالة دكتوراه، جامعة  (.3041س. )د. وليد أحمد محمد يوسف .30

 .10القاهرة، ص

الجريمة املنظمة الدولية وإلارهاب الدولي، املركز القومي لإلصدارات  (.3040س. )وسفد. يوسف حمن ي .34

إ.99القانونية، القاهرة، الطبعة ألاولى، ص



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 137 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

  مقارنة دراسة الارهابية للجريمة والتشريعية القانونية املواجهة

The legal and legislative confrontation of the terrorist crime, a comparative study 
 عراق/ ال العايدياملعاون القضائي. خضير عباس هادي 1

1Judicial  Assistant K hudair  Abbas  Hadi- (Iraq)   

 2املشاور القانوني.فؤاد غازي كاظم الخفاجي   / العراق
2 The legal advisor. Fouad Ghazi Kazem Al-Khafaji / Iraq 

 مللخص:ا

 لم يةعامل اصبحت التي الجريمةتلك  ان اذ,الارهابية الجريمة ملواجهة وشرعت اعدت التي والتشريعات القوانين بيان الى الدراسة تهدف

 لكل هامن املحلية وأ دوليا سواءا بها معموال صبحتأ التي والتشريعات القوانين معرفة من البد لذا، معينة دولة على مختصرا وجودها يعد

 إلى تألج الدول  نأ و، أالعقوبات قانون  مثل القوانين على طارئة كانت والتشريعات القوانينتلك  من الغالبية ولعل. العربي الوطن في دولة

 ملواجهة لدوليةا القوانين لبيان دراستنا ركزت وقد, العالم في املجتمعات تهدد جريمة صبحتأ التي رهابيةالظواهر لا  ملواجهة قوانين تشريع

 في انينالقو تلك  فعالية ومدى،  والتشريعات القوانين تلك ملعرفة  العربية البالد عدد من وأ  العراق في سواءا العربي الوطن في الارهاب

 .وصوال الى النتائج والتوصيات     واثارها الارهابية للجريمة التصدي

 الجريمة, التشريعية, الدولية, الارهاب ,القوانين: مفتاحية كلماتال

 

Abstract: 

The study aims to clarify the laws and legislation that have been prepared and legislated to confront the terrorist crime, as this 

crime that has become global is no longer limited to a specific country, so it is necessary to know the laws and legislation that 

have become applicable, whether international or local, for each country in the Arab world. The majority of these laws and 

legislations were emergency laws such as the Penal Code, or that countries resorted to enacting laws to confront the terrorist 

phenomenon, which has become a crime that threatens societies in the world, and our study focused on clarifying 

international laws to confront terrorism and also in the Arab world, whether in Iraq or some Arab countries To know those 

laws and legislations, and the effectiveness of these laws in confronting the terrorist crime and its effects. 

Keywords: Laws, terrorism, international, legislative, crime 

 

  مقدمة:

اليمكن في عصرنا الحالي ان يتم التغاض ي عن ظاهرة خطيرة تطورت بشكل اليمكن ان يتم تجاهله الا وهي ظاهرة 

ون بعيدة عنها حتى الدول املتطورة كن هنالك دول يمكن ان تأو أالارهاب التي لم يعد وجودها مختصرا على دولة بعينها 

 ا استمر فترة طويلةمنه عدد رهاب ايضا ضربها بل أن لا ال ، إلوجيا وعلميا ولها خبرات واسعة في مجال الحروبو تكن

ة مثلها ولا أصبحت ملن يقود لارهاب عواصم فيهاب مستوطنا فيها و ،  وعدد من الدول أصبح لا رهابوهو يعاني لا 

بعد دخول القوات لاجنبية لها ,  رهاب وحتىأقرب لاحداث بعد حرب طويلة في أفغاستان التي ضربها لا عديدة ولعل 

أن ني مما يع، فغاستانألى أدت إلى رجوع طالبان إو التي تحاك في الظالم أن الاتفاقات السياسية الظاهرة للعلن إال أ

أصبح الوطن رهاب لم يختصر وجوده في تلك الدول بل ، أن لا العظمى منهاسيما وال نما هو صنيعة الدول إرهاب لا 

وغيرها ، و الجزائرأالعراق  أو و مصر أسواءا في لبنان  خر  تحت ضرباته الغادرة في الكثير من الدول العربية ,العربي هو لا 

رهابية سواءا ت لارهاب والجريمة لا عدد من الدول العربية التي واجهاخترنا  وفي دراستنا، من الدول  العربية
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هاب هو ر ، فليس لا صبح لها عدة عناوينأالجريمة التي  تلكن تواجهه أو القوانين التي اعدت في سبيل أبالتشريعات 

 .رهابيا إو يفجر ويكون عمله أو من يخطف أنما قد يكون من يهدد إالسالح استعمل   من 

 إشكالية الدراسة:

رهاب املستخدمة ل رهابية صرنا هذا وبعد التقدم الحاصل في أساليبه لا صبح من الظواهر املالزمة لعإن  لارهاب الذي أ

 ،الناس واملجتمعات كان البد من مواجهة له على مستوى القوانين والتشريعات الدولية والوطنية لجميع البالد املختلفة

ق صبح في كل مرافأن الارهاب أملواجهة العسكرية بل تجد و  اأرهاب لم يعد مختصرا على استعمال السالح ن وجود لا ل 

 الحياة املهمة ,وخير مواجهة له هو املواجهة الجنائية والتشريعية في كل العالم ,لذا فان مشكلة البحث هي ما هي املواجهة

 لجريمة ؟اتلك ى القوانين والتشريعات في القضاء علتلك  رهابية ؟وما مدى فعاليةالجنائية والتشريعية للجريمة لا 

ن رهابية في التشريعات والقوانيالجريمة لا  القوانين املشرعة ملواجهة ن الدولية ملواجهة لارهاب؟ وماهيوماهي القواني

 العربية والعراقية؟

 أهمية الدراسة: 

 املجتمعات على مختلفمنها  عانت همية الدراسة من كون لارهاب والجريمة الارهابية أصبحت من الظواهر التيأتنبع 

الدول التي تظهر فيها الجريمة لارهابية، لذا البد من قوانين وتشريعات تكون ذات فعالية في الحد منها أو القضاء عليها 

 وفيما إذا كانت تلك القوانين فعالة أو تحتاج إلى تعديالت وحسب الظروف الطارئة للبالد التي تواجه الارهاب.

 الدراسات السابقة:

ي دراسة نقدية لبعض الجوانب املوضوعية في قانون مكافحة الارهاب ئنحراف التشريعي في املجال الجناالا  .1

لسنة  49بدون سنة نشر:تناولت القانون رقم –جامعة السادات  -)د.سعد علي(,كلية الحقوق  5112لسنة  49رقم 

التعارض الذي قديكون بين هذا القانون وهو قانون مكافحة الارهاب في مصر وركزت الدراسة في البحث عن  5112

والحاالت الاستثنائية التي تضمنها  5119الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب املصري وتعارضه مع الدستور لسنة 

هذا القانون التي قدتكون انتقاصا من الحريات التي حددها الدستور وهل يشكل انحرافا جنائيا وتوصل الباحث الى 

انين املصرية والعراقية والجزائرية الخاصة بمكافحة و مع الدستور ,اما في دراستنا فقد تناولنا الق 49رقم توافق القانون 

 الارهاب ولم يختص بدراسة جزء من القوانين للدول اعاله .

مفهوم الارهاب وتجريمه في التشريعات الجنائية الوطنية والدولية )املدرس املساعد محمد عبد املحسن  .5

( تناول البحث مشكلة تعريف الارهاب وتجريمه وكانت مشكلة البحث تناولت سبب عدم تحقيق الجهود 5112سعدون 

ا ما في دراستنا فقد تناولنا القوانين العربية مقارنة مع بعضه، إالدولية والقوانين في محاربة الارهاب النتائج املرجوة منها

 ارنتها مع بعضها وترجيح بعضها على البعض الاخر.البعض للدول العربية ومنها العراق ومصر والجزائر ومق

تناولت الدراسة الارهاب في الجزائر  ( ,5112قراءة للنصوص القانونية املعنية بمكافحة الارهاب )لونيس ي علي  .3

يثاق ون الوئام املدني ومنفي مجال تدابير الرحمة وقا والسيماوالنصوص القانونية التي وضعت من اجل مكافحة الارهاب 

لسلم واملصالحة الوطنية ,اما في بحثنا تناولنا قانون العقوبات الجزائري والنصوص للمواد القاونية التي جرمت الارهاب ا

. 
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 هيكلية الدراسة: 

 ملطلبا في اما البحث ومفاهيم مصطلحات الاول  املطلب الاول  املبحث منه الاول  املحور  في محورين الى لدراسةا قسمت

نون الدراسة البحث في مطلبين الاول في قا اما في املحور الثاني فقد تناولت لالرهاب الدولية القانونية املواجهة الثاني

 .الجريمة الارهابية ملكافحة املشرعة القوانينالعقوبات واملطلب الثاني 

 منهج الدراسة:

 الدراسة.لهذه نه اكثر مالئمه استخدام املنهج الوصفي املقارن ل تم 

 املفاهيم التعريفية ول:املبحث لا 

 املواجهة القانونية املطلب لاول:

 املواجهة القانونية سوف نقوم بتعريف املواجهة لوحدها ثم بعد ذلك ندرج الى تعريف 

وجهه( في 1و ي تلقاه ,: هي املقابلة ويقال "اتجه" له راًي نسْح وقعد اتجاهه بضم التاء وكسرها، أوال: املواجهة لغةأ

ليِه, وشٌء )موجٌه( اذا جعل على جهٍة واحدٍة التختلف ,وقد)وجَه( الرجل صار إوجهه هلل )توجه( نحوُه و حاجٍة )وجه( 

 ,و)وجوه( البلد اشرافه 
ً
( اي ذا جاٍه وقدٍر وبابه ظرف ,و)اوجهُه( هللا اي صيره وجيها

ً
 (542.ص .)الرازي  )وجيها

لتشريعية اصطالحا فهي تمكين الخصم من مواجهة بعضهم البعض ما املواجهة القانونية واأ :املواجهة القانونية ثانيا:  

 (3ص-1ص هـ., 1931السبر، ) اقوالهم.لسماع 

ما املواجهة القانونية التي نحن بصددها فهي مواجهة الجريمة الارهابية بالطرق القانونية والتشريعية ,سواءا ما ورد ـ  

,او قانون الارهاب في العراق,  1424لسنة 111ا لقانون العقوبات العراقي رقمومنها العراق وفق للدول في قوانين العقوبات 

,وايضا في جمهورية مصر في قانون العقوبات املصري وايضا قي قانون مكافحة  5112لسنة  31وهو ما شرع بالقانون رقم 

نون مكافحة الارهاب ,القانون ,وفي الجزائر  وفقا لقانون العقوبات الجزائري وقا 5112لسنة  49الارهاب املصري رقم 

 والتشريعات هي من تواجه الجريمة الارهابية للحد منها او القضاء عليها .

 من باب ضرب ,اذنب واكتسب الاثم ,وباملصدر الرجل الجريمة لغة ثالثا:
ً
ومنه )بنو جرم( والاسم منه )ُجرم( : جرم جرما

يقال )نجاسة الجرم لها( ,وقولهم )الجرم( ,قال الفراء هي )والمحالة( بالضم , و)الجريمة( مثله ,)والجرم( ايضا فيجوز ان 

 (5115)ابراهيم،  ثم كثرت فحولت الى معنى القسم وصارت بمعنى حقا ولهذا يجاب بالالم )الَجرَم الفعلن(.

الفعل  كذله فعل يعاقب عليه املجتمع ممثال في مشرعه ملا ينطوي عليحقيقة قانونية وهي  :رابعا: الجريمة اصطالحا

 (1421)بهنام،  املجتمع من الشروط الاساسبة لكيانه. أعدهمن املساس بشرط 

فهي فعل غير مشروع مجرم وفقا للقوانين والتشريعات الجنائية، والفعل املجرم يقابله الردع في العقوبة لذا فان 

 ومنها الجنائية.الجرائم عقوباتها مختلفة وفقا لجسامة الجريمة فمنها املخالفة ومنها الجنح 

: حقيقة اليوجد تعريف لالرهاب بمعناها الذي نعرفه في مصادر اللغة الا انه يمكن اخذ ما اشتق منه او الارهاب لغة

ب اي)رَهَب خاف منه وبابه( طرَب  و)رهبة( ايضا بالفتح و)رهبا( بالضم ,ورجل -ه،-اشتقت منه كلمة الرهبة ,لذا فه  ر

وٌت اي الن ترهب خيٌر  من ان ترحم و)ارهبه( و)اسرهبه(  من رحم)رهبوت( بفتح الهاء اي )مرهوب( يقال رهبوٌت خيِر 

 (114)صحاح املختار ص اخافه,والراهب )املتعبد( ومصدره)الرهبة(.
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ان نحدد به الارهاب ,فقد اختلفت التعاريف سواء من الناحية عن طريقه : اليوجد تعريف يمكن صطالحاإالارهاب 

مكن ان نوجز تعريف الارهاب بما اخذت به لجنة الخبراء في الامم املتحدة الفقهية او اللغوية او الاصطالحية الا اننا ي

"الارهاب   محمود شريف بسيونيوالذي قدمه خبير الارهاب الفقيه الدكتور  1422التي كان انعقادها في فينا عام

ق ما لتحقي تدفعها ايدلوجية صممت الدخال الرعب في فئة من مجتمع,استراتيجية تتسم بالعنف الدولي الطابع 

 (132,ص5112)سعدون،  ص  مكاسب سلطوية او  دعائية لحق او ضرر"

 : املواجهة القانونية الدولية لالرهاباملطلب الثاني

في تعريف مفهوم الارهاب وكذلك الاراء املختلفة بشأن اسبابه واثاره ,الا انه في النتيجة اصبح الاختالفات  على الرغم من

عانت منها املجتمعات رغم اختالف الاسباب او الدوافع التي تؤدي الى الارهاب سواءا اكان محليا او دوليا  الارهاب ظاهرة

وفي هذا املطلب نحاول تسليط الضوء على الجهود الدولية التي حاولت مواجهة الارهاب ,ان الجذور العاملية ملواجهة 

لحديثة في هذا املجال ,فهنالك العديد من الاتفاقيات الدولية الارهاب طويلة الا اننا سوف نركز على الجهود الدولية ا

التي  حاول املجتمع الدولي عن طريقها مواجهة الارهاب ,الن الارهاب اليمكن ان يتم حصره في مجال معين وكما هو 

اقيات الاتفالتي يمكن اعتبارها مجرمة ارهابيا ,لعل من  الافعالواضح بسبب الاختالف بشأن  تعريف الارهاب وكذلك 

 فقد جاء في مادته الاولى "يعد 1491التي جرمت الافعال الاستيالء على الطائرات بصورة غير مشروعة هي اتفاقية عام

  ، طيران حالة فى وهى طائرة متن على شخص أى"  الجريمة"  باسم بعد فيما إليها يشار لجريمة مرتكبا

 لطائرة،ا تلك على باالستيالء لارهاب أشكال من آخر شكل بأى أو بها، بالتهديد أو بالقوة مشروع، غير نحو على يقوم( أ)

 ,او لافعال تلك من أى ارتكاب يحاول  أو عليها، السيطرة ممارسة أو

 (1491)اتفاقية لهاي،  ("لافعال. تلك من أى ارتكاب يحاول  أو يرتكب شخص مع شريكا يكون ( ب

الافعال بالنسبة للدول الاعضاء فيها وبما انها اتفاقية دولية تلك  ى بانها حددت وعند البحث في مقدمة الاتفاقية نر 

ما نؤشر عليه بانها اليعتد بها من غير الدول املوقعة وذلك كان من املمكن ان تكون نصوصها حتى لغير الدول الاعضاء 

بان القانون الذي يسري هو قانون الدولة عليها ,وفي نصوص اخرى من الاتفاقية اعاله ومنها املادة الثامنة التي حددت 

 (1491)تنظر املادة الثامنة الطائرات،  بالنسبة للجريمة الجنائية .

الى ان جريمة الاستيالء على الطائرات كجريمة  الاتفاقية وعلى الرغم من انها لم تشر  تلكننا كباحثين عندما طرقنا إ

هابية جريمة ار  لتي حدثت فيها تلك الجريمة الا اننا وبرأينا نعدهاارهابية وعدتها جريمة جنائية وحسب قانون الدولة ا

رهاب الفرد الذي على متن الطائرة ويعرض ارواح من إعليها هو من الجرائم التي فيها  و الاستيالءأالن خطف الطائرة 

ف بتسمية خط فيها للخطر واليمكن القول عكس ذلك ونهبط بالفعل على مستوى جنائي الا ان غالبية الدول اخذت

 الطائرات بالجرائم الارهابية فيما لو ثبت هذا الفعل.

وصل عددها الى خمسة وثالثون دولة بينها العراق والاردن من  على هذه الاتفاقية عدد من الدول التيوقد صادق 

 .(1424)هندي،  الدول العربية.
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رم جميع تدابير التهديد جالاتفاقية تلك في  فهنالك نص 1494الى نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام بالعودة يضا أو 

 94)اتفاقية جنيف ، ,وهذا في مجال حماية املدنين .وهذا ما يؤكد قولنا السابق بالنسبة لخطف الطائرات والارهاب 

14) 

يتم استخدامه من متفجرات  بماوالسيما وهي  1444بالقنابل لعام  لارهابية الهجمات لقمع ولدينا الاتفاقية الدولية  

 الاتفاقية؛ هذه في لاطراف الدول  إن بكل اشكالها وجاء في ديباجه الاتفاقية انه نظرا "

 الجوار سنح وتعزيز الدوليين ولامن السالم بحفظ املتعلقة ومبادئه املتحدة لامم ميثاق مقاصد اعتبارها في تضع إذ

 الدول؛ بين والتعاون  الودية والعالقات

ة )الاتفاقية الدوليالعالم؛" أنحاء جميع في ومظاهره أشكاله بجميع لارهاب أعمال تصاعد إزاء القلق بالغ يساورها وإذ

 (1444لقمع الهجمات لارهابية بالقنابل، 

ومن املالحظ هي اتفاقية ورغم املقاصد منها هو القضاء على الارهاب فيما يخص استخدام املتفجرات وغيرها كشكل 

قية الاتفاهذه أشكال لارهاب إال أنها أيضا وضعت ضمن دائرة الدول لاعضاء وهذا يعني أن الدول التي التوقع على  من

اليمكن عد الجرائم التي تقع فيها ضمن الهدف من تلك الاتفاقية باملسمى الخاص بها , وذلك ما يؤخذ على غاليية 

 ل الاعضاء .الاتفاقيات الدولية بأنها حددت الاتفاقيات بالدو 

إذ جاء في املادة الاولى منها "يقصد بتعبير الاموال اي نوع   1444وأيضا الاتفاقية الدولية ملكافحة تمويل لارهاب .لعام   

من الاموال املادية أو غير املادية املنقولة وغير املنقولة التي يتحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق والصكوك القانونية 

ها بما في ذلك الشكل لالكتروني أو الرقمي أو التي تدل على ملكية تلك لاموال أو مصلحة فيها بما في ذلك أيا كان شكل

املالية  سهموالشيكات املصرفية والحوالات ولا وشيكات السفر على سبيل املثال ال الحصر الائتمانات املصرفية 

 (1444لدولية لقمع تمويل الارهاب ، )الاتفاقية ا واملستندات والكمبياالت وخطبات الاعتماد " 

 5925القرار املجال  من الدولي وفي هذاوقد اتخذ مجلس لا  ،مم املتحدةكافحة لارهاب تابع لل مكتب مل وتم تأسيس

 لالهابين.وهو في مجال مكافحة التمويل  5114لسنة 

في مكافحة لارهاب الذي اختلف العالم ولفترة إن كل الاتفاقيات الدولية وعلى اختالف مراحلها وكذلك الجهود الدولية ‘

طويلة على تعريفه مما سبب في تأخر تسمية العقوبات والتشريعات أيضا، وبالتالي من هي لاعمال التي تندرج تحت 

مسمى لارهاب ومن هي لاعمال التي قد تكون مشروعة على الرغم من أنها قد تحتوي على العنف، وفي محل إجابتنا 

الجهود لم تنهي لارهاب أو تقلل منه أو تقض ي على منابعه، والسبب هو أن غالبية الدول الكبرى  تلك نرى بأنكباحثين 

هي من صنعت لارهاب وبالتالي فإما أنها لم تكن جادة في القضاء عليه أو أن الارهاب الذي كان من صنيعتها لم تتمكن 

 عن ذلك أن الاتفاقيات الدولية ومنذ أن من السيطرة على من يحركونه ملصالحهم، وبالتالي أوج
ً
بت مواجهته،  فضال

ابتدات وعرفت مسمى الارهاب فإنها إما أن تكون سياسية أو أنها فرضت عليها ضروف معينة، وكانت في مجملها ملن 

 يوقع عليها والنتيجة نرى بان تلك الاتفاقيات لم تأتي ثمرها في مجال مكتفحة لارهاب  .
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 املواجهة القانونية والتشريعية للجريمة الارهابية في القوانين الوطنية الثاني:املبحث 

القوانين والتشريعات على املستوى الوطني لعدد من البالد العربية التي واجهت لارهاب في هذا املبحث سوف نتناول 

ء ثم الذي قتل واستباح الدماعن طريق تلك القوانين والتشريعات ومنها العراق الذي عانى بعد الاحتالل من الارهاب الا

 .في العراق وعدد من الدول العربيةالبريئة 

 في قوانين العقوبات  ول:لا املطلب 

الذي حاولت الدول الكبرى من القضاء عليه عن طريق الاتفاقيات الدولية  وكما أسلفنا بأنها لم تفلح ن الارهاب إ  

الدول لاخرى ومنها الدول العربية التي عانت ومنذ زمن بعيد من لارهاب بذلك،  فإن لارهاب انتقل بطريقة أو أخرى إلى 

إلى عصرنا الحالي، أن العراق من البلدان التي عانت من لارهاب بعد الاحتالل الامريكي له وأصبح شعبه ضحية لهذا 

 املصالح في العراق،  ,الا  ان الارهاب الذي كان مدعوما بطريقة أو أخرى من الكثير من الدول املتنافسة فيما بينها على

الضحية لذلك الصراع هو شعب العراق ,ان الارهاب ومهما اختلف تعريفه او الاساليب املتبعة في  تنفيذ الجرائم ,فان 

تلك الجرائم فيما إذا توفر فيها القصد الجرمي وتوفرت أركانها والسيما في مجال ازهاق الارواح او املمتلكات العامة فانها 

من القانون اعاله  511/5ة ارهابية , إال أن قانون العقوبات العراقي لم يعط تعريفا محددا لالرهاب اذ نصت املادة جريم

 غييرت الى ترمي التي املذاهب من ايا روج او حبذ من كل بالحبس او سنوات سبع على تزيد ال مدة بالسجن يعاقب – 5 "

 بقاتالط من غيرها على اجتماعية طبقة لتسويد او الاجتماعية للهيئة الاساسية النظم او الاساسية الدستور  مبادئ

 النظم من نظم اي لهدم او الاقتصادية او الاجتماعية الاساسية الدولة نظم لقلب اجتماعية طبقة على للقضاء او

 .ذلك في ملحوظا مشروعة غير اخرى  وسيلة اية او الارهاب او القوة استعمال كان متى الاجتماعية للهيئة الاساسية

 :ذاتها بالعقوبة ويعاقب

 النعرات يثير ما روج او حبذ او به الازدراء او كراهيته على او العراق في املقرر  الحكم نظام قلب على حرض من كل

 لعراقا سكان بين والبغضاء الكراهية شعور  اثار او والاجناس الطوائف بين النزاع على حرض او الطائفية او املذهبية

 .(1424)قانون العقوبات العراقي ، 

ومما يالحظ في املادة أعاله أن الذي يتعرض الى قلب النظام او الدستور إذا كان اللجوء الى ذلك باستخدام القوة او    

الارهاب وبذلك فإنه لم يحدد مجال استخدام تلك القوة أو نوع لارهاب لن الشعوب قد تحتاج إلى تغيير لانظمة 

يل ذلك , ونحن ندعو إلى تعديل املادة حتى تنسجم مع الاوضاع الراهنة املستبدة وقد تحتاج الى استخدام القوة في سب

 خصوصا في مجال الارهاب .

 قح على الاعتداء في شرع وأ اعتدى من العقوبتين هاتين باحدى أوبالغرامة بالحبس عاقب "322وأيضا نرى في املادة    

 غير خرى أ وسيلة يةأ وأ التهديد وأ الارهاب وأ العنف وأ القوة باستعمال العمل في عامة بخدمة املكلفين وأ املوظفين

 (1424)قانون العقوبات العراقي،  ".مشروعة

أن املاد اعاله اوضحت العقوبات الخاصة باستعمال العنف او الارهاب او التهديد بالنسبة لالعتداء على املوظفين او  

الارهاب الا أن املادة اعاله نرى بان عقوبتها هي الغرامة املكلفين بخدمة عامة وكما نرى أيضا ادرج املشرع كلمة العنف و

او الحبس وهما عقوبات خفيفة من نوع الجنح فيما لو  قورنت باالفعال الارهابية التي يتعرض لها املوظف او املكلف 
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نه لو ة ,الا ابخدمة عامة ونحن نتفق مع املشرع بأن الاعتداء باالرهاب على موظفي الدولة أيا كان نوعه يستحق العقوب

 سنتين على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب منه قد نصت على " 554بحثنا في قانون العقوبات العراقي لو جدنا بان املادة 

 هيئة او مجلسا او عامة بخدمة مكلف شخص اي او موظفا هدد او اهان من كل دينار مائتي على تزيد ال بغرامة او

 اتينه باحدى وبالغرامة سنوات ثالث على تزيد ال مدة الحبس العقوبة كون  ,.ذلك بسبب واجباتها تأدية اثناء رسمية

 أديةت اثناء قضائيا عمال يمارس مجلس او ادارية او قضائية محكمة حاكم على التهديد او الاهانة وقعت اذا العقوبتين

 (1424)قانون العقوبات العراقي ،  " .ذلك بسبب او واجباتهم

 .وهي حالة الاعتداء على املوظف 554منها في املادة  322الجريمة املعرفة إرهابيا في املادة فنرى بأنها أشد من 

أما  في قانون العقوبات املصري ومنذ أن شهد تغييرات وبما ينسجم والتطورات  التي حصلت في البالد فقد كان في 

الذي  1439لجنح حتى جاء قانون العقوبات لسنة بادية الامر على الجرائم املاسة بامن الدولة وتحت عنوان الجنايات وا

الذي عدل فيها فاصبحت  1429لسنة  115نظم الجرائم خصوصا في مجال امن الدولة  وبعدها صدر القانون رقم 

عقوبات عراقي ,وكذلك ايضا  511/5وفيها نرى تشابة مع ما ورد في املادة    29الجرائم الخاصة بقلب نظام الحكم املادة 

فقد قسم الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون  1445لسنة   49منه وفي القانون رقم   41واملادة   24دة في املا

 (5112)سرور، العقوبات املصري الى قسمين هما لجرائم لارهاب وكذلك الجرائم املضرة بأمن الدولة .

يحتاجه الزمان واملكان وبصورة تتالئم مع ونرى بان املشرع املصري قد عالج الجرائم الارهابية وحسب التطور الذي 

الجرائم الارهابية وبالتالي استطاع الفصل بين بعض الجرائم الذي قد يكون مفهومها مبهم وبين الجرائم لارهابية وذلك  

 لسنة 111املشرع العراقي على السير فيه ومعالجة املواد الخاصة بالرهاب في قانون العقوبات العراقي رقم  ما ندعو 

1424 . 

 القانون  هذا أحكام تطبيق في بالرهاب يقصد من قانون العقوبات املصري معرفا لارهاب "  22وقد جاء نص املادة 

  الجاني إليه يلجأ ، الترويع أو التهديد أو العنف أو للقوة استخدام كل
ً
 هدفب ،جماعي أو فردي إجرامي ملشروع تنفيذا

 الرعب إلقاء أو لاشخاص إيذاء ذلك شأن من كان إذا, للخطر وأمنه املجتمع سالمة تعريض أو العام بالنظام لاخالل

 بالموال أو املواصالت أو باالتصاالت أو, بالبيئة الضرر  إلحاق أو, للخطر أمنهم أو حرياتهم أو حياتهم تعريض أو بينهم

 وأ العامة السلطات ممارسة عرقلة أو منع أو عليها الاستيالء أو احتاللها أو الخاصة أو العامة بالمالك أو باملباني أو

لسنة  22)قانون العقوبات رقم  .اللوائح أو القوانين أو الدستور  تطبيق تعطيل أو ،لعمالها العلم معاهد أو العبادة دور 

 ،1439). 

 بالقوة حاول  من كل املؤقتة أو املؤبدة الشاقة بالشغال عاقب مكرر من القانون اعاله فقد نصت على " 41ما املادة أ

 .عام نفع ذات ملؤسسات أو عامة ملرافق أو حكومية ملصالح املخصصة أو العامة املباني من ش يء احتالل

 يادةق فيها تولى أو زعامتها تولى من وكذلك العصابة ألف من بالعدام يعاقب مسلحة عصابة من الجريمة وقعت فإذا

 .ما
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 أو يةحكوم ملصالح املخصصة أو العامة املباني من ش يء احتالل بالقوة حاول  من كل املشدد أو املؤبد بالسجن يعاقب

 العصابة ألف من بالعدام يعاقب مسلحة عصابة من الجريمة وقعت فإذا .عام نفع ذات ملؤسسات أو عامة ملرافق

 (1439،  22)قانون العقوبات املصري رقم  ".ما قيادة فيها تولى أو زعامتها تولى من وكذلك

ونرى بان العقوبات التي نص عليها املشرع املصري بعد التعديالت الكثيرة على مواد القانون جاءت منسجمة مع   

 الجرائم التي تمس أمن املواطن وهي إرهابية وهذا ما ندعو املشرع العراقي الى الاخذ به في قانون العقوبات العراقي.

أما في الجزائر التي عانت من الارهاب لفترة طويلة من الارهاب الذي ضرب في انحاء متعدة من الجزائر واستهدف    

املواطنين والبنى التحتية والاقتصاد الجزائري في حرب استنزاف إرهابية،  فإن املشرع الجزائري أفرد للجريمة لارهابية 

التي ينطبق عليها وصف أفعال إرهابية أو تخريبية , واليختلف قانون  في القسم الرابع مكرر وتحت عنوان الجرائم

مكرر  29العقوبات الجزائري عن القوانين الاخرى وتماش ى مع قانون العقوبات املصري في تعريف الارهاب وجاءت املادة 

ة ة والوحدة الوطنيمنه لتنص على "يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبا في مفهوم ذلك لامر كل فعل يستهدف أمن الدول

 بث الرعب في اوساط السكان-والسالمة الترابية واستقرار املؤسسات وسيرها العادي عن طريق اي عمل غرضه ما يأتي)

وخلق جو انعدام لامن من خالل الاعتداء املعنوي أو الجسدي على لاشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

–ة حركة املرور أو حرية التنقل أو التجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية عرقل –للخطر أو املس بممتلكاتهم 

 (5112)قانون العقوبات الجزائري، الاعتداء على رموز لامة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور "

ومن املالحظ أن املادة أعاله حاولت التوسع في تعريف قانون لارهاب، وهذا قد يؤدي إلى املساس في بعض الحريات   

 (5112 علي،) خاصة. قضائية مجالس لىإ رهابيةلا  القضايا في النظر مهمة نأو  .ساسيةلا  نسانيةلا

فإنه قد يكون ركيكا من ناحيتين لاولى هو من ناحية أما تقدير تعريف قانون العقوبات الجزائري للجريمة لارهابية، 

ماعي أو رامي سواءالجالصعوبة في تحديد القصد الخاص والناحية الثانية هي الجريمة لارهابية وعالقتها باملشروع لاج

 ,(5113)فتوس ي،  .من شخص واحد

وإن قانون العقوبات الجزائري كان قد قسم جرائم أمن الدولة والتي تضم الخيانة والتجسس وجرائم الاعتداء  

واملؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة والسالمة لرض الوطن ومنها جنايات التقتيل والتخريب املاسة بالدولة 

 (5114)بوسقيعة، وهي الجرائم لارهابية 

  الارهابيةالجريمة  القوانين املشرعة ملكافحة :نياملطلب الثا 

إن القوانين سواء في قانون العقوبات او التي اضطرت البلدان على تشريعها من أجل مواجهة لارهاب هدفها هو القضاء 

 هاب، ومنعلى جريمة لطاملا أرقت مجتمعات العالم ومنها البالد العربية، لذاأ تلك القوانين ولحد ما في مواجهة لار 

والذي عرف الارهاب في مادته  5112 لسنة( 13) رقم الارهاب مكافحة قانون القوانين التي تم تشريعها في العراق هو 

  استهدف منظمة جماعة أو فرد به يقوم إجرامي فعل كلالاولى "
ً
 مؤسسات أو جماعات أو أفراد مجموعة أو فردا

 حدةوالو  الاستقرار أو لامني بالوضع لاخالل بغية الخاصة أو العامة باملمتلكات لاضرار أوقع رسمية غير أو رسمية

  الفوض ى إثارة أو الناس بين والفزع الخوف أو الرعب إدخال أو الوطنية
ً
)قانون مكافحة  ". إرهابية لغايات تحقيقا

 (5112، 13الارهاب رقم
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ونجد بان املشرع العراقي في القانون أعاله قد عرف الارهاب وبذلك انسجم التعريف مع التعريفات التي وجدت في   

قوانين العقوبات سواء املصري أو الجزائري، إال أنه وبراينا بانه ومن لافضل لو تم تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 

,الن املادة  5112لسنة  13لتي تم تضمينها في قانون مكافحة الارهاب رقم ليتضمن لافعال لارهابية ا 1424لسنة  111

 .(5112، 13)قانون مكافحة الارهاب رقم منها . 2/5منه قد حددت الافعال التي تعد إرهابية وهي لغاية الفقرة  5

ية ية قد أشار في الفقرة الثانإال أن القانون وفي املادة الثالثة منه الذي حدد الافعال الخاصة على وجه خاص بأنها إرهاب

 "دستور ال في املقرر  الدولة شكل أو الحكم نظام قلب في العنف أو بالقوة الشروع يتضمن فعل لمن املادة أعاله إلى "ك

 .(5112،  13هاب رقم )قانون مكافحة لار 

نحن نجدأن الفقرة أعاله التي أشارت إلى استخدام القوة أو العنف في قلب نظام الحكم الا وفقا للدستور اليمكن أن 

 النظام الحالي أو غيرههذا يتم تشخيصه فيما لو أن الشعب أراد الخالص من نظام قد أدى إلى ظلم أو تعسف سواء في 

نعم أن الطرق الدستورية أفضل الحلول، إال أنه وفي عدد من الحاالت قد ينهض الجمهور مطالبا بالحرية وقد ينتاب 

لاعمال املشار إليها ولم يكن القصد فيه متجها إلى الاعمال لارهابية , لذا ندعو املشرع العراقي إلى  عدد منها النهوض 

وبما يتالئم مع الظروف التي تواجهه الوطن والشعب وبما ينسجم مع التوجه الديمقراطي أن صح  تعديل تلك الفقرة

 القول.

 لسنة( 31) رقموفي إطار مكافحة لارهاب استطاع العراق من تاسيس جهاز سمي بجهاز مكافحة لارهاب وفقا للقانون  

في تحرير لاراض ي العراقية بعد أكبر هجوم أصبحت له شخصية معنوية واستطاع هذا الجهاز من املساهمة  5112

ارهابي على محافظات العراق، ونحن ندعو املشرع العراقي إلى تعديل قانون جهاز مكافحة الارهاب بما ينسجم والدور 

الفعال له وإضافة مادة بعدم تدخل أي جهة كانت بعمل الجهاز ليتنس ى له العمل وفقا للقوانين العراقية وبما يحقق 

 عن أرض وشعب العراق. الدفاع

وأيضا عرف القانون في مادته الاولى من الباب  5112لسنة  49أما في مصر، فقد صدر قانون مكافحة الارهاب رقم 

 (5112، 49قانون مكافحة الارهاب املصري رقم )الاول منه الجماعة الارهابية وكذلك الفرد الارهابي 

الجريمة لارهابية بأنها" كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون ,وكذا إال أن املالحظ في هذا القانون قد عرف أيضا 

كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل لارهاب بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة الى 

 ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك من دون الاخالل بقانون العقوبات"

ملصري في هذا القانون حاول أن يحصر الجرائم لارهابية ويبين بصورة خاصة الجريمة الارهابية وهو اتجاه أن املشرع ا

محمود , وندعو املشرع العراقي إلى السير بما أخذ به املشرع املصري ,خصوصا وأنه أشار في ذيل الفقرة من املادة أعاله 

 الى أن اليخل ذلك بقانون العقوبات .

قانون أعاله إلى لاسلحة التقلدية وغير التقلدية ولاموال التي قد يلجا إليها الارهاب لتمويل عملياته وكذلك اشار ال

)تنظر املادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب الارهابية , أما في املادة الثانية من القانون فقد عرف العمل  الارهابي .

 .( 49رقم 
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د يكون أوفى بالغرض املطلوب منه كقانون جامع ,الا اننا نرى انه من الافضل لو إن قانون مكافحة لارهاب املصري ق 

ان القوانين حتى لو شرعت لحاالت طارئة ان يكون هنالك قانون واحد يجمعها ولعل قانون العقوبات هو الافضل لتلك  

ص ان تكون القوانين مبعثرة في نصو القوانين فيما لو أفراد له بابا من ابوابه تحت مسمى قانون مكافحة لارهاب , بدل 

 خاصة , وهذا ما ندعو إليه املشرع العربي في الدول مدار البحث .

في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية  5112لسنة  2وفي مجال مكافحة الارهاب في مصر  ايضا صدر قانون رقم  

ن هذا القانون والقانون الصادر بشأن مكافحة لارهاب رقم والارهابين إال أنه وفي مادته لاولى والثانية قد النرى فرقا بي

, إال بشأن كلمة الكيانات لارهابية وتصنيفها , وهذا ما ندعو اليه في توحيد القوانين ,الا انه وبصورة  5112لسنة  49

تمر بها البالد في  من القوانين الفاعلة والتي عدلت أيضا وفقا للظروف التي  2او رقم  49عامة القانونين سواءا رقم  

مصر وهو اتجاه جيد ,ندعو املشرع العراقي الى السير بذلك الاتجاه وتعديل قانون مكافحة الارهاب لينسجم ملا تمر به 

 البالد .

 باملدن ولارهاب التطرف محاربةأما في الجزائر، فقد تم تشكيل جهاز باسم مجموعة العمليات الخاصة مهامه  

 ماك. السامية والعسكرية املدنية الشخصيات وحماية السالح، تهريب عمليات وإحباط لاشخاص، لخطف والتصدي

ع في يتخصص
َ
  (5151)مغراسة،  .حدوثها قبل وإجهاضها الجرائم توق

جل مكافحة الارهاب والجريمة الارهابية فرضتها الظروف املفاجاة على الدول أالقوانين املشرعة التي وجدت من  إن  

ضها الغموض او في بعض فقراتها، مما يحتاج إلى تعديالت مستمرة من اجل مواكبة ما يحصل من تطور ,لذا انتاب بع

في الوسائل الارهابية التي تستهدف أمن املواطن والوطن، وبالتالي فإنها لم تستطع من ايقاف الارهاب والجريمة الارهابية 

وا وسائلهم وأصبحت جرائمهم التتوقف عند موضع أو بالقدر الذي شرعت من أجله , لن املجرمون في الارهاب طور 

جريمة معينة بل أصبحت لديهم أسلحة ضخمة ومجاميع ارهابية لهم حتى مناصب في السياسة , لذا وجب وضع تشريع 

ت يكون أكثر املاما بهذا الاتجاه لن الارهاب والجريمة لارهابية قد تالقيا مع السياسة أو الاقتصاد  وغيرها من املجاال 

لاخرى ,واصبح الفضاء الافتراض ي مجاال واسعا للجريمة لارهابية والتجنيد عن طريق هذا الفضاء بات بابا من أبواب 

 الارهاب من أجل الوصول لهدف الجريمة الارهابية والعراق من البلدان التي تحتاج الى تشريعات في هذا املجال .

 : خاتمة

 النتائج أوال:

 والاتفاقيات الدولية عبر مراحل العصر والخاصة بمكافحة الارهاب وأيا كانت عناوينها لم تتمكنأن القوانين  .1

صاديةأو ها الظروف الاقتمن كبح الارهاب بل ان الارهاب تطور بالتطور الحاصل بالعالم وكانت تلك الاتفاقيات اما تفرض

 .السياسية

ول العربية في العراق او مصر او الجزائر متشابه لحد ما ان غالبية القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب في الد .5

 .اجهة الهجمات والجريمة الارهابيةواوجبتها املواجهة مع الارهاب وتحتاج الى تعديالت مستمرة الجل مو 

ان قوانين العقوبات في عدد من الدول العربية ومنها العراق قد مر عليها زمن طويل ولم يدرج في طياته قوانين  .3

 .هابحة الار ملكاف
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الاحيان نفس املواد القانونية كما هو الحال في مصر اذ  بعضصدرت قوانين عدة في نفس الدولة وتحمل في  .9

 .5112لسنة  2والقانون رقم  5112 لسنة 49صدر قانونين هما قانون مكافحة الارهاب املصري رقم 

 ثانيا: املقترحات

لك ت الاتفاقيات والقوانين الدولية والسيما في مجال الارهاب توحيدعلى املجتمع الدولي الذي يعنى باصدار  .1

الاتفاقيات في اتفاقية دولية واحدة والسيما في مجال مكافحة الجريمة الارهابية وعدم تشتيت الجهود الدولية بمرمى 

 "الدول املوقعة او الاعضاء "

 رهاب والسيما في العراق ومصر والجزائر. على الدول العربية توحيد القوانين الخاصة في مجال مكافحة الا  .5

مكافحة الجريمة وبما يتفق والتطور الحاصل والتهيا بصورة دائمة ملواجهة الارهاب وعدم  نقترح تطوير قوانين .3

 .الى تشريع قوانين ثابتة وذلك يحتاجتحتم املواجهة  الطارئة التيالخضوع للظروف 

 1424لسنة  111كافحة الارهاب ضمن قانون العقوبات العراقي رقمنقترح على املشرع العراقي تطوير قانون م .9

 يحتاج الى تعديالت كما هو الحال في القانون املصري للعقوبات والقانون الجزائري. هذا القانون  وهذا يدفعنا الى ان

 :ملصادر واملراجعا

الشركة  :مصر ,القاهرة .املنيرمعجم املصطلحات الاسالمية في املصباح  .(2002) .عبد الجواد  .رجب ,ابراهيم .1

 .الدولية للطباعة

(. اتفاقية الهاي الخاصة بقمع الاستيالء غير املشروع على الطائرات. مجلة الشريعة 1424هندي. ),احسان  .5

   3والقانون ،  

 (. محاضرات في علم الاجرام. القاهرة: املعارف في الاسكندرية.1421بهنام, رمسيس. ) .3

  (18ط)تأليف الوجيز في القانون الجزائي العام. الجزائر (.5114,احسن) بو سقيعة .9

 الرزاي ,محمد بن ابي بكر عبد القادر , صحاح املختار  .2

 الرزاي ,محمد بن ابي بكر عبد القادر , صحاح املختار .2

هـ(. مبدا املواجهة في الدعوى. السعودية: جامعة الامام محمد  1931السبر, عبد هللا بن سعد بن عبد هللا ) .9

 سعود بن
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طابع املشروعية من عدمها في حق الدفاع بين حروب التحرير الوطنية وفقا للبروتوكول إلاضافي 

 وإلارهاب الدولي  7711ألاول لعام 

The Nature of the legality or lack of it in the of defense between the wars of national 

liberation in accordance with the first additional protocol or 1977 and Internaational 

terrorism 
 الجزائر/ املركز الجامعي مغنية /د. نسيمة عطار

Dr .Nassima Attar/ University Center Maghnia / Algeria 

 مغنية/ الجزائر/املركز الجامعي بن يانيعائشة ط د.

Phd Student.Aicha Ben yani/ University Center Maghnia /Algeria 

 امللخص: 

 مع اتساع مظاهر وأشكال إلارهاب في الوقت الراهن، فإنه قد يقع لبس وخلط بين كل من هذا ألاخير املمثل في إلارهاب الدولي، وما يشابهه

شأن دولي، تهتم بمعالجتها قواعد وأحكام القانون الدولي  7711من مقاومات مثل حركات التحرير الوطنية، التي أصبحت بداية من سنة 

بعد أن كانت تعتبر شأن داخلي ال يستفيد أشخاصه من مزايا القانون الدولي الانساني، وهذا راجع لرفض الاستعمار ألاوروبي الانساني، 

وضع بوألامريكي الاعتراف بصفة املحارب لهذه الحركات، خوفا من تطبيق أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني عليهم، لتتغير القاعدة 

املتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية، والذي أضاف صورة الثالثة التي تدخل ضمن صور النزاعات  7711ألاول لسنة البروتوكول إلاضافي 

 الدولية، بجانب كل من الحرب سواء املعلنة أو غير املعلنة والحتالل الجزئي أو الكلي، وعليه لنا أن نتساءل عن الحدود الفاصلة بين كل

إرهاب الدولي، باعتبار أن كل مههم يديي الدفاع عن مصلحة خاصة به مستعمال املقاومة املسلحة  من حركات التحرير الوطنية وإلاإ

إحركة التحرير الوطنية، إلارهاب الدولي، الدفاع الشريي، البروتوكول إلاضافي ألاول، القانون الدولي الانساني  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

With the expansion of the manifestations and forms of terrorism at the present time, confusion and confusion may occur 

between each of the latter represented in international terrorism, and similar resistances such as the national liberation 

movements, which, beginning in 1977, became an international affair, concerned with dealing with the rules and provisions 

of international humanitarian law, After it was considered an internal matter whose people do not benefit from the 

advantages of international humanitarian law, and this is due to the refusal of European and American colonialism to 

recognize the status of the belligerent of these movements, for fear of applying the provisions and rules of international 

humanitarian law to them, The situation changed with the issuance of the First Additional Protocol of 1977, which added the 

image of self-determination movements, and we have to question the boundaries separating each of the national liberation 

movements and international terrorism, given that each of them claims to defend its own interest using armed resistance. 
Keywords: National liberation movement, international terrorism, legal defense, Additional Protocol I, international 

humanitarian law. 
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 مقدمة:

مما يستلزم التمييز بيههما احتراما لألنشطة التي تساهم في تقرير كثيرا ما يخلط مفهوم إلارهاب بأنشطة حركات التحرر 

مصير الشعوب واستقاللها، وعدم السماح للدول وألانظمة املستعمرة أن تتذرع بمواجهة إلارهاب في القضاء على هذه 

نتشار التيارات حيث تعرض العديد من الفقه للتمييز بين إلارهاب والكفاح املسلح خاصة بعد ا   الحركات وإبادتها 

الثورية ضد الاستعمار مع بداية القرن العشرين واختلفت الرؤى بين الفقه حول هذه التفرقة متأثرين في ذلك بالدول 

التي ينتمون إليها، ولذا كان الاختالف بين الفقه شديد في هذا الصدد  كما اختلفت الدول أيضا في تحديد معيار للتمييز 

لح سواء في إطار عالقاتهم الثنائية أو الجماعية وداخل املنظمات الدولية عند التصدي للتمييز بين إلارهاب والكفاح املس

بيههما، وعليه فإن موضوع شرعية الكفاح في كل من املقاومة املسلحة قد تترنح بين املفهوم الشريي الستعمال السالح 

ر املصير والكفاح املسلح، وهذا ألامر الذي مرده التفسير أو املقاومة الشرعية بين كل من ألاعمال إلارهابية وألاعمال تقري

إالذي تتبناه كل دولة بحسب ما يخجم مصلحتها 

وعليه لنا أن نتساءل عن مقومات كل من حركات التحرير وتقرير املصير؟، وما يميزها عن ألاعمال إلارهابية من حيث 

إشرعية املقاومة من عدمها؟

سوف نعتمد على كل من املنهج الوصفي التحليلي لوقف الاتفاقيات الدولية والدول  لإلجابة على إلاشكالية املطروحة

إمن موضوع املقاومات املسلحة وألاعمال إلارهابية، إضافة للمنج املقارن ألجل وضع معايير التمييز بين العملين 

 :
ا

 ماهية املقاومة الشعبية املسلحة:أوًل

ومة الشعبية يجب أوال التعرض إلى املفهوم القانوني لها ثم التعرض من أجل الوقوف على املدلول الصحيح للمقا

إألهم الشروط الواجب توفرها في الحركة ألجل ثبوت استفادتها من تطبيق أحكام القانون الدولي الانساني 

 تعريف املقاومة الشعبية املسلحة: (أ

ألاسلوب الذي تتخذه حركات التحرير الوطنية يرتبط مفهوم حركات التحرير باملقاومة الشعبية املسلحة، باعتبارها 

وأساسا وأسلوبا لنشاطها، وقد اختلف الفقه في تحديد املقصود مهها، حيث أن البعض يعطي للمقاومة الشعبية 

املسلحة مفهوما ضيقا يحصرها في النشاط الذي تقوم به عناصر شعبية باستخدام القوة املسلحة، في أي مواجهة قوة 

إغزو الوطن واحتالله، فهذا املفهوم يربط بين املقاومة وبين الغزو والاحتالل الحربي أو سلطة تقوم ب

ليظهر  اتجاه آخر أخذ باملفهوم الواسع للمقاومة الشعبية املسلحة، ذاع صيته عقب نهاية الحرب العاملية الثانية، 

 بعد أن تخلصت من السيطرة الاستعمارية،وتحرر عدد كبير من الشعوب وامتالكها لزمام أمرها وحقها في تقرير املصير، 

ألامر الذي أوجد على الساحة الدولية مجموعة من الدول املستقلة حديثا استطاعت أن تلعب دورا ملحوظا في إقرار 

قواعد جديدة لتأكيد وصيانة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في التحرر، تمتعت هذه الدول بأغلبية عددية في 

 7791ديسمبر  71ات الدولية، فقد جاء إعالن منح الاستقالل للبالد والشعوب املستعمرة الذي صدر في املجالس والهيئ

إتتويجا لهذه الحقيقة 

وبذلك أصبحت املقاومة الشعبية املسلحة تأخذ مفهوما واسعا، بحيث أصبح النظال املسلح الذي تخوضه الشعوب  

في تقرير املصير مظهرا من مظاهر املقاومة الشعبية املسلحة بمعناها في سبيل الحصول على حريتها واستقاللها، وحقها 
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الواسع وترتب على ذلك ضرورة أن تكفل القواعد القانونية الدولية الحماية املناسبة للمشتركين فيه وهو ما أكدته 

 ير حق في تقرير املصقرارات وتوصيات الجمعية العامة املتعددة حول حماية املقاتلين من أجل الحرية والحصول على ال

إ(7771)دبارة، 

وعليه يصعب الاعتماد على تعريف جامع مانع لحركات التحرر الوطني وبالتالي نجمل مجموع التعريفات الفقهية التي 

ر الغاضبة الجماهيعرفتها بأنها حركات تستند إلى حق الشعب في استعادة إقليمه املغتصب، وتستمد كيانها من تأييد 

على املغتصب، وتتخذ عادة من أقاليم البالد املحيطة حرما لهان تستمد مهها تمويهها وتقوم فيه بتدريب قواتها، ثم إنها 

اء، زكري) بسبب امكانياتها إنما تركز جهودها على تحدي إلارادة الغاصبة، ال على هزيمة جيوش الاحتالل في حرب منظمة

إ (7111

كما عرفت أعمال املقاومة الشعبية املسلحة هي عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات 

املسلحة النظامية دفاعا عن املصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار 

ية أو واقعية، أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت هذا تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانون

إ  (7791)عامر،  النشاط فوق إلاقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا إلاقليم

 الشروط العامة لحركات التحرير الوطني (7

إفيما يلي: تتميز حركات التحرير الوطنية بمجموعة من الشروط نجملها

  إإن حركات التحرر الوطنية تهدف إلى تحرير ألارض وإعادة استقالل الوطن

  إن حركات التحرير الوطنية غالبا ما كانت تتسم بالعاملية من حيث أهدافها، وتظهر هذه الصفة في اهتمام

ركات نة من بيهها إلاقرار لحالقانون الدولي بالحركات من حيث تنظيمها والاعتراف بها، ومنحها امتيازات وصالحيات معي

التحرير الوطنية بحقها في ممارسة الكفاح املسلح، والعمل الدبلوماس ي على الصعيد الدولين وحقها في طلب وتلقي 

إ (97، صفحة 7171)اسماعيل،  املساعدات الدولية واملشاركة في املنظمات الدولية

الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات ان تباشر عملياتها، والسيما العسكرية مهها، وتعني ألارضية وجود ألارضية 

الداخلية فيما تعني: مؤسساتها الادارية والتعليمية والعسكرية، أما ألارضية الخارجية فتعني أساسا حصول الحركة 

اتها وتدريبها وشن الهجمات مهها ومثالها أن أغلب الحركات على قواعد خلفية في البلدان املجاورة، وتمكهها من تنظيم قوإ

)يعقوب، املفهوم القانوني لإلرهاب دراسة  الوطنية التي تجد مساندة من الدول الشقيقة والصديقة لإلقليم املحتل 

إ(7177تحليلية تأصيلية مقارنة، 

إليه ألافراد والجماعات والشعوب، من دافع واجب وطني، وهو الحصول على  أن املقاومة املسلحة هي نهج ثوري، يلجأ

الاستقالل والحرية وحق تقرير املصير  فهي حركات وطنية تنشأ في ألاقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو 

إ (7799)هللا،  الخاضعة لالحتالل أو العنصرية وتقود كفاحا مسلحا من أجل الحصول على حق تقرير املصير

 .7711الوطنية طبقا للبروتوكول إلاضافي ألاول ًلتفاقيات جنيف لعام حركات التحرير شروط ( 2

نستدل هنا بنص املادة ألاولى من البروتوكول إلاضافي ألاول وبالضبط في الفقرة الرابعة مهها التي أضافت صورة ثالثة 

 «من صور النزاعات املسلحة الدولية، التي تخضع ألحكام القانون الدولي الانساني وهي حروب التحرير الوطنية بنصها 
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ابقة املنازعات املسلحة التي تناضل بها الشعب ضد التسلط الاستعماري تتضمن ألاوضاع املشار إليها في الفقرة الس

والاحتالل الاجنبي وضد ألانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير املصير، كما كرسه ميثاق ألامم 

ثاق ن بين الدول طبقا ملياملتحدة والاعالن العالمي املتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاوإ

إ  » ألامم املتحدة

نشير هنا إلى أن حروب التحرير الوطني قد اعتبرت في فترة زمنية معنية من الزمن املاض ي، حروب أهلية ليتم إدراجها 

إبعد ذلك ضمن نطاق النزاعات املسلحة الدولية 

مار يرفض أن يصبغ الوضع القانوني في عالقته كان الاستع  )وألامريكيالاستعمار ألاوروبي  ( عهد77فمنذ مطلع القرن 

مع الشعوب املحتلة، بمعنى كان يرفض تطبيق قواعد القانون الدولي على هذه العالقة باعتبارها تخضع للقانون 

إالوطني، ورفض فكرة التدخل الخارجي 

 في شكل النظال نحوإ وبعد تدايي صيت فكرة حق الشعوب بقي تقرير مصيرها وخاصة بعد الحرب العاملية الثانية 

التحرر  شكل هذا ألامر دافعا للمجتمع الدولي للتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وهذا ما جاء في ميثاق ألامم 

، أهمها إعالن منح الاستقالل للبلدان املتحدة، وما أكدت عليه العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة

إ 7791ديسمبر  71املؤرخ في  7171رقم  والشعوب املستعمرة بالقرارإ

إوأهم ما جاء فيه أن الجمعية العامة تعلن:

  إن إخضاع الشعوب لالستعباد ألاجنبي وسيطرته واستغالله، يشكل انكارا لحقوق الانسان ألاساسية، ويناقض

إميثاق ألامم املتحدة، ويهدد قضية السلم والتعاون في العالم 

 مصيرها، ولها بمقتض ى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياس ي وتسعى  لجميع الشعوب الحق في تقريرإ

إبحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتمايي والثقافي 

  يجب أال يتخذ بأي حال تخلف إلاقليم في امليدان السياس ي والاقتصادي أو الاجتمايي أو التعليمي، ذريعة

إلتأخير الاستقالل 

  يوضع حد لجميع أنواع ألاعمال املسلحة أو التدابير القمعية، املوجهة ضد الشعوب التابعة وتمكيهها من

إاملمارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقالل التام وتحترم سالمة ترابها الوطني  

رى ي، ويجب معاملتهم كأسوعليه يخضع كل من يقع من أفراد حروب التحرير الوطنية إلى قواعد القانون الدولي الانسان

  (7179)املجيد،  حرب وفق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب

نشير هنا إلى أن حركة التحرير يشترط فيها توافر بعض الشروط العتبارها حركة قانونية تنطبق عليها قواعد القانون 

، 7171)هدى،  هي كاآلتي 7711من البروتوكول إلاضافي ألاول لعام  79ادةاملالدولي الانساني، هي شروط نجدها في نص 

إ:(137صفحة 
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  من البروتوكول الاضافي ألاول، فيجب  13ان تتوافر لهذه الحركة خصائص القوة املسلحة التي وضحتها املادة

إأن تكون منظمة كقوة مسلحة لها قيادة أي رئيس، وأن تكون قوة مزودة بنظام انضباط داخلي 

 لها، مثل اعتراف من طرف الامم ضرورة اعتراف املنظمات الاقليمية والحكومية بها، لتوافر ألاهلية القانونية 

إاملتحدة أو جامعة الدولة العربية إلى غيرها مثل اعتراف جامعة الدول العربية بحركة تحرير الفلسطينية 

  إممارسة حركة التحرير الوطني السيطرة على جزء من إلاقليم الوطني

، حيث نددت ألامم املتحدة بكافة يضيف البروتوكول الاضافي ألاول النظال مسلح للشعوب ضد اأنظمة العنصرية

ألاعمال العنصرية التي ترتكبها حكومة جنوب إفريقيا، وتأكيد الاتفاقية الدولية الزالة جرائم الفصل العنصري لعام 

إ (7119)هللا س ،  7713

 مشروعية استخدام القوة:ب( 

الدولية على أن املقاومة املسلحة بحسب املفهوم املشار إليه أعاله، أكدت جميع الاعالنات الدولية واملنظمات 

بحسب ما ينص عليه ميثاق منظمة ألامم املتحدة فإن أمر استخدام تتسم باملشروعية القانونية والسياسية  و

ستنناءات السالح أو القوة العسكرية، هو أمر منبوذ وغير مسموح، إال أن هذا التحريم قد وردت عليه مجموعة من الاإ

إنوردها على سبيل الحصر فيما يلي:

 :حالة الدفاع الشرعي عن مصالح الدول ( 7

من ميثاق منظمة ألامم املتحدة بجواز استخدام القوة العسكرية في حالة الدفاع الشريي  17حيث أنه بموجب املادة 

لس الامن طبقا ملا يمليه الفصل عن مصالحها إذا ما تعرضت ألي عدوان أو اعتداء، ونفس ألامر املشروع لتدخل مج

إالسابع من امليثاق في حالة اتخاذه من التدابير ما يسمح بحفظ ألامن والسلم الدوليين 

 :حالة تقرير املصير (2

عتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها والتحلل من هيمنة الاستعمار ومن عقدة الاحتالل من أهم املبادئ املسلم بها في ي

ك أنها توالت الجهود الدولية من خالل املنظمات الفاعلة على الساحة الدولية في التأسيس لهذا القانون الدولي، ذل

املبدأ، وفي مقدمة ذلك ما قامت به منضمة ألامم املتحدة التي أقرت وبشكل صريح ينفي معه الغموض بأن إنماء 

كون لكل أن ييقض ي بالتسوية بين الشعوب، وإالعالقات الودية بين ألامم ينبغي أن يكون على أساس احترام املبدأ الذي 

إ (7177)خالد،  مصيرهامهها الحق في تقرير 

وبالرجوع إلى مبادئ منظمة ألامم املتحدة فقد حددت مشروعية نيل حق تقرير املصير وفقا ألسلوب الاستفتاء تحت 

تحريف نتائجها، أو أسلوب املقاومة املسلحة ضد قوى الاستعمار إشراف جهات محايدة كاألمم املتحدة ضمانا لعدم 

غنيمي، )ال والتسلط ألاجنبي، وهي ما تعرف بحركات التحرر الوطني التي تستند إلى حق الشعب في استعادة جزء منه

إ (317، صفحة 7797
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صل في مفهوم النزاع الدولي، حيث ظهرت حركات التحرر الوطنية بشكل ويعتبر حق تقرير املصير التطور ألاخير الحا

واسع بعد الحرب العاملية الثانية، مطالبة بحقها في تقرير املصير، والتخلص من الاستعمار وغدت تمثل تكتال هاما في 

ت مصيرها، توجاملجتمع الدولي، استطاعت أن تفرض مفاهيم وقواعد دولية جديدة تؤكد على حق الشعوب في تقرير 

بإلغاء الاستعمار ومنح الشعوب  7791الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  7171هذه الجهود بالقرار 

استقاللها، ومن ثم أصبحت املقاومة الشعبية املسلحة من أجل التحرر الوطني ونيل وحق تقرير املصير جزء ال يتجزأ 

إ(7779)بلخير،  من حروب التحررإ

بحق تقرير املصير وحقها في الدفاع الشريي عن ما  7717وقد اعترف ميثاق منظمة الامم املتحدة واتفاقية جنيف لعام 

 7171تصبوا إليه، وتكريسا لذلك فقد أصدرت ألامم املتحدة العديد من القرارت  في هذا املوضوع نذكر مهها القرار رقم 

حول إلغاء الاستعمار ومنح الشعوب استقاللها والذي سبق إلاشارة إليه، وكذلك القرار رقم  7791ديسمبر 71الصادر في 

الذي أقر حق ومشروعية كفاح الشعوب الخاضعة لالستعمار من أجل تقرير املصير،  7799ديسمبر  73الصادر في  7797

يم ألاعمال القسرية ضد الشعوب املناضلة حول تحرإ 7711ديسمبر  71الصادر بتاريخ  7971وقرار الجمعية العامة رقم 

الذي اعتبر استخدام القوة من قبل  7717ديسمبر  77الصادر بتاريخ  7739في سبيل تقرير املصير، وكذلك القرار رقم 

إالشعوب في سبيل تحرير نفسها من الاستعمار استخداما مشروعا  

 ثانيا: ماهية الارهاب الدولي

حديد مفهوم إلارهاب هو مشكلة التعريف، وأن التعريف قد أصبح مشكلة نظرا للصعوبة أهم ما دار حوله النقاش في ت

التي تحيط به، والتي ترجع إلى العديد من ألاسباب التي ترد في معظمها إلى طبيعة العمل إلارهابي بذاته، واختالف نظرة 

حيح، فما يزال تعريف إلارهاب حتى الدول له، فما يراه البعض إرهابا يراه البعض آلاخر عمال مشروعا والعكس ص

إيومنا هذا يمثل مشكلة كبرى أمام الباحثين في هذه الظاهرة سواء القانونيين أو غيرهم 

 تعريف إلارهاب الدولي:أ( 

ال يوجد تعريف قانوني لإلرهاب الدولي، وعليه عرفها الفقه بأنها ظاهرة سياسية، وليست قانونية، فهي ظاهرة ال يوجد 

قانوني محدد، وإنما هو عبارة عن وصف تطلقه الدول على بعض وسائل الصراع التي تستخدمها جماعات لها توصيف 

أيديولوجية معينة  كما عرف أيضا بأنه استراتيجية عنف محرم دوليا، تحفزها بواعث عقائدية )ايديولوجية( تعمل 

ى السلطة أو القيام بدعاية ملطلب على إحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إل

 أو ملظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عهها أم نيابة عن دولة من الدولإ

إ (7119)نصر، 

بقصد تحقيق هدف محدد، كما كما عرف إلارهاب بأنه ذلك العمل إلاجرامي املصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع، 

عرف بأنه كل اعتداء على ألارواح وألاموال واملمتلكات العامة أو الخاصة باملخالفة ألحكام باملخالفة ألحكام القانون 
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من النظام ألاساس ي  39الدولي العام بمصادره املختلفة، بما في ذلك املبادئ العامة للقانون باملعنى الذي تحدده املادة 

إعدل الدولية ملحكمة ال

وبذلك يمكن النظر إليه على أساس أنه جريمة دولية أساسها مخالفة القانون الدولي ومن هنا تقع تحت طائلة العقاب 

إطبقا لقوانين سائر الدول 

ويعد الفعل إرهابا دوليا وبالتالي جريمة دولية، سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة، كما يشمل أيضا أعمال التفرقة 

رية التي تباشرها بعض الدول، ولكن ال يعد الفعل إرهابا وبالتالي ال يعاقب عليه القانون الدولي إذا كان الباعث العنص

إليه هو الدفاع عن الحقوق املقررة لألفراد وحقوق الانسان أو الشعوب، وحق تقرير املصير، والحق في تحرير الارض 

بل حقوقا يقررها القانون الدولي لألفراد والدول حيث يكون ألامر هنا املحتلة ومقاومة الاحتالل، ألن هذه ألافعال تقا

إ (7111)بوادى،  متعلقا باستعمال مشروع للقوة طبقا ألحكام القانون الدولي الاتفاقية والعرفية

 :7791تعريف الارهاب بحسب املؤتمر الثالث لتوحيد قانون العقوبات ببروكسل لعام  (7

تم عقد هذا املؤتمر تحت إشراف الجمعية الدولية لقانون العقوبات، وعرفت إلارهاب الدولي بأنه استخدام متعمد 

للوسائل القادرة على إيجاد أداة الرتكاب فعل يعرض حياة ألافراد، أيا كان عددهم وأيا كانت جنسياتهم أو جنسهم 

إعامة، كما يدمر املمتلكات املادية محدثا خسائر فادحة للخطر والدمار، كما يهدد صحتهم وسالمتهم بصفة 

وتتضمن هذه ألافعال الحرق والتفجير وإلاغراق وإشعال املواد الخانقة أو الضارة، وإثارة الفوض ى في وسائل النقل 

رافق واملواصالت والتخريب، الذي يلحق املمتلكات العامة والخاصة دون التفرقة بيههما إضافة إلى إعاقة خدمات امل

العامة  وتلويث املياه عمدا عن طريق تسميم ألانهار أو حقن الفاكهة بمواد سامة، وما يترتب على ذلك من أمراض 

إووفيات لالنسان والحيوان 

تعريف إلارهاب وفقا للجنة إلارهاب الدولي التابعة لألمم املتحدة عند وضعها مشروع اتفاقية موحدة  (2

 :7791دولي لعام بشأن إجراءات مواجهة إلارهاب ال

بحسبها يعد إلارهاب الدولي عمال من أعمال العنف الخطيرة أو التهديد به يصدر من فرد أو جماعة، سواء كان يعمل 

بمفرده أو باالشتراك مع افراد آخرين، ويوجه ضد ألاشخاص، أو املنظمات أو املواقع السكنية، أو الحكومية أو 

إالت، أو ضد أفراد الجمهور العام دون تمييز بقصد تهديدهم بإصابتهم أو قتلهم الدبلوماسية، أو وسائل النقل واملواص

 :7791تعريف لجنة القانون الدولي في املؤتمر الثاني بباريس  (9

أعمال العنف التي تعد من قبيل إلارهاب الدولي، هي كل ألافعال التي تحتوي على عنصر دولي والتي تكون موجهة ضد 

تمتعون بحماية دولية ويكون من شأنها انتهاك قاعدة دولية، بغرض إثارة الفوض ى والاضطراب مدنيين أبرياء أو ممن ي

في بنية املجتمع الدولي سواء ارتكبت هذه ألافعال في زمن السلم أو زمن الحرب وضد الانسانية، أما انعدام عنصر 
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، 7111 )بوادى، ووفقا لقوانيهها الوطنية الدولية فإن جميع ألافعال تعالج على نحو مالئم، من قبل كل دولة بنفسها، 

إ(17صفحة 

 أهمية التميز بين املقاومة وإلارهاب الدولي:ب( 

الفرق بين إلارهاب الدولي واملقاومة املشروعة كبير، والفجوة بيههما شاسعة فالفرق بين ألامرين هو فرق بين املشروع 

إهو الفرق بين الشرعية الدولية، والهمجية الدولية  وغير املشروع، أوإ

فالكفاح املسلح واملقاومة املشروعة عن طريق حركات التحرير الوطني املنظمة ضد املحتل أو املستعمر أمرا مشروعا، 

إألنه ممارسة لحق قانوني دولي مشروع، وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقاللها 

ضد الاحتالل أو الاستعمار ينخرطون ي صفوف منظمة، ويحملون شارات مميزة لهم وظاهرة،  فأفراد املقاومة املشروعة

تميزهم عن غيرهم من املقاتلين، ومن ذلك تطبق عليهم أحكام وقواعد القانون الدولي الانساني، يعاملون معاملة أسرى 

إالحرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو أو املستعمر 

و عمل غير مشروع حيث أن هدفه دوما غير مشروع فهو يرتكب دافع الانتقام وبوسائل أكثر أما إلارهاب الدولي فه

، كذلك يختلف إلارهاب عن املقاومة (7177)حجائب،  وحشية، بغض النظر عن النتائج وألاضرار التي تتولد عنه

محدد، ومن ثم يستوي أن ينال العمل إلارهابي هدفا مدنيا أو املشروعة من حيث أن إلارهاب هدفه غير واضح وغير 

عسكريا، فهو عمل غير مشروع موجه لوجهة غير معلومة وغير محددة، أما املقاومة املشروعة فهدفها دوما هو ألاماكن 

إالعسكرية 

 أوجه التمييز بين املقاومة املسلحة من أجل تقرير املصير عن إلارهاب:جـ( 

اب واملقاومة املسلحة لتقرير املصير، في أن كل مههما يعتمد على القوة كوسيلة في الوصول إلى غاياته قد يتشابه إلاره

وأهدافه، لكن هناك أوجه اختالف تميز كال مههما عن آلاخر، وهي الاختالفات التي تسمح بتمييز الارهاب عن حركات 

لتذرع باالرهاب ألجل شل املقاومة املشروعة، ويتمثل تقرير املصير وعدم السماح لألنظمة املستعمرة واملتسلطة من ا

إذلك فيما يلي:

إاملقاومة املسلحة لتقرير املصير هي نوع من رد الفعل املشروع، ضد فعل سابق غير مشروع هو الاحتالل -

ا، ههدف وغاية املقاومة املسلحة لتقرير املصير هو السعي إلى تحرير الشعوب وألاوطان، ورد الظلم الواقع علي-

والتخلص من استغالل ونهب املستعمر أو املحتل لثروات وخيرات البالد، وقمعه ألصحاب الارض وحرمانهم من كرامتهم 

وانسانيتهم، أما إلارهاب فإنه يسعى إلى بث الرعب والفزع في مجتمع آمن ينعم بالهدوء، وليسله هدف واضح محدد، 

إية وكرامة آلاخرين فهو عمل انتقامي غير مشروع يتضمن انتهاك النسان

أن القوة املستعملة في أعمال إلارهاب الدولي تكون الغاية مهها الحصول على املال أو الابتزاز، وال يمكن اعتباره -

كمن يحمل السالح لرد حق مسلوب أو تحرير وطن مستعمر أو تخليص أمة من اضطهاد عنصري، فالثائر صاحب ضمير 

إ (7111)زيدان،  وإلارهابي فاقد الضمير
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املقاومة املسلحة لتقرير املصير حق مشروع، ويعتمد على سقف الشرعية الدولية أو القانون الدولي، وما يصدر -

من املنظمات الدولية من قوانين وقرارات واتفاقيات، بعكس الارهاب الذي يعتمد على العنف دون اعتماده على أية 

إشرعية دولية 

قاومة املسلحة لتقرير املصير تكون موجهة دائما ضد عدو أجنبي، احتل ألارض والوطن، وفرض وجوده بالقوة امل-

إالعسكرية، أما إلارهاب فإنه يوجه إلى أهداف محددة داخل أو خارج الوطن 

حتالل املقاومة املسلحة لتقرير املصير تتميز بأن له طاع سياس ي، والباعث لع عمل سياس ي وهو كسر شوكة الاإ-

إوالتخلص منه، بينما الارهاب مستثنى من الجرائم السياسية بصورة عامة وفي كل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية 

أن في أعمال املقاومة تكون هناك رغبة شعبية عارمة النضمان للمقاومة، بخالف ألاعمال إلارهابية ال تلقى أي -

إار باعتبار أنها تضم فئة خارجة عن الشرعية قبول من طرف الشعب، بل تكون محل استنك

كذلك دائما يكون الدافع الوطني هو املحرك لقيام املقاومة واستمرارها، بخالف ألاعمال الارهابية يثبت فيها كل -

إ (7111)قاسم،  البعد عن الدافع الوطني

يعتبر محاربا قانونيا، ويعامل أسرى الحرب، وفقا التفاقية جنيف لسنة أن أسير املقاومة املسلحة لتقرير املصير -

  أما مرتكب العمل الارهابي فإنه يعامل معاملة املجرم العادي وال يتمتع بأية خصوصية 7711، واتفاقية الهاي 7717

عسكري كانية أخذه الطابع الأو حق وذلك للطبيعة العسكرية الشعبية التي تتميز بها املقاومة، في حين أن إلارهاب رغم ام

إال في بعض ألاحيان إال أنه غير شعبي، أي أن عملياته ال تحظى بتأييد شعبي حتى لو كان هناك تعاطف مع القضية التي 

إتكافح من أجلها جماعته 

مل ع أن املقاومة املسلحة ما دام أنها مظهر للحق الثابت في تقرير املصير، فهي عمل مشروع وفي املقابل فإن أي-

يهدف فقط إلى تهديد أرواح ألابرياء غير املحتلين، ويعرضها للخطر أو يعرض عالقات الصداقة والتعاون بين الدول 

إوالتأثير عليها سلبا، فإنه يعتبر عمال إرهابيا بغض النظر عن مرتكبه والدافع له 

الوصف يتعلق باإلقليمية في املقاومة املسلحة تتصف بالوطنية ألنها تعمل تماشيا مع رغبة الشعب، وهذا -

مماارسة هذه ألاعمال، حيث أنها تباشر داخل إقليم الدولة الواقعة تحت الاحتالل، أما العمليات الارهابية تكتسب 

إ (7177)يعقوب،  الصفة الدولية ألن موقعها غير محدد بدولة معينة، بل تحدث في أي دولة

عمال العنف في املقاومة املسلحة لتقرير املصير تكون موجهة إلى قوى الاستعمار والاستبداد أن املستهدف بأ-

وأعوانها، خاصة تلك التي لها دور في دعم الاحتالل أو الاستبداد أو العنصرية لنيل الاستقالل، بخالف أعمال العنف في 

ياء الذين ال عالقة لهم بالنزاع، وأن الهدف مهها الدعاية ألاعمال إلارهابية فإن ضحاياها يكونون في الغالب ألاعم من ألابرإ

إ (7111)قاسم،  لهذه ألاعمال بغض النظر عن ضحاياها وتحقيق أهدافها

 أسباب الخلط بين ألاعمال إلارهابية والحق في تقرير املصير:ثالثا: 

 اعتبارات سياسية وقانونية موجزها فيما يلي:تنوعت وتعددت أسباب الخلط بين املفهومين لعدة 

 

إ
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 ألاسباب السياسية: أ(

من ألاسباب السياسية التي تؤدي إلى الخلط بين املفهومين يتمثل في الايديولوجية السائدة لدى بعض الدول وخاصة 

أعمال إرهاب إن  الدول الكبرى، ذلك أنه بإنعدام تعريف قانوني موحد لجريمة إلارهاب فإنها لها أن تعتبر ما تشاء

هددت مصالحها ولها أن تعتبر  ما تشاء أعمال تقرير مصير، حيث يمكن تطبيق هذه النظرية من منطلق إن كانت 

الدولة الكبرى أو ذات النفود وكانت واقعة تحت وطأة احتالل فإنها تؤيد في هذه الحالة فكرة تقرير املصير  أو حق 

ة املستعمرة لدولة أخرى فإنها تكيف ألاعمال املرتكبة ضدها سيكون باعتبارها الدفاع املشروع، أما إن كانت هي الدول

إأعمال إرهابية 

وهنا البد من إلاشارة إلى أن مسألة إيجاد تعريف لإلرهاب ملرجعه ليس عدم قدرة الفقهاء القانونين أو السياسيين من 

ول الكبرى، فوفقا ملمارسة الواليات املتحدة وضع تعريف له، وإنما السبب يعود لغياب تعريف له إلى ممارسات الد

ألامريكية يعني أي عنف مثير للرهبة يرتكب من غير مواطنيها أو يرتكب ضد أحد مواطنيها أو ضد اسرائيل حتى ولو كان 

إمن أحد مواطيهها عمل إرهابي 

 انون الدولي وارتكابومن جانب آخر فإن ممارسات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي تمثل أبضع صور خرق الق

كافة جرائم الحرب من اغتياالت وتدمير منازل وإبادة جماعية وعقوبات جماعية وإبعاد وترحيل سكان واستيطان ال 

إتمثل عمال ارهابيا بالنسبة للواليات املتحدة ألامريكية 

 ألاسباب القانونية: ب(

من خالل الاعتراف الضمني أو الصريح بدولة  يمكن اسقاط ألاسباب القانونية من خالل ربطها بموقف بعض الدولإ

اسرائيل وفي الوقت ذاته الاعتراف بمشروعية قرارات ألامم املتحدة وترتيبا على ذلك اعتبار الاعمال التي تدخل في صميم 

 ةتحرير فلسطين أعماال إرهابية من منظور اسرائيل والواليات املتحدة ألامريكية على أساس أنها تصدر ضد سلطة شرعي

إمعترف بها وليس قوة احتالل 

التي اعتبرت أعماال ارهابية ضد الواليات املتحدة  7117سبتمبر  77وإن صورة إلاهاب ازدادت تعقيدا بعد أحداث 

مؤكدا على خطورة هذه ألاحداث وكونها تشكل  7313ألامريكية كللت بصدور قرار مجلس ألامن في اليوم املوالي رقم 

دوليين مقرا فيه على احقية الواليات املتحدة ألامريكية في حق الدفاع الشريي وشن الحرب على تهديدا لألمن والسلم ال

إافغنستان 

ومن ثم يبقى التصور ألامريكي لإلرهاب هو الفيصل في تحديد ما يعد عمال إرهابيا من عدمه، وفي تحديد الدول املستهدفة 

رار من حق الدفاع الشريي وفي إدراج ما تراه من حركات سايسية بالغجراءات ألامريكية املتخذة في إطار ما منحها الق

ولو كانت حركات تحرر وطني مشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني في قائمة ألاعمال إلارهابية التي يتعين 

إالقضاء عليها 

 خاتمة: 

كوسيلة لوضع هذا الحق موضع  في ألاخير نشير إلى أن موضوع حق تقرير املصير يطرح مشروعية استخدام القوة

التنفيذ، فحق تقرير املصير أصبح حقا قانونيا دوليا يستند في تقريره إلى ميثاق منظمة ألامم املتحدة وغيره من 
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، ما يعني أن لصاحبه الحق في 7711والبروتوكول إلاضافي ألاول لعام  7717الاتفاقيات مثل اتفاقيات جنيف لعام 

للحصول على هذا الحق، وإذا عجزت الوسائل السلمية عن تمكين الشعوب الخاضعة  استخدام الوسائل السلمية

لالحتالل من التمتع بحق تقرير املصير، يصبح حق املقاومة واستخدام السالح أمرا مشروعا ويكون هو السبيل الوحيد 

 ملشروعة وغير املشروعة لتفاديلبلوغ هدف التحرير  مع التأكيد على أنه ال بد من وضع الحدود الفاصلة بين ألاعمال ا

الخلط بين املقاومة وإلارهاب مهما كانت ألاسباب وألاهداف، حيث أن املقاومة املسلحة في إلاطار املشروع ألجل تقرير 

إاملصير ال يعطيها الحق في الخروج عن نطاق قوانين وأعراف الحرب املشروعة بحسب أحكام القانون الدولي الانساني 

إالنتائج بناء على ماسبق تبيانه:يمكن ذكر بعض 

  إأن ألاختالف في تحديد املعيار القانوني والشريي للمقاومة، هو الفيصل في إضفاء الشرعية من عدمه

  أن التوجهات السياسية للدول العظمى في العالم تعتبر، هي املحدد واملعترف بالشرعية من عدمها على أعمال

إاملقاومة الشرعية من عدمها 

 واضح بين املقاومة املشرورعة واملقاومة غير املشروعة، هو املعيار املحدد لنوعية النزاع بين الاحتالل الفرق ال

إواملقاومة، وألاعمال إلارهابية 

إأما التوصيات التي يمكن الخروج بها نذكر ما يلي:

  إضرورة الاعتراف بأحقية الشعوب املضطهدة في حقوقها، بشرعية املقاومة لديها

  إاملقاومة في حركات التحرير، بالضمانات القانونية الكفيلة ألجل الاعتراف بها في إلاطار الشريي خص

  عدم السماح للدول املسيطرة في العالم بتجريم ألاعمال التي تدخل في إطار املقاومة املشروعة، بحسب أهوائها

إالسياسية 

إ قائمة املراجع:

(  عالقة إلارهاب باإلجرام السياس ي والسبل القانونية ملكافحته  عمان، 7177بدر الدين أو حجائب  )اسامة   7

 ألاردن: دار الجنان للنشر والتوزيع 

، 31(  حق املقاومة، أصالة النشأة وشرعية الاستمرار  مجلة الفكر السياس ي ، 7111جاسم محمد زكرياء  )  7

إ 11

رهاب الدولي تجريما ومكافحة  الاسكندرية، مصر: دار املطبوعات (  إلاإ7111حسنين املحمدي بوادى  )  3

إالجامعية 

(  مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير املصير في ضوء القانون الدولي العام  7779خويل بلخير  )  1

إ 77، 11مجلة املنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ، 

في استخدام القوة للحصول على الحق في تقرير املصير )حالة (  شرعية املقاومة 7177روشو خالد  )  1

إ 73(، 17) 77الصحراء الغربية(  مجلة العلوم الانسانية ، 
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(  17(  املواجهة الدولية النتهاكات القانون الدولي الانساني )املجلد 7179سحنون زكرياء عبد املجيد  )  9

إالاسكندرية، مصر: مكتبة الوفاء القانونية 

(  جدلية القوة والقانون في العالقات الدولية  القاهرة، مصر: مكتبة 7119رس فرج هللا  )سمعان بط  1

إالشروق 

(  مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير املصير 7171سيد رمضان عبد الباقي اسماعيل  )جوان,   9

إ 91وعالقته باإلرهاب الدولي  مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ، 

إ(  مصر: دار الههضة العربية 13(  قانون التنظيم الدولي "النظرية العامة" )املجلد 7791ح الدين عامر  )صالإ  7

(  مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير املصير وعالقته باإلرهاب الدولي 7119عبد الرحمن ابو نصر  )  71

إ 737(، 17) 19زهر سلسلة العلوم الانسانية ، في ضوء القانون الدولي العام والشريعة الاسالمية  مجلة جامعة ألاإ
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 رهابدور الهيئات الدولية في مكافحة جرائم إلا 

The role of international bodies in combating terrorist crimes 

 جامعة الكفيل / العراق –كلية القانون /م. عمار مراد العيساوي 

 قسم القانون / كلية الطوس ي الجامعة/ العراق/استبرق محمد حمزة  م.د

 امللخص: 

 بعد أن ساد  
ً
تشكل ظاهرة إلارهاب تهديًدا للسلم وألامن الدوليين والاستقرار في جميع البلدان واملجتمعات بشكل مستمر ، وخصوصا

 الاعتقاد لدى املجتمعات أن إلارهاب صناعة إسالمية ، وأعمال العنف والتفجيرات الانتحارية التي تطاول املدنيين ألابرياء، يقف وراءها

تبعون لتنظيم القاعدة واملجموعات املتطّرفة التكفيرية، ولكّن إلارهاب ليس ظاهرة لصيقة بالعالم العربي وإلاسالمي حصًرا، متشّددون ي

 للمواثيق الدولية لحقوق إلانسان وأحكام القانون الدولي إلانساني، والاديان 
ً
ألن  ،إذ إنه ينتشر في انحاد العالم كافة، مما تشكل انتهاكا

كما من جهة اخرى يقع على عاتق الدولة كشخص معنوي التزامات وواجبات عدة ومن ن تدعو إلى التسامح والغفران واملحبة ، هذه ألاديا

 للضمانات  
ً
أهمها حفظ ألامن والنظام,وحماية كافة املواطنين داخل أقليم الدولة من أي أعتداء أرهابي يصيبهم أو يصيب ممتلكاتهم وفقا

 ملا 
ً
يترتب على جريمة الارهاب من اضرار في مختلف املجاالت ويقع على الدولة كونها صاحبة السلطة الفعلية إلتزام  الوقاية الدستورية, نظرا

تعمل منظمة الامم املتحدة و من جرائم الارهاب قبل وقوعها بأتخاذها إجراءات قانونية رادعة بحق مرتكبيها من خالل املسؤولية الجزائية، 

 باعتبارها املنظمة الا
ً
للدول في العالم على تنفيذ الواجبات امللقاة على عاتقها بموجب امليياق في حماية السلم والامن الدوليين،  كرر تمييال

وبما ان الارهاب كظاهرة واسعة الانتشار وما نتج عنها من كوارث انسانية، وتدمير للبنى التحتية، والاقتصادية والاجتماعية، فقد اصبح 

 عليها ان تب
ً
 أوسع بهذا الجانب، حيث عملت جاهدة على اصدار قرارات وابرام الاتفاقيات الدولية التي تدين الارهاب بكل لزاما

ً
دي اهتماما

أشكاله وصوره، من خالل فروعها الرئيسة، ووكاالتها املتخصصة، فضال عن اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص، فالجمعية العامة لألمم 

نصب اعينها ظاهرة الارهاب باعتبارها من أخطر الظواهر التي تهدد السلم والامن الدوليين، ومن خالل املتحدة ومنذ تأسيسها، وضعت 

 .دراسة املنظمة لهذه الظاهرة بينت العديد من ألاسباب التي تؤدي الى بروزها وانتشارها

 مم املتحدة، القراراتدور الهيئة العامة لأل  من،ألا رهاب، الجريمة املنظمة، مجلس التعريف بال  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The phenomenon of terrorism constitutes a threat to international peace, security and stability in all countries and societies 

on an ongoing basis, especially after the belief prevailed among societies that terrorism is an Islamic industry, and the acts of 

violence and suicide bombings that affect innocent civilians are behind them extremists affiliated with Al Qaeda and extremist 

takfiri groups, but terrorism is not a phenomenon Close to the Arab and Islamic world exclusively, as it spreads throughout 

the world, which constitutes a violation of international covenants of human rights and the provisions of international 

humanitarian law, and religions, because these religions call for tolerance, forgiveness and love, as on the other hand, the 

state as a moral person has many obligations and duties The most important of which is the maintenance of security and 

order, and the protection of all citizens within the territory of the state from any terrorist attack that affects them or their 

property in accordance with constitutional guarantees, given the damages that result from the crime of terrorism in various 

fields, and the state, as the owner of the actual authority, is obligated to prevent terrorist crimes before they occur by taking 
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them. Deterrent legal measures against the perpetrators through criminal responsibility, and the United Nations is working 

As the most representative organization of countries in the world, it is required to implement the duties entrusted to it under 

the Charter in protecting international peace and security, and since terrorism is a widespread phenomenon and the resulting 

humanitarian disasters, and the destruction of infrastructure, economic and social, it has become imperative for it to show a 

broader concern In this aspect, as I worked hard to issue resolutions and conclude international agreements that condemn 

terrorism in all its forms and manifestations, through its main branches and specialized agencies, as well as the committees 

formed in this regard, the General Assembly of the United Nations, since its establishment, has set its sights on the 

phenomenon of terrorism as one of the most dangerous Phenomena that threaten international peace and security, and 

through the organization's study of this phenomenon, many reasons have been shown that lead to its emergence and spread. 

Keywords :Defining terrorism, organized crime, the Security Council, the role of the United Nations General Assembly, 

resolutions 

 مقدمة: 

تعرضت املجتمعات البشرية ألبشع صور الجرائم ومنها جرائم الارهاب ، إذ ال يكاد يمر يوم إال وتناولت وسائل الاعالم    

 عنها ، فالرهاب هو خطر يهدد البشرية بكل صورها وهذه الخطورة ال تقدر وتحدد بعدد الضحايا فحسب ، بل 
ً
اخبارا

 بما تتركه من رعب وخوف في نفو 
ً
رافقت الحیاة إلانسانية نفسها وتطورت متخذة فالجريمة س البشر , تقارن أيضا

، بما یشهده العالم من تقدم هائل في الحركة 
ً
 وثیقا

ً
 جدیدة في أنواعها وأسلوب ارتكابها، كونها تتصل اتصاال

ً
أبعادا

ماعات العراق من قبل الج هالتكنولوجية والصناعية واملعلوماتية والاتصاالت وأنواع ألاسلحة املدمرة واملرعبة، وما شهد

إلارهابية )داعش( ابرز دليل على ذلك إذ جعل ألافراد يشعرون بفقدان ألامن والاستقرار، وذلك نتيجة الستخدام هذه 

 الجماعات وسائل وحشية من شأنها بث الرعب بين أفراد املجتمع.

 بعد أن طورت الجماعات إلارهابية من قدر او 
ً
تها التدميرية والتخريبية باالستفادة من ازدادت ظاهرة الارهاب خصوصا

ونظام الاتصال  نترنت باستخدام الوسائل إلالكترونية،التكنولوجیا الحدیية، إذ اعتمدت على استغالل شبكة ألا 

خطر أنواع الجرائم من خالل العدوان أو التخويف أو أواملعلوماتية وإلامكانات التكنولوجية املتاحة من أجل ارتكاب 

، مما التهديد م
ً
 أو معنويا

ً
ثار مخاوف املجتمع الدولي، وذلك ملا یتعرض له من اعمال إجرامية. الامر الذي يقتض ي أادیا

التصدي لها من خالل التعاون وتوحيد الجهود ملكافحة إلارهاب من خالل اتخاذ إجراءات جماعية مشتركة من قبل 

ءات وإدراج موضوع إلارهاب في جدول أعمال دوراتها من أجل املجتمع الدولي، لذا اتجهت ألامم املتحدة نحو اتخاذ إجرا

مر الذي ييير تساؤالت قانونية عدة منها ما هو تعريف دراسة والتدابير الالزمة وإلاجراءات الخاصة بمنع هذه الظاهرة، ألا 

قبل  كونها تقام من الارهاب الدولي، وهل هنالك تشابه واختالف بينه وبين الجريمة املنظمة؟ وما هي الجريمة املنظمة

جماعات مخربة؟ وما هو دور الهيئات الدولية من الارهاب؟ ولغرض الاجابة على التساؤالت سنحاول دراسة املوضوع 

دراسة تأصيلية تحليلية من خالل استعراض القرارات الدولية الصادرة بالقضاء وادانة الاعمال الارهابية، ولذا سنقسم 
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املبحث ألاول لبيان مفهوم الارهاب الدولي وعلى مطلبين، وسنبين في املبحث الياني  هذا البحث على مبحيين، سنخصص

 برز النتائج والتوصيات.أموقف ألامم املتحدة في مكافحة جرائم إلارهاب، تسبقهما مقدمة وتليهما خاتمة مبينة 

 الفصل ألاول 

 مفهوم الارهاب الدولي

 ال سيما بعد وقوع العديد من ألاحداث إلارهابية التي تنوعت  بظاهرة الارهابهتم املجتمع الدولي إ     
ً
اهتمام خاصا

 
ً
بين الاغتياالت، والتفجيرات، وخطف الطائرات، وأخذ الرهائن، أي أن ظاهرة إلارهاب قد اتسعت في آلاونة ألاخيرة كّما

 خطيرة على ألا 
ً
، إذ أصبح لها فلسفتها وأدواتها وأهدافها، بحيث تترك آثارا

ً
ن وضاع الدولية، وذلك ملا تمييز به مونوعا

 استخدام أساليب عسكرية، ووسائل تقنية متطورة تدعمها خبرة واسعة، وإمكانات هائلة تشكل خطورة تيير القلق

 (.22، ص2009 زيدان،)

ب ها، واملطلب لتمييز الار لتعريف بالرهاب الدوليلذا سنقّسم هذا الفصل على مبحيين، سنخصص املطلب ألاول ل   

 الدولي عن ما يشتبه بها من مفاهيم. 

 ول املطلب ألا 

 تعريف إلارهاب الدولي

: هو إلازعاج وإلاخافة، 
ً
وإلارهاب نظام قائم على العنف، تلجأ إليه حكومة ما" أما إلارهابي " فهو من يلجأ إلارهاب لغة

 (.02-05، ص2892ألابجدي،  )إلى إلارهاب لقامة سلطته"

 فعرفه جانب من الفقه بأنه "   
ً
طريقة عنيفة أو أسلوب عنيف للمعارضة السياسية، وهو يتكّون من  أما اصطالحا

 يشمل ممارسة أو التهديد بممارسة العنف 
ً
العنف والتهديد به، وقد يتضّمن التهديد أو العنف البدني الحقيقي، وأيضا

 هابيون من أجلهاالنفس ي، وقد يمارس إلارهاب ضّد أبرياء أو ضّد أهداف لها ارتباط مباشر بالقضية التي يعمل إلار 

Tome dixieme Grand Larousse Encyclopedique, 1964, , P, 261(. 

 بأنه "
ً
د واملنظم للمدنيين  وعرف أيضا استخدام القوة أو التهديد بها من أجل إحداث تغيير سياس ي، أو هو القتل املتعمَّ

سياس ي، أو هو الاستخدام غير القانوني  أو تهديدهم به لخلق جو من الرعب وإلاهانة لألشخاص الابرياء من أجل كسب

للعنف ضد ألاشخاص واملمتلكات لجبار املدنيين أو حكومتهم لإلذعان ألهداف سياسية، أي، باختصار، استخدام غير 

ر للقوة ضد املدنيين ألابرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية"  .( 222، ص 2882، شكري )شرعي وال مبرَّ

" كل عمل من أعمال العنف املسلح يرتكب لتحقيق أهداف سياسية أو فلسفية أو إيديولوجية أو ، وكذلك يعرف بأنه 

 (David ,p. 25 )دينية.

ونرى أن وصف إلارهاب أسهل من ايجاد تعريف محدد له، كونها ظاهرة دولية يحيطها الكيير من الغموض، وليس    

نطاقه الذي يشمل جميع أنواع وأشكال إلارهاب التي وقعت في الدول  له مفهوم متفق عليه لدى الفقهاء، وذلك لتساع
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وال تزال لوقتنا الحاضر، إضافة لذلك فإن أساليب العمليات إلارهابية تختلف من حيث الزمان واملكان ونوع العملية 

 املراد تحقيقها، بحيث من الصعوبة تحديد وحصر جميع أنواع العمليات إلارهابية.

    
ً
 لإلرهاب في مشروعها الذي قدمته إلى الجمعية العامة عام د نج  ودوليا

ً
أن لجنة القانون الدولي قد وضعت تعريفا

إن إلارهاب ينصرف إلى قيام سلطات دولة ) ( : 6/ ف2واملتعلق بالجرائم ضد السالم وإلانسانية، إذ جاء باملادة ) 2801

بأنشطة منظمة هدفها ارتكاب أعمال إرهابية في دولة أخرى  باتخاذ أو تشجيع أنشطة إرهابية في دولة أخرى، أو سماحها

( ، ولكن يؤخذ على هذا التعريف ، أنه قصر إلارهاب على ألاعمال التي ترتكبها دولة ضد دولة أخرى، ، ويقصد بذلك 

ر قاصًرا غي إرهاب الدول، ومن ثم يخرج من نطاقه ألاعمال إلارهابية التي يقوم بها ألافراد، ولهذا يكون هذا التعريف

، حيث جرى التمييز بين إلارهاب 2890جامع، مما دعا اللجنة إلى وضع تعريف لإلرهاب في مشروعها الخاص املقدم عام 

الداخلي الذي هو من فعل ألافراد ، أو مجموعات محلية ال تستفيد من دعم خارجي وبين نوعين من إلارهاب الدولي 

 هما:

عمليات تقوم بها الدولة أو مجموعة دول فرادى أو مجتمعين بتمويلها أو إرهاب الدولة والذي ينصرف إلى  .2

 تنظيمها أو تشجيعها أو توجيهها أو دعمها من الجانب املادي والفني، لرهاب دولة أخرى أو فرد أو مجموعة أو منظمة.

      .(Assaf, 2006, p 3)إلارهاب الذي تقوم به منظمات أو مجموعات عامة على الصعيد الدولي. .2

( إلارهاب بأنه ))إلاعمال إلاجرامية املوجهة 2/ ف2باملادة ) 2891كما عرفت اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الارهاب لعام   

ضد دولة وتهدف أو تخطط إلى احداث حالة من الرعب في أفكار أشخاص معينين أو مجموعة من الناس أو لدى 

 .(012، ص2880، الفارمحمد ) العامة((

في مادتها ألاولى  بأنه" هو ألاعمال إلاجرامية  2811لعام  إلارهابية ألاعمال بقمع الخاصة ألاوروبية الاتفاقيةكما عرفته  

املوجهة ضد دولة ما ، ويكون الهدف منها أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس 

 عما تقدم فق
ً
بأنه "كل فعل  ٨٩٩١د عرفت إلارهاب الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب لعام ،أو لدى العامة" ، فضال

 ملشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلى 
ً
من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعيه أو أغراضه يقع تنفيذا

ة أو م للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئإلقاء الرعب بين الناس أو تروعيهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أدميته

 )بأحد املرافق أو ألامالك العامة أو الخاصة أو احتاللها ، أو الاستيالء عليها ، أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر".

 .(012، ص2880محمد الفار ، 

أي عمل يهدف إلى “/ب( بأنه 2/  2فقد عرفت إلارهاب باملادة ) 2888أما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل إلارهاب لعام 

عندما يكون هذا الشخص غير  جسيمة،التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية 

مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته، أو في سياقه 

 موجًها لترويع السكان، أو لرغام حكومة، أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به".

 أو مجموعة أفراد وعرف املشرع العراقي إلارهاب ب    
ً
أنه )كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا

او جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع ألاضرار باملمتلكات العامة أو الخاصة بغية إلاخالل بالوضع ألامني 
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 لغايات أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إ
ً
( ية(إرهابثارة الفوض ى تحقيقا

 .2550لعام  29( من قانون مكافحة إلارهاب رقم 1املادة )

سلوك عدائي موجه من سلطات دولة ما أو أحد ألاشخاص الذين يعملون ملصلحتها وبهذا يقصد بالرهاب الدولي " 

ومن ثم يعد جريمة دولية أساسها  لغرض تحقيق غايات بعيدة املدى،املجتمع، والهلع في  يعمل على نشر الرعب

 مخالفة قواعد القانون الدولي"

 املطلب الثاني 

 تمييز جريمة إلارهاب الدولية عن الجريمة املنظمة

يقصد بالجريمة املنظمة عنف منظم الغرض منها الحصول على مكاسب مالية بطرق وأساليب غير مشروعة "، أو 

تهدف إلى تحقيق أرباح مادية من خالل ممارستها لعدد من ألانشطة املشروعة  جريمة جماعية ال يرتكبها شخص واحد ،

وغير املشروعة واستخدامها للعنف أو التخويف أو أي أدوات ترغيب أخرى كدفع الرشاوى وتقديم الخدمات ملن يتعاون 

 عن النظام الصارم الذي يقوم عليه هيكلها الد
ً
، 2004بسيوني، )اخلي" معها في تحقيق أهدافها إلاجرامية ، فضال

  .(10ص

وعرفتها املنظمة الدولية للشرطة الجنائية )انتربول( بأنها "مجموعة ذات بناء تنظيمي هدفها ألاساس ي الحصول على 

 أسلوب التهديد وإلافساد"  
ً
 ( .(Brent, 1994, p6  املال من خالل النشاطات غير القانونية، وتستخدم غالبا

اد بعد تنظيم وتنفيذ أفر  لذلك فالجريمة املنظمة تعد أحدى أنواع الجرائم املعتادة، غير أنها تتميز بكونها تأتي    

تعداه ، بل ي يقتصر اثرها على الصعيد الدولي، وال العديد من الوسائل غير املشروعة ، وتعتمد في عملها علىالعصابة

 عـننظام السياس ي وإلاداري في الدولةا يؤدي إلى فشل ال، وهو مـدد ألامن والاستقرار داخل الدول ليه
ً
ا نشره ، فضال

 ،  وبهذا يتوجب توافر شروط لكي تتحقق الجريمة املنظمة تتميل باالتي:الفساد بين أفراد املجتمع

 توافر السلوك إلاجرامي املكون للجريمة : -2

 أن يكون وليد تخطيط دقيق ومتأن   -أ

 يكون على درجة من التعقيد أو التشعب. أن -ب

 أن يكون تنفيذه قد تم على نطاق واسع. -ت

 أن تنطوي وسيلة تنفيذه على نوع من الحيلة ، يتجاوز املألوف في تنفيذ الجرائم العادية -ث

. -أن يكون من شأنه توليد خطر عام  -ج
ً
 أم سياسيا

ً
 كان أم اجتماعيا

ً
 United Nations, World Ministerialاقتصاديا

Conference on Organized Transnational Crime, 1994,p33.) 

 وجود الجناة: -2
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 أن يكونوا جماعة يتجاوز عددها املألوف عادة في املساهمة الجنائية. -أ

أن يكون بينهم من اتخذ الاجرام حرفة يكتسب منها ، أو اتخذه وسيلة يشفي بها حقده على املجتمع أو الدولة أو  -ب

 الانسانية.

 أن يكونوا على درجة من التنظيم ، وذوي مقدرة على التخطيط الدقيق. -ت

أن تتالقى إرادتهم على التداخل في الجريمة أو في الجرائم محل التنظيم ، وتعد أخطر العصابات إلاجرامية، املنظمة  -ث

،  عطا هللا)قاط يختلفان فيها وتتميل بما يلي: وهنالك ن في أيامنا هذه هي عصابات املافيا التي تعد قمة ألاجرام العالمي

 (.991، ص2869

يقف وراء الارهاب دوافع معنوية تتميل بقناعة القائمين به بأنهم يعملون من أجل قضية مشروعة، بينما  -2

 (.292، ص2892حومد، ) تقف الدوافع الشخصية وراء الجريمة املنظمة

 له نطاق  -2
ً
 نفسيا

ً
من حيث النتيجة املترتبة على الفعل إلاجرامي في الجريمة املنظمة فأنه عادة ما يترك تأثيرا

 ليس له نطاق محدد، وعادة ما 
ً
 نفسيا

ً
محدود ال يتجاوز في الغالب ضحايا هذا الفعل، بينما يترك الفعل إلارهابي تأثيرا

مارسة أو مل سلوكهم،لوك الضحايا املحتملين آلاخرين بهدف تعديل يتجاوز ضحايا العمليات إلارهابية ليؤثر في س

، أو موقف ما لضعاف الكيان السياس ي القائم والتقليل من مكانته ، لجبارهم على التخلي عن قرارالضغوط عليهم

 وهيبته في الداخل والخارج.

 :باآلتيبه بينهم يتميل وبالرغم من نقاط الاختالف بينهم واملذكورة إال أ هناك جانب تتشا     

أن كل من إلارهاب والجريمة املنظمة يتميزان بالعنف والقتل والاحتيال والقيادة عبر مجموعات، أو منظمات  -2

 تخطط للقيام بأعمال سرية تنفذها بدقة عالية.

ذاته  تتتشابه الجريمة املنظمة مع إلارهاب في أن غرضها نشر الرعب والخوف بين املوطنين والسلطة في الوق  -2

، وعلى نحو منظم ومستمر، فمتطلبات الجريمة املنظمة تفرض الرعب علـى الناس لتحصل على أموالهم، وعلى رجال 

السلطة كي ال يتدخلوا في شؤونها، ولكي يتخلوا عن واجبهم في التصدي لها، ومنظمات الارهاب قد ترهب املواطنين 

  لثارة الرأي العام ضد السلطات، وإظهار عجزها عن
ً
حمايتهم ، كما توجه عملياتها إلــى رجال السلطة باعتبارهم رموزا

للنظام السياس ي ، ولذلك فأن الفرق بين املنظمات إلارهابية ومنظمات الجريمة، فـي نطاق الرعب، هو فرق في النوع 

  وما بعدها.  282، ص2556.د.أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، القاهرة، ) وليس في الدرجة

مات إلاجرامية تستخدام الوسائل إلارهابية لغرض ممارسة بعض أنشطة الجريمة املنظمة لتأمين أن املنظ -9

التمويل الالزم لتنفيذ أهدافها كالتجار باملخدرات، وفي املقابل توفر لها الجماعات إلارهابية الحماية املسلحة الالزمة 

 .لتنفيذ عملياتها

أساس املستويات الوظيفية املتدرجة بحيث يتولى القائد السلطة على اتخاذ ومما تقدم فأن الجريمة املنظمة تقوم على 

 للحصول القرارات في حين يتوجب على إلافراد اطاعته، لذا تأخذ املنظمة إلا 
ً
جرامية من ذلك النشاط الاجرامي مصدرا
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ا آثار هدافها، ولهألتحقيق موال الطائلة عن طريق العصابات الاجرامية املنظمة التي تستعمل العنف والارهاب على ألا 

خطيرة  على الناحية الاقتصادية كونها تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة أو تتولى عمليات غسل اموالها غير املشروعة 

 ، مما يؤثر على اقتصاد الدولة والتأثير على الدخل القومي لها. 

 املبحث الثاني

 موقف ألامم املتحدة في مكافحة جرائم إلارهاب

هذا املبحث على مطلبين، سنتناول في املطلب ألاول موقف الجمعية من جرائم إلارهاب، واملطلب الياني ملوقف سنقسم 

 مجلس الامن من جرائم إلارهاب.

 املطلب ألاول 

 موقف الجمعية العامة في مكافحة جرائم الارهاب

، مـن خـالل إصـدار العديـد مـن  ٨٩٩١اهتمت الجمعية العامة بمعالجة ظاهرة إلارهاب باعتباره مشكلة دولية منـذ عـام 

ملنــع الجــرائم املرتكبــة ضــد  ٨٩٩١القـرارات، واعتمدت على اتفــاقيتين متعلقتــين بمكافحــة إلارهــاب هما ،اتفاقيــة عــام 

الدوليـة ملناهـضة أخـذ الرهائن ، واصدرت  ٨٩٩٩يـة دوليـة واملعاقبـة عليهـا، واتفاقيـة العـام ألاشخاص الخاضعين لحما

، والذي تشكلت 2812( الصادر عام 9591القرار رقم )قرارات عدة لغرض املكافحة والتصدري لهذه الجرائم منها 

 تضمن إلاشارة إلى التدابير الراميةقضاء عليه، و دولة مهمتها دراسة السبل الكفيلة بال 90بموجبه لجنة دولية مؤلفة من 

ملكافحة الارهاب الذي يعرض حياة البشرية للخطر، ويهدد الحريات الاساسية لألفراد، وأكد على الدول الاعضاء في 

 باالتفاقيات الدولية القائمة التي تضمنت مشكلة الارهاب الدولي ، لغرض اتخاذ ال
ً
دابير تالامم املتحدة في أن تصبح طرفا

 املناسبة على الصعيد الداخلي لغرض الوصول إلى حل ملشكلة الارهاب.

أدانت فيه اللجنة أعمال إلارهاب الدولي جميعها التي تعرض و  ،2818( لعام 210/91صدرت القـرار املرقم )أوكذلك    

وإلارهاب التي ترتكبها النظم  أرواح البشر للخطر أو تؤذيها أو تهدد الحريات ألاساسية، وأدانت استمرار أعمال القمع

 بعنوان "عدم جواز سياسة إلا 2891الاستعمارية والعنصرية، كما اصدرت الجمعية العامة عام 
ً
رهاب الصادر ، قرارا

خرى تصدر عن الدول بهدف تقويض النظم الاجتماعية، أو السياسية لدولة أخرى ذات أعمال أعن الدول أو أية 

ة الامتناع عن استخدام القوة والتهديد بشأن العالقات بين الدول، لغرض منح الشعوب سيادة" ، مؤكدة فيه على ضرور 

 (.219، ص 2529 ، عليالحق في تقرير مصيرها )

رهاب الدولي"، بعنوان "التدابير الرامية للقضاء على إلا  (111صدرت الجمعية العامة قرارها املرقم )أ 2555وفي عام 

، باعتبارها عمال العنف إلا أدانة إرهاب و الدولي لغرض مكافحة إلا وأكدت فيه على ضرورة التعاون 
ً
مال عأرهابية كافة

 جرامية ال يمكن تبريرها. إ
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لذلك نالحظ أن القرارات التي ذكرت أعاله كانت غالبيتها تدين الاعمال الارهابية وتشجع الدول على التعاون فيما بينها 

ادة الدول وحقوق الانسان ، ولكن دور تعرض لالنتقاد كونه يقتصر لغرض مكافحة هذه الظاهرة، وتؤكد احترام سي

تم عقد  2552/ أيلول عام 22رهاب ، ولكن بعد تاريخ على الادنه دون ترتيب جزاء دولي على الدولة التي تمارس إلا 

التي استهدفت الجلسة العامة ألاولى من الدورة السادسة والخمسون للجمعية العامة، على إثر ألاعمال إلارهابية 

(املتضمن التدابير الرامية ملنع إلارهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل،  19/22الواليات املتحدة، اتخذت القرار رقم )

وأكد على جميـع الـدول ألاعـضاء في الامم املتحدة، أن تـدعم الجهـود الدوليـة ملنـع إلارهـابيين مـن حيازة أسلحة الدمار 

وتعزيزها لتحقيق ذلك، وتشجعهم على التعاون فيما بينهم وبين  ذ التدابير الالزمة على املستوى الوطنيالشامل، واتخا

صدرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في مجال مكافحة ألتفاصيل أكرر عن القرارات التي ..الدولية ذات الصلة املنظمات

 قائمة بتلك القرارات على الرابط: الارهاب، ينظر املوقع الرسمي لألمم املتحدة واملتضمن 

http://www.un.org/ar/terrorism/resolutions.shtml.  2525/ 22/ 2تاريخ زيارة املوقع 

ونجد أن الجمعية العامة قد أصدرت في ألاعوام ألاخيرة قـرارات عدة تحـدد التـدابير الراميـة للقضاء على إلارهاب ، ومنها 

،والقرار  2556( لعام 15/ 65)، والقـرار 2556( الصادر عام 65/ 19، والقـرار )26/8/2551( الـصادر 16/08القـرار ) 

 هـو القـرار املرقم ) 2559( الصادر عام 12/62املرقم )وكذلك القرار  2556( لعام 65/ 299)
ً
، ومن هـذه القـرارات أيضا

والذي اعتمد بموجبه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اســتراتيجية ألامــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة إلارهــاب  ،(61/ 229

اســتراتيجي وعــالمي شــامل ملكافحــة إلارهاب، لتحدد التدابير امللموسـة التي  ، ويعد أول اتفــاق بــين دول العــالم علــى إطــار 

يــز ز تتخـذها الـدول ألاعـضاء مـن أجـل معالجــة ألاوضــاع التــي تفــض ي إلــى انتــشار إلارهــاب ، ومنــع ومكافحــة إلارهــاب ، وتع

وحمايـة حقـوق إلانـسان والتمـسك بـسيادة القـانون فـي مكافحـة إلارهاب. قــدرتها الفردية والجماعية على القيـام بـذلك ، 

(، متاح على املوقع الرسمي 88( الجلسة )65، الدورة )2556أيلول  9قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر بتاريخ 

 .لقرارات الجمعية العامة

اتيجية ألامـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة إلارهـاب"، فقـد تضـمن هـذا ( والذي كان بعنـوان "إسـتر 61/929أما قرارها املرقـم )

القـرار تقريـر ألامـين العـام، وأشـارت فيه بـأن الدول ألاعضاء وكيانات املنظمة ألامم املتحـدة وغيرهـا مـن املنظمـات املشـاركة 

 كبيـرة لغرض تنفيـذ أركانهـا ألاربعـة وهـي بما فـي ذلـك املنظمـات إلاقليميـة غيرها مـن املنظمـات املعنيـة
ً
، تبـذل جهـودا

التـدابير املتخذة من أجل معالجـة الظـروف املؤديـة إلـى انتشـار إلارهـاب ، وتـدابير منـع إلارهـاب ومكافحتـه ، وتعزيز دور 

ة ا الركيزة ألاساسية ملكافحاملنظومة في هذا الصدد ، لكفالة احترام حقوق إلانسان للجميع وسيادة القانون بوصفه

 حمد،م. )إلارهاب ، وأكدت فيه أنه يقع على عاتق الدول مسـؤولية تنفيـذ هـذه الاستراتيجية مـن خـالل جهودهـا الفرديـة

 .(216رواب ، صو 

 .ونالحظ أن موقفها بعد احداث ايلول قد تغير اتجاه مسالة مكافحة الارهاب من خالل فرض عقوبات وتحديد انواعها

 

 

http://www.un.org/ar/terrorism/resolutions.shtml
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 املطلب الثاني

 موقف مجلس ألامن من جرائم إلارهاب

عالج مجلس ألامن مســألة إلارهاب الدولي منذ اليمانينــات من القرن املاض ي، حيث كانت إلاجراءات املتخذة منه تأخذ 

يفرضها على الدول التي يرتأى أن لها صلة بأعمـال إرهابيـة، ولم يتم التعامل معها على قدم املساواة، إذ  شكل جزاءات

بسبب استخدام الدول دائمة  إلارهاب،بعدم الفاعلية في مواجهة  اتسمتأن غالبية القرارات املتخذة في هذه املرحلة 

 العضوية في املجلس حق الفيتو.

، كانت مواقفه مختلفة في  2552من أن الفترة السابقة لحداث ارات الصادرة من مجلس ألا ونجد من خالل عرض القر 

 القرار املرقم )
ً
( املتخذ 2511هذا الجانب، كونه لم يعد كل عمل ارهابي هو تهديد ألمن وسالمة املجتمع الدولي ، فميال

في إثيوبيا، 2880ك، التي تعرض لها عام ، ، الذي أدان املجلس محاولة اغتيال الرئيس املصري حسني مبار 2881عام 

أي على خلقية اتهام كل من مصر واثيوبيا للسودان باشتراكه في محاولة الاغتيال في العاصمة الاثيوبية، ورفض السودان 

فريقية تسليم املشتبه بهم إلى اثيوبيا لغرض محاكمتهم ، لذا اصدر مجلس الامن قراره املذكور طلب منظمة الوحدة إلا 

متيال لطلب منظمة الوحدة الافريقية، وتسليم املتهمين املوجودين على والذي بموجبه طلب من الحكومة السودانية إلا 

رار مجلس الامن، أصدر املجلس قراره املرقم الاراض ي السودانية إلى اثيوبيا، ونتيجة لرفض الحكومة السودانية لق

 إلى الفصل السابع من امليياق والذي اعتبر فيه عدم امتيال الحكومة السودانية 2886نيسان  26( في 2501)
ً
، استنادا

 للسلم والامن الدوليين مع فرض عقوبات على السودان، وتأكيد العقوبات وتشديدها 
ً
لقرار مجلس الامن يشكل تهديدا

، ازداد دور ١٠٠٨أيلـول عـام  ٨٨ولكن بعد أحـداث ،  2886اب  26( الصادر بتاريخ 2515ب قرار املجلس رقم )بموج

مجلـس ألامـن فـي مجال مكافحة إلارهـاب بشكل واسع ، متخد القـرارات املتعلقـة بمكافحة إلارهاب كافة، ومنها القـرار 

ة قانونية جديدة الغرض منه مواجهة املستجدات على املستوى ، الذي يعد بميابة أدا ١٠٠٨( لعام ٨١٩١املرقم ) 

الدولي، وصدر القرار نتيجة للقلق الذي ساد املجتمع الدولي بسبب زيادة النشاطات الارهابية، ووجود ضرورة اصدار 

 .(221-229، ص 2525الخاليلة ، و .املحاميد ،) قرار له قوة التنفيذ

لتزامات على الدول لوقف العمليات إلارهابية، وإال فإنهـا تتحمـل املسؤولية وبهذا فأن مجلس ألامن قد فرض الا    

الكاملة عن هذه ألاعمال، وإن أعمال العنف املسلح إذا كانت بدعم وتمويل الدولة فإنهـا تخرج عن العمل إلارهابي 

 وتخضع ألحكام املادة )
ً
به العمل إلارهابي هو أنه خارج ( من ميياق ألامم املتحدة، غير أن ما يتصف 02وتصبح عدوانا

 سيطرة الدولة ويتسم بالسرية وعدم القدرة علـى كشفه.

والجدير بالذكر أن مجلس ألامن أصدر قرارات عدة أخرى يدين فيها الاعمال الاجرامية لداعش في العراق والشام بعد   

 ملمارسة عملياته إلا ، الذي 2521أحداث عام 
ً
 من جرامية ، أتخذ من العراق وسوريا مكانا

ً
لذا أصدر مجلس الامن عددا

القرارات التي تنطوي على فرض تدابير تجميد ألاصول وحظر السفر وحظر توريد ألاسلحة لتنظيم القاعدة والدولة 

إلاسالمية في العراق والشام وجبهة النصرة ، كما الزم فريق الرصد بموافاة اللجنة بتقارير عن التهديد الذي تشكله هذه 

لزم الدول ألاعضاء بالعمل على منع تجنيد أو تنظيم جماعات إرهابية أو نقلهم أو تجهيزهم، أبية، كما الجماعات إلارها
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( الصادر في 2219.قرار مجلس ألامن  رقم )) وكذلك العمل على منع وقمع تمويل أو سفر إلافراد املنتمين لإلرهاب

 ، منشور على موقع مجلس الـأمن التالي: 21/8/2521

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/resolutions 
، أـكد فيه مجلس ألامن على جميع الدول واجب القيام بمنع وقمع تمويل ألاعمال 2528خر القرارات الصادرة عام آو 

إلارهابية والامتناع عن تقديم الدعم للمتورطين فيها، ويحث جميع الدول على املشاركة بنشاط في تنفيذ وتحديث قائمة 

عراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة، والنظر في إدراج أسماء ألافراد الجزاءات املتعلقة بتنظيم الدولة إلاسالمية في ال

من رقم قرار مجلس ألا . )والكيانات الضالعين في تمويل إلارهاب في القائمة، عند تقديم طلبات جديدة لدراج أسماء فيها

 .29/9/2528( الصادر في 2969)

لـزامية الـدول بتعزيـز إجراءاتهـا الوقائيــة للقضاء على جــرائم وصفوة القول فأن لقـرارات مجلـس ألامـن أثـر بارز فـي إ

كون القرارات والتوصيات التي تصدر عن املجلس جميعها تتمتع بقيمة قانونية ملزمة على اعتبار أنها صادرة  إلارهــاب،

إن ت قوتها القانونية، و من جهاز يأخذ على عاتقه التبعات الرئيسة في حفظ السلم والامن الدوليين، بالرغم من تفاو 

من لم تنفذ، إال أن ذلك ال يعني أنها غير ملزمة، حيث يجب التمييز بين طبيعة القرار وبين كانت بعض قرارات مجلس ألا 

 تنفيذه.

 خاتمة: 

سلوك عدائي موجه من سلطات دولة ما أو أحد ألاشخاص الذين يقصد بالرهاب الدولي " اتضح لنا أنه  .2

ومن ثم يعد جريمة لغرض تحقيق غايات بعيدة املدى،  والهلع في املجتمع، يعمل على نشر الرعبيعملون ملصلحتها 

 دولية أساسها مخالفة قواعد القانون الدولي"

وجدنا من خالل البحث أن إلارهاب الذي تعرض له املجتمع الدولي يعد املشكلة اتلرئيسية التي ال زالت تهدد  .2

 
ً
بعد التطور الحاصل في ألاساليب التي يعتمدها الجماعات إلارهابية في تنفيذ أبشع للسلم وألامن الدوليين، خصوصا

 وآلاثار.جرائمها بحق إلانسانية من خالل قتل وتهجير املواطنين وتدمير املدن 

أن الجريمة املنظمة تختلف مع الجريمة إلارهابية إذ انها تتطلب تدبير وتنظيم وتنفيذ أفرادها، بحيث ال يقتصر  .3

ا على الصعيد الدولي، بينما هدف الارهاب تحقيق غايات سياسية ودعائية، ودوافع معنوية تتميل بقناعة القائمين ثرهأ

 به بأنهم يعملون من أجل قضية مشروعة.

ينتج عن جريمة الارهاب تحقق اضرار في مختلف املجاالت ويقع على الدولة باعتبارها صاحبة السلطة  .1

رائم الارهاب قبل وقوعها باتخاذها إجراءات قانونية رادعة بحق مرتكبيها أو الشارعين فيها الفعلية إلتزام الوقاية من ج

 من خالل املسؤولية الجزائية.

: املقترحات 
ً
 ثانيا

تفعيل دور املؤسسات الدينية ملعرفة وتركيز الفهم الصحيح للدين في ذهن الشباب، وتطوير املناهج الدراسية  .2

 عن وضع رقابة على القنوات الفضائية التي تطلق فتاوى دينية من غير املتخصصين.في الدراسات الدينية، 
ً
 فضال

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/resolutions
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قص ى العقوبات لها، من أتجريم افعال الارهاب الدولي لتختص املحكمة الجنائية الدولية بنظرها وتحديد  .2

ند تمويل إلارهاب أو تجخالل اضافة مادة تفرض عقوبات رادعة في النظام ألاساس ي تفرض على الدول، التي تساهم في 

 عناصر املنظمات إلارهابية.

 قائمة املراجع:

فاقّية ألاوروبية لقمع إلارهاب، التي تبّناها املجلس ألاوروبي في  .2
ّ
ودخلت حّيز  2811كانون الياني/ يناير  21الات

 دولة. 16كان عدد الدول املوقعة عليها  2520. وبحلول حزيران/ 2819آب/ أغسطس  1التنفيذ في 

  الوطنية:الجريمة املنظمة عبر  (.2004. )محمود شريفبسيوني،  .2
ً
 ودوليا

ً
. ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا
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 إلانساني املقاومة وإلارهاب في ميزان القانون الدولي

Resistance and terrorism in the balance of international humanitarian law 

 /فلسطينالسياسية د. مرس ي عبد الكريم عبد الرازق/ باحث في القانون العام والعلوم

Dr. Morsi Abdel Karim Abdel Razek/ Researcher in public law and political sciences / Palestine 

 امللخص:

تناقش هذه الورقة أساس التفريق بين إلارهاب واملقاومة وفق قواعد القانون الدولي إلانساني. وبالرغم من أن الفقه الدولي لم يحدد 

ً
ً
 مانعا

ً
شامال وموحدا للتميز بين املقاومة الكفاحية املشروعة من أجل الحرية وتقرير املصير، وبين إلارهاب ألاعمى واستخدام القوة  تحديدا

غير املشروعة: إال أن الفرق الجوهري بينهما يستشف بما ال يدع مجاال للبس في ثنايا نصوص القانون الدولي التي أعلت من شأن مبدأ 

شعوب في تقرير مصيرها. إذ ال يستقيم الخلط بين من يقاتل في سبيل التحرر من الاحتالل ألاجنبي، وبين إلارهاب ألاعمى تقرير املصير وحق ال

 للشرائع 
ً
ألهداف وأسباب ودوافع إيديولوجية أو عنصرية أو عرقية. مما يجعله انتهاك للقواعد ألاساسية للسلوك إلانساني، ومنافيا

ًملا فيه من تجاوز على حقوق إلانسان.السماوية والشرعية الدولية 

في املقابل فقد اهتم القانون الدولي العام بمختلف فروعه بتثبيت املركز القانوني لحركات التحرير الوطنية املناضلة من أجل استقالل 

يان إجراءات "مكافحة بلدانها، كما شملها القانون الدولي إلانساني بحمايته، وقد حرصت ألامم املتحدة على التأكيد على عدم سًر

ً.إلارهاب" على هذه الحركات في مواطن مختلفة

ً.الاحتالل حق تقرير املصير، حركات التحرر الوطني، املقاومة، إلارهاب. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This paper discusses the basis for differentiating between terrorism and resistance according to the rules of international 

humanitarian law. Although international jurisprudence did not specifically specify a comprehensive and unified prohibition 

to distinguish between legitimate militant resistance for freedom and self-determination, and between blind terrorism and 

the use of illegal force: the fundamental difference between them is revealed unequivocally in the folds of the texts of 

international law that have exalted the importance of The principle of self-determination and the right of peoples to self-

determination. It is not right to confuse those who fight for liberation from foreign occupation, and blind terrorism for 

ideological, racial or ethnic goals, reasons and motives. Which makes it a violation of the basic rules of human behavior, and 

contrary to divine laws and international legitimacy, as it transgresses human rights. On the other hand, public international 

law, in its various branches, was concerned with establishing the legal status of national liberation movements struggling for 

the independence of their countries, as protected by international humanitarian law. The United Nations was keen to 

emphasize that “combating terrorism” measures do not apply to these movements in different places. 

Keywords: Right to self-determination, national liberation movements, resistance, terrorism. Occupation. 
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 مقدمة:

إن الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومختلف العهود واملواثيق الدولية التي تؤكد حق التحرر 

 للشعوب الخاضعة 
ً
 أصيال

ً
(، إنما يوفر إلاطار 91، ص5002)الهواس،  لالحتاللالوطني وتقرير املصير باعتباره حقا

القانوني واملسوغ ألاخالقي وإلانساني الضروري لعمل حركات التحرر الوطني بمختلف الوسائل وألادوات التي تتفق 

العدوان، وتحقيق الكرامة إلانسانية،  لغايات ردوأحكام القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان، 

ال يدع مجاال للشك أن هذا ال يتأتى دون حسن استغالل موازين القوى  اتضح بماعي لإلنسان. وقد كحق طبي

، واختيار ألاساليب ألانجع في النضال، وفق ما تقتضيه املصلحة الوطنية في كل مرحلة من مراحلها، وبما الاستراتيجية

 وًنأن القانعدالة الناجزة. وهنا ال بد من إلاشارة إلى يحشد الدعم الدولي الالزم إلحقاقها ألنها تجسد مبادئ جوهرية لل

، 5002دوبوي،)، باعتبارها قاعدة آمرة . رتقرير املصيالدولي ال يسمح للدول بإبرام اتفاقات تتعارض مع الحق في 

 ً(666ص

الانسان. )  وهو ألامر ذاته ينطبق على القوة إلالزامية لقواعد القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوًق

 (26، ص5002املخزومي،

تتمتع بوظائف متعددة أبرزها حفظ ألامن والسلم الدوليين  املتحدة التيفي الواقع يعود معالجة هذا ألامر إلى ألامم 

، الجبوري) املتحدة.من خالل الوسائل السلمية، أو بالتدابير والجزاءات العسكرية وفقا للفصل السابع من ميثاق ألامم 

( ولقد أوردت ألامم املتحدة مجموعة من القرارات التي تحث الدول على الالتزام باملبادئ والقواعد 51-52 ، ص5095

 ( 901 -909، ص 5095)املبيضين،  العامة للقانون الدولي، بل كرست مبدأ حظر اللجوء إلى القوة.

رهابية مبيية على أفكار مشوهة لتحقيق من زاوية أخرى، وغير خاف على أحد أن ألاساليب البشعة املتبعة باألعمال إلًا

أهدافا سياسية من خالل بث الرعب والخوف والفزع بين أوساط الجمهور بالتهديد والوعيد واستخدام العنف، سواء 

مخالفين بذلك كافة الشرائع السماوية  وكالئهم،بشكل فردي أو حزبي أو سلطة حاكمة، من تلقاء أنفسهم أو بواسطة 

 .( 96، ص 5055نين. )خلوق، وألاعراف والقوا

وألامن وألامان، وهو مختلف  الاستقراًرفاإلرهاب ينم عن حالة ضعف لدى جهات منظمة هدفه سياس ي بامتياز لزعزة 

تماما عن الحرب وعن مقاومة الظلم والاستعمار كون الهدف واضح في هذا ألاخير بدون غدر او ظلم أو اعتداء على 

أبرياء مدنيين أو أهداف مدنية نزوال عند قوله تعالى" ومن فتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فال يسرف في القتل 

هللا العظيم. وقوله أيضا" من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في ألارض فكأنما قتل الناس جميعا".  إنه كان مظلوما" صدق

 ( 936-952ص  ، ص5001ربيع، ًو ،الفتالوًي )سهيل
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 شكالية الدراسة:إ

ركات حكيف يمكن أن نميز ما بين أنشطة  الش يء الذي يدفعنا إلى صياغة إلاشكالية التالية، من خالل السؤال التالي: 

ًوما هي املعايير التي يرتكز عليها التمييز؟  التحرر الوطني املشروعة وما بين ألاعمال إلارهابية املجرمة قانونا؟

ِّعة 
َتَفر 

ُ
ُل مشكلة البحث؛ ال بد من السعي لإلجابة عن ألاسئلة التالية امل ِّ

 
ولإلجابة عن هذا السؤال ألاساس ي الذي ُيمث

ًعنه:

 متطلبات النجاعة القانونية لفرض حق تقرير املصير في  التحرر توفير وتوظيف إلى أي مدى تستطيع حركات

 إطار ما تفرضه مقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية للحصول على التحرر والاستقالل الوطنيين؟

 ن أن تتحول ممك هل اللجوء الى القوة بوصفها وسيلة ملمارسة حق تقرير املصير والوصول الى الاستقالل الوطني

 إلى أفعال غير مشروعة؟

 هل أشار القانون الدولي إلانساني إلى إلارهاب تحديدا؟ 

 وم إلارهاب في الاتفاقيات الدولية؟ههل تم تحديد تعريف دقيق وشامل ومتفق عليه ملف 

 :فرضية الدراسة

النضال القانوني لحركات التحرر الوطني بأساليب متعددة حسب ما تقتضية املصلحة فيما تفترض الدراسة بأن  

قواعد ومبادئ القانون الدولي والقيم إلانسانية، تعد قوة أساسية ال غنى عنه إلنجاز وفق وقرارات القيادة الوطنية 

عند ممارستها ألاساس الشرعي  التحرر، ألنها تصب في إطار مقاومة تعمل على تأكيد عدالة النضال التحرري، وتوفًر

يقاتل  في حين ال يستقيم الخلط بين من أهداف التحرر والاستقالل الوطنيين وتؤكد عدالتهما. املصير وتخدملحق تقرير 

في سبيل التحرر من الاحتالل ألاجنبي بما يتفق وأحكام القانون الدولي إلانساني، وبين إلارهاب ألاعمى ألهداف وأسباب 

 يولوجية أو عنصرية أو عرقية.ودوافع إيد

 أهداف الدراسـة:

فق ًوفيما بين أنشطة حركات التحرر الوطني املتسمة باملشروعية تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق 

قواعد القانون الدولي إلانساني. وبين إلارهاب ألاعمى واستخدام القوة غير املشروعة ألهداف وأسباب ودوافع 

ًإيديولوجية أو عنصرية أو عرقية. 

 أهمية الدراسـة:

 تستمد الدراسة الحالية أهميتها من ارتكازها على محورين أساسيين؛ املحور ألاول: وهو ما يتعلق بحيوية املوضوع

املواثيق افة كاملتعلق بأنشطة حركات التحرر الوطني املقاومة وفقا للنصوص القانونية املتبعة التي أكدت عليها كافة 

ادل ع  وألاعراف  والقواعد القانونية الدولية كونه  حق أصيل للشعوب املستضعفة التي ترزح تحت نير الاحتالل كونه
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عن حرمة وطنه وكرامته بما يمكنه من تحقيق  ذوالشذًوومشروع ويدخل  في نطاق  املشروعية بحق الدفاع عن النفس 

ون تتفق وأحكام قانون الحرب والقانفي التمييز بين املقاومة  التي أما املحور الثاني: فهو خاص  استقالله وسيادته، 

اما عن أعمال  حركات التحرر الوطني كون ألاعمال إلارهابية  تهدف إلى  إثارة املختلف تمو بين إلارهاب الدولي إلانساني 

ًالرعب والخوف  والذعر بين أوساط الجمهور والناس املوسومة باإلرهاب

وعلى ضوء ما سيق، ومن أجل الوقوف على كافة التفاصيل بدقة، فإننا سنلقي الضوء على املبادئ الناظمة ألعمال 

حرر وفقا ملبادئ وقواعد القانون الدولي ومن ثم نعرج على التمييز ما بين أعمالها وما بين إلارهاب وفقا تحركات ال

 للقانون: 

املواثيق وألاعراف والقواعد القانونية الدولية أن حق مقاومة كافة تؤكد : املقاومة وفقا للنصوص القانونية: أوال

الاحتالل هو حق أصيل للشعوب املستضعفة التي ترزح تحت نير الاحتالل: ذلك أن املقاومة فعل عادل ومشروع ) 

بحق الدفاع عن النفس والذوذ عن حرمة وطنه وكرامته بما  نطاق املشروعية. (  يدخل في 61، ص 5095الخفاجي، 

.( وبهذا املعنى تتكامل املقاومة بشتى أنواعها لتحقيق غايتها 61، 5092سادات، وسيادته: )يمكنه من تحقيق استقالله 

ً(91عماد، د.ن، ص )الاحتالل. بإنهاء  وأهدافها النبيلة

يزة للشعب املحتل وتشكل ألاساس املتين للحفاظ على الحقوق ألاصلية ومن هذا املنطلق تعتبر املقاومة السمة املم

واستقرار هذه الحقوق في أيدي أصحابها، فهي حاضرة ومالزمة للبشرية ملنع وصد جحافل العدو وللوقوف أمامه بقوة 

ة ظروف الواقعيالارادة واملعنوية العالية للدفاع عن حريته وكرامته بأدوات ودرجات مختلفة حسب طبيعة الحال وال

ً(25-20، صص5095املحيطة لغايات تكبيدة خسائر يجعل من احتالله مكلفا.) الخفجي، 

ومن تحصيل الحاصل، أن للشعوب تجارب عديدة في هذا املجال برئاسة حركات التحرر الوطني التي كانت تقود 

ألاخير  ها الوطني وباألخص خالل النصفاملسيرة النضالية بعدة اساليب نضالية تحررية لغايات تقرير مصيرها واستقالل

من القرن املاض ي، والتي ساهمت بجدية وبراعة في بروز الشخصية القانونية الدولية للشعوب املستعمرة، لغايات 

ً(36، ص9111تحقيق هدفها امليشود والنبيل لنيل استقاللها وسيادتها على كامل ترابها الوطني )عكاوي،

يب وتقنيات ووسائل رصينة وابداعات يسبقها تخطيط استراتيجي مبني على املصلحة وقد كانت لهذه الحركات اسال

بالدعم الخارجي مع بناء وكسب وتوسيع التحالفات مع ألاصدقاء  مشمولة وامكانياتها،الوطنية بما يتالئم مع ظروفها 

ى أنها كما أنه ال بد من التنويه إل والدول التي عانت من الاحتالل واستقلت فيما بعد مع حشد التأييد لقضيتها الوطنية.

على املصلحة الوطنية بعيدا عن التناقضات الفرعية  ما والثباتحد  الشعب إلىكانت ميسجمة مع كافة أطياف 

 واملعادالت الحزبية املحظورة باعتبارها من الضرورات الاستراتيجية لنجاح حركات التحرر التي ال تبيح املحظورات.

ً(92)عماد، د.ن، ص
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ما فيما يخص القرن العشرين، فكانت السمة املميزة له هو ألاثر  والدور الكبير لنضاالت الشعوب  ولحركات التحرر أ

في تطور القانون الدولي ، الذي أجاز لحركات التحرر بنصوص واضحة بحق تقرير املصير باملقاومة بشتى أنواعها بشرط 

يحمل أفراد املقاومة السالح علنا ، وأن يكون لهم قائد مسؤول ويعملون  رزها أنأبالالتزام بقواعد وقوانين الحرب والتي 

تحت امرته واشارة مميزة ، وأن يكون نشاطهم ضد  أهدافا عسكرية فقط ، وأن تكون جميع انشطتهم متفقة مع أحكام 

ً(. 22، ص5095وقوانين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.) الخفاجي، 

تقرير املصير في العديد من النصوص، حيث نص ميثاق  كفلت حقتجدر الاشارة إلى أن القانون واملواثيق الدولية ًو

العالقات الودية بين ألامم على أساس احترام املبدأ الذي يقض ي بالتسوية  ءإنما»على ( 5فقرة  9ألامم املتحدة )املادة 

.  "لسلم العاما ر مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير ألاخرى املالئمة لتعزيزفي الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقري

على "... احترام املبدأ الذي يقض ي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل  ( أيضا22)املادة  كما نص أيضا

ًمن ميثاق ألامم املتحدة( 22، وإلى املادة 5فقرة  9إلى املادة  )أنظًرمنها حق تقرير مصيرها". 

وفي نفس السياق، صدرت العديد من القرارات ألاممية التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى شرعية 

 9116عام  اكفاح حركات التحرر ومن ضمنها الفلسطييية والتي تم دعوتها من قبل الجمعية العامة للمشاركة في مداولته

ً(  35، ص 5092،)الوادراس يفيما يخص فضيتها، ومن ثم منحتها صفة املراقب، وهو ما شكل حييئذ اعترافا رسميا بها 

( 6الفقرة  9لحق املقاومة ضد الاحتالل عندما أشار )في املادة  9111ألاول لعام  البرتوكول إلاضافيوهذا ما أكد عليه 

اضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتالل ألاجنبي وضد ألانظمة العنصرية، " املنازعات املسلحة التي تن بأن

وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير املصير، كما كرسه ميثاق ألامم املتحدة وإلاعالن املتعلق بمبادئ القانون 

من البروتوكول  6ألاولى فقرة  )املادةة". الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقا مليثاق ألامم املتحد

واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة  9161آب أغسطس  95إلاضافي ألاول امللحق باتفاقية جنيف املعقودة في 

ًالدولية( 

الوطني  ًرولهذه إلاشارة أهميتها لكفالتها  حق املقاومة من أجل التحرر الوطني والاعتراف بالوضع القانوني لحركة التحًر

إلى أن  البروتوكول إلاضافي ألاول  كان فد شمل نضاالت الشعوب عندما أشار إلى  أيضا الفلسطيني، وال بد من الاشارة

أن تطبيق أحكام هذا البروتوكول ال يشمل فقط النزاعات التي تجمع بين "ألاطراف السامية املتعاقدة"، بل أيضا 

لتسلط الاستعماري والاحتالل ألاجنبي وضد ألانظمة العنصرية، وذلك في "املنازعات التي تناضل بها الشعوب ضد ا

ممارستها لحق الشعوب في تقرير املصير، كما كرسه ميثاق ألامم املتحدة وإلاعالن املتعلق بمبادئ القانون الدولي 

ر نزاع" التي كانت تقتصالخاصة بالعالقات الودية بين الدول طبقا مليثاق ألامم املتحدة". لذلك فإن عبارة "أطراف ال

، 5092) الوادراس ي،املصبر. تساوي مكانة الدول من أجل تقرير  التحرر ونضاالتهاعلى الدول سابقا، أصبحت لحركات 

ً(  35ص
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مكن تصريح فصائل حركات التحرر بأنها ملتزمة تماما بالقانون الدولي إلانساني لغايات الاستفادة من  من هذا املنطلق

ضافي ألاول، خاصة الفلسطييية بعد أن تمت ترقيتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، من البروتوكول إلًا 16أحكام املادة 

، عن 5096أبريل  99وإعالن املجلس الفدرالي السويسري، الجهة الوديعة التفاقيات جنيف ألاربع وبروتوكوالتها، في 

 في اتفاقيات جنيف ألاربع وبروتوكولها
ً
 ساميا

ً
ت إلاضافي ألاول، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم قبول فلسطين طرفا

 .9111من البروتوكول إلاضافي ألاول لعام ( 16املادة به فلسطين.) 

املتضمن إلعالن منح الشعوب والبلدان  9160الصادر في كانون ألاول عام  9692والواقع أن قرار الجمعية العامة "رقم 

واملرجع القانوني املعتمد للشعوب التي تسعى إلى الاستقالل الدستوري  ساساملستعمرة الحق في تقرير مصيرها"، شكل ألًا

 إلى جنب نص املادة ألاولى من العهدين الدوليين للحقوق املدنية والسياسية وللحقوق  والتحرر الوطنيين.
ً
وذلك جنبا

ًب في تقرير مصيرها.على إعطاء الحق لكل الشعًو 9166الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين في العام 

وقد كان من تحصيل الحاصل أن يتم التأكيد على حق الشعوب باملقاومة لغايات تقرير مصيرها، وذلك عبر "إلاعالن 

"، 9113حزيران 52-96الصادر عن املؤتمر العالمي لحقوق إلانسان الذي ُعقد في فينا بإشراف ألامم املتحدة ما بين 

 هذا املبدأ اًل الاستشارية بأنهذا املؤتمر. كما عَدت محكمة العدل الدولية في آرائها والذي أقرته الدول املشاركة في 

، وذلك في معرض تعرضها لقضايا "ناميبيا )في  همبدًؤبمكن الاتفاق على مخالفته باعتباره 
ً
 ملزما

ً
 دوليا

ً
حزيران  95قانونيا

ً( .665-660ص ص ،5093)طوران،  . ("9112حزيران  30( وتيمور الشرقية )في 9119

من ميثاق ألامم  29 )املادةمن ميثاق ألامم املتحدة.  29وقد أبان القانون الدولي شرعية أعمالها، كما وردفي املادة 

املتحدة.( فيما أفرد القانون الدولي حماية خاصة ألفراد هذه الحركات التي تقاوم من أجل التحرر، إضافة إلى حقهم في 

ً( 35، ص5001رجي تحت حماية القانون الدولي املعاصر. )عكاوي، تلقي املساعدات والدعم الخا

وعلى ضوء إلاجماع الذي يحظى به هذا املبدأ وتنامي الوعي السياس ي الحقوقي في العالم، لم ُيجرم القانون الدولي 

ً(  12-12ص ، ص5090الفتاح، املسلح، )جميع أنواع العنف 

ب ولحركات التحرر لغايات الاستقالل من املستعمر في حدود ما يسمح وإنما ميز بين ما هو مشروع التي تمنح للشعًو

به القانون التي تكفله الشرائع وألاعراف وتخضع عملياتها لقواعد القانون إلانساني، وبين ألاعمال إلارهابية املدانة التي 

 ،ص5001)الفتالوي،   أو الديانة.تستهدف ألاهداف املدنية واملدنيون بغض النظر عن الزمان واملكان أو الجيس أو اللون 

ً( 936-939، 11ص 

على ذلك، تستمد حركات التحرر مشروعيتها من مبدأ حق تقرير املصير ومن العهود الدولية، وهو  ذات ألامر  وتأسيسا

الذي يكفل للمقاوم عدة ضمانات قانونية وخصوصا إذا وقع في ألاسر، والتي أقرتها اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة 

أسرى الحرب،  ومنحته صفة أسير حرب، لكنها اشترطت فيه أربع صفات وهي : أولها أن يتبع "املقاوم لقيادة شخص ب

مسؤول، وثانيا أن يحمل إشارات تميزه عن بعد، وثالثا أن يحمل السالح بصورة علنية، وأما الشرط الرابع فهو أن يلتزم 
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اصر والشروط تمنعه وتحميه من املحاكمة عن التصرفات وألاعمال بأحكام القانون الدولي"، وإذا ما تحققت هذه العن

التي قام بها ضد املحتل: وعليه، يكون له حصانه وحماية دولية املقررة ألسير الحرب وفقا للقواعد املطبقة بقواعد 

ً( 936ص ، ص5001)الفتالوي،  .بالقانون الدولي إلانساني القانون الدولي  الخاصة باملنازعات املسلحة، املعرفة

وفي نفس السياق، ووفقا ملا ذكر آنفا، فإن ذلك يدخل في إطار حالة الضرورة والدفاع الشرعي، املحمي بنصوص ميثاق 

 مسلح على عدوان مسلح تتعرض له دولة ما، لذلك  29ألامم املتحدة )نص املادة 
ً
من امليثاق( والذي يعتبرها: " ردا

ً(  11-16ص ، ص5006، بن يونس) .غير مشروع هو الاحتالل" فاستخدام القوة مباح كرد فعل على عمل

والذي ُيعد من ألافعال غير املشروعة دوليا، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ضد سيادة دولة أخرى وسالمة 

ً .(335-339ص ، ص5099إقليمها واستقاللها السياس ي.  )الناصر، 

من ميثاق ألامم املتحدة(  65، 69، 31تحت اشرافه بموجب املواد كما يخول ملجلس ألامن التحرك لوقف العدوان 

 .(12-11ص ص ،5090) عبد الفتاح،   كونها تتنافى مع ميثاقها.

وعليه، أقرت املنظمة ألاممية بصفتها الحاضنة واملساندة لحقوق الشعوب املستعمرة في نضالها ضد املستعمر ألاجنبي، 

ً(953-996ص  ، ص5002، )شكرًي، 1والاستقالل بشرعية املقاومة للوصول إلى الحرية

وعالوة على ذلك، أجازت وطالبت الدول واملنظمات بتقديم كافة أشكال العون واملساعدة للشعوب املناضلة للتخلص  

ً( 266-263ص  ، ص5001، )محمود من املستعمر لغايات الاستقالل والتحرر منه.

ركات التحرر لغايات التحرر والاستقالل في القرن العشرين ساهمت ولعل من املفيد أن نؤكد بأن نضاالت الشعوب وح

بشكل فعال في تطوير مؤسسات تدعم تصفية الاستعمار، ونتاج ذلك تم  تطوير قواعد القانون الدولي، وكان لها ألاثر 

ها، ضمن أولويات إلايجابي في ظهور آراء واتجاهات في العالقات الدولية دعمت بتقديم احترام حقوق الانسان وجعله من

وإدانتها لكافة أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وتأكيدها لحق الشعوب لتقرير مصيرها وسيادتها على ثرواتها، وعلى 

                                                           
للبلدان والشاااااااااااعوب بشااااااااااأن منح الاسااااااااااتقالل  9160كانون أول ديساااااااااامبر  96الصااااااااااادر في  9296لقد جاء في الفقرة الثانية من قرار الجمعية العامة رقم 1

 قاملسااااااتعمرة بأنه " جميع الشاااااااعوب لها الحق في تقرير مصاااااايرها، ولها بمقتضااااااا ى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السااااااياسااااااا ي وتساااااااعى بحرية إلى تحقي

قمعية ساالحة أو التدابير الإنمائها الاقتصااادي والاجتماعي والثقافي" أما بالفقرة الرابعة من نفس القرار فقد نصاات " يوضااع حد لجميع أنواع ألاعمال امل

ار رقم ًراملوجهة ضااااااااد الشاااااااااعوب التابعة لتمكينها من املمارسااااااااة الحرة السااااااااالمية لحقها في الاسااااااااتقالل التام وتحترم ساااااااااالمة ترابطها الوطني"، وكذلك الق

ريمة بحيث تشااااكل خرقا مليثاق ألامم " بأن اسااااتمرار الاسااااتعمار بأي شااااكل من أشااااكاله ومظاهره ج 9110تشاااارين ألاول أكتوبر  95الصااااادر بتاري   5659

 لاملتحدة وإعالن منح الاساااااااااااتقالل للبلدان والشاااااااااااعوب املساااااااااااتعمرة وملبادئ القانون الدولي، وإن من حق الشاااااااااااعوب ألاصااااااااااايل في الكفاح بجميع الوساااااااااااائ

عضااااااااااااء أن تقدم إلى شاااااااااااعوب ألاقاليم ألًا الضااااااااااارورية التي في متناولها ضاااااااااااد الدول الاساااااااااااتعمارية التي تقمع تطلعها للحرية والاساااااااااااتقالل، وأن على الدوًل

ال يجب أن قاملسااتعمرة كل مساااعدة معنوية ومادية تحتاج إليها في كفاحها لنيل الحرية والاسااتقالل، وإن جميع املناضاالين ألاحرار الذين هم قيد الاعت

: علي يوساااااااااااف الشاااااااااااكري، إلارهاب الدولي في ظل " أنظر 9161يعاملوا وفقا لألحكام املتصااااااااااالة بذلك من اتفاقية جنيف الخاصاااااااااااة بأسااااااااااارى الحرب لعام 

 . 953-996ص  ، ص5002، القاهره، 9النظام العالمي الجديد، إيتراك للطبع واليشر والتوزيع، ط
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ضوء ما تقدم تم إنشاء منظمة املؤتمر الاسالمي والتي أسسته الدول إلاسالمية،  والذي عقد في أرض الرباط باململكة 

إلاثراء واملساهمة الفعالة في القضاء على كافة أشكال الاستعمار، واتخاذ ما يلزم من التدابير ، بهدف 9161املغربية عام 

لدعم السلم وألامن الدوليين، ومحاربة التمييز العنصري، وهذا ما تم اعتماده آنذاك، كما كان لها طابع املحافظة على 

ي في استرجاع أرضه واقامة دولته املستقلة.)عبد سالمة ألاماكن املقدسة لغايات الصمود ومساعدة الشعب الفلسطين

ً(.559،933ص  ص ،9126 ،رالناص

بادئ ذي بدء تقوم فكرة املقاومة بمواجة الجهات ألاجنبية في مناطق خارج ثانيا: في التمييز بين املقاومة وإلارهاب: 

نشاط التي تقوم به عناصر شعبية في مواجهة قوات احتاللية غارت على أرض الوطن ياملقابل هناك سيادتها القانونية 

، والهاي 9216مؤتمرات بروكسل عام ، وقد جرت مناقشات عديدة في العديد من املؤتمرات من ضمنها "بقصد احتالله

رب العاملية الثانية ". فيما أخذ هذا الفكر يتبلور بشكل شمولي في أعقاب الح 9161وجنيف عام 9101و 9211عامي 

بعد أن برز الفكر التحرري املناهض لالحتالل ألاجنبي، وظهور حركات تحررية تطالب باستقالل شعوبها، وبالتالي 

 أصبحت الشعوب تطالب بتقرير مصيرها في ظل وضع عالمي جديد ساهمت فيه ألامم املتحدة بامتياز بإرساء قواعده.

ً(.313-315ص ص ،5001)العباس ي،

وباملوازاة مع ترسي  حق املقاومة لالحتالل ألاجنبي بدأ الحديث عن الارهاب في الساحة الدولية كفعل جرمي مدان، 

تكفلت به معظم الدول للقضاء عليه، إال أن املفهومين برزت فيهما بعض الالتباسات وخلط متعمد وغير متعمد بين 

ًفيما يخص املقاومة والارهاب. املصطلحين، لكن الرؤية الحقيقية ظاهرة وجلية للعيان

وواقع الحال ما زال هناك اختالف ما بين املفكرين الجدد وجدل عميق حول تحديد مفهوم دقيق وشامل لتعريف 

قليمية بغض النظر عن الفكر السياس ي الارهاب، بالنظر إلى الصراعات والتجاذبات السياسية والفكرية الدولية وإلا

هم تحقيق كل طرف مصالحة ومكاسبه الخاصة وتوظيفه فعلى سبيل املثال ال للحصر وألايدلوجي لكل طرف، ومن امل

و جماعات سياسية او عرقية للتحايل أمثال، من املمكن توظيف محدد ملفهوم الارهاب بانتهاج سياسة محددة ضد أفراد 

ية قليمية والدولاملنظمات إلاالعنف. باملوازاة مع ذلك؛ نجد أن الاختالف حول تعريف إلارهاب على مستوى  الستخدام

ً(53ص، 9110)الحسيني، .وخاصة املنظمة ألاممية، هو باألساس انعكاٌس لتعارض املصالح بين الدوًل

ورغم الاختالفات  املطروحة حول إيجاد مفهوم موحد ودقيق "لإلرهاب"، نجد أن هناك العديد من التعاريف التي 

حكومية؛ فاالتفاقية العربية ملكافحة "إلارهاب" عرفته )الفقرة الثانية من تبيت بعضها مؤسسات دولية حكومية وغير 

ا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا ملشروع إجرامي  املادة ألاولى( على أنه: " كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أي 

تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، أو إلحاق فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو 

الضرر بالبيئة أو أحد املرافق وألامالك العامة أو الخاصة، أو احتاللها أو الاستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية 

ًمن  الاتفاقية العربية ملكافحة الارهاب( 5ف 9للخطر".)م
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ه تتصل في مكافحة الارهاب والعدوان التي تخل باألمن والسلم فإننا نجد أن من صالحيات املتحدة،أما ميثاق ألامم 

 (51، ص5092)الخلوقي، الدوليين، علما بأن ال وجود لنص صريح يحدد مفهوم إلارهاب.

إذن غير خاف على أحد أن أحد أساليب إلارهاب هو بث الرعب والخوف والفزع بين أوساط الجمهور بالتهديد والوعيد 

ق أهداف سياسية، سواء بشكل فردي أو حزبي أو سلطة حاكمة، من تلقاء أنفسهم أو بواسطة واستخدام العنف لتحقي

ً(96، ص5055وكالئهم، فكل ذلك غير شرعي ومخالف للقوانين املحلية والدولية )خلوق،

 لىإتحولت وتجدر إلاشارة إلى أن بعض املجموعات إلارهابية كانت تحمل شعارا شرعيا في بدايتها، لكنها سرعان ما 

ناصر ع يتم استغاللإرهابية نتيجة تأثرها بأفكار رجعية خاطئة مستندة على فتاوى مدفوعة ألاجر وألاهداف، وبالتالي 

قاسية وثقاقتهم العلمية بسيطة أو بتجنيد عناصر فتية بعد أبلسة عقولهم وعزلهم عن محيطهم حتى ال ظروفهم 

ً( 22، ص5055يشعرون بأي ندم على أفعالهم الجرمية وغير إلانسانية، )مهدي، 

ات دوعليه يقع على عاتق الجميع من ذوي الاختصاص محاربة تحريف النصوص ألاصلية وخاصة الدييية منها باجتها

واستيباطات وأفكار سوداوية شيطانية يائسة خاطئة من قبل البعض، نتيجة خصومات سياسية أو دييية أو عرقية، 

لذلك يجب تعزيز القيم إلانسانية املبيية على ركائز التعايش السلمي والتسامح وتوظيفها بالشكل السليم ووئد الفتن، 

ً(26، ص5055)مهدي،  وبناء مجتمع قائم على العدل وإلانصاف.

والواقع أن املجتمع الدولي كان قد بذل جهودا مضيية ملواجهة إلارهاب والتي أسفرت منذ أن طرح املوضوع أمام عصبة 

، إلى االخروج باستيتاج بأن الاحتالل هو أحد أهم دوافع أعمال املقاومة التي يسميها بعض املستعمرون 9131ألامم عام 

ً(96، ص 5001/5090باإلرهاب )آلاغا، 

معياري وموضوعي مختلفان تماما في  بأسلوبأما فيما يخص املنظمة ألاممية فقد ميزت ما بين املقاومة والارهاب  

وطنية تيشأ في ألاقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية  تحركا»بأنها الاهداف واملقاصد والدوافع فاملقاومة تعرف 

 من أجل الحصول على تقرير املصير"؛ )سعد هللا، أو الخاضعة لالحتالل أو العنصرية وتقود كفا
ً
ً (333، ص 9126حا

في حين أن إلارهاب يحدث في ألاغلب ألسباب ال عالقة لها بالتحرر والاستقالل، ويستخدم الترويع والذعر ويستهدف 

ًالتحرر الوطني. دول لغايات وألسباب بعيدة عن أهداف حركات املدنيين من قبل أفراد أو جماعات متطرفة أو أنظمة أو

ولقد استخدم مصطلح إلارهاب من قبل الفقه الدولي في عدة مواضيع متفرقة، ففي البداية كان يطلق على إلاجراءات 

د على ح التي تتخذها نظم الحكم الاستبدادية ضد املواطنين، أو العنف الشديد املمارس من قبل الدول أو ألافراد

و العنف املمارس ضد ألاقليات، أو أعمال العنف التي يرتكبها أخرى، أضد  سواء، أو العنف املمارس من قبل دولة

ً(50، ص9116)عبد العال، .ألافراد في صراعهم ضد السلطة



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 181 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 شامال وموحدا للتميز بين املقاومة املشروعة من أجل 
ً
 مانعا

ً
وال مناص من  القول بأن الفقه الدولي لم يحدد تحديدا

اب غير املشروع: إال أن الفرق ألاساس ي والجوهري بينهما يستشف بما ال يدع ماال للشك الحرية والاستقالل، وبين إلاره

في ثنايا نصوص القانون الدولي التي أعلت من شأن مبدأ حق الشعوب في الحرية والاستقالل من الاستعمار ألاجنبي: إذ 

رهاب تفق وأحكام القانون الدولي، وبين إلًاال يستقيم الخلط بين من يقاتل في سبيل التحرر من الاحتالل ألاجنبي بما ي

ألاعمى ألهداف وأسباب ودوافع إيديولوجية أو عنصرية أو عرقية..، وإال كانت كل حركات التحرر الوطني في إفريقيا 

، 9110، د.م،  9122 -9191وأمريكا الالتييية وآسيا مدانة بتهمة إلارهاب. )فلسطين ميشأ القضية الفلسطييية وتطورها 

ً(5099-501 ص ص

نشاط شعبي يمارس القوة ضد قوى أجنبية محتلة بدافع وطني هو لذا ال بد من التأكيد على أن املقاومة الشعبية 

مختلفة تتفق وأحكام قانون الحرب والقانون الدولي  بأساليب( 55-2ص  ، ص9116ونبيل هو تحرير ألارض: )عامر، 

، 9116)عامر،  .باإلرهابشوائية التي تثير الرعب والخوف املوسومة إلانساني وهي مختلفة تماما عن أعمال العنف الع

 (62-69ص ص

إن  ما يميز حركات املقاومة عن الارهاب هو أن املقاومة تقاوم في حدود ألاقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية 

باعتبارها مصلحة عليا للجماهير  (2-1ص  ، ص2010لتقود معركة التحرر والاستقالل لتكوين دولة ذات سيادة.  )آلاغا، 

( لذلك من البديهي 962-966، و 59-92ص  ، ص9113)الكيالي،  .وللوطن صاحبة املصلحة ألاولى في تشكل حالة الثورة

 ما تظل بحاجة إلى الدعم الشعبي بجميع فئاته، لغايات الاستمرارية،
ً
أما الارهاب فهو أعمى وال حدود  أن املقاومة عادة

ً( 965-921ص ، ص5092)حوحو،  ن كل فئات وشرائح املجتمع السوي.له ومحارب م

وتجدر إلاشارة إلى ان القانون الدولي إلانساني وقواعد الحرب لها قيم إنسانية ال يجوز تجاوزها، كالتظاهر من قبل 

اشارات  يستعمل املقاتل بأنه عاجز عن القتال ويرغب بتسليم نفسه وعند اقتراب الطرف آلاخر  يباغته بالقتل، أو أن

خاصة للهالل ألاحمر أو الصليب ألاحمر أو أية إشارة ملنظمة دولية إنسانية لحماية مقراته العسكرية، أو من أجل مرور 

عرباته العسكرية، أو القيام بعمليات من خالل عربات تحمل هذه إلاشارات، أو استغالل وقت الهدنه، أو عند إجراء 

داء على الجرحى وألاسرى واملرض ى أو خالل إعطاء الفرصة للطرف تالقتال، أو الاع عملية املفاوضات يمارس عمليات

مالبس غير عسكرية لغايات  بارتداءآلاخر لنقل جرحاهم وموتاهم من ساحات القتال والانقضاض عليهم وقتلهم، أو 

ة معطي هذه ألاوامر بأعمال الجوسسة، فكل هذه الخدع غير مشروعة وتعرض فاعليها والقاد للقيامجمع معلومات 

للمسؤولية الجنائية كونها تعد من جرائم الحرب، وبالتالي ال تشملهم الحماية الانسانية في حالة القبض عليهم.) 

ً( 902-906ص ، ص5001وربيع،  ، الفتالوًي

بااللتزام التام الخاص بحماية السكان  29من املادة  5 في الفقرة 9111ول لعام وفي هذا إلاطار أشار البروتوكول ألًا

ت على  يجوز ان يكون السكان املدنيون  نه "الأاملدنيين ضد الاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، حيث نص 

 للهجوم. 
ً
 الى بث ال بصفتهم هذه وكذا الاشخاص املدنيون محال

ً
عر ذوتحظر اعمال العنف او التهديد به الرامية اساسا
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بين السكان املدنيين". وهذا النص يؤكد بشكل واضح بأن الاعمال والوسائل املستخدمة لبست مفتوحة على مصراعبها 

ً( 9111من البروتوكول الاول لعام  5ف 29وأن إرهاب املدنيين  مخالفا لقوانين الحرب .)م

لقذائف واملواد ووسائل القتال التي من "استخدام الاسلحة وا 32في املادة  9111كما حظر البروتوكول الاول لعام 

وحظر ألامر بعدم  من ذات البرتوكول، " 31شأنها احداث اصابات او آالم ال مبرر لها"، وحظر الغدر بموجب نص املادة 

 60بموجب نص املادة  .أو تهديد الخصم بذلك, أو إدارة ألاعمال العدائية على هذا ألاساس" .إبقاء أحد على قيد الحياة

ً(    9111، من البروتوكول الاول لعام 60، م 31، م  32) م ذات البرتوكول.من 

ًوالتي نصت على أنه 9161وهنا البد من إلاشارة إلى املادة الثالثة من اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

طراف السامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن حد ألًاأاض ي أًر"في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في 

ً:حكام التاليةألًا أدنىيطبق كحد 

فراد القوات املسلحة الذين القوا عنهم أعمال العدائية، بمن فيهم الاشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في ألًا .9

و ألي سبب آخر، يعاملون في جميع أو الاحتجاز أو الجرح أسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب املرض أ

ي أ وأو الثروة أو املولد أو الجيس أو املعتقد أو اللون أ ي تمييز ضار يقوم على العنصًرأحوال معاملة انسانية، دون ألًا

ًمعيار مماثل آخر.

ًًًًًًًيب. التعذالاعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله والتشويه واملعاملة القاسية ًو أ.

اصدار  بالكرامة. د  ةوإلاحاطالاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الاخص املعاملة املهينة   .خذ الرهائن، جأ  .ب ً

، وتكفل جميع الضمانات أجراء محاكمة سابقة إألاحكام وتنفيذ العقوبات دون 
ً
 قانونيا

ً
لة تشكيال

 
مام محكمة مشك

ًالالزمة في نظر الشعوب املتمدنة. 

ن تعرض أر، حمويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب ألًاًيجمع الجرحى واملرض ى ويعتنى بهم.  ًً.5

كام حك عن طريق اتفاقيات خاصة، على تنفيذ كل ألًان تعمل فوق ذلأطراف النزاع أطراف النزاع. وعلى أخدماتها على 

حكام املتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني ألطراف النزاع". و بعضها. وليس في تطبيق ألًاأخرى من هذه الاتفاقية ألًا

ً( 9161)املادة الثالثة من اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

ون في قبضة العدو اثناء القتال، لذلك يتوجب معاملتهم وكذلك ألامر فيما يتعلق بموضوع أسرى الحرب الذين يقع

من هذه الاتفاقية ما يلي: "يجب  93على ذلك في املادة  9161معاملة إنسانية، فقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 مشروع همال غيًرإ أو ي فعلأتقترف الدولة الحاجزة  أن الحرب معاملة انسانية في جميع الاوقات. ويحظًر أسرًيمعاملة 

 لهذه الاتفاقية. وعلى ألًاأيسبب موت 
ً
 جسيما

ً
سير حرب أي أخص، ال يجوز تعريض سير في عهدتها، ويعتبر ذلك انتهاكا

و ال يكون في أاملعني  لألسيًري نوع كان مما ال تبرره املعالجة الطبية أو العلمية من أو التجارب الطبية أللتشويه البدني 
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 و التهديد، وضدأعمال العنف أخص ضد جميع وقات، وعلى ألًاالحرب في جميع ألًا أسرًيمصلحته. وباملثل يجب حماية 

التي جاء فيها: "ألسرى الحرب  96سرى الحرب". وكذلك املادة أالسباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من 

ت الاتفاقية الفئات املشمولة وقد حددت املادة الرابعة من ذا  ."حوالحق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع ألًا

ً(9161، من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 96، م93)م سرى الحرب.أب

وعليه ال مناص من القول بأنه في حالة مخالفة لهذه الاحكام والشروط القانونية سالفة الذكر تتحول ألاعمال 

انية املعاقب عليها في نظام روما املشروعة إلى غير مشروعة ومن املمكن أن تتصف بجرائم حرب وجرائم ضد إلانس

ًألاساس ي ملحكمة الجنايات الدولية والتي ال تسقط بالتقادم.

امللتزمة  مقصدها وخصوصاوالواقع ومن تحصيل الحاصل أن ألاهداف النبيلة لحركات املقاومة التحررية وسمو 

بقوانين الحرب وبالقانون الدولي الانساني كانت وال تزال محط اسناد وتعاطف من قبل الدول والشعوب وهذا ما يميزها 

 عن ظاهرة إلارهاب الدولي، كون الاستعمار والاستيطان هما السبب الرئيس ي في وجود املقاومة والكفاح لغايات التحرر.

ً،الفتالوًي)

 (963-921ص ، ص5001وربيع،  

الدولية تدين كافة ألاعمال الارهابية التي تستهدف املدنيين، والتي هي بعيدة كل البعد  أن الشرعيةوتجدر الاشارة، إلى 

( فيما تناولت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 21-26ص  ، ص5095.  )الخفاجي، 1عن املقاومة الوطنية التحررية الشعبية

كما  .تحظر العقوبات الجماعية وباملثل جميع تدابير التهديد أو إلارهاب" اب بما يلي "مصطلح الاره 33في مادتها  9161

( منه "أعمال إلارهاب ضد ألاشخاص الذين ال يشتركون بصورة 6في )املادة  9111حظر البروتوكول إلاضافي الثاني لعام 

من  6، م9161من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  33مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في ألاعمال العدائية". )م

ً(9111البرتوكول إلاضافي الثاني لعام 

 لقواعد القانون الدولي طاملا تستهدف تصفية الاستعمار. وهو في وبذلك 
ً
 منافيا

ً
لحقيقة ايتضح أن املقاومة ليست أمرا

ٍّه
قر 

ُ
مواثيق املنظمة ألاممية ذاتها منذ إحداثها؛ إذ إن املقاومة والكفاح ضد الاستعمار ألاجنبي يصنف بموجب القانون  ت

                                                           
 حاالت الكفاح بمختلف الوسااااائل ب1

ً
ي ذلك الكفاح ف ماكما نصااات الاتفاقية العربية ملكافحة الارهاب بفقرتها ألاولى من املادة الثانية بأنه "ال يعد إرهابا

من امليثاق ألافريقي لحقوق إلانسااااااااان والشااااااااعوب على  50املساااااااالح ضااااااااد الاحتالل ألاجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير املصااااااااير"، كما نصاااااااات املادة 

بحرية  ن يحددمشااااااااروعية املقاومة والكفاح املساااااااالح التي تتبعه، "فلكل شااااااااعب الحق في الوجود ولكل شااااااااعب حق مطلق وثابت في تقرير مصاااااااايره، وله أ

رادته" وكذلك " للشعوب املستعمرة واملقهورة الحق في إووضاعه الساياسا ي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض 

دول  املساااااعدات من تحرير نفساااها من اغالل الساااايطرة باللجوء إلى كافة الوساااائل التي يعترف بها الجميع"، " ولجميع الشااااعوب الحق في الحصاااول على

ية ساااااااواء كانت ساااااااياساااااااية أم اقتصاااااااادية أم ثقافية"، للمزيد أنظر: ساااااااامي الخفاجي، بألاطراف في هذا امليثاق في نضاااااااالها التحرري ضاااااااد السااااااايطرة ألاجن

 .. 21-26الاحتالل ألامريكي ومستقبل العراق، مرجع سابق، صص
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، والبروتوكول إلاضافي ألاول لعام 9161تنظمها اتفاقيات جنيف ألاربع لعام  الدولي إلانساني على أنه بمثابة حرب دولية

ً(630-651ص  ، ص5095)دقماق،  ، والتي تؤكد حق املقاومة بالحماية والاستفادة من قواعد الحرب إلانسانية.9111

وب لالحتالل بأي أداة الشع جعل مقاومةوهذا ما أيدته النظرية الحديثة للقانون الدولي للنزاعات املسلحة، الذي 

رهاب، إلًا)تقرير استراتيجي ملركز دراسات الشرق ألاوسط ملفهوم  متاحة تتفق وأحكام القانون الدولي أمرا مشروعا .

ً(29 -12ص  ، ص5003

وهكذا، فإن الثورات الشعبية غير املنظمة التي تيتفض في وجه العدو دفاعا عن كرامتها ووطنها ال يمكن وصف أعمالها 

ا غير مشروعة أو أنها ترتكب جرائم حرب ما دامت ملتزمة بقواعد القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية ذات بأنه

، بشأن معاملة أسرى الحرب أسوة 9161الصلة، وهذا ما أكدت عليه املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

ً( 22-23ص ، ص5003إلارهاب، الشرق ألاوسط ملفهوم استراتيجي ملركز دراسات  )تقريًر. 1بحركات التحرًر

 غير مشروع في نظر القانون الدولي املعاصر، ووجود قواته  أن الاحتاللومن زاوية أخرى، ال بد من التأكيد على 
ً
أمرا

القيم  ئعلى أرض الغير بالقوة، يعطي الحق واملشروعية للشعوب الرازخة تحته في املقاومة والثورة بشرط الالتزام بمباد

 (600، ص5001العباس ي، ) الحرب.إلانسانية وبقواعد وقوانين 

عندما  )في املادة ألاولى( املحاربين بوصف دقيق 1907زمن زاوية أخرى في نفس السياق عرفت اتفاقية الهاي لعام 

 على أفراد امليليشيات والوحدات 
ً
رأت أن "قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها ال تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضا

ًاملتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية: 

 أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرؤوسيه. .1

 أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.  .2

.أن  .3
ً
 تحمل ألاسلحة علنا

أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها في البلدان التي تقوم امليليشيات أو الوحدات املتطوعة فيها مقام  .4

 منه تدرج في فئة الجيش
ً
 (9101من القسم ألاول من اتفاقية الهاي لعام  9)م ".الجيش، أو تشكل جزءا

                                                           
ضية إلارهاب الدولي، أعمال املقاومة ضد املحتل واملستعمر وأكدت على ذلك في قراراها رقم إن الجمعية العامة قد استثنت في توصياتها عند مناقشة ق1

بأن "نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية وألاجنبية وألانظمة العنصرية في سبيل تحقيق حقها في تقرير املصير 9113لعام  3903

 مع مبادئ 
ً
 وألانظمة القانون الدولي، وأن أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية وألاجنبيةوالاستقالل هو نضال شرعي ويتفق تماما

 على السلم العنصرية هي 
ً
مخالفة مليثاق ألامم املتحدة وإلعالن مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول، وتشكل خطرا

-23 ص راتيجي ملركز دراسات الشرق ألاوسط ملفهوم إلارهاب وحق الشعب الفلسطيني في املقاومة، مرجع سابق، صوألامن الدوليين". أنظر: التقرير الاست

22 . 
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د نصت على أن "سكان ألاراض ي غير املحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أما املادة الثانية من ذات الاتفاقية فق

أنفسهم عند اقتراب العدو، وذلك من أجل مقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت الكافي لتشكيل وحدات 

 ألحكام املادة
ً
 وأن يراعوا قوانين الحرب  ، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا9مسلحة نظامية طبقا

ً
السالح علنا

جاءت املادة الثالثة من ذات الاتفاقية لتنص على أنه" تتألف القوات املسلحة ألطراف النزاع من مقاتلين  موأعرافه". ث

، من القسم 3-5وغير ومقاتلين، ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو" ) م

ً(9101اتفاقية الهاي لعام ألاول من 

وعليه أفرد القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان حماية خاصة للسكان املدنيين في النزاعات 

املسلحة، وفرق وميز بين املقاتلين وغير املقاتلين الذين ال يسهمون وال يشتركون في ألاعمال القتالية كاألطباء والصيادلة 

ساعي البريد ورجال الدين، وحتى املقاتلين يجب اتباع قواعد خاصة فيما بينهم بحيث يمنع استخدام  العسكريين أًو

سالح غير مشروع تجاه بعضهم البعض، والقصف العشوائي وتجنيد ألاطفال وإال تعرضوا للمسؤولية الجنائية. 

ً(991-992ص  ص ،5091)الشاللده، 

التي تستهدف املدنيين وقدسية الحق في الحياة جراء اعتداء إرهابي إجرامي وباملقابل فإن العمليات املنظمة الجرمية 

ذو طبيعة تكفيرية ينهي حياة أبرياء، ال يمكن للعقل البشري استياعبه فهو عمل جبان ومدان من قبل كافة الشرائع 

ة يجب محاربته بكاف وألاعراف والصكوك املحلية والدولية، وال يمكن وصفه بأي حال بانه عمل وطني بطولي، وإنما

ً(921-922ص ، ص5001، واملوس ى ،الطرق والوسائل ومحاكمة مقترفيه ومن يقف خلفهم )علوان

وال مناص من القول أن جل ألاعمال بغض النظر عن مقترفيها يجب أن تتسم باملشروعية وأن ال تخرج عن سياقها 

مرتكبيها القانون في حال ارتكابهم جرائم ضد  السليم، وإال سيتم وصفها بأنها جرمية وغير شرعية، وسيطبق على

املنصوص عليها في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والتي ال تسقط أو جرائم حرب أو الجرائم ألاخرى إلانسانية 

ن مبالتقادم كونها تهدد السلم وألامن الدوليين، ولذلك يجب على الدول  وضع حد  ملرتكبي هذه الجرائم وعدم إفالتهم 

العقاب عبر محاكمتهم في القضاء الوطني، وإال كان مصيرهم في قبضة املحكمة الجنائية الدولية. )ديباجة نظام روما 

 ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية(

 وخالصة القول، ال بد من الاشارة بما ورد في القرآن والسنة، قال تعالى" 
َ

 َوال
ً
ة

َّ
اف

َ
مِّ ك

ْ
ل ِّ

ي الس  وا فِّ
ُ
ل
ُ
يَن آَمُنوا اْدخ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
يا أ

يٌن" سورة البقرة آية  ْم َعُدوٌّ ُمبِّ
ُ
ك

َ
ُه ل نَّ انِّ إِّ

َ
ْيط

َّ
َواتِّ الش

ُ
ط

ُ
ُعوا خ بِّ

َّ
ت
َ
ةِّ . وقوله: 502ت

َ
ظ ْوعِّ

َ ْ
َمةِّ َوامل

ْ
ك حِّ

ْ
ال َك بِّ

 
يلِّ َربِّ ى َسبِّ

َ
ل ")اْدُع إِّ

ً
َّ
ال ُهْم بِّ

ْ
ل َحَسَنةِّ َوَجادِّ

ْ
 وال ال

ً
ْحَسُن"  ومن أقوال رسول هللا عليه أفضل السالم "ال تقتلوا وليدا

َ
َي أ ي هِّ ً امرأةتِّ

ً
 وال وال كبيرا

 بصومعة"  وكذلك ألامر بوصية ابو بكر الصديق الذي قال 
ً
 وال منعزال

ً
" أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها فانيا

وال تقتلوا طفال صغيرا وال شيخا كبيرا وال امرأة وال تعقروا نخال وال تحرقوه عني:  ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا 

وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرا إال ملأكل، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
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ان الطعام، فإذا أكلتم منها فاذكروا فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألًو

ًاسم هللا عليه." 

 :خاتمة

والواقع أن مقتضيات التوجه للقانون وللشرعية الدولية فيما يخص املقاومة وإلارهاب، يفرض التعاطي مع ألامم 

وة أو القاملتحدة بمختلف مؤسساتها، وفي هذا إلاطار أورد ميثاق ألامم املتحدة قاعدة عامة تقض ي بتحريم استخدام 

( قيما تؤكد كافة  املواثيق والاتفاقيات الدولية   513-515، صص5099التهديد بها في العالقات الدولية، )فادي شديد، 

حق الدفاع الشرعي ضد املحتل،  وقد أجمع عمداء الفقه الدولي على عدم مشروعية احتالل أراض ي الغير بالقوة، 

لتأكيد  عليه في جل املناسبات القانونية حتى أصبح قاعدة آمرة ال يجوز فضال  على أن مبدأ تقرير املصير قد تم ا

فإن  ،. ووفقا للقانون الدولي أيضا9166الاتفاق على مخالفتها وخصوصا ميثاق ألامم املتحدة والعهدين الدوليين لعام 

لجميع جب محاربته من قبل اإلارهاب الدولي واملحلي املبني باألساس على أفكار مشوهة عنصرية شيطانية غير مشروع وي

توجب على الجميع بدون استثناء احترام منظومة القانون يبكل السيل القانونية املتاحة، لذلك من تحصيل الحاصل 

 الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان وقرارات الشرعية الدولية.

فشكل النضال الفلسطيني الحالي مثال  قد أما فيما يخص أسلوب املقاومة فيجب أن يحدد حسب ساحة النضال، 

حددته القيادة الفلسطييية الشرعية  باملقاومة الشعبية السلمية كونه ألاسلوب ألاقوى وألانجع في هذه املرحلة ، مع 

محاربتها لكافة ألاعمال إلارهابية بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إلهيا فلسطين ذات 

، فضال عن توظيف آليات مبادئ وقواعد القانون الدولي لصالح القضية الفلسطييية عبر انضمامها إلى العديد الصلة

من املنظمات الدولية وتوقيعها على العديد من الاتفاقيات واملواثيق الدولية من أجل بلورة جبهة تكتل عالمي داعم 

 :لنضالها التحرري بثقل وازن على املستوى الدولي

:عاملراجقائمة   

 9161اتفاقيات جنيف ألاربعة لعام  .9

 الاتفاقية العربية ملكافحة الارهاب. .5

 . 9101اتفاقية الهاي لعام  .3

، 1162املقاومة وإلارهاب في القانون الدولي العام، أطروحة دكتوراه، رقم  .(5090) . محمد حسانألاغا،  .6

 جامعة تونس املنار، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

 9161آب أغسطس  95امللحق باتفاقية جنيف املعقودة في  ا9111البروتوكول إلاضافي ألاول والثاني لعام  .2

 واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية.

دراسة تطبيقية مقارنة في  :حالة الضرورة في القانون الدولي العام املعاصر .( 2000)  .ايمان محمدبن يونس،  .6

 ليبيا.بمجلس الثقافة العام . طرابلس: حكام النظام الجماهيرًيضوء مبادئ وأ
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 في القانون الدولي إلانساني وتحدي إلارهاب املضادة لألفراد حظر ألالغام

The prohibition of anti-personnel mines in international humanitarian law and the 

challenge of terrorism 

 بكلية الحقوق/ جامعة القاض ي عياض، مراكش/املغربالقانون العام والعلوم السياسية : باحث في البشيرأبواله  د.

Dr.Elbachir Ouboullah: Researcher in public Law and political sicence at the faculty of Law /Cadi Ayad University of 

Marrakech  

 امللخص:

ول د نظرا لآلثار  إلانسانية والاقتصادية  والبيئية  الجسيمة التي يخلفها استخدام ألالغام املضادة لألفراد في العمليات العدائية  توصلت .

، والتي تشكل 7991ديسمبر  30ع "اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل ألالغام املضادة لألفراد وتدميرها" في العالم في أوتاوا إلى توقي

من منطلق أنها تصبوا إلى التحريم الشامل الستخدام أو تطوير أو تخزين ألالغام  أحد أهم الاتفاقيات املكونة للقانون الدولي إلانساني

ية، وقد  كان النضمام دول املعمورة لهذه الاتفاقية من خالل املصادقة عليها والالتزام بتنزيل بنودها  الدور املضادة لألفراد بصفة نهائ

بل والقطع مع استخدامها تدريجيا، غير أن حالة الفوض ى والعنف وإلارهاب التي  الكبير في توسيع نطاق التثقيف والتوعية بمخاطر ألالغام

يشارك في إشعال فتيلها  فاعلون مسلحون من غير الدول أعادت استعمال هذا السالح للواجهة، فأصبح ذلك يشهدها عاملنا املعاصر والتي 

ولية ديشكل أحد أهم تحديات الحماية إلانسانية التي يسعى القانون الدولي إلانساني لكفالتها  للمدنيين  في النزاعات املعاصرة. خاصة غير ال

 منها.

 .القانون الدولي إلانساني، الفاعلون غير الدوليين ،إلارهاب ،ألالغام املضادة لألفراد ،النزاعات الدولية :تاحيةالكلمات املف

Abstract : 

In view of the grave humanitarian, economic and environmental effects of the use of anti-personnel mines in hostilities, the 

countries of the world reached in Ottawa to sign the "Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and 

Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction" on December 03, 1997, which constitutes one of the most 

important agreements constituting international humanitarian law in terms of They aspire to comprehensively prohibit the 

use, development or stockpiling of anti-personnel mines once and for all, and the accession of the countries of the world to 

this convention by ratifying it and committing to downloading its provisions played a major role in expanding the scope of 

education and awareness of the dangers of mines and even cutting with their gradual use, but the state of chaos and violence 

The terrorism that our contemporary world is witnessing, and which non-state armed actors are participating in igniting, has 

re-used this weapon for the front, and this has become one of the most important humanitarian protection challenges that 

international humanitarian law seeks to ensure for civilians in contemporary conflicts. Especially non-international ones. 

Keywords: international conflicts, anti-personnel mines, international humanitarian law. 
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  : مقدمة

عد من الحق
ُ
، وفي سبيل ضمان الحماية الالزمة لإلنسان ائق الثابتة في الواقع إلانسانيال جدال في أن ظاهرة الصراع ت

أولى القانون الدولي إلانساني أهمية بالغة لقواعد استخدام القوة في الحروب والنزاعات، بحيث تم في نطاق هذا القانون 

قانون لتحديد طرق القتال وألاهداف التي ال ينبغي أن تنصب عليها أو تنالها العمليات العدائية،  وفي هذا السياق يحظر ا

الدولي إلانساني استخدام بعض ألاسلحة التي ال يسلم  إلانسان أو محيطه البيئي أو الحيواني من أضرارها البليغة 

 رضوان)واملستدامة كبعض  ألاسلحة البيولوجية وألاسلحة الكيماوية،أو ألاسلحة النووية  وكذا بعض ألاسلحة التقليدية 

( كاأللغام ألارضية املضادة لألفراد املحظورة بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل 30، ص 0373،

 .7991ديسمبر  30ألالغام املضادة لألفراد وتدميرها ،املعروفة اختصارا باتفاقية أوتاوا  املوقعة في 

منذ الحرب العاملية الثانية لدرجة اعتبارها من إن مشكلة ألالغام املضادة لألفراد ليست بالجديدة، فقد استعملت 

أعقد املشكالت إلانسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وألامنية على إلاطالق، إذ تحولت من مشكلة عسكرية إلى 

مليون  733( فعددها الذي خلفته الحرب العاملية الثانية  ال يقل عن 731، ص 0333كارثة إنسانية محققة ) محمود،

يعيشون في خوف دائم من فقدان حياتهم و أوصالهم  من الناس  بلد، مما يجعل املاليين 00لغم، منتشرة في أكثر من 

رسائل ألامين العام ملنظمة ألامم املتحدة بمناسبة اليوم العالمي ملكافحة ألالغام على الرابط: من جرائها ) أو سبل عيشهم

(www .Un .Org  أصبحت تسببها ألالغام عرفت اليوم تغيرات نوعية ال مثيل لها عما كان في ،  غير أن  ألاضرار التي

السابق، وذلك بسبب  استعمالها بطرق عشوائية خاصة في الحروب ألاهلية والصراعات الداخلية التي يشهدها عالم 

ون الدولي كا صارخا للقاناليوم، مما أصبح يشكل تهديدا أمنيا خطيرا خاصة على املدنيين، وكل هذا يؤكد أنها تشكل انتها

 (.60، ص 7993)أوبير،  إلانساني و بالذات القواعد العامة املنظمة للحرب

أصبحت ألالغام املضادة لألفراد من ألاسلحة الشائعة الاستعمال في مختلف بؤر التوتر في العالم،خاصة في حالة 

بب تفجر العنف داخل بعض البلدان التي أصبحت النزاعات غير الدولتية التي ازدادت حدتها في السنوات ألاخيرة، بس

ر مما شكل مرتعا النتشا تعيش على وقع مشاهد صراعية تسودها حالة من الفوض ى والالنظام والعنف والعنف املضاد،

إلارهاب ووفر بيئة لتفريخ تنظيمات إرهابية وجماعات ومليشيات مسلحة تعتبر نفسها غير مجبرة  البتة على احترام 

القانون الدولي إلانساني، وتظهر هذه املشكلة بوضوح في سوريا والعراق وليبيا واليمن، حيث تعمد املليشيات مقتضيات 

املسلحة والتنظيمات إلارهابية باستخدام هذا السالح بشكل عشوائي، في حروب املدن وفي املناطق املأهولة بالسكان، 

وسبب لتدمير سبل العيش وعرقلة جهود إعادة  لبنيات ألاساسية،مما ُيشكل مصدر تهديد لحياة املاليين من املدنيين ول

إلاعمار واستدامة الاستقرار، وكل هذا يناقض املبادئ ألاساسية وألاهداف الجوهرية التي يقوم عيها القانون الدولي 

 إلانساني.

 :أهداف البحث

 قانون الدولي إلانساني وقضايا نزعتهدف هذه الورقة للوقوف على موضوع تتقاطع فيه مقتضيات حقوق إلانسان وال 

السالح من خالل إثارة الانتباه ألهم التحديات التي يواجهها املنتظم الدولي في تفعيل قواعد القانون الدولي إلانساني في 

النزاعات املسلحة غير الدولية املعاصرة، مع استعراض آلاثار التي يخلفها  يجزئها املتعلق بحظر ألالغام املضادة لألفراد ف
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الاستمرار في استخدام هذا السالح الجبان من قبل التنظيمات إلارهابية واملليشيات املسلحة في مختلف بؤر التوثر في 

ك القرن العشرين تزيد من قائمة كل ربوع املعمورة،ألن آثار ألالغام تظل طويلة ألامد فبفعل هذا السالح مازالت معار 

 باإلصابات الجديدة.  07ضحاياها في القرن 

  :املفاهيم إلاجرائية للبحث

 :ئية له، وهي كالتاليفاهيم إلاجراالبد من تحديد املقبل الخوض في املوضوع 

هو فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية واملكتوبة إلى حماية ألاشخاص  :القانون الدولي إلانساني-

املتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجر عن ذلك النزاع من آالم، كما تهدف إلى حماية ألاموال التي ليست لها عالقة 

جوانب إلانسانية، وال يعنيها البحث في لإلهتمام بالمباشرة بالعمليات العسكرية، ومن تم فقواعده تهدف فحسب 

 شرعية ألاعمال العدائية.

عرفته اللجنة الدولية للصليب ألاحمر في أحد وثائقها بأنها مواجهة مسلحة طويلة تحدث  النزاع املسلح غير الدولي:-

ل ويجب أن تص بين قوات حكومية مسلحة أو أكثر أو بين الجماعات الناشئة على أرض دولة طرف )في إتفاقية جنيف(

 املواجهة إلى حد أدنى من مستوى الحدة، ويتعين أن تظهر ألاطراف املشاركة في النزاع حد أدنى من التنظيم.

من البروتوكول  30ورد تعريفه ضمن القانون الدولي التعاهدي في وثيقتين إثنتين،إذ عرفته املادة اللغم املضاد لألفراد: -

لغام وألاشراك الخداعية والنبائط ألاخرى املرفق بتتفاقية حظر أو تقييد إستخدام الثاني املتعلق بحظر استخدام ألا

كما يلي " ذخيرة موضوعة تحت أو على قرب  7993أسلحة تقليدية يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية ألاثر لعام 

بة"،والتعريف آلاخر ورد ألارض أو أية منطقة سطحية أخرى،ومصممة بحيث يفجرها وجود أو قرب مس شخص أو مرك

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل ألالغام املضادة لألفراد وتدميرها املعروفة باتفاقية أوتاوا من  30في املادة 

وهو " كل مصمم لإلنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبا منه أو عند ملسه له، ويؤذي إلى شل قدراته  7991لعام 

 و أكثر" .أو جرح أو قتل شخص أ

ما آثار الاستخدام العشوائي لأللغام املضادة لألفراد في الصراعات  :تتمحور حول التساؤالت التالية إشكالية البحث:

وما أوجه تناقض ذلك مع املبادئ ألاساسية وألاهداف الجوهرية التي يقوم ؟ املسلحة غير الدولية املعاصرة على املدنيين

وإلى أي حد ُيقوض إلارهاب الذي ُيمارسه الفاعلون املسلحون من غير الدول في مختلف   ؟إلانسانيعليها القانون الدولي 

 ؟بؤر التوثر  بلوغ حلم عالم خال من ألالغام

  الدراسة:فرضيات 

 التالية:الفرضيات  اختبار يمكن صياغة و  إلاشكالية،ملعالجة 

 املسلحين غير الدوليين يعوق صون السلم وألامن  تحدي استخدام ألالغام املضادة لألفراد من قبل الفاعلين

الدوليين، من منطلق كونه مصدر تهديد لحياة املاليين من املدنيين وسبب في عرقلة جهود التنمية والاستقرار وعودة 

 النازحين والالجئين إلى ديارهم في العديد من مناطق العالم.
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  والفصائل املسلحة ضد املدنيين باستخدام ألالغام املضادة يقوض إلارهاب الذي تمارسه التنظيمات إلارهابية

 لألفراد من فعالية قواعد القانون الدولي إلانساني التي تستهدف حماية املجتمع إلانساني بأسره.

  بلوغ هدف "عالم خال من ألالغام" يظل رهينا بتفعيل التدابير الكفيلة بنزع هذا سالح ألالغام، من تحدي

ل الراعية لهذه التنظيمات إلارهابية واملليشيات والجماعات املسلحة بالتوقف عن إمدادها بهذا خالل التزام الدو 

وكذا تراجعها عن تهريب تكنولوجيا تصنيع ألالغام لهذه الجماعات، ثم تكثيف عمليات نزع ألالغام في املناطق  السالح،

 امللوثة.

ت راسة بمنهج تحليلي إستقرائي للوقوف عند إلاشكاال لية الدتتوسل الورقة في سبيل مطارحة إشكا :املقاربة املنهجية

التي تعترض تطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني من طرف الفاعلين غير املسلحين في جزئها املتعلق بحظر ألالغام 

 املضادة لألفراد مع إستعراض سبل تجاوز هذا إلاشكاالتلبلوغ هدف "عالم خال من ألالغام"

   :طة الدراسةخ

للتفصيل في املوضوع، وتوضيحه بمنهجية تتناول كافة أبعاد إلاشكالية سنعتمد تصميما يتجاوب مع إلاشكاالت 

املعياري لحظر ألالغام املضادة لألفراد في إلاطار والرهانات التي يطرحها هذا املوضوع، حيث سنتناول في املحور ألاول 

القانون الدولي إلانساني على أن يتم في املحور الثاني التطرق ألثر إلارهاب في تقويض تفعيل قواعد حظر ألالغام املضادة 

 .سبل تحقيق عالم خال من ألالغام املضادة لألفرادبتستعراض  وننتهي في املحور الثالثلألفراد 

 املعياري لحظر ألالغام املضادة لألفراد في القانون الدولي إلانسانيإلاطار  ألاول:املحور 

يستمد القانون الدولي إلانساني أحكامه من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية املتعددة ألاطراف، والتي 

 رة من النظام العام الدولي، كماتتميز بطابع خاص يميزها عن غيرها من الاتفاقيات ألاخرى، فهي تشتمل على قواعد آم

( بحث ألاطراف املتحاربة على 90، ص 0339أنها ملزمة للكافة ألنها تستهدف حماية املجتمع الدولي بأسره)نجاة أحمد،

مراعاة املقتضيات إلانسانية أثناء النزاعات املسلحة، وقد صيغت هذه الاتفاقيات عبر مسار تاريخي طويل بدءا بتصريح 

،ثم مؤتمرات الهاي التي 7911في عام  وإعالن بروكسيل   7909فتصريح سانت بطرسبورغ لعام 7960ة باريس في سن

(، 73، ص 0373كونت ما يعرف "بقانون الهاي" الذي يعنى بالقواعد الواجب مراعاتها أثناء استخدام القوة) رضوان، 

الاتفاقيات الدولية التي كان هدفها أساسا  ليبدأ في البروز منذ مستهل النصف الثاني من القرن املاض ي مجموعة من

 حماية املدنيين أثناء الحرب والتي كونت ما سمي الحقا "بقانون جنيف"، وهي :

 (7919غشت  70) لتحسين حال الجرحى واملرض ى بالقوات املسلحة في امليدان إتفاقية جنيف ألاولى 

  (.7919غشت 70) املسلحة في البحارإتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرض ى وغرقى القوات 

 ( 7919غشت  70إتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.) 

 (.7919غشت 70) إتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية ألاشخاص املدنيين في وقت الحرب 

 (.7911يونيو 39) البرتكول إلاضافي ألاول إلتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية 
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 39) البرتكول إلاضافي الثاني إلتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا النزاعات املسلحة غير الدولية 

 (.7911يونيو

عديدة هي تمظهرات انتهاك استخدام ألالغام املضادة لألفراد لألحكام واملبادئ ألاساسية الواردة في الاتفاقيات والقوانين 

 نساني ومن ذلك مايلي:املكونة للقانون الدولي إلا

حظر استخدام ألاسلحة التي تكون ذات طابع يؤذي إلى إصابات مفرطة الضرر،أو معاناة ال موجب لها،  املبدأ ألاول : 

 ذيال 7909و الذي تم التنصيص عليه منذ إعالن بطرسبورغ لسنة    " مبدأ آلاالم التي ال مبرر لها"أو ما يصطلح عليه

مايلي" ملا كان تقدم املدينة يجب أن يؤذي إلى تخفيف ويالت الحروب بقدر إلامكان، وبما أن الغرض  جاء في ديباجته

الذي ترمي إليه الدول من الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو، وهو ما يتحقق بتخراج أكبر عدد من رجاله من 

تجعل موتهم حتميا،  يعتبر تعديا لهذا الغرض  القتال، فتن إستعمال أسلحة تزيد دون فائدة آالم هؤالء الرجال أو 

ها) ل، وألالغام البرية عموما تدخل ضمن ألاسلحة التي تسبب آالما مفرطة أو آالما الداعي ومخالفا ملبادئ إلانسانية"

يتعرضون إلصابات قاتلة أو تشوهات جسدية تؤذي إلى خلق آثار نفسية  (، فضحاياها غالبا ما731، ص 0333محمود،

ة على الفرد واملجتمع، فيتحول ألاشخاص املصابون بالعاهات واملعوقون جسديا وعقليا ونفسيا إلى أشخاص غير مدمر 

 قادرين على العمل والعطاء وعاجزين عن السير والحركة.

ألاثر  ةوجوب التمييز بين املدنيين واملقاتلين مع حظر مهاجمة املدنيين وتفادي استخدام ألاسلحة العشوائي املبدأ الثاني:

 من منطلق ضرورة مراعاة أطراف النزاع أثناء النزاعات املسلحة ملرتكزين أساسيين: (،99ص ،0331الهيتي،)بطبيعتها 

  ،عديدة هي املواد التي تؤكد على فكرة مراعاة الضرورة العسكرية في العمليات القتالية ":الضرورة العسكريةأولهما "

من البرتكول إلاضافي ألاول إلتفاقيات جنيف  بشأن حماية ضحايا النزاعات املسلحة  06ومن ذلك مانصت عليه املادة 

ئل القتال ليس حقا ال تقيده إن حق أطراف أي نزاع مسلح في إختيار أساليب ووسا -أ"الدولية التي جاء فيها مايلي:

ى وعل "ائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أوآالم ال مبرر لهاُيحظر إستخدام ألاسلحة و القذائف ووس -بقيود، 

 إحداث إصابات إقصاء الجنود من القتال دون تعمد يجب أن تقتصر على في النزاعات ألاسلحة هذا ألاساس  فوظيفة 

 جهة نظر القانون الدولي إلانساني.وأي سالح يزيد عن ذلك يعتبر  محرما من و  ،تزيد عن هذا الهدف

الذي يستوجب التمييز بين املقاتلين واملدنيين، ولعل ألالغام املضادة لألفراد من أكثر أنواع  "مبدأ إلانسانية" ثانيهما

ألاسلحة خرقا لهذا املبدأ، فبمجرد دسها في ألارض فتنها تنفجر عند الوطء عليها أو ملسها أو الاقتراب منها فهي ال تفرق 

 بين قدم مقاتل أو قدم طفل يلهو.

السريعة و (.093-099، ص ص 0337)الغنيم،من ألاضرار البليغة  ضرورة مراعاة حماية البيئة الطبيعية املبدأ الثالث:

 إقرار بكفالة حماية قانونية خاصة للبيئة الطبيعية هالانتشار وطويلة ألامد أثناء النزاعات املسلحة، وهذا املبدأ في

لغام املضادة لألفراد فيه انتهاك صار  لهذا املبدأ من منطلق آثارها وصيانة مواردها أثناء القتال، واستخدام ألا

التفاقيات من البرتوكول إلاضافي ألاول  66وأضرارها على البيئة، وفي كل ذلك تجاوز للمقتضيات املنصوص عليها في املادة 

 : التي جاء فيها  ما يلي 7911لعام  جنيف بشأن حماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية
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تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من ألاضرار البالغة الواسعة إلانتشار وطويلة ألامد، وتتضمن هذه الحماية -7

حظر إستخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه ألاضرار بالبيئة الطبيعية ومن 

 تم بصحة أو بقاء السكان.

 هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.تحظر -0

لقد كانت آلاثار املروعة الناجمة عن التمادي في استخدام ألالغام املضادة لألفراد خاصة في الحروب الشمولية التي 

عرفها العالم مدعاة لتضافر الجهود الدولية للوصول إلى معاهدات دولية خاصة بحظر أو تقييد استخدام ألالغام 

لألفراد، وقد قاد هذه الحملة في البداية املنظمات إلانسانية وبالذات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر التي  املضادة

أطلقت مشاورات لتحديد ألاسلحة التي تدعوا آثارها التدميرية  لحظرها أو تقييد استعمالها، وقد أفضت هذه النقاشات 

طالق مفاوضات استضافتها ألامم املتحدة  ملناقشة ألاسلحة إلى خالصات رئيسية كانت بمثابة اللبنة ألاساسية إل 

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية يمكن اعتبارها مفرطة التقليدية والتي تمخض عنها في النهاية إبرام "

بروتوكول ال -بشأن الشظايا التي يمكن كشفها.) البروتوكول ألاول  وبروتوكوالتها امللحقة الضرر أو عشوائية ألاثر"

البروتكول الثالث بشأن حظر  -النبائط ألاخرى.حظر أو تقييد إستخدام ألالغام وألاشراك الخداعية و  الثاني بشأن 

، والتي كانت بمثابة إلاطار القانوني الدولي 7990ديسمبر  30والتي دخلت حيز النفاذ في  7993في عام  ألاسلحة املحرقة(

لغام املضادة لألفراد، رغم أنها لم تشر إلى حظرها بشكل صريح، لكن أهم مبادئها في الرئيس ي الذي يحكم استعمال ألا

شموليتها أشارت إلى حظر ألاسلحة والقذائف واملعدات الحربية التي تسبب آالما مفرطة، أو تلك التي تلحق أضرارا 

عة على تفادي استخدام هذا السالح بالطبيعة خاصة الواسعة النطاق والطويلة ألامد، غير أن ذلك لم يثن الدول املوق

(، ولعل هذا ما دفع العتماد 109،ص 7990)فنريك،من منطلق عدم تنصيص هذه الاتفاقية على أحكام مراقبة الامتثال

 30صيغة جديدة للبرتوكول الثاني " بشأن  حظر أو تقييد استخدام ألالغام و ألاشراك الخداعية والنبائط ألاخرى" في 

ص  ، 0336محاولة صريحة لتقييد استخدام ألالغام املضادة لألفراد)دليل مكافحة ألالغام ألارضية،كأول  7990مايو 

تم تمديد نطاقه ليشمل النزاعات املسلحة غير الدولية، حيث حدد هذا البرتوكول مجموعة من  (، كما06-03ص 

الوسائل املتفجرة ألاخرى إذا كان من شأنها القواعد العامة التي تهدف إلى حظر استخدام ألالغام و ألاشراك الخداعية و 

إحداث أي ضرر مبرر،وكذا حظر توجيه هذه ألاسلحة ضد السكان املدنيين أو ألاهداف املدنية، عالوة على حثه الدول 

 املتعاهدة على الالتزام بعدم نقل ألالغام املحظورة بموجبه، والعمل بجد على تطهير املناطق امللوثة.

ثار التدميرية التي تخلفها ألالغام املضادة لألفراد التي تشكل تهديدا يوميا  للمدنيين، وعقبة أمام إن الوعي بحجم آلا

عودة الالجئين وعائق في وجه إعادة إلاعمار وتحقيق التنمية عقب ألازمات، والذي يضاف إليه تجاهل القواعد  العامة 

فرض بعض القيود على استعمال هذا النوع من ألاسلحة، دفع الواردة في القانون الدولي إلانساني آلانف ذكرها التي ت

في منتصف التسعينات الحركة الدولية للصليب ألاحمر وبعض املنظمات الدولية غير الحكومية وألامم املتحدة وبعض 

غام لالدول للدفع قدما إلقرار معاهدة دولية لها صفة إلزامية تستند على مبادئ القانون الدولي إلانساني لحظر ألا

"معاهدة لحظر استعمال وتخزين املضادة لألفراد، وقد أفضت هذه الجهود إلى التوصل في نهاية املطاف إلى إبرام 
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اتفاقية عام  ) 7991ديسمبر  30"املوقعة في  اتفاقية أوتاواوالتي تعرف باسم " وإنتاج ونقل ألالغام املضادة وتدميرها"

 (WWW.CIGR.Org تدميرها على الرابط :و  ضادة لألفرادبشأن حظر ألالغام امل 7991

على أن اتفاقية أتاوا تعتبر الاتفاقية ألاقوى الهادفة إلى التحريم  (10، ص  0337)أبو الوفا ، يكاد يتفق الدارسون 

 ر فيالتفاقية الدور الكبي الشامل الستخدام أو تطوير أو تخزين ألالغام املضادة لألفراد بصفة نهائية، وقد  كان  لهذه

توسيع نطاق التثقيف و التوعية بمخاطر ألالغام، وفي هذا السياق استصدرت الجمعية العامة ملنظمة ألامم املتحدة 

حددت بموجبها الرابع من شهر أبريل من كل عام رسميا  0336ديسمبر  39بتاريخ  91/03رقم  03توصية في الدورة 

عمال املتعلقة باأللغام والاحتفال به، حتى تظل مسألة ألالغام اليوم العالمي للتوعية بخطر ألالغام و املساعدة في ألا 

 .(.www.CIHR.Ch/web/ara :على الرابط 0331بين الك، محط اهتمام الرأي العام ولئال تدخل طي النسيان )

 أثر إلارهاب في تقويض تفعيل قواعد حظر ألالغام املضادة لألفراد: الثانياملحور 

لقد ساد في العقدين ألاخيرين نمط من العنف من أبرز سماته قيام جماعات ومليشيات مسلحة غير تابعة للدول 

بترتكاب هجمات واسعة وعشوائية، وذلك أوال بهدف تحقيق غايات سياسية، ثم ثانيا خلق أجواء ذعر للترهيب ونشر 

عباس محسن/ رنا صباح محسن،  ) محمد العزل ن الرعب في عموم املجتمع من دون تمييز بين املحاربين واملدنيي

ن من التدمير، وكل هذا ينطبق عليه مفهوم ستعمال أسلحة قادرة على تحقيق أكبر قدر ممك، وذلك بت(069،ص 0371

إلارهاب الذي يحظره القانون الدولي إلانساني، خاصة في حالة استخدام ألاسلحة التي تزيد من املعاناة املفجعة 

البشرية كاأللغام املضادة لألفراد التي تقتل وتشوه  مئات ألافراد خاصة من املدنيين  كل يوم في مختلف بؤر والخسائر 

التوتر، في تجاهل تام لقواعد الحماية التي شملهم بها القانون الدولي إلانساني، رغم أن إلاخالل بهذه القواعد ُيعد في 

ة حرب تستدعي إنزال العقاب بأصحابها الذين يتحملون مسؤولية نطاق هذا القانون بمثابة انتهاك جسيم أو جريم

 (30، ص 0373، رضوان) جرائمهم.

تعكس ميادين القتال في مختلف ربوع املعمورة املعاناة التي يتعرض إليها إلانسان نتيجة رفض الالتزام بقواعد القانون 

الذين يعتبرون أنفسهم غير مجبرين على إحترام الدولي إلانساني خاصة من قبل الفاعلين املسلحين من غير الدول، 

، وتدميرهالألفراد حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل ألالغام املضادة مقتضيات هذا القانون  ومن ذلك معاهدة 

تؤكد التقارير  أن ليس هناك إقليم والوضع الدامي الذي يعيشه إقليم الشرق ألاوسط خير ألامثلة على ذلك، حيث 

إلاقليم من حيث حجم الاضطرابات التي تشهدها دوله، إذ توضح ألارقام الصادرة عن قواعد بيانات يماثل هذا 

 9 %فعلى الرغم من أن عدد سكان الشرق ألاوسط ال يمثلون سوى  ( هذه الحقيقة بجالء،0370 -0377الصراعات )

من  % 10التي يوجد بها حوالي  ،املنطقةمن قتلى الصراعات تقع في هذه    01 %فقط من إجمالي سكان العالم، ف 

إجمالي  من % 03ويسقط خاللها   من إجمالي الهجمات إلارهابية في العالم،  %63إجمالي النازحين في العالم، ويقع بها 

-0379)التقرير إلاستراتيجي " حالة إلاقليم ،التفاعالت الرئيسية في منطقة الشرق ألاوسط" ) ضحايا إلارهاب في العالم

0379 .)) 
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لقد ساهم الحجم الهائل إلستخدام ألالغام املضادة لألفراد من قبل الجماعات املسلحة واملليشيات والتنظيمات 

ام وهذا ما تؤكد أرق إلارهابية خاصة في اليمن، سورية، العراق في مضاعفة ضحايا النزاعات في منطقة الشرق ألاوسط

 :الجدول آلاتي

 بسبب الصراعات املسلحةعدد القتلى في الشرق ألاوسط 

 العدد السنة

1122 21441 

1121 12911 

1122 42917 

1121 211217 

1122 49222 

1127 41211 

1124 21111 

,2018 ;Uppsala Conflict Data Program Georeferenced Event Dataset:  Source      

دة لألفراد، املضا التوثر لأللغامديدة هي التقارير التي تؤكد استخدام املليشيات والجماعات املسلحة في مختلف بؤر ع

ومن ذلك قيام جماعة الحوثي باستخدام هذا السالح بصورة واسعة وبشكل ممنهج لدرجة أن اليمن أصبح البلد ألاكبر 

لغام ادث ألاشار ألالغام، إذ تصدر قائمة الدول التي عرفت أكثر حو في منطقة الشرق ألاوسط الذي يتعرض لكارثة انت

 وهذا ما تؤكده ألارقام آلاتية: في السنوات ألاخيرة 

 1111إلى فبراير  1121التوزيع الفئوي لحاالت القتل وإلاصابة جراء سالح ألالغام في اليمن في الفترة املمتدة من يونيو 

 إلاجمالي نساء أطفال رجال نوعية الحالة

 1217 124 119 2221 حاالت القتل

 2127 111 412 1212 حاالت إلاصابة

( " ألالغام  القاتل ألاعمى "   ACJ =American Center For Justice) تقرير صادر عن املركز ألامريكي للعدالة املصدر:

 .1111أبريل  11اليمن ، بتاريخ والذي يوثق حاالت القتل وإلاصابة وتدمير املمتلكات الخاصة بفعل ألالغام في 

إن ألارقام الواردة في الجدول أعاله  تؤكد حجم املأساة إلانسانية التي خلفها الاستخدام العشوائي لأللغام املضادة 

لألفراد في الصراع الدائر باليمن، وهذه املأساة تتشابه في مختلف بؤر التوثر،ففي دولة ليبيا بدورها إستخدمت 

ألغام إلارهابيين )هابية واملليشيات املسلحة ألالغام املضادة لألفراد في املناطق التي تسيطر عليها خاصة التنظيمات إلار 

اق وسوريا حيث يلجأ ونفس الش يء في العر  ( Akhbarlibya24.net، على الرابط:ليبياالزال يهدد حياة الناس في  ...خطر 

املليشيات أو التنظيمات إلارهابية مثل "داعش" "جبهة النصرة" الفاعلون في الصراعات سواء الجماعات املسلحة أو 

"تنظيم الدولة إلاسالمية" خاصة في املناطق التي أجبروا على الانسحاب منها إلى استخدام ألالغام املضادة لألفراد بهدف 

عيق طق سيطرتها تضمان الانسحاب السلس ألفرادها وبأقل الخسائر من منطلق أن حقول ألالغام التي تقيمها في منا

 وصول القوات البرية املطاردة لها .
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عديدة هي مصادر ألالغام املضادة لألفراد املستخدمة من قبل الفاعلين غير املسلحين  في مناطق الصراعات،  فتما هي 

لغام ألامتحصل عليها من املخزونات املحلية  للحكومات السابقة كما في حالة ليبيا، العراق، اليمن ،مما نشط تجارة 

في السوق التهريبية،  أو تم الحصول عليها من قبل دول أجنبية راعية لهذه التنظيمات والتي تسعى لتقديم الدعم 

صادر أكد تقرير خبراء مجلس ألامن ال مثال  حالة اليمن املباشر أو غير املباشر لهذه الجماعات واملليشيات املسلحة، ففي

وفي العراق أيضا أكدت تقارير ، لقون دعما إيرانيا بأسلحة  مختلفة برا وبحراأن الحوثيين في اليمن يت 0300مطلع 

 إيران ،)إعالمية أن إيران زودت املليشيات الشيعية في العراق بصواريخ بالستية قصيرة املدى وأسلحة نوعية أخرى 

، وذلك من منطلق (https://bit.ly/2pqK69q تحرك صواريخ إلى داخل العراق ، سكاي نيوز عربية ، على الرابط :

توظيف هذه الجماعات واملليشيات املسلحة كوكالء 

(MUMFORD ,At :www .tandfonlinecom /doi/full /10 .1080 .03071847 ;P 40لتحقيق أهدافها في مناطق ،) 

الفاعلين أنفسهم  بفضل تهريب تكنولوجيا تصنيع  أو أنها من إنتاج محلي تم تصنيعها من قبل هؤالء الصراعات،

ألالغام، فالتقارير تؤكد تمكن جماعة الحوثي باليمن من تصنيع ألالغام بخبرات محلية في مصانع أنشأتها مستخدمة 

 معدات الجيش التي سيطرت عليها.

ال تقتصر آثار زراعة ألالغام املضادة لألفراد في بؤر التوثر على القتل وإلاصابة وإلاعاقة لإلنسان فحسب كما تمت 

عام )رسالة ألامين الإلاشارة بل تتعدى أضرارها ذلك، فلغم واحد يستطيع أن يأسر مجتمعا بأسره وأن يصبح رهينة له 

فاالستخدام العشوائي الحالي  ،، ومن تم(0330أبريل  31للتوعية باأللغام ملنظمة ألامم املتحدة بمناسبة اليوم العالمي 

الهائل لأللغام من قبل الفاعلين غير املسلحين في مختلف بؤر التوثر في العالم سيعقد ال محالة الوضع بها، من منطلق 

لطاقة ة من قناطر ومحطات توليد اآثاره املمتدة لتدمير سبل العيش  في املناطق  املعنية حيث تم  هدم البنيات ألاساسي

ومحطات املياه الصالح للشرب، وتخريب السكك الحديدية وكذلك الطرقات، كما أن هذه ألالغام لها تأثيرات مستعصية 

على البيئة إذ تتسبب في تلويث التربة وتسميمها نتيجة تسرب املادة املتفجرة التي تؤذي إلى عدم قدرة التربة على 

 مما يعيق، (10-16،ص ص 0337) الغنيم ،تمزق مكوناتها مما يضعف من خصوبتها وإنتاجيتهاامتصاص املياه و 

الزراعة، ويعطل عمليات التنمية الصناعية واملشروعات الخدمية والسياحية مما سيؤذي إلى خفض الكفاءة 

ضاع  لى صعوبة استعادة ألاو الاقتصادية لهذه البلدان بعد التعافي من الصراعات، وكل هذه الحيثيات ستؤدي ال محالة إ

مليون الجئ  03أصل أنه من  مع العلم الطبيعية بعد انتهاء الصراع  بدءا بضمان العودة السلسة  لالجئين إلى ديارهم 

 ,at: UNCHR,2018) منهم من املنطقة العربية وبشكل أساس ي من سورية %13 أتى 0379في العالم في سنة 

https://data2 UNCHR.org/en/situation/Syria/lacation/71   ) والعراق الذي شهد موجات نزوح ضخمة بعد ظهور

 (IOM,2018 , at: site web :http://iraqdtm.iom.int/IDPSML.aspx)  0371الدولة إلاسالمية في العام 

بب املعاناة التي تسببها ألالغام املضادة لألفراد بس تعتبر اتفاقية أوتاوا خطوة مهمة في القانون الدولي إلانساني لوقف

ما تنطوي عليه من آثار رهيبة  ومروعة على السكان املدنيين ،غير أن التحديات التي تطرحها النزاعات املعاصرة تعوق 

غير الدول  نتطبيق قواعد هذه الاتفاقية  وتفعيل بنودها وذلك ألسباب متعددة منها، إدعاء هؤالء الفاعلين املسلحين م

كونهم غير مجبرين على إحترام مقتضيات القانون الدولي إلانساني، هذا عالوة على تحديات أخرى مرتبطة أساسا 

بتشابك ظاهرة إلارهاب مع أنماط العنف ألاخرى إذ غالبا ما يغدوا التمييز بينها متداخل وغير واضح املعالم، فمنذ 

ق ألاوسط وشمال إفريقيا ظهر ما يمكن اعتباره بمثابة التوظيف السياس ي الحراك الذي شهدته العديد من مناطق الشر 

https://bit.ly/2pqK69q
https://data/
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لإلرهاب تحت ذريعة صعوبة فك الارتباط والتداخل بين الانتفاضات الشعبية املسلحة وألاعمال إلارهابية، فأصبح 

) نتقائيةالدولية الا بذلك الحد الفاصل للتمييز بين إلارهاب وأشكال العنف ألاخرى يخضع باألساس العتبارات املصالح 

نسانية (، وهذا الجدال كان على حساب استمرار املعاناة إلا069،ص  0371محمد عباس محسن/ رنا صباح محسن، 

وتضاعف الخسائر البشرية  فضال عن فداحة ألاضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عن ذلك، وكل هذا يدخل في إطار 

ن الدولي إلانساني، ومن هنا يبدوا جليا أن إلاشكالية الرئيسة التي يعانيها القانون ألاعمال إلارهابية التي يحظرها القانو 

الدولي إلانساني ال تكمن في غياب أو ضعف القواعد املنظمة لحاالت النزاع املختلفة بقدر ما تكمن في ضعف تطبيق 

في  ماية إلانسان وصيانة كرامته حتىهذه القواعد بصورة تفض ي إلى تحقيق مراميها إلانسانية السامية املتمثلة في ح

 أشد حاالت العداء. 

 سبل تحقيق عالم خال من ألالغام املضادة لألفراد: الثالثاملحور 

تعتبر اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل ألالغام املضادة لألفراد وتدميرها )اتفاقية أوتاوا( اتفاقية فريدة من 

شامل للقضاء على ألالغام عبر مزيج من أحكام القانون الدولي إلانساني والرقابة  نوعها من حيث طرحها لبرنامج عمل

( فهذه الاتفاقية تلزم الدول ألاطراف بالتعهد بعدم استخدام ألالغام املضادة 736، ص 0370على ألاسلحة ) املضمض،

نقلها أو مساعدة الغير على القيام بذلك) لألفراد، وبعدم تطويرها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو 

سنوات إبتدءا  31من إتفاقية أوتاوا( ،وكذلك بتدمير مخزونها الاحتياطي من ألالغام املضادة لألفراد في غضون  37املادة 

ة غام املضادمن إتفاقية أوتاوا(  ،كما ركزت الاتفاقية أيضا على تدمير ألال 31من تاريخ دخولها طرفا في الاتفاقية ) املادة 

 36لألفراد في املناطق امللغمة في فترة ال تتجاوز عشر سنوات من بدء تنفيذ الاتفاقية بالنسبة للدول ألاطراف) املادة 

من إتفاقية أوتاوا( ، حيث تبذل كل دولة الجهود املمكنة لتحديد املناطق املزروعة باأللغام، وتمييزها بعالمات ومراقبتها 

ة أسوار حولها لضمان إبعاد املدنيين عنها، ويمكن لها أن تطلب من الدول ألاطراف أن تجتمع وعزلها عن طريق إقام

لتحديد املهلة ألاخيرة،على أساس أن تقوم بتقديم أسباب التمديد املقترح وآلاثار إلانسانية وإلاقتصادية والبيئية املترتبة 

 (.WWW.CIGR.Org ادة لألفراد و تدميرها على الرابط :بشأن حظر ألالغام املض 7991اتفاقية عام  )على هذا التمديد

إن كل إلاجراءات املنصوص عليها في اتفاقية أوتاوا الغاية منها هو بلوغ هدف عالم خال من ألالغام الذي يظل صعب 

املنال، ففي ظل إستمرار املشاهد الصراعية التي تشهدها العديد من مناطق ألازمات والتوثرات في العالم، سيسمر 

التي  سبب الصعوباتوذلك ب ة ألاجواء إلستدامة الاستقرار،انتهاك أمن املدنيين بشكل واسع، وستتعقد ظروف تهيئ

 تطهير املناطق امللوثة باأللغام، والتي من أهمها : تعترض عمليات 

وهذا ما ينطبق مثال على جماعة  الحوثي  :استمرار سيطرة املليشيات املسلحة على مناطق واسعة في دول الصراع -

في اليمن التي التزال تزرع ألالغام في املناطق التي تسيطر عليها من البالد،وفي دول أخرى  كسوريا والعراق رغم إلاتحسار 

النسبي للتنظيمات إلارهابية بسبب طردها من مناطق سيطرتها فقد عادت هذه ألاخيرة إلى نظام الالمركزية، بحيث 

قسمت إلى مجموعات المركزية تتمركز جغرافيا في بعض املناطق املنعزلة وتعمد إلى تنفيذ عمليات إرهابية من فترة ان

( 76(ص 0379-0379التفاعالت الرئيسية في منطقة الشرق ألاوسط" ) التقرير إلاستراتيجي " حالة إلاقليم ،)إلى أخرى 

 ألفراد.مختلف ألاسلحة  ومنها ألالغام املضادة ل باستعمال
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من أهم التحديات التي تواجه عمليات نزع ألالغام في املناطق امللوثة بها في مناطق الصراعات هو  :الزرع العشوائي -

أن زرعها في غالب ألاحيان تم بشكل عشوائي، في الطرقات، وفي مداخل املدن، وفي املساكن أيضا، وهذا يظهر جليا في 

سوريا، ليبيا، فعلى الرغم من دحر التنظيمات إلارهابية في بعض الدول فما  مختلف بؤر الصراعات املسلحة كاليمن،

تزال مخلفات ألالغام تمثل خطرا جسيما على املدنيين وتعيق عمليات حفظ السالم في بعض حاالت التسوية وفي حاالت 

 أخرى تعيق مسيرة إعادة إلاعمار وبناء الاستقرار.

وهو ما ينطبق مثال على الحالة العراقية، فالحجم الهائل  املترامية ألاطراف: تعدد مصادر ألالغام في دول الصراعات-

إلايرانية -من ألالغام املزروعة بهذه الدولة ال يمكن حصره، فال تزال ألالغام ألارضية من مخلفات الحرب العراقية

إليها ألالغام التي تركها  والتي أضيف العراق،( تمثل تهديدا لسكان عشرات القرى الحدودية في شمال 7993-7999)

 مقاتلوا تنظيم "داعش" في عدد من املدن مثل البصرة واملوصل.

 من أهم الصعوبات التي تواجه عمليات إن غياب املعرفة الدقيقة بخرائط ألالغام املنتشرة في البلدان امللوثة بها:-

تطهير املناطق امللوثة باأللغام في دول الصراعات هو صعوبة تحديد ألاماكن املليئة باأللغام وبقايا مخلفات الحروب 

فاألمر ال يقتصر فقط على املناطق الحدودية بل إن غالبية ألالغام غير املتفجرة يتم العثور عليها في املناطق املأهولة 

السكان وهذا ألامر يعرض مختص ي نزع ألالغام أنفسهم لخطر املوت أو إلاصابة بجروح خطيرة  ففي ذات السياق أكد ب

من موظفي  00املشروع السعودي"مسام" الذي يعد من أهم الجهات التي تتولى إزالة ونزع ألالغام في اليمن عن مقتل 

)  تقرير ألالغام القاتل بات جسيمة أغلبها إعاقات دائمةآخرين بتصا 13نزع ألالغام املشتغلين تحت لوائه وجرح 

 (.07-03ص ص  0300ألاعمى،

يظل العامل املالي أحد املعوقات الرئيسية التي تواجه الجهود الوطنية  غياب املخصصات املالية إلزالة ألالغام:-

 ثال محافظة البصرة في العراق، إذ لموإلاقليمية  والدولية إلزالة ألالغام في بعض املناطق،وهو تعانيه على سبيل امل

تخصص لها مبالغ إضافية بحكم أنها ألاكثر تضررا من ألالغام مقارنة بغيرها من املحافظات،مع ألاخد بعين إلاعتبار أن 

 ةالعراق يعد من أكثر دول العالم تلوثا باأللغام واملخلفات الحربية،وفي هذا السياق قال كبير مديري برنامج ألامم املتحد

ألفا 016مليونا و 991بتزالة ألالغام في العراق  أن " املساحة امللوثة باأللغام واملخلفات الحربية في العراق تبلغ مليارين و 

 .  (Futureuae .com ، على الرابط :0307متر مربعا") تحديات إزالة ألالغام في الشرق ألاوسط،  93و

الم خال من ألالغام املضادة لألفراد، يستدعي مالئمة سبل تحقيق إن تجاوز هذا الوضع واملض ي قدما لتحقيق هدف ع

 هذا الهدف مع إلاشكاالت الناشئة عن النزاعات املسلحة املعاصرة، ومن ذلك مايلي:

ليات آتفعيل وذلك  ب   :(16، ص 0379) روابحي،بذل املزيد من الجهود لتسوية النزاعات غير الدولية املمتدة-أوال

ستمرار الوضع على ماهو عليه هو تزايد عدد ن النتيجة إل أل  ، وتسوية النزاعات القائمة بالطرق السلمية، زماتإدارة ألا 

ثار سلبية ممتدة لدول أخرى لحد تهديد السلم آوتشريد داخلي وهجرة جماعية، وأضرار مادية و ، نيالضحايا من املدني

) تقرير لجنة ألامن  (Universal)ت ذات طابع عالمي شاملأصبح ألازماتخطار الناجمة عن هذه ن ألا أل ، وألامن الدوليين

 .( http : //www.humansecurity-chs.org/finalreport Arabic/report.PDFإلانساني  على الرابط : 
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 ا:ومن ذلك إلالتزام بمبادئ أوتاو  حث جميع الفاعلين على تنفيذ القانون الدولي إلانساني وزيادة فعاليته،-ثانيا

عشوائية العنف من قبل الجماعات املتطرفة وجماعات العنف املسلحة والدول أحيانا باستعمال ألاسلحة التي إن 

اقيات التي  ال تعترف البتة باتف تمتد إصاباتها إلى خارج العمليات القتالية ولها آثار ممتدة  كاأللغام املضادة لألفراد

قيق السالم فبمجرد رصها في ألارض فتنها تبقى لعقود طويلة ،ولهذا وقف إطالق النار، وال بما أبرم من اتفاقيات لتح

ملخص -شبه اللغم املضاد لألفراد بأنه سالح للتدمير الشامل في حركة بطيئة ) تقرير مرصد ألالغام ألارضية العالمي

ميتها في عمو التنفيذ الصارم ملقتضيات القانون الدولي إلانساني  تحريك مساطر  ستدعي(، ت71، ص 0330 -تنفيذي

املحاسبة   وملا ال تحريك مساطر وللمقتضيات الخاصة بحظر ألالغام املضادة لألفراد الواردة في إتفاقية أوتاوا بشكل ملح، 

واملساءلة القانونية للمتورطين في الزرع العشوائي لأللغام املضادة لألفراد في مناطق الصراعات من منطلق أن هذا 

رب، مع العلم أن النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية نص صراحة على املعاقبة ألامر يندرج ضمن جرائم الح

على جرائم الحرب سواءا في النزاعات املسلحة الدولية أو غير الدولية من منطلق أن حجم آلاثار التي خلفتها على سبيل 

عات واندا من مآس فاقت بكثير العديد من النزااملثال ال الحصر النزاعات املسلحة غير الدولية في يوغوسالفيا السابقة ور 

 املسلحة الدولية .

لية إجراء يجب مباشرة بعد إنتهاء العمليات القتا تكثيف عمليات تطهير املناطق امللوثة باأللغام املضادة لألفراد:-ثالثا

اء امللغومة بعد إنتهمسوحات ميدانية من قبل فرق متخصصة ومزودة بمعدات تقنية ووقائية متطورة لجميع املناطق 

الصراع، أو بعد دحر تنظيم إرهابي في منطقة ما، وذلك ملعرفة حجم كارثة ألالغام ومواصلة عمليات إلاستكشاف 

والتطهير بدعم من املنظمات الدولية التي تضطلع بمهام مكافحة ألالغام وإزالتها وتدميرها، وكذا وضع عالمات باملناطق 

 ن املتوقع زراعتها باأللغام عشوائيا باألسوار.امللوثة بها، وإحاطة ألاماك

وذلك بهدف إعادة دمجهم في املجتمع، وهذا ألامر  تقديم املساعدة الضرورية لضحايا ألالغام املضادة لألفراد:-رابعا

إلى  ييستدعي إعادة تأهيليهم بتوفير مثال ألاطراف الصناعية من منطلق أن غالبية إصابات ألالغام املضادة لألفراد تؤد

إصابات ينجم عنها بتر ألاعضاء، عالوة على الدعم النفس ي وإلاجتماعي لهؤالء الضحايا، وإعادة دمجهم إقتصاديا في 

 املجتمع بما في ذلك التعليم وإيجاد فرص الشغل.

وذلك من خالل تكثيف أنشطة التوعية  التوعية بمخاطر ألالغام عن طريق إلاتصال باملجتمعات املحلية : -خامسا

التي تهدف إلى الحد من احتماالت إلاصابة بسبب ألالغام والذخائر التي لم تنفجر،وهذه املهام منوطة بالسلطات 

ؤذي إلى حصول 
ُ
الوطنية للدول املعنية واملنظمات التي تعمل في مجال ألالغام على حد سواء،واعتماد هذه آلالية قد ت

عن ألالغام، كما أن هذا قد يمكن هذه املجتمعات من تقديم إدراك لدى املجتمعات املعنية باملخاطر التي تنجم 

معلومات إلى السلطات واملنظمات التي تقوم بأعمال تتعلق باأللغام حول املناطق امللوثة املعروفة لديها، وذلك قصد 

 القيام بمسوح تقنية لها ووضع عالمات حولها وإزالتها كذلك.

الدائم التحدي ألاكبر و  إن ألالغام املضادة لألفراد واملخلفات املتفجرة للحروب:سادسا: تعبئة املوارد الالزمة إلزالة 

في مجال مكافحة ألالغام يتمثل في تعبئة املوارد الالزمة إلزالة ألالغام واملخلفات املتفجرة للحروب، خاصة وأن هناك 
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ستخدم فيه ألالغام املضادة لألفراد ب
ً
شكل هائل، مما يزيد من التلوث القائم عدد متنامي من النزاعات والصراعات ت

 بسبب ألالغام، ومن تم فال مناص من مضاعفة التمويل وجعله مستداما حتى تؤتي جهود مكافحة ألالغام ثمارها.

 :خاتمة

اتساع رقعة انتهاكات القانون الدولي إلانساني في جزئه املتعلق بحظر ألالغام املضادة لألفراد التي توصلت دول  في ظل

وهي اتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ألالغام املضادة لألفراد  7991لم إلى توقيع اتفاقية بشأنها  في دجنبر العا

وكذا تدميرها، يروج الفاعلون املسلحون غير الدوليين من جماعات مسلحة ومليشيات تمارس العنف دفاعا عن قضايا 

جبرين على احترام أحكام هذه الاتفاقية شأنها في ذلك  شأن معينة وجماعات متطرفة وتنظيمات إرهابية بأنهم غير م

كل مقتضيات القانون الدولي إلانساني التي تهتم أساسا بالجوانب إلانسانية، وهذا من أهم إلاشكاالت ألاساسية التي 

اقياته الداعمة تفتعترض تطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني وتقف حجرة عثرة أمام تحقيق املرامي التي تصبوا إليها إ

من  ومن تم فال مناص  ملبادئ إلانسانية وحماية املدنيين وتعزيز التنمية املستدامة وصون السلم وألامن الدوليين،

املنتظم الدولي واجب السهر على  زيادة فعالية على  حث جميع الفاعلين على تنفيذ قواعد هذا القانون ، كما أن 

ادئ أوتاوا، ولو بتحريك مساطر املحاسبة  واملساءلة القانونية للمتورطين في الزرع إتفاقياته،ومن ذلك إلالتزام بمب

 العشوائي لأللغام املضادة لألفراد في مناطق الصراعات من منطلق أن هذا ألامر يندرج ضمن جرائم الحرب.

 قائمة املراجع:

 املراجع العربية: –أوال 

صرية " املجلة املالدولية للدول واضعة ألالغام في ألاراض ي املصريةاملسؤولية "  (1112)أبو الوفا أحمد  .7

  .61للقانون الدولي، العدد 

ألاسلحة املفرطة الضرر اللجنة الدولية للصليب ألاحمر ومشكل “ (2991ديسمبر –نوفمبر ) أوبير موريس .0

 .  70، عدد 30السنة  املجلة الدولية للصليب ألاحمر، ،”العشوائية ألاثرو 

 :على الرابط 01، أخبار ليبيا (0379ديسمبر  01 )”ألغام إلارهابيين ...خطر الزال يهدد حياة الناس في ليبيا“ .0

akhbariya .net  

 (، سكاي نيوز عربية ،على الرابط: 0379غشت  30) ” إيران تحرك صواريخ إلى داخل العراق .1

https://bit.ly/2pqK69q 

، ”املسؤولية الدولية عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي إلانساني“( 1119)  إبراهيم أحمد أحمد نجاة .6

 منشأة املعارف ، إلاسكندرية.

بشأن حظر ألالغام املضادة لألفراد و تدميرها" قسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي  7991تفاقية عام "إ .0

  WWW.CIGR.Orgشورات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر على الرابط :إلانساني، من

أبريل، وجهة نظر من اللجنة  11ألامم املتحدة العاملي ملكافحة ألالغام  يوم" ( 21/12/1114) بين الك: .7

 www.CIHR.Ch/web/ara، منشورات  اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، على الرابط : ”الدولية للصليب ألاحمر

https://bit.ly/2pqK69q
http://www.cigr.org/
http://www.cihr.ch/web/ara
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مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، ( 1112أبريل  22)" تحديات إزالة ألالغام في الشرق ألاوسط" .9

 Futureuae .com على الرابط:
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 –على املستوى الدولــي  املغربية من خالل رصد جهود اململكـة مكافحة جريمة إلارهاب الرقمي

  –التجليات واملعيقات 

Combating the Crime of Digital Terrorism by Monitoring the Kingdom's (which 

kingdom?) Efforts at the International Level - Manifestations and Obstacles 
 /فاس –د. عصام منصور/ جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية ظهر مهراز 

 اململكة املغربية

Dr. issam mansour/ Université Sidi Mohamid Ben Abdellah De Fes – Faculté Des Sciences Juridique Et Sociales / 

 Le Royaume du Maroc              

 امللخص: 

ورة للثعد عالم اليوم عالم التقنيات وإلالكترونيات بامتياز، فبعد أن كان العالم عبارة عن أوراق ووثائق ومستندات مادية، ونتيجة ي

التقنية الهائلة التي شهدها العالم، فقد خلق عالم افتراضــي يوازي بل ربما يكون بديال عن العالم الواقعـي، فهناك مواقع إلكترونية 

للحكومات والوزارات والدوائـر الرسمية وشبه الرسمية واملنظمات الدولية والجمعيات والشركات وألافراد، وأضحى البريد والتواصل 

ماعي وحتى ألاعمال التجارية وإيداع ألاموال وسحبها يتم بصورة إلكترونية عبــر الهواتف الذكية بسهولة عن طريق الضغط على زر أو الاجت

أكثـر في تلك ألاجهزة بعيدا عن تعقيدات الزحام املروري واملواصالت والتدافع أمام ألابنية الحكومية، مما شكل طفرة مستمرة في مجال 

  لعدالة اليســر في الاستفادة من الخدمات العامة والخاصة.املساواة وا

 خالل من يمكن التي ألاهداف مجال واتساع أساليبه وتنوع أشكاله لتعدد نظرا املقبل، الخطر وهو املستقبل، هو إلالكترونـي إلارهاب

 إلرهابيين،ل وألامان السالمة من كبير قدر توفير مع الفوضــى عن وبعيد وهادئ، مريح جو في مهاجمتها املعلومات وتقنية الاتصاالت وسائل

 وكيف ،؟ الدول  واستقرار أمن في إلالكترونـي أثـر إلارهاب وكيف وأساليبه؟ وأهداف إلالكترونــي إلارهاب ما: املطروحـة فاإلشكالية وعليه

 إلالكترونــي؟ إلارهاب مع الدولـــــي واملنتظم املغرب تعاملت

ـــم السيبرانية  ،الجرائم إلارهابية، إلانترنت، إلالكترونــيالفضاء  الكلمات املفتاحية: ـــ  الجرائـ

Abstract: 

Today's world is the world of technologies and electronics par excellence, after the world was papers, documents and physical 

documents, and as a result of the huge technical revolution witnessed by the world, a virtual world has been created that 

parallels and may even be a substitute for the real world, there are websites for governments, ministries, official and semi-

official departments, and organizations International organizations, associations, companies and individuals, and mail, social 

communication, and even businesses, depositing and withdrawing funds are done electronically via smart phones easily by 

pressing one or more buttons on those devices, away from the complexities of traffic, transportation, and jostling in front of 

government buildings, which constituted a continuous boom in the field of equality Justice is ease in benefiting from public 

and private services 

Electronic terrorism is the terrorism of the future, and it is the next danger, due to its multiplicity of forms, the diversity of its 

methods, and the wide range of targets that can be attacked through means of communication and information technology 

in a comfortable and calm atmosphere, far from chaos while providing a great deal of safety and security for terrorists. 

Therefore, the problem raised: What is terrorism? e-mail, objectives and methods? How did cyber terrorism affect the security 

and stability of countries? How did Morocco and the international community deal with cyber terrorism?  

Keywords: The era of electronic space, Internet,  terrorist crimes , Cyber crime 
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 مقدمــــــــــة: 

ال غرو في كون إلارهاب يعد من أفظع الجرائم وأكثرها تحديا ومعاداة للسلم وألمن واستقرار الشعوب، كما أن آثاره 

الوخيمة تتجاوز النطاق املحلي إلى التأثير في الفضاء إلاقليمي والدولـي ككل، بل أصبح إلارهاب في السنوات ألاخيرة 

ت املادية والتقنية الهائلة، وتمارس أنشطتها إلاجرامية في إطار مؤسس ي تتحكم فيه تنظيمات تمتلك الخبرة وإلامكانيا

محكم وتخطيط علمي دقيق، مكنها من اختراق الحدود الوطنية للدول، مسخرة فـي ذلك التقنيات الحديثة في التواصل 

ضاة وال د تعترض القالحدو التي يسرت على شبكاتها عملية التنسيق بين أعضائها أينما حلو وارتحلوا حتى قيل بأن " 

"، كما أصبحت العمليات إلارهابية تتسم بصفة التدويل، حيث تعترض املنضمون في شبكات منظمة عابرة للحدود 

 أضحت العمليات إلارهابية يخطط لها في دولة، ويتم تمويلها من دولة ثانية، ليتم تنفيذها في دولة ثالثة أو أكثـر

 .(8102ن.،  )العمراني

حيث يعد عالم اليوم عالم التقنيات وإلالكترونيات بامتياز، فبعد أن كان العالم عبارة عن أوراق ووثائق ومستندات 

مادية، ونتيجة للثورة التقنية الهائلة التي شهدها العالم، فقد خلق عالم افتراضــي يوازي بل ربما يكون بديال عن العالم 

قع إلكترونية للحكومات والوزارات والدوائـر الرسمية وشبه الرسمية واملنظمات الدولية والجمعيات الواقعـي، فهناك موا

والشركات وألافراد، وأضحى البريد والتواصل الاجتماعي وحتى ألاعمال التجارية وإيداع ألاموال وسحبها يتم بصورة 

و أكثـر في تلك ألاجهزة بعيدا عن تعقيدات الزحام إلكترونية عبــر الهواتف الذكية بسهولة عن طريق الضغط على زر أ

املروري واملواصالت والتدافع أمام ألابنية الحكومية، مما شكل طفرة مستمرة في مجال املساواة والعدالة اليســر في 

 (8102)تركي خلف،  الاستفادة من الخدمات العامة والخاصة

الهائل في علم البرمجيات والتقنية املتسارعـة في النظم املعلوماتية، ومع تزايد الاعتماد على الحواسب ففي ظل التقدم 

ـــم السيبرانية "، والتي تعد من  ــ آلالية والشبكات املعلوماتية ظهـر ما يسمى الجرائم إلالكترونية والتي يطلق عليها " الجرائــ

لكترونية، وبالرغم من آلاثار إلايجابية للتطور التكنولويي إال أن اختراق أخطر التحديات التي تواجه املعامالت إلا

ألانترنت للحدود وظهور العوالم الافتراضية العابرة للحدود نتج عنه ما يسمى بــ "إلارهاب إلالكترونـي "، فلم تعد الجريمة 

العديد من الدول خاصة مع صعوبة  إلالكترونية تتمركز في دولة أو مجتمع معين بل أصبحت تهدد أمــن واستقرار 

 اكتشاف تلك الجرائم وإثباتها، وهـو ألامر الذي يتطلب معه تضافـر الجهود الدولية في التصدي ملثل هذه الجرائم.

ترتب على هذه الثورة الكبيرة للتقنية بروز مصطلح إلارهاب إلالكترونــي، وهناك من يسميه باإلرهاب الرقمي، ألامـر الذي 

 8110ثية دولة إلى التوقيع على أول اتفاقية دولية ملكافحة إلاجرام املعلوماتي في العاصمة املجرية بودابست عام دعا ثال

م، عقب الهجمات إلارهابية التــي تعرضت لها الواليات املتحدة ألامريكية في الحادي عشــر من سبتمبر من العام نفسـه، 

ط اهتمام دولـي كبير بسبب انتشاره السريع واملهول في كافة أرجاء العالم، وفي ذات السياق أصبح إلارهاب الرقمــي مح

وألاكثر من ذلك أنه يشكل جريمة ضد إلانسانية تجاوز مداها الحدود الضيقة للبلدان لتأخذ صفة العاملية وأضحى 

 خطرا يهدد ويخيف العالم بأســـره

ح "، بحيث أصب عصــر الفضاء إلالكترونــيالث كلمات : " فإذا ما أردنا وصف العصــر الحالي، فإننا سنختصره في ث

إلانترنت هو العمود الفقرة لكل ألانشطة في الحياة اليومية تقريبا، سواء على مستوى ألافراد، أو الجماعات، أو حتى 
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نت رة إلانتر الحكومات والدول، وذلك نتيجة الانتشار السريع واملرعب لالعتماد على الذكاء الاصطناعــي، خاصة أن ثو 

صاحبها سهولة في الاستخدام ورخص في التكلفة، وبسبب الاعتماد على إلانترنت بشكل فعال أصبح ألامن الدولي مهددا 

من جميع ألاصعدة، وإلارهاب إلالكتروني واحد من أهم التهديدات ألامنية الجديدة والخطيرة، إذ باتت التنظيمات 

للصراع والتأثير والاستقطاب، من خالل ارتكاب أعمال غير قانونية أو هجومية إلارهابية تستغل الفضاء الرقمي كساحة 

 (8188)راجـــي ،  خطيرة

 أهمية الدراسة:

تتجسد أهمية الدراسة ربما في ارتباطها بموضوع على درجة من ألاهمية أال وهو إلارهاب إلالكترونــي الذي يمثل التهديد 

للعالم في ألالفية الثالثة، فضال عن تسليط الضوء على ركن مهم من أركان جهود مكافحة إلارهاب إلالكتروني ال ألابرز 

يمكن أن تقوم بدونه وهو التمويل بمصادره وعقباته، خاصة وأن البحث عن مصادر للتمويل يشكل الهاجس لدى 

 طرفــي املعركة ضد إلارهاب على حد سواء.

ي الذي يدخل ضمن ألاعمال إلارهابية والغاية منه تحقيق عدة أنواع من ألاهداف بعضها مادي إلارهاب إلالكترونــ

والبعض ألاخر معنوي، أما ألاهداف املادية فتتمثل في إحداث الدمار والتخريب والقتل مع ضمات البقاء بعيدا عن 

فزع وهو أحد أشكال الحرب النفسية، وهو أيدي السلطات ألامنية، فاألهداف املعنوية فتتمثل ببث الرعب والذعــر وال

ما منحته الشبكة العنكبوتية للمجموعات إلارهابية املنبر الذي تستطيع من خالله من نشر املعلومات املظللة وكذلك 

 السيطرة والتحكم بمفاصل الحياة العامة والخاصة على مستوى العالم كله وإن كانت بدرجات متفاوتة.

همية موضوعة  البحث ذاته وهو إلارهاب بوصفه يعد أحد أهم مخاطر العصر املعلوماتي وتأتي أهمية البحث من أ

الراهن ، حيث بات إلارهاب املعلوماتي خطر عميق الداللة وألاثر على الفرد والدولة ، إذا ما علمنا أن الجريمة إلارهابية 

 إليه التلفزيون املر باتت تصل إلى كل أفراد املجتمع والسيما تلك ألاسرة التي تمتلك الحاس
ً
تبط وب وإلانترنت مضافا

باألقمار الصناعية )الستاليت( عالوة أجهزة املوبايل املحمول ،إضافة إلى ذلك ، أن أهمية البحث تأتي من خالل كشف 

قف و النقاب عن قصور املشرع القانوني العربي والعراقي، ألامر الذي يتطلب إعالم املعنيين بالشأن القانوني بخطورة امل

الذي يتعرض له املجتمع العربي وإلاسالمي بشكل عام واملجتمع العراقي بشكل خاص من خطورة إلارهاب املعلوماتي 

.عالوة على ذلك، تأتي أهمية البحث من خالل تسليط الضوء عل ماهية إلارهاب وإلارهاب املعلوماتي ومحاولة وضع 

 عيات إلارهاب املعلوماتيرؤية ال نقول للقضاء على إلارهاب ، بل للحد من تدا

في هذا إلاطــار فإن إلارهاب الرقمــي يستمد أهميته من الوضعية الراهنـة التي تعيشها جل املجتمعات من تحديات كبيرة 

في مواجهــة ومكافحة جريمة إلارهاب املرتكبة عبــر الوسائط الرقمية، نظرا ألساليب التقنية التي تستخدمها من ناحية، 

لها من ناحية أخـرى، كما يستمد أهميته كذلك من خطورة هذا النمط إلاجرامــي على ألامن والسلم العاملـي وتنوع أشكا

بوجه عام، السيما مع صعوبة كشف مرتكبيه وتصور حالة التلبـس فيه، وتنوع وسائله، وصعوبة حصر وتحديد حجم 

تكلفـــة التي تؤديها الدول ملكافحة إلٍارهاب املرتكب عـبر الدمار الذي يخلفه في نظم املعلومات، هذا باإلضافـة إلى مدى ال

 الوسائط إلالكترونــية.
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 أهداف البحث:

  : يروم البحث تحقيق ألاهداف آلاتية

إماطة و  كشف النقاب عن أسباب التطرف وإلارهاب،، التعريف بماهية إلارهاب التقليدي وإظهار التسميات املرتبطة به

تسليط الضوء على إلارهاب املعلوماتي من حيث  ثماللثام عن املخاطر واملخاوف وآلاثار إلارهابية للثورة املعلوماتية، 

تبيان أنواع إلارهاب املعلوماتي ومن هم فاعليه وطبيعة التهديدات والصراعات  .وخصائصهتعريفه ومسمياته 

 . وإلاشكاليات التي يطرحها

 إشكالية البحث:

رهاب إلالكترونـي هو إرهاب املستقبل، وهو الخطر املقبل، نظرا لتعدد أشكاله وتنوع أساليبه واتساع مجال ألاهداف إلا 

التي يمكن من خالل وسائل الاتصاالت وتقنية املعلومات مهاجمتها في جو مريح وهادئ، وبعيد عن الفوضــى مع توفير 

ا م يثار في هذا الصدد مجموعة من آلاسئلة يمكن أجمالها فــيما يلي: هقدر كبير من السالمة وألامان لإلرهابيين، وعلي

إلالكترونـي في أمن واستقرار الدول ؟، وكيف تعاملت املغرب  أثـر إلارهاب؟ وكيف اب إلالكترونــي وأهداف وأساليبهإلاره

 ؟يولـــــي مع إلارهاب إلالكترونــواملنتظم الد

، ونيإلاطــــــار النظري لإلرهاب إلالكتراملبحث ألاول:  ل و تقسيمه إلى مبحثين، يتنا سيتم معالجة هذا املوضوع على أساس

 الجهود الدوليــة في التصدي لإلرهاب إلالكترونــي.: فيتناول  أما املبحث الثانـي

 املبحث ألاول: إلاطار النظــري لإلرهاب إلالكترونــي

 إلالكترونية، يالحظ أنه ال يزال يكتنفه بعض الغموض باعتباره أنه يعتمدإن املتتبع آلفــة إلارهاب املرتكب عبر الوسائط 

على تقنية أنظمة املعلومات من حيث وسيلة ارتكابه، ومـن حيث دور الفاعل فيه وطبيعة سلوكه، وهــو أيضا ووفقا 

نتشار، من أضرار واسعة الا  لذلك يوقع نتائج تطال أمـن املعلومات وتقنية أنظمة املعلومات، باإلضافـة إلى ما يتسبب به

 (8101)الزعبي، الطبعة ألاولــى  وعظيمة ألاثــر على املجتمع وأفراده

 املطلب ألاول: إلارهاب املعلوماتــــي )أو إلالكترونــي(، رؤيــة مفاهيمية 

 بخصوص وضع تعريف يكاد يكون جامعا ومانعا لإلرهابلقد تباينت التشريعات الوطنية واملواثيق والاتفاقيات الدولية 

إلالكترونــي، إذ ظهرت تعريفات كثيرة بهذا الصدد وأغلبها كانت تعريفات فضفاضـة وغير محددة ولم تسعف كثيرا في 

 سد الثغرات والفراغ القانوني في ظل التطور السريع وغير املسبوق لوسائل التكنولوجيا الحديثة، إذ من املمكن أن

تظهــر إلى الوجود أفعاال إرهابية جديدة ليس بإمكان التشريعات القانونية واملواثيق والاتفاقات الدولية استيعابها، وقد 

يكون السبب في عدم وضع تعريف متفق عليه لإلرهاب إلالكتروني كما أسلفنا، هو عدم وجود رغبة صادقة لدى الدول 

في تطور سريع ومستمر مما يصعب معه وضع تعريف شامل لكل ألافعال  في ذلك، أو إن وسائل التكنولوجيا الحديثة

التي تندرج تحت إلارهاب إلالكتروني، ألامر الذي يستدعــي تناول مفهوم إلارهاب إلالكتروني من الناحية اللغوية 

 والاصطالحية، ثم تمييز هذا املفاهيم التي تكاد تختلط به، وعلى النحو آلاتي:
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 التعريف باإلرهاب إلالكترونــيالفقرة ألاولــى: 

إن أول ما يتبادر إلــى ذهن املرء عند سماعه ملصطلح إلارهاب املرتكب عبر الوسائط إلالكترونية أنه جريمة من الجرائم 

الشاذة الغــير املألوفــة، التي نمت وترعرعت بشكل كبير في الربع ألاخير من هذا القرن، حيث تستهدف املساس بشكل 

، يعرف (8102-8102)أيت علي، السنة الجامعية  يان وجوهــر وجود الدولة، وكذا أمــن وطمأنينة ألافراد داخلهامباشر بك

هذا النوع من إلارهاب بأنه استخدام الحاسوب والوسائل العلمية والتكنولوجية من أجل تنفيذ أعمال إرهابية ليس 

أرض الواقع ويتم تنفيذها من قبل شخص واحد بشرط أن تتوفــر فيه القدرة والكفاءة والخبرة من السهل تنفيذها على 

 الالزمـة في استخدام التقنية املعلوماتية.

 تعريف إلارهاب لغـــــة –أوال 

هاب ر لو تحرينا عن مفهوم إلارهاب في املعاجم الحديثة لوجدناها تتفق على أن كلمة إرهاب تعني الخوف والفزع، فاإل 

لغة: هــو الخوف ورهب الش يء رهبا ورهبة: خاف والرهبة: تعني الخوف والفزع، وأرهبه ورهبه و أسترهبه، أستدعى رهبته 

ْرَهُبوُهْم  حتى رهبه الناس وبذلك فســر قولع تعالى في محكم كتابـــه :
َ
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وإلارهاب مصدر )أرهب( ومادتها: رهب الذي مصدره أي أرهبوهـــم، ،  (001سور ألاعراف، آلايــة )   َجاُءوا ِبِسْحرٍ َعِظيٍم "وَ 

رهبا معنى أرهب في اللغة العربية أخاف وقد وردت كلمة إرهاب في القرآن الكريـم في مواضع عديدة لتدل على معنى 

ِذيَن " الخوف والخشية، كما في قوله تعالى: 
َّ
ل ِ
 
 ل

ٌ
ِتَها ُهًدى َوَرْحَمة

َ
ْسخ

ُ
َواَح ۖ َوِفي ن

ْ
ل
َ ْ
 ألا

َ
ذ

َ
خ

َ
ُب أ

َ
ض

َ
غ

ْ
ى ال وس َ  َعن مُّ

َ
ت

َ
ا َسك

َّ َ
َومل

 
َ
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فكلمة إلارهاب مشتقــة من )رهب(: بالكســر، يرهب، رهبة ورهبا ) ، (051سورة ألاعراف، آلاية " )  ُهْم ِلَرب 

بالضم(، ورهبا بالتحريك بمعنى أخاف، وترهب غيره: إذا توعده، وأرهبه ورهبه: أخافه وفزعه، ورهب الش يء رهبا 

 ل املزيد )أرهب(،ورهبا، ورهبه: خافــه، والاسـم: الرهب، والرهبــى، ورهبوت، والرهبوتي، وكلمة "إرهاب" تشتق من الفع

يقال أرهب فالنا: أي خوفه وفزعه، وهو املعنى نفسه الذي يدل عليه الفعل املضعف )رهب(، أما الفعل املجرد من 

املادة نفسها وهو ) رهب(، يرهب رعبة ورهبا ورهبا فيعنى خاف، فيقال: رهب الش يء رهيا ورهبة أي خافه، والرهبة : 

عة )املنجد في اللغة، الطب " من يلجأ إلى إلارهاب إلقامة سلطةرهابــي تدل على كل " الخوف والفزع.وفي املنجد كلمة إلا 

، فقد تعتمد حكومات أو جماعات ثورية على إلارهاب والعنف من أجل بسط السيطرة والحفاظ على (0221سنة  - 82

كريم: بحيث لم يستعمل مصطلح إلارهاب بهذه الصيغة، وإنما اقتصر على الحكم، وجاء مفهوم إلارهاب في القرآن ال

استعمال صيغ مختلفة الاشتقاق من نفس املادة اللغوية، بعضها يدل على إلارهاب والخوف والفزع، والبعض آلاخر 

دل كيم لتيدل على الرهبنة والتعبد، حيث وردت مشتقات املادة )رهب( سبع مرات في مواضع مختلفة في الذكر الح

 على معنى الخوف والفزع كالتالي:
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إرهابا....(، وكلها تفيد معنى التخويف وإثارة الرعب  –يرهب  –فكلمة إلارهاب في القرآن الكريــم وردت بدالالت ) أرهب 

َه أعد لها هللا سبحانه جزاءات غليظة في قولــه: "  في قلوب الناس وهــي صفات مذمومة
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، انطالقا من هذا البعد نالحظ أن الدين  (33) سورة املائدة، آلاية  "ل

إلاسالمي الحنيف أحكامه تنبذ شتى أصناف الترهيب وإخافة الناس حتى على سبيل املزاح مع الناس كما عبــر على 

رهاب بمصطلح الحرابة التي تعد ظاهـرة خطيرة ترتكب ضد ألاشخاص وألاموال التي تخلف أثار في نفوس الناس إلا 

 (8101)كشطي، العراق  وتهدد استقرار املجتمع

ارث عن تهديد مادي أو كو وتشير كلمة الرهبــة في اللغة العربية إلى الخوف املمتزج باالحترام وليس الخوف الذي ينتج 

، وتحجج أصحاب (0222)حلمي ن.، الطبعة ألاولى  طبيعية أو ما شابه ذلك ألن ذلك بطبيعة الحال يعد رعبا وليس رهبـة

ما هـي ترجمة املوجودة في اللغات ألاجنبية إلى إرهاب باللغة العربية، إن  TERRORISIMهذا الرأي، إلى أن ترجمة كلمة  

غير صحيحة لغويا ألن الخوف من العمليات إلارهابية ال يمكن إطالقا أن يقترن باالحترام للقائمين به من املنظمات أو 

الجماعات إلارهابية، وإنما هــو خوف مادي يعبر عنه بالرعب وليس الرهبة، ومن ثم فإن الترجمة الصحيحة إنما هــي 

بأن كلمة إرهاب أصبح لها معنى اصطالحي أقره مجمع اللغة العربية وتواتــر استعمال أرعاب وليس إرهاب مع إلاقرار 

في الجانب السياس ي فإن كلمة إرهاب تعني محاولة نشــر الذعر والفزع لتحقيق  (8180)محمد عبد هللا،  الناس لها

عطية ) الحكومة الاستبدادية إلرغام الشعب على الخضوع والاستسالم لهاأغراض سياسية، وقد تكون وسيلة تلجأ إليها 

، 0221، وبتحري معنى إلارهاب في اللغة الفرنسية، نجد أنها كلمة حديثة بدأ استعمالها عام (0222هللا، الطبعة الثالثة 

 (8112)حمدي، الطبعة ألاولى  يني ومعناها يرتعــد أو يرتجفالفرنسية، فهــي مشتقة من ألاصل الالت TERORأما كلمة 

  تعرف إلارهاب إلالكتروني اصطالحا –ثانيا 

إذا سلمنا جدال بفكرة مفادها، أن إلارهاب التقليدي أو العادي أصبح واضحا إلى حد ما، فإن إلارهاب إلالكترونــي 

كمفهوم حديث ال زال يكتنفه الكثير من الغموض وإلابهام، ذلك أنه يعتمد على تقنية املعلومات ووسائل التكنولوجيا 

تسابق الزمن، لذا يكون طبيعيا أن تظهر صعوبة تعريف إلارهاب  الحديثة التي أخذت تتطور بشكل غير مسبوق وباتت

إلالكتروني في قالب يضــم في جنباته كل ألافعال إلارهابية التي يمكن أن تحدث بوساطة الشبكة الدولية للمعلومات ) 

)بن غرم هللا أل جار أول من تصدى ملصطلح إلارهاب إلالكترونــي في حقبة الثمانينات،   Barry Collinألانترنت(.ويعد 

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ألغراض إرهابية من بينها تهديد إذ عرفه بأنه: "  (8102هللا، الطبعة ألاولى 

 Barry، غير أن  (8102/8181)شاشوة، السنة الجامعية  " الحكومات أو العدوان عليها وتحقيق أغراض مختلفة



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 210 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

Collin    قد أقر بصعوبة إعطاء تعريف شامل لإلرهاب التكنولوجــي وقد يكون مصيبا إلى حد كبير، ذلك أن وسائل

 التكنولوجيا الحديثة في وتيرة متسارعة لم نشهد لها مثيل في السابق.

 Barry Collinفي فترة الثمانينات في دراسة " باري كولن "   Cyber Terrorisme حيث كانت بداية استخدام هذه الكلمة 

والتي خلص فيها إلى صعوبة وضع تعريف لظاهرة إلارهاب التكنولويي بدقة، ناهيك عن ألاسباب والحلول املطلوبة 

، ولكنه تبنى (8112ادق، الطبعة ألاولـــى )عبد الص ملواجهته وكذلك تحديد دور الكمبيوتر وإلانترنت في العمل إلارهابــي

هجمة إلكترونية غرضها تهديد الحكومات أو العدوان عليها سعيا لتحقيق تعريفا لإلرهاب إلالكتروني مقتضاه بأنه: " 

ــو "، أو ه أهداف سياسية أو دينية أو إيديولوجية، وأن الهدمة تكون َٰات أثر مدمر و تخريبي مكافئ لألعمال املادية

استخدام التقنيات الرقمية إلخافة وإخضاع ْلاخرين، أو القيام بمهاجمة نظم املعلومات على خلفية دوافع : " 

سياسية أو اقتصادية أو عرقية أو دينية، أي أنه توظيف ألحداث التقنيات العلمية في الضغط أو التوجيه والسيطرة 

و دول أو أنظمة وكيانات سياسية أو اقتصادية أو حتى تكنولوجية وبهدف على ْلاخرين أيا كانوا أفرادا أو مؤسسات أ

 (8102)ناصر، الطبعة ألاولى  " كسر إرادة هذا ألاخر للتمكن منه

ئل اقيام فرد أو مجموعة أفراد بارتكاب أفعال تشكل خرق للقانون باستخدام وسويعرف إلارهاب إلالكترونــي بأنه: " 

الاستخدام غير ألامثل للشبكة العاملية، ، وبمعنى أخر فإنه: " هــ(0183)منشاوي، الطبعة ألاولى  " التكنولوجيا الحديثة

بما يؤدي إلى ترويــع املواطنين بشكل خطر، أو يسعى إلى زعزعة ألامن والاستقرار، أو تقويض املؤسسات السياسية، 

أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إلحدى الدول أو املنظمات الدولية عن طريق استعمال لغــة التهديد 

العدوان أو التخويف أو التهديد املادي أو كما يمكن تعريفـه بـــ: " ، (8108)إسراء طارق، الطبعة ألاولى  "والعدوان 

املعنوي الصادر من الدول أو الجماعة أو ألافراد على إلانسان في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق، 

ولى "، أما الاتفاقية ألا باستخدام املوارد املعلوماتية والوسائل إلالكترونية بشتى صنوف العدوان وصور إلافساد 

هجمات غير مشروعة أو فقد عرفت إلارهاب إلالكتروني بأنه: "  8110فحة إلاجرام عبــر إلانترنت في بودابست عام ملكا

تهديدات بهجمات ضد الحاسبات أو الشبكات أو املعلومات املخزنة إلكترونيا، توجد من أجل الانتقام أو الابتزاز أو 

 "بأسره لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية معينة  التأثير في الحكومات أو الشعوب أو املجتمع الدولي

استخدام إلانترنت لنشــر فقد عرفته بــ: "  8108، أما منظمة ألامم املتحدة عام (8100)يوسف كافــي، الطبعة ألاولى 

  "أعمال إرهابية 

 عما يختلط به من مفاهــيمالفقرة الثانية: تمييز إلارهاب إلالكترونــي 

إن مفهوم إلارهاب إلالكترونــي شأنه في ذلك شأن مفاهيم أخرى، يكاد يختلط أو يتشابه إلى حد ما مع بعض املفاهــيم، 

ومنها بطبيعة الحال إلارهاب التقليدي أو العادي، وكذلك الحرب املعلوماتية، والجريمة املنظمة والعادية، وأخيرا تميزه 

لتجسس إلالكترونــي، وجريمة القرصنة املعلوماتية، ألامر الذي يتطلب أن نقف عند هذه املفاهيم وبيان عن جريمة ا

 مدى صلتها أو تقاطعها مع إلارهاب إلالكتروني، وعلى النحو آلاتــي:
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 تمييز إلارهاب إلالكتروني عن إلارهاب التقليدي أو العادي –أوال 

بأن هناك تداخال ما بين مفهومــي إلارهاب إلالكتروني وإلارهاب التقليدي أو العادي، إذ قد يتشابهان في جوانب  كال ش

 ويختلفان في جوانب أخرى، مما يستدعــي أن نقف عند أوجه الشبه والاختالف ما بين هذين املفهومين:

دي أو العادي من ألافعال غير املشروعة التي دأبت على يعد كال من إلارهاب إلالكتروني وإلارهاب التقلي أوجه الشبــه:

تجريمها والعقاب عليها كل من التشريعات واملواثيق الدولية، كما يتفقان من حيث الغاية التي يسعيان إلى تحقيقها، 

 الانتقام منأال وهــي نشــر الخوف والرعب بين أفراد املجتمع، وابتزاز الدول ومحاولة السيطرة على نظامها الداخلي و

املعارضين ألفكارهم، وتمويل أنشطتهم إلارهابية من خالل الاستيالء على ممتلكات الناس ومحاولتهم تجنيد أعضاء جدد 

ام الع، وكلتا الجريمتين ترتكبان لغرض املساس بالنظام (8105)مال خاطــــر ،  والانخراط إلى صفوف الجماعات إلارهابية

إال أن أوجه التشابه ما بين إلارهاب  وتعريض سالمة املجتمع للخطـر وكلتهما تقومان وراء دوافع دينية، سياسية........

 إلالكترونــي وإلارهاب التقليدي أو العادي ال تنفي الاختالف الحاصل بينهما في أوجه كثيرة منها:

، حيث إن إلارهاب إلالكتروني يعتمد على ألاهداف املرجوة الوسيلة املستخدمة في تحقيقإنهما يختلفان من حيث 

وسائل التكنولوجيا الحديثة التي ال تحتاج إلى جهد كبير في إنجاز ألاهداف، وإنما فقط ذكاء وفطنة وقدرة على التعامل 

إلارهابية،  جماتمع البيئة الافتراضية، بعكس إلارهاب التقليدي، الذي يعتمد على وسائل تقليدية مادية في تنفيذ اله

)حسن جاسم،  وهذا الاختالف هــو الاختالف الجوهري وألاهم ما بين إلارهاب إلالكتروني وإلارهاب التقليدي أو العادي

الذي  ي، فاإلرهاب التقليدي يعتمد على العنف والقوة في تحقيق مآربـه، بعكس إلارهاب إلالكترونــ(8112الطبعة ألاولى 

 .ال يحتاج إلى مثل هذه القوة في تحقيق أهدافــه

يختلف إلارهاب التقليدي عن إلارهاب إلالكترونــي بأن ألاول يسهل كشف أثاره من قبل أجهزة ألامن على عكس الثاني 

صوصية خالذي يصعب التيقن بها لنقص خبرة أجهزة الشرطة في التعامل مع العالم السبريانــي، كما يختلفان من حيث 

املجرم، فاملجرم إلارهابي التقليدي غيـر متعلم وجاهل على عكس املجرم إلارهابي املعلوماتــي الذي يكون على درجة عالية 

ج التنقل ، فاملجرم إلارهابي املعلوماتي ال يحتا(8112)جاســم الطائي، الطبعة ألاولى  من املعرفة في مجال التقنية الرقمية

إلى ساحة الهجوم فهــو يبقى بعيد عن الخطر على عكس املجرم إلارهابي التقليدي الذي ال يأبه ويفدي بحياته في سبيل 

ويظهــر لنا بجالء إن إلارهاب إلالكترونــي وإن كان يتشابه مع إلارهاب التقليدي أو العادي، إال ، قضيته إلارهابية تحقيق

ثيرة أهمها طبيعة الوسيلة املستخدمة في تنفيذ ألاهداف التي يسعى إلى تحقيقها إلارهاب أنه يختلف عنه في جوانب ك

إلالكتروني، حيث إن وسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة سهلت ارتكاب ألافعال إلارهابية وعلى نطاق واسع عكس 

ي به التي يسعى إليها، إال أن غايتهما فإلارهاب التقليدي الذي ال يزال يعتمد على وسائل تقليدية مادية في تحقيق مآر 

 نهاية املطاف هــي إحداث حالة من الرعب والفزع والخوف ما بين أفراد املجتمع.

 تمييز إلارهاب إلالكترونــي عن الحرب املعلوماتية –ثانيا 

ذل َ معلومات الخصم، وكاستخدام نظم املعلومات الستغالل وتدمير وتعطيل يمكن تعرف الحرب املعلوماتية بأنها: " 

 "، وقد يتبادر للذهن الحماية من خطر الهجوم من قبل الخصم إلحراز التقدم على ألانظمة العسكريــة والاقتصادية

للوهلة ألاولى بأن إلارهاب إلالكتروني والحرب املعلوماتية هما حالة واحدة، إذ أن كالهما تتم بواسطة الشبكة الدولية 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 212 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

حاسب آلي، فضال عن الصعاب التي تتمثل في صعوبة اكتشاف هاتين الجريمتين بسبب اتالف  للمعلومات شريطة وجود

ألادلة ومحوها من قبل القائم بها، وقلة التكاليف، مع ذكاء وفطنة مرتكبيها، إال أن الواقع يثبت بأن اختالفا ال مناص 

روني من استخدامها في تحقيق ألاهداف التي منه، يتمثل في أن حرب املعلومات هي أداة تمكن مرتكبي إلارهاب إلالكت

يسعون إليها، ويمكن أن تتحول بحد ذاتها إلرهاب إلكترونــي حسب طريقة استخدامها من قبل الجماعات إلارهابية، 

ية يسـة ، السنة الجامع)أن وباملقابل ال يعد الاستخدام الس يء للفضاء إلالكترونـي على أنه إرهابا بأي حال من ألاحوال

وبالرغم من التداخل الكبير بين الجريمة املعلوماتية وجريمة إلارهاب إلالكترونــي إال أنه هناك اختالف ، (8101/8105

بينهما، فإذا كانت الجريمة املعلوماتية تهدف إلى تحقيق الربح املادي، فإن جريمة إلارهاب إلالكترونــي باإلضافة لذلك 

ف إلى تحقيق أغراض سياسية، دينية، ثقافية.... إلخ، كما أن املجرم املعلوماتي أقل خطورة من املجرم إلارهابي فهي تهد

املعلوماتي، فاألول قد يتواجد داخل املنظومة املعلوماتية سواء عن طريق الصدفة أو ملجرد التسلية أو اللهو بينما الثاني 

أو لنشــر الفكر إلارهابي الهادم أو الستقطاب أعضاء جدد أو لسهولة  يتواجد فيها سواء للبحث عن مصادر التمويل

)نجاري بن حاج علي ، السنة الجامعية  التنسيق للعمليات إلارهابيةواصل فيما بين أعضاءها للتخطيط و الت

8101/8105) 

 تمييز إلارهاب إلالكترونــي عن الجريمة املنظمة –ثالثا 

قيام جماعات معينة باللجوء للعنف إلتمام نشاطها إلاجرامي وتسعى إلى يمكن تعريف الجريمة املنظمة بأنها: " 

الظاهرة إلاجرامية ، ومن التعاريف التي أعطيت لها: " تحقيق الربح سواء مارست هذا النشاط داخليا أم خارجيا

لنشاطها إلاجرامي بهدف الربح وقد تمارس نشاطها التي يكون وراءها جماعات معينة تستخدم العنف أساسا 

)مجراب، السنة الجامعية  " وطنيا أو خارجيا أو تكون لها عالقات بمنظمات إجرامية متشابهة لها في دول أخرى 

دها التفاقية ألامم وقد دأبت منظمة ألامم املتحدة على  مكافحة الجريمة املنظمة من خالل اعتما، (8105/8101

جماعة ، وقد عرفت هذه الاتفاقية الجريمة املنظمة بأنها: " 8111املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية لسنة 

إجرامية منظمة أو جماعة َٰات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل 

أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو ألافعال املجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة 

 ". الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى 

وتتشابه هذا ألاخيرة مع إلارهاب إلالكتروني في جوانب عديدة منها، إن كلتا الجريمتين من الجرائم العابرة للحدود وال 

تصر نطاقها على دولة معينة بالذات، كما إنهما تعتمدان بشكل كبير على وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرامج يق

، لكنهما يختلفان أيضا (HOMI, 2007) املعلوماتية لتحقيق أهدافها وتطوير أنشطتها إلاجرامية فضال عن جوانب أخرى 

والسيما من حيث الدافع أو الغاية ألاساسية من ارتكابهما، فإذا كان هدف وغاية الجريمة املنظمة في جوانب أخرى، 

تحقيق مصالح شخصية وأرباح مادية بالدرجة ألاساس، فإن أهداف إلارهاب إلالكترونــي واسعة وال تتحدد بهدف معين 

، كما أن إلارهاب إلالكترونــي (8103)املتحدة م.،  يةبالذات، فقد تكون أهدافا سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية أو دين

 قد يرتكب في إطار فردي أو جماعي، أما الجريمة املنظمة فالبد من الجماعية الستمرار أنشطتها إلاجرامية.
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ر اتساعا من الجريمة املنظمة، والبد من التأكيد على حقيقة مفادها، أن أفعال إلارهاب إلالكتروني أوسع نطاقا وأكث

فكل جريمة إرهابية هــي جريمة منظمة، ولكن ليس كل جريمة منظمة هــي جريمة إرهابية، وهذا ألامر يعود بطبيعة 

 الحال إلى أن أحد أهداف وغايات الجريمة املنظمة هــي محدودة في نطاق معين، عكــس الجريمة إلارهابية.

 إلالكتروني عن جريمة التجسس إلالكترونـــيتمييز إلارهاب  –رابعا 

أو قراصنة الحاسوب( باختراق بعض املواقع  –يتم التجسس إلالكتروني من خالل قيام إلارهابيين املبرمجين ) الهاكرز 

أو الحواسيب إلالكترونية، باستخدام برامج معينة كغرف التجسس على الشبكات وألانظمة إلالكترونــية والاعتداء على 

لبنية التحتية للمؤسسات الحكومية والخاصة، بما في ذلك البريد إلالكترونـي واشتراكات املستخدمين وألارقام السرية ا

للبطاقات الائتمانية وغيرها، ومن شأن هذه الجرائم التي تؤدي إلى إتالف وتشويه البيانات واملعلومات وبرامج الحاس ي 

هاب إلالكترونــي، وذلك باستخدام الفيروسات إلالكترونية، بقصد الحصول آلالي أن تسهل كثيرا في اتمام جرائم إلار 

على معلومات تتعلق باملنشآت الحيوية الستهدافها باألعمال إلارهابية، أو بقصد تعطيل أو تدمير برامج الحاسوب، ومن 

ثر على هدفــة بالتدمير مما يؤ هذه ألاساليب بطبيعة الحال ضخ كميات هائلة من الرسائل إلالكترونية إلى املواقع املست

 (8105)خاطــر،  سعتها التخزينية

 الفقرة الثالثة: خصائص جريمة إلارهاب إلالكترونـــي

ينفرد إلارهاب إلالكترونــي بسمات تجعله مغاير للجرائم ألاخرى والسيما إلارهاب التقليدي ونخص بالذكر أبرز هذه 

 الصفات:

 يستخدم إلارهابيين (8102)إيمان، الطبعة ألاولى  استخدام التقنية الرقمية العاملية الرتكاب هذه الجريمة :

في جريمة إلارهاب إلالكتروني السالح التقني املتمثل في جهاز الكمبيوتــر املتصل باألنترنت، أو أي جهاز آخر أفرزه التقدم 

التكنولوجــي للقيام باألغراض إلارهابية، وفاعليها غير مرئيين يعملون وراء الشاشات في أي مكان في العالم، ويقومون 

بشـن حرب معلوماتية نفسية فبهذا ال يحتاجون إلى استعمال القوة والعنف فيه، فاملواجهة إلارهابية اليوم انتقلت من 

اضية التي تعد أضرارها الناتجة أخطر بكثير من تلك التي يحدثها إلارهاب ساحة امليدان املحسوس إلى البيئة الافتر 

 (0215)أمال،  التقليدي

 :تعد جريمة غير خاضعة لنطاق إقليمي محدد، فـهــي بذلك يمكن أن  جرمة عابرة للحدود الدولة الواحدة

ضحاياه من عدة جنسيات مختلفة، حيث اندثرت الحدود بين الدول وأصبح تمتد أثارها عبــر القارات، فاملجرم في دولة و 

العالم اليوم قرية واحدة بسبب ما أتاحه تطورات العصــر التكنولوجــي ما سهل للمجرم إلارهابي نشر التطرف والفتنه 

 (8102/ 8102)توفيق، السنة الجامعية  والفساد في ألارض

  فغياب الحدود املكانية في الشبكة املعلوماتية باإلضافة لعدم وضوح الهوية الرقمية للمستخدم املستوطن في

بيئته املفتوحة يعد فرصة مناسبة لإلرهابيين، إذ يستطيع محترف الحاسوب أن يقدم نفسه بالهوية والصفة التــي 

 يرغب التخفـي بها وبشخصية وهمية.
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 تمتاز جريمة إلارهاب إلالكتروني بصعوبة اكتشافها ويعود ذلك إلى نقص  ريمة:صعوبة اكتشاف وإثبات الج

الخبرة والكفاءة لدى أجهزة الضبط والتحقيق للتعامل مع هذا النوع من إلاجرام الذي يضفي عليها الكثير من التعقيد 

مدة، )الحوا جرم املعلوماتيفي إلاثبات وإقامة الدليل على مرتكبها، وكذلك سهولة وسرعة اتالف الدليل من قبل امل

، إن التكنولوجيا نظم الحواسيب ال تستطيع تحديد هويــة مرتكب الجريمة إلالكترونية إال عن طريق أجهزة (8102

جهزة ألا معينة تمتلكها بعــض املؤسسات ألامنية أما ألافراد فال يستطيعون تحديد ذلك، بل وألاكثـر من ذلك حتى 

الخاصة تجد صعوبة جمة في كشـف الجرائم إلالكترونية، بصفــة عامة، وجريمة إلارهاب الرقمـي بشكل خاص، وذلك 

راجع للطبيعة الزئبقية لهذه الجرائم، وكذا للمستوى العالي للجناة في الجانب التقني، ما يصعب على الجهات املعنية 

 توصل إليهم في الوقت املناسب.

 إن استعمال الفضاء إلالكتروني سهل مهمة إلارهابيين في نشــر تطرفهم  كلف لالستعمال:سهل وغير م

واستقطاب أكبر عدد من ألاعضاء وتحقيق مبتغياتهم، فاستخدام شبكة ألانترنت متاحة لالستعمال في أي وقت وبأسعار 

 (8102-8101)رفيقة،  زهيدة

   حيث أضحت وسائل التواصل الاجتماعي وجميع مواقع التواصل إلالكتروني سهلة الولوج، باإلضافة إلى أن

أجهزت الحاسب آلالي أصبحت زهيدة الثمن ومتوفــرة في جميع بقاع العالم، بخالف عقد السبعينات من القرن املاضــي، 

مت في رفــع من الفرص أمام لإلرهابيين في العالم إلى وفي ذات املنحى فإن السمة العاملية لشبكات املعلومات، ساه

أهدافهم غـير املشروعـة والقيام بهجومهم إلالكترونــي، فـي مناطق متعددة من أرجاء العالم في وقت وجيز وبسرعة في 

طورة ا تكمن خالاختفاء عن ألانظار، على خالف إلارهابـي العادي الذي قد تتم متابعته أو قتله من قبل قوات ألامن، وهن

 هذا النوع من إلارهاب.

 ل : يمتاز مرتكبها بخبرة عالية وكفاءة كافية في التعامخصوصية املجرم إلارهابــي في جريمة إلارهاب إلالكترونــي

مع أجهزة الحاسب آلالي املتصلة بشبكة ألانترنت، زيادة على ذلك يمتاز باملكــر والخداع إليقاع ألاشخاص في شباكهــم، 

يعرفون التعامل مع الناس لكسب ودهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت املنبـر إلالكترونــي فهم 

ألاكثر شهرة واستعماال منهم، أيــن يلتقي فيه الناس من مختلف العالم للتعارف وتبادل الثقافات وألافكــار وآلاراء فيما 

 (8102)دين،  بينهم عبــر غرف الدردشـــة إلالكترونية

  :جريمة إلارهاب إلالكتروني يمكن أن يرتكبها شخص واحد، كما يمكن أن ارتكابه في إطــار فردي أو جماعــي

يرتكبها جماعات من ألافراد، ويبقى القائمون بهذه الجريمة بعيدين عن الخطــر فهم ال يعرضون حياتهم للخطــر كون 

 تكون غيــر مرئية.املواجهة فيها 

 املطلب الثانــي: موقف املشـــــرع املغربي من إلارهاب إلالكتروني )أو الرقمــي(

ض ن تعر ال يسعنا سوى التساؤل حول مدى انكباب املشرع املغربي لدراسة هذه الظاهرة والحيلولــة دو  في هذا الصدد

غني ، ؟ نوع من الجرائــمنصوص قانونية ملعاقبة مرتكبي هذا ال ؟ وهل املشرع املغربي يتوفــر علىيلجرائم إلارهاب الرقمـــ

عن البيان أن العالم اليوم يعرف إجماعا على أهمية محاربـة والحد من إلارهاب الرقمــي، حيث استشعرت الدول 
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ه، ادي التي ترتكبخطورة ظاهرة إلارهاب الرقمي وسارعت إلى إيجاد نصوص قانونية رادعــة، ورامية إلى زجـــر ومعاقبة ألاي

وفي ذات التوجه سعى املغرب إلى وضع ترسانة قانونية مهمة في إطار تطويق هذه الظاهرة التــي ألقت بظاللها عليه من 

نص  13-13جهة، ومن جهة ثانية موائمة منظومته الجنائية مع الاتفاقيات الدوليـة، ومن هذا املنطلق نجد القانون 

بر الوسائط إلالكترونية كجريمة متكاملة ألاركان، هذا القانون السالف الذكــر شكل طفرة على جريمة إلارهاب املرتكب ع

ملغربــي تطرق املشرع ا، لنمط الجديد من الجرائـمتشريعية قوية ساهمت في سد الفراغ التشريعي الذي كانت يعرفه هذا ا

من مجموعة القانون الجنائي،  802/0الفصل  بصفة مباشرة لجريمة إلارهاب املرتكب عبــر الوسائط إلالكترونية فـي

باإلضافة إلى نصوص قانونية أخرى متعلقة باإلشادة باألعمال إلارهابية، وللتعرف أكثـر على هذه الجريمة البد من 

 (.الفقرة الثانية(، وكذا الركن املعنوي لها ) الفقــرة ألاولىدراسـة كل من الركن املادي ) 

 املادي لجريمة إلارهاب إلالكترونــي الفقرة ألاولــى: الركن

-12البد من إلاشارة إلى أن املشــرع املغربي ربط تحقيق جريمة إلارهاب إلالكترونــي بالجرائم املنصوص عليها في القانون 

املتعلق بنظم املعالجة آلالية للمعطيات، والذي استنبط مقتضياته بدوره من اتفاقية بودابيست باعتبارها إطار  13

انوني مرجعـي لكافة الجرائم التي ترتكب عبر الوسائط إلالكترونية إذا كان لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عالقة ق

 ،طة التخويف أو الترهيب أو العنفبمشروع فردي أو جماعي يسعى إلى خلق نوع من الاضطراب في النظام العام بواس

ن النظام العام بمفهومه الكالسيكي وبعناصره املعروفـة، وإنما ومما تجدر إلاشارة إليه أننا اليوم لم نعد نتحدث ع

نتحدث عن النظام العام الافتراضـي للدول تقوم في سياق سعيها الحثيث والدؤوب على إيجاد ترسانة قانونية متطورة 

ة في شروعيفي مقتضياتها وزاجرة في أهدافها قصد حمايته وعدم املساس به، ثم البد من استحضار احترام مبدأ امل

 (8102)سليمان ع.،  سياق البحث والتحري عن الدليل الرقمـي

 السلوك إلاجرامــي –أوال 

السلوك إلارهابي إلالكترونــي هو القيام بعمل إلكترونــي من إنشاء وتأسيس مواقع إلكترونية أو نشــر أو تجنيد أو حذف 

السلوك إلايجابي إلالكتروني، أما السلوك إلالكترونــي فهو إلاقدام على اختراق املواقــع  بيانات ومعلومات مهمة وهذا

إلالكترونية أو تدميرها خالفا للقانون أو محو بيانات تتعلق بأجهزة الدولة ألاساسية وتهكيـر الحسابات أو الدخول بأسماء 

، والسلوك إلالكترونــي يكون باستخدام حواس إلانسان إذا أنه يمكن أن يتحقق (8112)الصادق، الطبعة ألاولى  وهمية

باستخدام العين أو إلاقدام أو إلايحاء وإلاشارة وال يشترط في السلوك إلالكترونــي أن يتم باستخدام اليـد أو الكتابـة 

ويجب التمييز بين نوعين من ، بنشـر صورة مرعبةعيـن غاضبة أو  والنشــر والدعايات، فقد يتم باإليحاد أو بنظرات

؛ هو حركة عضوية إرادية فالفعل الايجابي كيان فالسلوك الايجابيالسلوك هما السلوك الايجابي والسلوك السلبي؛ 

مادي يتمثل فيما يصدر عن مرتكبــه من حركات ابتغاء تحقيق آثار مادية معينة، مثاله قيام شخص باستخدام يده 

علومات عبـر ألانترنت لتحريض أفراد مجتمع ما علـى القيام بأعمال إرهابية ضد النظام السياس ي في ذلك بإدخال م

 املجتمع

 (8111)إبراهيم أ.، الطبعة الرابعة  ؛ هو إحجام الشخص عن إتيان فعل ايجابي معين يوجب القانون السلوك السلبي

للحقوق التي يحميها بشـرط أن يكون في استطاعة املمتنع القيام به وأن الامتناع ليس إحجاما على القيام بـه رعاية 
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مجردا وإنما هو موقف سلبي بالقياس إلى فعل ايجابي معين ومن هذا الفعل الايجابي يستمد الامتناع كيانه، والقانون 

نــي وهو الذي يقوم به وهـو الذي يحدث هـو الذي حدد صفة هذا الفعل فالسلوك إلاجرامــي نشاط يصدر من الجا

الجريمة، ويختلف النشاط إلاجرامـي من جريمة إلى أخرى، ففي جريمة إلارهاب عامة يتمثل السلوك الجرمي في الفعل 

الذي يقوم به الجاني والذي من خالله يهدد سالمة املجتمع وأمنه وسالمة الدولة بصورة عامة فالجانــي يتسبب من 

 ق أرواح ألاشخاص أو يسبب لهـم ألاذى.خالله بإزها

 وسيلة إلارهاب إلالكترونــي –ثانيا 

تتعد وسيلة إلارهاب إلالكترونــي فقد تكون الحواسيب آلالية أو الهواتف النقالـة، وقد تكون عن طريق النشـر أو الرسائل 

ون عن طريق الهكـر وقرصنة البيانات النصية أو عن طريق اختراق البريد إلالكترونــي أو إنشاء صفحات وهمية وقد تك

إلالكترونـية أو التحرش إلالكترونـي، وتعرف تلك الوسيلة بالبيئة النظيفة أو الناعمـة، ألنه يتم في منطقـة أو مكان ال 

لذعــر ايتوفـــر فيها ألاسلحة وال تتطلب القوة املادية أو الجسدية بل كل ما تتطلبه هو القوة املعنوية  التي تخلق الخوف و 

فأي عمل إلكترونــي أو التهديد به قادر على تعريض أمن املجتمع ، ملشاهدين لتلك ألاعمال إلارهابيةفي نفوس املتلقين وا

وسالمته للخطر، أو قادر على إلاخالل بالنظام العام، سواء وقع أو هدد به الفاعل ذو الصلة بعمل فردي أو جماعـي، أو 

 نطاق التجريــم. تنفيذا له يمكن أن يقــع ضمن

وتجب إلاشارة أن أشكال وصور الركن املادي في جرائم إلارهاب الرقمي، تتوفـر بتحقق إمكانية إيقاع الفعل باستخدام 

تقنية أنظمة املعلومات، وفــي كل يرتبط فيها النشاط موضوع الفعل بنطاق إلكترونــي يعتمد عليه شريطة تحقق ما 

 يلـي:

  التهديدي، والحقيقة أن استخدام العنف كمفهوم تقليدي فـي ظل سلوك إلكترونــي استخدام قدر من العنف

معنوي يأتيه الفاعل خارج نطاق البحث وإن أمكن تصور مستحدث للعنف املعلوماتي، ذو بعد معنوي بمعنى أن ينظر 

ى مدى قدرة الفاعل علإلى العنف كنتيجة لسلوك معنوي إلكترونــي، إذ يمكن وفقا لذلك تصور عنف معنوي ظاهر في 

استخدام تقنية أنظمة املعلومات بقدر كاف إليقاع الضرر املقصود، أما التهديد بالعنف فأمر ممكن في ظل بيئة 

 إلكترونية.

  أن ينتج عنه استخدام العنف أو التهديد به إيقاع الذعـر والرعب بين املواطنين أو تعريض حياتهم الخاصة

 للخطــر.

 لتهديد باستخدام بهدف تعريض أمن املجتمع للخطر، أو إلاخالل بالنظام العام فيه، وال استخدام العنف أو ا

يشترط هنا تحقيق الضرر أو إلاخالل، بل يكفــي احتمال وقوعه، كتالعب الفاعل بأنظمة إدارة تشغيل إلاشارة الضوئية، 

 بتغيير مساره أو درجات الضغط فيه.واختراق الفاعل ألنظمة ضخ الغاز عبر منشآت الدولة الحيوية، أو التهديد 

 .استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بهدف إلاضرار باملوارد الوطنية وتعريضها للخطر، أو املرافق العامـة 

  القيام بأي عمل إلكترونــي من شأنه تعريض النظام السياس ي في الدولة للخطر، أو التحريض على مناهضته

 بعمل جماعي أو فردي.

  بأي عمل إلكترونــي من شأنه أن يغير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع املجتمع ألاساسية.القيام 
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  هذا ويبقــى أن نشــير إلى أن أي عمل إلكترونــي أو التهديد به قادر على تعريض أمن املجتمع وسالمته للخطر، أو

فاعل ذو الصلة بعمل فردي أو جماعي، أو تنفيذا له يمكن أن قادر على إلاخالل بالنظام العام، سواء وقع أو هدد به ال

 (8101دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى  -)الزعبي، جرائم تقنية نظم املعلومات إلالكترونية  يقع ضمن نطاق التجريم

 نتيجة إلارهاب إلالكترونــي –ثالثا 

على السلوك والوسيلة إذ يؤدي إلارهاب إلالكترونــي إلى نتيجة حتمية وهــي البت الرعب  تعرف النتيجة بأنها ألاثـر املترتب

)أيت علي، السنة الجامعية  والخوف والقلق لدى ألافراد والحكومات والدول وألاشخاص الاعتبارية " املعنويــة " ألاخرى 

فجريمة إلارهاب عامة وإلالكترونــي خاصة هــي من الجرائم التي تهدد سالمة ألامن واملجتمع، والنتيجة ، (8102-8102

الضارة عنصرا من عناصر الركن املادي للجريمة ليست ضرورية التحقق في جميع الجرائم لتمام تحقق الركن املادي 

 جة الضارةفيها إذ إن الركن املادي قد يتحقق من دون الحاجة لوقوع النتي

 العالقة السببية بين السلوك والنتيجة  –رابعا 

على مستوى جرائـم إلارهاب إلالكترونــي تكون العالقة السببية من خالل ارتباط السلوك إلاجرامي املتمثل باستخدام 

أو  التجسس كوسيلة للتحريض ضد الدولـة أو للمتاجــرة باألطفال أو الجنــس أو  –ألانترنت بصورة مخالفة للقانون 

ن إلاشارة وهنا البد م،  –الدخول غير املشروع للنظام املصرفــي بالنتيجة الضارة املترتبة على الفعل املخالف للقانون 

إلى أن الجانـي قد يحقق النتيجة التي ابتغاها من وراء قيامه بالسلوك إلاجرامــي كمن استخدم ألانترنت لتجنيد املقاتلين 

ضد طائفة معينة ) سواء كانت دينية أو سياسية ( واستطاع من وراء هذا الفعل أو السلوك للقيام بتنظيم مسلح 

تحقيق مأربــه أو الهدف املرجو من سلوكــه فهنا تكون الجريمة تامة أو قد ال يترتب على فعله تحقق أي نتيجة، إال أنه 

عن الجريمة التامة في ألاولـى وعن الشروع في بكل ألاحوال يكون الجانـي هنا معرضا للمسألة الجنائية عن الحالتين 

 الثانية.

في ختام هذه النقطة البد من إلاشارة إلى مسألة أساسية، لم يعرها املشـرع املغربي العناية الالزمة بها، وألامـر هنا يتعلق 

لوكيات مل صور السبضرورة توسيع نطاق التجريم املتعلقة بجرائم إلارهاب املرتكب عــبر الوسائط إلالكترونية ليش

 الغـير املشروعة من قبيل:

  تجريم كافة أشكال وصور عمليات إلارهاب وجمع التمويالت للعمليات إلارهابية بواسطة أنظمة تقنية

 املعلومات.

 تجريم كافـة أشكال وصور تسهيل الاتصاالت بين الجماعات إلارهابية عبر تقنية نظم املعلومات 

 دريب إلارهابية بواسطة أنظمة تقنية املعلومات.تجريم كافــة أشكال وصور الت 

 الفقرة الثانية: الركن املعنــوي 

  الركن املعنوي في جرائم إلارهاب إلالكترونــي تفرض العلم وإلارادة لدى مرتكبي الجريمة إلارهابية لتمييزه عن

، وهـو توجيه إرادة الجانـي نحو (8102)أحمد ح.،  ألاشخاص الذين يقومون باألفعال بنية املغامـرة أو التحدي والتطفل

تحقيق النتيجة إلاجرامية مع علمه بما يرتكبه من الناحية الواقعية والقانونية، وهــو القوة النفسية التي تقف وراء 
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ن هذا املنطلق نجد إلارهاب املرتكب عبـر الوسائط إلالكترونية ، وم(8102)الداودي، الطبعة الثانية  النشاط إلاجرامـي

جريمة عمدية، ألنها جناية، ال تقوم قانونا إال إذا توافــر القصد الجنائي لدى الفاعل لها، وهو ال يتوفــر إال إذا كان هذا 

ف، اسطة الترهيب أو الخوف أو العنألاخير عاملا وقاصدا تحقيق الغاية إلاجرامية، املتمثلة في املساس بالنظام العام بو 

فاملشــرع املغربي لم يخرج عن سياق القواعد العامة من خالل ضرورة توفـر شروط الركن املعنوي، مع ضرورة استحضار 

نص على عنصر العمد في ارتكاب هذه الجريمة، والذي يحيل صراحة إلى إدراج القصد بشقيه  802/0أن الفصل 

اص، ويقصد بهذا ألاخير الباعث أو الدافع إلى تحقيق الواقعة إلاجرامية املتمثل في املـس القصد العام، والقصد الخ

)الزعبي، جرائم تقنية نظم املعلومات  الخطير بالنظام العام بمفهومه الواســع بواسطة الخوف أو الترهيب أو العنف

فاإلرادة آلاثمة هــي حلقة الوصل بين الجريمة بوصفها واقعة مادية ، (8101 دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى -إلالكترونية 

لها كيان خارجــي وبين إلانسان الذي صدرت منه، وفي جريمة إلارهاب إلالكترونـي فإن الدافع الذي يؤدي باملجرم إلى 

بالخطر فإن أسباب هذه الجريمة  ارتكاب الجرائم على مختلف أنواعها والتي قد تهدد حياة ألاشخاص أو ممتلكاتهم

 يمكن أن ترجع في أغلب ألاحيان إلى آلاتـي:

 .التواترات الناشئة عن الحياة العصريــة وغياب العدالة املسببة لخيبة ألامل لدى الشخص إلارهابي نفسه 

  لهذه وقد يكون بسبب أزمات عائلية والتعقيدات التي تمارسها القيم الرجعية وانعزال ألافراد نتيجة

 التعقيدات.

  الحرمان الاقتصادي هو مسبب آخر ينتج عنه ألافعال إلاجرامية التي يقوم بها ألاشخاص وباألخص حالة الفقر

التي تعد نتيجة واملسبب فمن املالحظ في الوقت الحاضـر أن أغلب العمليات إلارهابية تكون ممولــة من أطراف مخفية 

 كون ألاموال هــي الوسيلة ألاقوى لتحقيق ألاغراض إلارهابية.تستغل ضعف الحالة املادية لألشخاص وت

  الجانب الوجدانــي والنفس ي حيث أن عمليات التأثير النفس ي تكون لها أهمية من خالل جذب ألاشخاص إلى

 القيام بتلك العمليات إلارهابية ويمكن أن يكون هذا التأثـير من خالل النشرات والرسائل التي يوجهها املجموعات

إلارهابية إلى ألاشخاص ليتسنــى لهم صحة ما يقومون به، هنا يثور تساؤل مفاده، إذا كان للشخص إرادة كاملة في 

 في توجيه أفعاله ؟. توجيه نفسه الوجهة التي يريدها فما هــو الدور الذي يمكن أن تلعبـه حرية الاختيار

ضعف مثل تلك الحرية وبالتالي ال يملك الجانــي السيطرة في الغالب ال تكون تلك الحرية مطلقة حيث ثمة عوامل قد ت

عليها وحينها سوف تنتفــي حرية الاختيار وتنتفي حرية الاختيار فــي الغالب إما ألسباب خارجية كاإلكراه أو ألسباب داخلية 

 (8101وبات، الطبعة الثانية )الخلف، املبادئ العامة في قانون العق كالحالة العقلية أو النفسية

العــلم )القصد الجنائي(: إن أساس املسؤولية الجنائية يرتكز على مقدرة إلانسان على التمييز بين الفعل املخالف 

للقانون والفعل الذي ال يخالف القانون واختياره املسلك املخالف للقانون وهذا القول يفترض في إلانسان حرية 

جه إرادته إلى املسلك املخالف للقانون فهو جدير باملسؤولية ألنه استعمل جريته في الاختيار على النحو الاختيار، فإذا و 

الذي يضــر املجتمع ويخالف أوامــر الشارع ونواهيه وهـو جدير نتيجة هذا املسلك لتلقــي العقاب الذي يقرره القانون، 

سؤولية الجنائية وهـو املذهب الذي يطلق عليه مذهب حرية وهذا الرأي يمثل املذهب التقليدي في تحديد أساس امل

 الاختيار
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وإذا كانت الجريمة املقصودة بشكل عام تقوم على الركن املعنوي، القائـم على عنصرين العلم وإلارادة، فإن في إلارهاب 

به، وإرادة لوك الجرمي الذي يرتكاملرتكب عبـر الوسائط إلالكترونية ال يكفـي فيه القصد العام، إذ ال يكفــي الفاعل بالس

، إلى جانب القصد (8111)نجم، الطبعة ألاولى  ارتكاب هذا السلوك لقيام الجريمة، بل البد من ثبوت القصد الخاص

قع يتوفــر ذلك لم تالعام، هذا القصد الخاص الذي يتمثل في الغرض إلارهابي والذي يزخر به النص التجريمي، فإن لم 

 (8101دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى  -)الزعبي، جرائم تقنية نظم املعلومات إلالكترونية  الجريمة

واملالحظ أن املشــرع املغربي لم يخرج عن سياق القواعد العامة من خالل ضرورة توفـر شروط الركن املعنوي، مع 

نص على عنصر العمد في ارتكاب هذه الجريمة، والذي يحيل صراحة إلى إدراج  0-802أن الفصل  ضرورة استحضار 

القصد بشقيه القصد العام، والقصد الخاص، ويقصد بهذا ألاخير الباعث أو الدافع إلى تحقيق الواقعة إلاجرامية 

الجامعية  )أيت علي، السنة لترهيب أو العنفاملتمثل في املس الخطير بالنظام العام بمفهومه الواسـع بواسطة الخوف أو ا

، وفي هذا إلاطار نستنتج أنه إذا كانت الجريمة املقصودة بشكل عام تقوم على الركن املعنوي، القائم على (8102-8102

علم  فيه القصد العام، إذ ال يكفيعنصريه العلم وإلارادة، فإن في إلارهاب املرتكب عبر الوسائط إلالكترونـي ال يكفي 

الفاعل بالسلوك الجرمي الذي يرتكبه، وإرادة ارتكاب هذا السلوك لقيام الجريمة، بل البد من ثبوت القصد الخاص، 

إلى جانب القصد العام، هذا القصد الخاص الذي يتمثل في الغرض إلارهابـي والذي يزجر به النص التجريمي، فإن لم 

 (8101دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى  -)الزعبي، جرائم تقنية نظم املعلومات إلالكترونية  الجريمة يتوفر ذلك لم تقع

البد من القول بأن ألاساليب املتبعة والتي ستتبع مستقبال في مكافحة جرائـم إلارهاب املعلوماتــي يقف في طريقها العديد 

العملية وإلاجرائية التي ترافق الجريمة إلارهابية مثل صعوبة الاكتشاف، وصعوبة إثبات وقوع من املشاكل والصعوبات 

الجريمة، وصعوبة التوصل إلى إلارهابــي، وتنازع القوانين، ولكن ورغم هذا وذاك البد من العمل على مكافحة إلارهاب 

 طاع.املعلوماتي ومحاولة الحد من ظاهرة إلارهاب املعلوماتـي قدر املست

على ضوء ذلك صح لنا طرح التساؤل التالي: ما مدى فعالية التعاون الدولي في مكافحة إلارهاب إلالكترونــي وما مدى 

   ؟لية وآلاليات الدولية في محاربتهفعالية الاتفاقيات الدو 

 املبحث الثاني: الجهود الدوليــة في التصدي لإلرهاب إلالكترونــي

أهمية التعاون الدولــي في صد الهجمة إلالكترونـي وجرائمها فعمدت إلى عقد الكثير من أدركت الدول واملنظمات 

، وتعمل عدد من (8111)البشــري،  الاتفاقيات لتسهيل مهمة التحقيق في الهجمات السيبرانية وإلارهاب إلالكترونــي

التطورات في شأن أمن الفضاء إلالكتروني وقد أسست مجموعات عمل لوضع املنظمات الدولية باستمرار ملواكبة 

استراتيجيات ملكافحة جرائم إلانترنت، ويستخدم مصطلح " ألامــن السيبرانـي " لتلخيص أنشطة مختلفة كجمع 

ريب، ماية، والتداملعلومات ووضع السياسات العامة والتدابير ألامنية، واملبادئ التوجيهية، وطرق إدارة املخاطر، والح

ودليل ألفضل املمارسات املهنية، ومختلف التقنيات التي يمكن استخدامها لحماية شبكة إلانترنت، وتشمل هذه 

السياسات املعلومات وأجهزة الكمبيوتـر وألافراد، والبنية التحتية، وبرامج املعلوماتية، والخدمات، ونظم الاتصاالت 

مات املنقولــة أو املخزنة في ألاجهزة إلالكترونية وذلك لضمان تحقيق سالمـة السلكية والالسلكية، ومجمل املعلو 

 املؤسسات وألافراد في مواجهة املخاطر ألامنية وكل ما يتعلق بشبكة ألانترنت.
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ففي ظل ازدياد خطورة هذا النوع الجديد من إلارهاب بات من الضروري تضافــر الجهود الدولية والعربية بل وحتى 

ملكافحته، وذلك عن طريق وضع استراتيجية أمنية و قضائية عاملية من شأنها مالحقة وتفكيك إلارهاب  الوطنية

 إلالكترونــي والحد من أثاره الوخيمة، إال أن هناك العديد من العقبات التي تقف في سبيل مكافحته لعل أبرزها:

 لكترونية.عدم وجود معاهدات دولية ملواجهة املتطلبات الخاصة بالجرائم إلا 

 اختالف مفاهيم الجريمة باختالف الحضارات 

 عدم الوصول إلى مفهوم عام وموحد حول النشاط الذي يمكن الاتفاق على تجريمه 

 .عدم وجود اتفاق عام مشترك بين الدول حول نموذج إساءة استخدام نظم املعلومات الواجب تجريمها 

  نظام معلوماتي خارج حدود الدولة، أو ضبط معلومات تعقد املشكالت النظامية والفنية الخاصــة بتفتيش

 مخزنـة فيه أو ألامــر بتسليمها.

 ملطلب ألاول: جهود املنظمات الدولـــيةا

تسعى مختلف دول العالم واملنظمات الدولية الحكومية إلى إيجاد صيغ مختلفة من اجل التعاون والتنسيق ملكافحة 

وجريمة إلارهاب الالكتروني بصورة خاصة، حيث أصدرت ألامم املتحدة مجموعة من الجرائم الالكترونية بصورة عامة 

القرارات امللزمة عبر جمعيتها العامة، جميعها تحذر من مدى تزايد الاهتمام العالمي الستخدام تكنولوجيا الاتصال 

 بشأن  8118فمبر نو  88واملعلومات وخشيتها وقلقها من استخدامها على نحو غير سلمي وغير قانوني، ففي 
ً
اتخذت قرارا

التطورات في ميدان املعلومات والاتصاالت السلكية والالسلكية في سياق ألامن الدولي، وفي ديسمبر من نفس العام 

اتخذت قرار إرساء ثقافة عاملية ألمن الفضاء الالكتروني واعتبر من القرارات الهامة، التي استهدفت العمل على حماية 

ة تكثيف التعاون الدولي ملجابه ملنظمات الدولية وإلاقليمية علىالحيوية للمعلومات وحث الدول واالبنية التحتية 

مع هذا التطور التكنولوجــي الهائل في كافة املجاالت كان البد من التعاون الدولــي في تنظيم ، إلارهاب إلالكتروني

ة وإيجاد آلية عمل محددة وإلزامية تتناسب مع إلاطار التشريعات وإلاجراءات الوطنية في مواجهة الهجمات إلالكتروني

 الدولـي العام لذا أسست منظمات وهيئات دولية تهدف إلى وضع مخططات لتعزيز ألامــن السيبرانـي العاملــي.

 الفقرة ألاولى: دور ألامم املتحدة في مكافحة إلارهاب إلالكترونــي:

يز العمل املشترك بين الدول للحد من انتشار الجرائم املعلوماتية ومواجهة في تعز  تلعب منظمة ألامم املتحدة دورا هاما

 0225إلارهاب إلالكترونية وعقدت في سبيل ذلك العديد من املؤتمرات بداية من املؤتمر السابع الذي عقد في ميالنــو 

لدوليــة لقانون العقوبات والذي عقد باإلضافة إلى املؤتمـر الخامس عشـر للجمعية ا 8101حتى املؤتمر الثانــي عشــر في 

ونتح عنه عدة توصيات ذات صلة بجرائم املعلومات بعضها تناول ألافعال  0221تحت إشراف ألامم املتحدة في عام 

واعد تباعها لتطبيق القالتي تقع تحت طائلة إلاجرام املعلوماتــي، والبعض آلاخر إجرامــي يتمثل في إلاجراءات الواجب ا

حيث تشكل مكافحة إلارهاب جزءا ال يتجزأ من واليـة ألامم املتحدة التي يجعل ميثاقها من صون السلم ، ةاملوضوعي

وألامن الدوليين مقصدا رئيسا، ويوجب اتخاذ تدابير جماعية ملنع التهديدات للسالم ولقمع العدوان وتعزيز حقوق 

املنحى بوصفه انتهاكا وتهديدا لشروط ومقتضيات إشاعة ألامن إلانسان والتنمية الاقتصادية، ليظهـر إلارهاب ضمن هذا 
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والسلم الدوليين، فضال عن انتهاكه الواضح لحقوق إلانسان، والتسويــة للمنازعات، التي حرص امليثاق ألاممي على 

 تكريسها وتأمينها.

نة ده بمدينة ميالنو بإيطاليا في سويعتبر مؤتمر ألامم املتحدة السابع ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين الذي تم انعقا

، والذي كلف الخبراء العشرين بدراسة موضوع حماية نظم املعالجة آلالية والاعتداء على الحاسب آلالـي وإعداد 0225

تقرير عن ذلك، وقد انبثق عن هذا املؤتمر مجموعة من القواعد التوجيهية والتي توجت باملصادقة على هذه املبادئ في 

، فقد أكد هذا املؤتمر على وجوب تطبيق (0222)أحمد م.، الطبعة ألاولى  0221ثاني بهافانا بكوبا عام املؤتمر ال

وبالتالي ملنع الجريمة على نحو فعال،  التطورات الجديدة في مجال العلم والتكنولوجيا في كل مكان لصالح الشعوب، 

بما أنها قد تولد أشكاال جديدة من الجريمة فإنه ينبغـي اتخاذ تدابير مالئمة ضد حاالت كما أكد على أن التكنولوجيا 

وتواصلت جهود ألامم املتحدة عبــر عقد عدة مؤتمرات أهمها املؤتمـر التاســع ، استعمال املخلة لهذه التكنولوجياإساءة 

الذي أوصـى بضرورة حماية حياة إلانسان الخاصة ، و 0225ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين والذي عقد في القاهرة عام 

وملكيته الفكرية في مواجهة مخاطر التكنولوجيا، والعمل على التنسيق وتعزيز التعاون بين أعضاء املجتمع الدولــي 

ل بوجوب العم 8111التخاذ إلاجراءات املناسبـة للحد منها، كذلك أوصـى املؤتمر العاشـر املنعقد في بودابست في عام 

الجاد من أجل الحد من جرائم تقنية املعلومات املتزايدة والتــي اعتبرت نمطا من الجرائم املستحدثة والعمل على اتخاذ 

 التدابير املناسبة للحد من عمليات القرصنـة.

كما أصدرت ألامم املتحدة مجموعة من القرارات عبـر جمعيتها العامة التي توضح مدى تصاعد الاهتمام العالمي 

اتخذت قرار بشأن  8118نوفمبـر  88باستخدام تكنولوجيا الاتصال واملعلومات وخطورة استخدامها الغيــر سلمي، ففي 

التطورات في ميدان املعلومات والاتصاالت السلكية والالسلكية في سياق ألامــن الدولــي، وفـي ديسمبـر من نفس السنة 

 8111أيلول/ سبتمبــر  2ء الالكترونــي، واعتمدت الدول ألاعضاء في اتخذت قرار إرساء ثقافـة عاملية ألمن الفضا

استراتيجية ألامم املتحدة العاملية ملكافحة إلارهاب، وهذه الاستراتيجية بمثابــة قرار وخطة عمل في نفس الوقت، وهذه 

ا خطوات عملية فرديا وجماعيهي املرة ألاولى التي اتفقت فيها الدول ألاعضاء جميعها على نهج استراتيجي على اتخاذ 

ملنعه ومكافحته، وتلك الخطوات العملية تشمل طائفة واسعة من التدابير التي تتراوح من تعزيز قدرة الدول على مكافحة 

التهديدات إلارهابية إلى تحسين تنسيق أنشطة منظومة ألامم املتحدة في مجال مكافحة إلارهاب، واعتمدت الجمعية 

بإنشاء مكتب ألامم املتحدة ملكافحة إلارهاب، وكما اقترح ألامن العام  8102يونيو  05واملؤرخ في  20/820العامة القرار 

)العلي،  ( بإنشاء مكتب جديد ملكافحة إلارهاب برئاسة وكيل لألمين العامA/252/20أنطونيو غوتيريس في تقريره ) 

املتحدة في املؤتمـر املجتمع الدولي والقطاع الخاص وألاوساط ألاكاديمية على تبادل  ودعا ألامين العام لألمم (8180

املعارف والخبرات واملوارد بغية " منع التكنولوجيات الجديدة من أن تصبح أسلحة إرهابية فتاكــة "، وشدد على أهمية 

تأهيل املتشددين وقال: " يتعين أن نشارك دور الشباب فــي مكافحة الرسائل التي ينشرها إلارهابيون وضرورة إعادة 

النساء في مكافحة إلارهاب، فهـن غالبا ما يكن سباقات في رصد مؤشرات مبكرة للتشدد بين الشباب أو املستضعفين 

"، وأشار إلى مشاركة منظمات املجتمع املدنـي في املؤتمر، مؤكدا ضرورة التعلم منها، وأضاف أنه يدرس إنشاء وحدة 

مكتب مكافحة إلارهاب لضمان إدماج رؤى املجتمع املدنـي بشكل كامل في سياسات وبرامج إلارهاب، ورحب  جديدة في
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بإنشاء املنتدى الدولــــي لإلنترنت ملكافحة إلارهاب، وغيره من الشراكات املشابهة ملنع نشـر محتوى التطرف العنيف على 

 .إلانترنت

 كية الفكريــةالفقرة الثانية: املنظمة العامليــة للمل

 0212يوليوز  01بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها في استكهولــم في  WIPOتأسست املنظمة العاملية للملكية الفكريـة 

تحت عنوان اتفاقية " إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية "، وتعتبر هذه املنظمة إحدى الوكاالت املتخصصة لألمم 

ون الدولـي بين أعضائها وقد وتدعــم حماية امللكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل التعا 0221املتحدة ابتداء من 

شكلت بهدف دراســة ألاساليب املناسبة لحماية برامج الحاسب آلالـي من خالل أعضائها لقوانين حماية املؤلف، ومن 

 (8103)سعدانـــي،  خالل خلقها لنصوص قانونية خاصـة بحماية برامج الحاسب آلالـي

 الدولـي لالتصاالت الاتحادالثالثة: الفقرة 

شركة من القطاع الخاص واملؤسسات ألاكاديمية منبرا "  211دولــة و  028يوفــر الاتحاد الدولــي لالتصاالت الذي يضـم 

استراتيجيا " للتعاون بين أعضائه باعتباره وكالة متخصصة داخل ألامم املتحدة، ويعمل الاتحاد على مساعدة 

على مبادئ مشتركة تفيد الحكومات والصناعات التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات والبنية الحكومات في الاتفاق 

التحتية لالتصاالت، وقد وضع الاتحاد الدولــي لالتصاالت مخططا " لتعزيز ألامن السيبرانــي العاملـي يتكون من سبعة 

 أهداف رئيسية، وألاهداف السبعـة هــي:

 وذج التشريعات السيبرانية يكون قابال للتطبيق محليا وعامليا بالتوازي مع التدابير وضع استراتيجيات لتطوير نم

 القانونية الوطنية والدولية املعتمدة.

  وضع استراتيجيات لتهيئة ألارضيـة الوطنية وإلاقليمية املناســبة لوضع الهيكليات التنظيمية والسياسات

 املتعلقة بجرائـم الانترنت.

 تحديد الحد ألادنـى املقبول عامليا في موضوع معايير ألامن ونظم تطبيقات البرامج وألانظمة.وضع استراتيجية ل 

 .وضع استراتيجية لوضع آلية عاملية للمراقبة وإلانذار والرد املبكــر مع ضمان قيام التنسيق عبـر الحدود 

 ات التنظيمية الالزمة لضمانوضع استراتيجية إلنشاء نظام هويــة رقمــي عالمي وتطبيقه، وتحديد الهيكلي 

 الاعتراف بالوثائق الرقمية لألفراد عـبر الحدود الجغرافية.

  تطوير استراتيجية عاملية لتسهيل بناء القدرات البشرية واملؤسسية لتعزيز املعرفـة والدرايــة في مختلف

 القطاعات وفـي جميع املجاالت املعلوماتية.

 اد إطـار استراتيجي عاملـي ألصحاب املصلحة من أجل التعاون الدولــي والحوار تقديم املشــورة بشأن إمكانية اعتم

 .املجاالتوالتعاون والتنسيق في جميع 
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 املطلب الثانــي: الجهود العربيـة وإلاقليمية

 الفقرة ألاولــى: اتفاقية املجلس ألاوروبـي بشأن جرائـــــم إلانترنت 

، أنشأت اللجنة ألاوروبية 0221، وفـي العام 0221اعتمد املجلس ألاوروبــي الطابع الدولـي لجرائم الكمبيوتــر منذ العام 

و  0222لجنة خبراء للتعامل مع مشكلة الجريمة السيبرانية، عملت اللجنة بين العامين    CDPCملشاكل الجريمة   

البرملان ألاوروبي في الجزء الثانــي من جلسته العامة في شهـر نيسان/ أبريل على مشروع الاتفاقية التـي اعتمدها  8111

 .8101دولـة بحلول العام  31، وتم التصديق على الاتفاقية من قبل 8110

عبر  تإن اتفاقية جرائــم ألانترنت هــي املعاهدة الدولــية ألاولــى التي تسعى ملعالجة الجرائم املتعلقة بالكمبيوتــر وإلانترن

 (8118)سكوملان،  :التنسيق بين القوانين الوطنية وقوانين الدول ألاخرى، وتهدف الاتفاقية إلــى

 .توحيد عناصـر القانون الجزائي املحلي مع ألاحكام املتعلقة بالجرائم إلالكترونية 

  الجرائم املرتكبة إلكترونيا بواسطة الكمبيوتــر.توفــير إلاجراءات القانونية الالزمة للتحري ومالحقة 

 .تعيين نظام سريع وفعال للتعاون الدولــي 

  الحفاظ بشكل سريع على البيانات املخزنـة على أجهزة الكمبيوتـر وحفظها وإلافصاح الجزئي عن حركة هذه

 البيانات املخزنـة على الكمبيوتـر.

  جود تدخل في محتواها.جمع معلومات عن حركة البيانات وعن إمكان و 

  تتضمن أيضا الاتفاقية املبادئ العامة املتعلقة بالتعاون الدولــي في املواضيع التالية: تسليم املجرمين، املساعدة

 الدولية املتبادلة، إعطاء املعلومات بصورة آلية، وإنشاء الوالية القضائية على أي جريمة.

  واعتراضها.املساعدة املتبادلة في جمع حركة املعلومات 

 .إلاجراءات املتعلقة بطلبات املساعدة املتبادلــة في غياب الاتفاقات الدولية 

  الفقرة الثانية: الجهود العربية في مكافحة الجرائم السيبرانية

، ويسعــى 8108تم تأسيس املركز إلاقليمي لألمن السيبراني من قبل الاتحاد الدولي لالتصاالت وسلطنة عمان في ديسمبر 

املركز نحو إنشاء بيئة إقليمية أكثــر تعاونا وأمنا في مجال ألامن السيرانــي تماشيا مع أهداف الاتحاد الدولي في تعزيز 

كما ، ةالسيبرانــي في املنطقة العربي الثقة وألامن في الاستخدام التكنولويي وتنسيق املبادرات ألامنية في مجال ألامن

سبل التعاون في مجال مكافحة جرائم ألانترنت، حيث تم وقعت الاتفاقية العربية  اتجهت الدول العربية إلى إرساء

، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال 8101ملكافحة جرائـم تقنية املعلومات في القاهرة 

ربية ومصالحها وسالمة مجتمعاتها مكافحة جرائم تقنية املعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول الع

وأفرادها ونصت املادة الرابعة منها على احترام سيادة الدولة والتزام كل دولة طرف وفقا لنظمها ألاساسية أو ملبادئها 

الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئـة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي املساواة في السيادة إلاقليمية 

 (8102)كزيز،  دول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ألاخرى لل
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كذلك ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الوالية القضائية وأداء 

عقدت  8101قانونها الداخلــي، وفي فبراير الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة ألاخرى بمقتضـى 

جامعة الدول العربية ورشة عمل عن التعاون الدولـي في مكافحة الجريمة املنظمة العربية للحدود الوطنية، وأكدت 

على ضورة التعاون على املستوى إلاقليمي ملواجهة خطورة الجريمة املنظمة الرتباطها بعمليات تمويل إلارهاب، كذلك 

الخاص بإنشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مكافحة إلارهاب والجريمة املنظمة  8108تفعيل قرار قمة بغداد ضرورة 

 لتعزيز التعاون الدولــي وإلاقليمي في املجال القضائـي.

 0222وبدأت جامعة الدول العربية باالهتمام في مسألة مكافحة إلارهاب عندما اعتمد مجلس الداخلية العرب في عام 

"، وتتجلى مجاالت ومقومات هذه الاستراتيجية على سن سياسات وطنية  الاستراتيجية العربيــة ملكافحة إلارهاب" 

تشمل الوقايــة وتحديث التشريعات وتعزيز البحث العلمي لتوظيف التقنيات الحديثة في العمل ألامنــي، وتعزيز التعاون 

الدولية، املساهمة في وضع مدونة دولية لقواعد سلوك الدول في مكافحة  العربــي الدولي من خالل املشاركة في املؤتمرات

إلارهاب، وتتضمن هذه الاستراتيجية ثمانية أهداف تمحورت حول حماية الدول واملواطنين واملؤسسات وإيضاح 

في الخطة  لعربيةالصورة الحقيقية لإلسالم وتعزيز وتطوير عالقات التعاون الثنائي واملتعدد ألاطراف، واتفقت الدول ا

 (8101)العربية،  ( على8105 – 8103السادسة لتنفيذ هذه الاستراتيجية والتي امتدت من )

 .متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية لتحقيق مواجه فعالة لإلرهاب بكافة أشكاله وصوره 

  شبكة ألانترنت من قبل املكتب العربي لإلعالم ألامنــي.تفعيل دور الرقابـة على وسائل إلاعالم املختلفة وعلى 

 .بذل جهود مكثفة ملنع استغالل مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إلارهابيين 

  تنص هذه الاستراتيجية على سن تشريع خاص بمكافحة جرائـم تقنية املعلومات بالنسبة للدول التي ال تمتلك

 مثل هذا التشريع.

  العربية الفاعلة في الجهود الدولية الرامية ملكافحة إلارهاب التي تقودها منظمة ألامم تنص على املساهمة

م وفي إطار الجامعة العربية ت، املتحدة من خالل تنفيذ ما ورد في استراتيجية ألامم املتحدة العاملية ملكافحة إلارهاب

الاتفاقية العربية  – 0222العربية ملكافحة إلارهاب عام  الاتفاقية-إبرام العديد من الاتفاقيات املتعلقة باإلرهاب ومنها: 

 .8101والاتفاقية العربية املتعلقة بالجرائم املعلوماتية عام  – 8101ملكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب عام 

 في مجال مكافحة إلارهاب على املستوى الدولياملغربية  الفقرة الثالثة: رصد جهود اململكة

البداية بأن بالدنا لديها قناعة راسخة وإرادة حقيقية بضرورة الانخراط في إطار الجهود الدولية الرامية  يمكن الجزم منذ

إلى محاربة إلارهاب وتعزيز وتنسيق التعاون على املستوى الدولـي وإلاقليمي والثنائــي في مواجهته، ويمكن رصد مظاهــر 

على الاتفاقيات الدولية وإلاقليمية ذات الصلة بمكافحة إلارهاب هذا التعاون على مستويين: على مستوى املصادقـة 

 وتمويله، ومن خالل إقرار آليات للتعاون القضائي وألامنــي في هذا الخصوص.
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 مصادقــة املغرب على الاتفاقيات الدوليــة وإلاقليمية َٰات الصلة بمكافحة إلارهاب وتمويله لعل أهمها: –أوال 

  التـــي صادقت عليها اململكــة في 8111ينايــر  01لقمع تمويل إلارهاب املعتمدة بنيويورك في الاتفاقية الدوليـة ،

 القاضــي بنشرها. 8118ديسمبــر  08بتاريخ  0.18.030، الصادر بشأنها ظهيــر رقـم 8118يوليوز  83

 والتي 0222سبتمبــر  88تاريخ الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب املعتمدة من طرف الدول العربية بالقاهرة ب ،

 القاضــي بنشرها. 8110نونبر  88بتاريخ  0.22.811صدر بشأنها ظهــير رقــم 

  املصادق عليها 8101دجنبر  80الاتفاقية العربية ملكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب، املوقعــة بالقاهرة في ،

 .8103مارس  03بمقتضـى ظهير 

 تفاقيات الثنائية مع بلدان عديدة غربية وعربية نذكــر من بينها مثال: هذا فضال عن العديد من الا

  بين اململكة املغربية وبلجيكا  0222يوليوز  2اتفاقية التعاون القضائي في املجال الجنائي املوقعــة ببروكسيل فــي

 .8112مارس  02وكذا البروتوكول إلاضافـي لها املوقـع بالرباط في 

  03بين الحكومة املغربية والحكومة املصرية في مجال مكافحة الجريمة املوقعــة بالرباط فــي  اتفاقية التعاون 

 .0222يونيو 

  بين الحكومة املغربية والفرنسية. 8111ماي  3اتفاقية التعاون ألامني املوقعة بباريـس بتاريخ 

 بين الحكومة املغربية  8105مارس  02فــي  اتفاقية التعاون في املجال ألامنـي ومكافحة إلارهاب املوقعـة بالبيضاء

 وحكومة دولـة إلامارات العربية املتحدة.

  إقرار آليات للتعاون القضائي وألامنـي في مجال مكافحة إلارهاب 

بات التعاون بين السلطات القضائية وألاجهزة ألامنية في مواجهة مخاطـر إلارهاب الدولــي والجرائم املنظمة العابـرة 

الحدود الدولية بصفة عامة سمة بارزة للعالقات الدولية، ووسيلة فعالة ملواجهة ما هـو سائد من أن: "  للحدود

"، فهذا التعاون يتصدى لظاهرة تدويل الجريمة وعبورها حدود الدولة في ظل  تعترض القضاة وال تعترض الجناة

التواصل، ووعيا من املغرب بأن تدويل الجريمة التطور غير املسبوق لوسائل النقل وللتكنولوجيا الحديثة في مجال 

إلارهابية يحتم تدويل إجراءات املالحقـة واملتابعة الجنائية واقتفاء أثـر الجناة املنطوون في الشبكات إلارهابية العابرة 

ة بالتصدي لكفيللألوطان، فقد عمد إلى إقرار آليات للتعاون القضائي وألامنـي، باعتبارهما من أهم ركائز الاستراتيجية ا

 الحازم والفعال لكل املخاطر والتهديدات إلارهابية.

 على مستوى التعاون ألامنـي الدولـي: –ثانيا 

يمكن القول في هذا الصدد بأن املغرب عبر عن إرادة وعزيمة قويـة لالنخراط في كل املبادرات والعمليات الرامية  

في مجال التعاون ألامنـي في مواجهة التحديات والتهديدات إلارهابية التي  الستتباب ألامن، وتعزيز ودعــم الجهود الدولية

أضحت تضرب وبقوة كل جزء من أجزاء املعمور، بل وأصبحت بالدنا، تلعب دورا رياديا على املستوى الدولــي وإلاقليمي، 

ة ذلك وبامللموس قيادة اململك من خالل نهجها ملقاربـة أمنية استباقية فعالة وفريدة في هذا الخصوص، ولعل ما يجسد
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إلى جانب هولندا رئاســة املنتدى العاملـي ملكافحة  8101لفريق دولي في مجال مكافحة إلارهاب، حيث تسلمت في أبريل 

 88للدول ألاعضاء في وللتذكيـر فقد أحدث هذا املنتدى العالمي من قبل وزراء الخارجية ، (8102)العمرانــي،  إلارهاب

 بغرض تقاسم التجارب واملمارسات ألانجع لقطع الطريق أمام التنظيمات إلارهابية والتطرف الديني. 8100سبتمبـر 

هذا وتجدر إلاشارة إلى أن مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطنـي بالرباط تتوفـر على مكتب 

الشرطة الجنائية الدولية السيما على مستوى التفاعل مع النشرات الدولية التي يصدرها  منظمة –مركزي لإلنتربول 

هذا الجهاز ألامنـي الدولــي، كما أن املقاربــة ألامنية الاستباقية الناجعة التي تنهجها بالدنا في مواجهة تهديدات املنظمات 

حاسما في إحباط العديد من العمليات إلارهابية على إلارهابية، حظيت بإشادة دولية وإقليمية، بل وكان إسهامها 

املستوى الدولي، كما أن املبعوث الخاص للرئيس ألامريكي " دونالد ترامب "، أشاد من جهته بمناسبــة اللقاء الذي نظمه 

كيك الخاليا بالصخيرات، بالريادة املغربية في مجال تف 8102يونيو  81التحالف الدولــي ضد تنظيم داعش يوم الثالثاء 

إلارهابية املرتبطة بهذا التنظيم املتطرف، مباركا املساهمات ألاساسية للمملكة في الجهود الدولية ملكافحة التنظيمات 

 (8102)العمرانــي،  إلارهابية منذ بداية حملة التحالف

 إلالكترونـي على املستوى الدولــي:الحلول املقترحــة ملواجهة إلارهاب  –ثالثا 

يعتبر إلارهاب إلالكترونــي جريمة يمتد خطرها عبر الحدود لذلك فإنه للتصدي لهذه الجريمة ال تكفـي املجهودات الوطنية 

بل إن التعاون الدولي يعتبر لبنة أساسية في مواجهتها، حيث أن هذه الجريمة قد تتم من أي مكان في العالم، لذلك 

 بعض الحلول لتفعيل هذا التعاون الدولــي منها: تظهـر 

 وذلك  ،تطوير ألاساليب والوسائل ألامنية والتشريعية والقضائية والدولية ملواجهة جريمة إلارهاب إلالكترونــــي

من خالل تكثيف العمل على محاربة إلارهاب إلالكتروني بين الدول مع الحفاظ على الحقوق والحريات ألاساسية 

، مع ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال إلارهاب إلالكتروني، باإلضافة (8108)جبـر،  نينللمواط

موما عإلى تسليم املجرمين املعلوماتيين من خالل تطبيق املواثيق الدولية ذات الصلة بشأ، التعاون الدولي في املسائل 

 :تسليم إلارهابي إلالكتروني حيث يجب تسليمه وفق معيار معين هو تكييف الجريمة، وذلك في الحاالت آلاتيةوفي مجال 

  أن يكون الدخول إلى النظام أو البيانات قد تم بدون وجه حق وبنية إلاخالل بسرية البيانات واستغاللها في

 إلارهاب.

  إلالكترونيين.أن تبرم الدول فيما بينها اتفاقية لتسلم إلارهابيين 

  استخدام الدول لتقنيات حديثة تسمح لألشخاص املصرح لهـم فقط الدخول إلى أقســام مركو الحساب آلالــي

 وتبادل هذه التقنيات بين الدول.

  اتفاق الدول على ضرورة توحيد التكييف القانوني لجريمة إلارهاب إلالكتروني لضمان عدم إفالت املجرمين

 ولة ال تجرم هذا الفعل.بالهروب إلى أيــة د

  ضرورة التدخل ألامنــي والتقني ملجلس ألامــن في حال صرحت الدول أو الدولـة التي تمت جريمة إلارهاب

 إلالكترونـي على إقليمها بعدم قدرتها على موجهتها.
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 (8112)املطلب،  ضرورة تشفير املعلومات ألامنية للدول ملنع اختراقها 

  توثيق الروابط بين مختلف مراكز الدراسات والبحوث ألامنية والتقنية عبـر مختلف الدول لغرض نشــر وتبادل

 نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بأمـن املعلومات.

  تنظيم مؤتمرات دولية بمشاركـة عناصــر فاعلة في املجتمع الدولــي خاصة املنظمات الدولية ذات الصلة بالبحث

جرائم إلارهاب إلالكترونــي وأمــن املعلومات من أجل وضع تشريعات نموذجية دولية ملساعدة الدول املتأخرة في هذا  في

 املجال إلعداد تشريع وطنـي ملكافحة هذه الجريمة.

  حث الدول على إلاسراع لالنضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصـة بمكافحة جرائم إلارهاب وخاصـة املعاهدة

 دولية ملكافحة الجريمة املعلوماتية.ال

  تطوير القوانين وإلاجراءات الوطنية الجنائية الكفيلة بمنع إلارهابيين من استغالل قوانين اللجوء والهجرة

للحصول على مالذ آمـن واستخدام أراضـي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطالق 

 إلارهابية املعلوماتية ضد الدول ألاخــرى.منها لشـن الهجمات 

من خالل ما سبق يظهـر أن إلارهاب إلالكترونــي هــو خطر داهــم يستوجب التصدي له ومواجهته بكافــة الطرق، إال أن 

عملية املواجهة تصطدم بالعديد من الصعوبات التي تساعد على انتشار هذه الجريمة سواء كانت صعوبات تتعلق 

إلاجرائـي، أو تتعلق بالجانب القضائي يمكن أن تشكل عقبات جدية تجعل من التصدي لهذه الجريمة شيئا بالجانب 

 مستحيال.

 خالصــــــــــة تركيبية:

أضحى إلارهاب إلالكتروني خطرا يهدد العالم بأســرة، نتيجة ظهور الحاسبات آلالية التي غيرت شكل الحياة في العالم، 

وأصبح الاعتماد على وسائل تقنية املعلومات الحديثة يزداد يوما بعد يوم، سواء في املؤسسات املالية، أو املرافق العامة، 

غير ذلك، إال إنه وإن كان للوسائل إلالكترونية الحديثة ما يصعب حصره من فوائد، أو املجال التعليمي، أو ألامني أو 

فإن الوجه آلاخر واملتمثل في الاستخدامات السيئة والضارة لهذه التقنيات الحديثة، ذلك أن خطر إلارهاب إلالكترونــي 

، له إلارهابــي وهو في منزله، أو مكتبهيكمن في سهولة استخدام هذا السالح مع شدة أثـرة وضرره، فيقوم مستخدمه بعم

 أو في مقهى، أو حتى من غرفته في أحد الفنادق.

 
ُ

 :إليه في البحث ْلاتي إن من أبرز ما توصلت

أن التعامالت املرتبطة بتقنية املعلومات كغيرها من مجاالت الحياة يجب أن تخضع لألحكام الشرعية املستمدة من 

حكام تقوم الجهات املعنية بوضع اللوائح املحددة لحقوق والتزامات ألاطراف املختلفة، الكتاب والسنة، وفي ضوء تلك ألا 

كما تقوم الهيئات القضائية وألامنية والحقوقية بتنزيل تلك ألاحكام واللوائح على القضايا املختلفة، وفض النزاعات 

 .الناتجة عنها
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  استخدام البريد إلالكتروني في التواصل بين إلارهابيينأن من أعظم الوسائل املستخدمة في إلارهاب إلالكتروني 

وتبادل املعلومات بينهم، بل إن كثيًرا من العمليات إلارهابية التي حدثت في آلاونة ألاخيرة كان البريد إلالكتروني فيها 

 .وسيلة من وسائل تبادل املعلومات وتناقلها بين القائمين بالعمليات إلارهابية واملخططين لها

  يقوم إلارهابيون بإنشاء وتصميم مواقع لهم على شبكة املعلومات العاملية إلانترنت لنشر أفكارهم والدعوة إلى

مبادئهم، وتعليم الطرق والوسائل التي تساعد على القيام بالعمليات إلارهابية، فقد أنشئت مواقع لتعليم صناعة 

البريد إلالكتروني، وكيفية الدخول على املواقع املحجوبة،  املتفجرات، وكيفية اختراق وتدمير املواقع وطرق اختراق

 .وطريقة نشر الفيروسات وغير ذلك

  حجب املواقع الضارة والتي تدعو إلى الفساد والشر، ومنها املواقع التي تدعو وتعلم إلارهاب والعدوان والاعتداء

 .رهاب إلالكترونيعلى آلاخرين بغير وجه حق من ألاساليب املجدية والنافعة ملكافحة إلا 

  على الرغم من إدراك أهمية وجود وتطبيق أحكام وأنظمة لضبط التعامالت إلالكترونية والتي تعتبر وسيلة

من وسائل مكافحة إلارهاب إلالكتروني، فإن الجهود املبذولة لدراسة وتنظيم ومتابعة الالتزام بتلك ألاحكام ال يزال في 

أن ال يتجاوز مجموعة من القرارات املنفصلة واللوائح الجزئية التي ال تستوعب مراحله ألاولية، وما تم في هذا الش

القضايا املستجدة في أعمال تقنية املعلومات كما ال توجد بصورة منظمة ومعلنة أقسام أمنية، ومحاكم مختصة، 

 .ومنتجات إعالمية لشرائح املجتمع املختلفة

إلارهاب إلالكترونــي في شكل نشـر املواقع إلاباحية التي تهدم القيم وفي هذا الجدول نالحظ جانبا من جوانب خطورة 

 –)إحصائيات أشار إليها: د بن يحيى الطاهر ناعوس، " مكافحة إلارهاب إلالكتروني  واملبادئ لدى ألافراد والجماعات:

ـــي  –ضرورة بشرية وفرضية شرعية   (www.alukah.net  متوفر على املوقع إلالكترونـــــ

 أرقام وحقائــــــــــق

 من مجموع املواقع(  %12مليون ) 4,2 عدد املواقع إلاباحية

 مليون  024 عدد الصفحات إلاباحية

 من مجموع البحوث( %25مليون بحث ) 86 عدد مرات البحث عن إلاباحية على موقع بحث

 من مجموع الرسائل إلالكترونية( %8مليون )  2,5 عدد الرسائل إلاباحية اليومية

 %42,7 نسبة مستعملي إلانترنت الذين يشاهدون مواد إباحية

 %34 عدد مرات استقبال مواد إباحية غـير مرغوب فيها

 رسالة 4,5 متوسط الرسائل إلالكترونية إلاباحية التي يتلقاها كل مستعمل للنت

 من مجموع التحميالت( %35بليون تحميل )  1,5 اعدد مرات تحميل مواد إباحية شهري

 044444 املواقع التي تعرض الشذوَٰ مع ألاطفال

 مليون زائر شهريا 22 عدد الزوار للمواقع إلاباحية في العالم

 مليار دوالر $ 4,9 مبيعات إلاباحية على النت

ومن هنا، وجب أن ندق ناقوس الخطر ليعلم الخاص والعام خطورة إلارهاب إلالكتروني، ومن املعلوم، فإن إلارهاب  

 إلالكتروني له وسائل كثيرة ومتعددة نجملها في هذا املخطط البياني:

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 عليه ينبغــي أن تتكاثف الجهود ملكافحة ظاهرة إلارهاب إلالكترونــي على ثالث مستويات:

  املستوى الوطنـــــــي:على 

  ،يعد النمط الحديث لإلرهاب إلالكتروني من أحدث أنواع الاختراق املعلوماتي بل وأخطرها وأكثرها تحديا

حيث توفـر شبكة ألانترنت املتطورة دعما حقيقا للتنظيمات إلارهابية في تنفيذ مخططاتها إلارهابية، بما تنطوي عليه 

ت العاملية وانسيابها املتواصل، وقلة التكلفــة املادية، ولذلك من مرونـة وسرعة في انتقال املعلومات عبر شبكة الاتصاال 

فقد عمدت هذه التنظيمات إلى تسخير هذه الشبكة من أجل إحداث العديد من املواقع الستقطاب ولتجنيد إرهابيين، 

طرفين املت تتولى تدريب –تابعة لتنظيم داعش  –وهذا خطير للغاية  –ولبث أفكار متطرفة، بل وهناك مواقع خاصـة 

من خالل كتيبات وإرشادات تشـرح بدقة كيفية صنع املتفجرات والقنابل وألاسلحة الكيماويـة، وحتى التدريب على 

ولو بدون إعداد وتدريب  –أو قنابل بشرية موقوتة على ألاصح  –تنفيذ عمليات انتحاريـة، وبالتالي إعداد مقاتلين 

ملعلوماتي خيارا استراتيجيا للتنظيمات إلارهابية في إعداد وتنفيذ مشاريعها عسكري مباشـر، ولذلك فقد أضحى إلارهاب ا

ومخططاتها إلارهابية، خصوصا أمام صعوبة إثباته، حيث البيانات واملعلومات عبارة عن نبضات إلكترونية تنساب عبـر 

ضمن يمات إلارهابية بإنشاء مواقع تتالنظام املعلوماتـي، مما يسهل تدميرها وطمس ألادلـة املتعلقة بها، كما تقوم التنظ

منابـر دعوية ملا تعتنقه من أفكار متطرفة تسعـى من خاللها إلى استقطاب أشخاص تعتبرهم " مجاهدين"، ومواقع أخرى 

 ذات أهداف استراتيجية تتضمن الخطط وألاهداف املرسومة.

  تحديثها بالنص صراحة على تجريم  التدخل التشريعي ملواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية أو

 استخدام التقنيات العلمية الحديثة باإلضرار بأمن الدولة من الداخل ومن الخارج.

  السعي إلى وضع قانون لألنترنت يشتمل في أحد جوانبه على جرائم ألانترنت بشقيها املوضوعـــي بحيث يجرم

جرائي بحيث يوضح إجراءات تفتيش الحاسب وضبط املعلومات ألافعال غير املشروعة على ألانترنت ويعاقب مرتكبها، وإلا 

وسائل اإلرهاب اإللكتروني

شبكات التواصل االجتماعي

..........  التويتر-الفيسبوك 
استغاللها في التهديد و االبتزاز

تدمير المواقع

المواقع

إنشاء حساب في اليوتيب 

youtube

اإليمالت

خرقها لنشــر األفكار والمعتقدات 
و التهديد
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ملعلومات اعلى التفتيش بضبط برامج الحاسب و التي يحتويها ومراقبة املعلومات أثناء انتقالها والسماح للجهات القائمة 

 املوجودة بالبرامج وفقا للشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العاديــة.

  الشاملة من قبل الحكومة عن كل ما يقدم من خالل الشبكة ملنع الدخول على فرض الرقابة الكافية وليست

بعض املواقع التي تبث الفكــر إلارهابي من خالل اقتراح إنشاء أو تصميم برنامج على الحاسب يدعى " شرطة ألانترنت "، 

 وتكون مهامه تطهير ألانترنت هادفا إلى حجب املواقع إلارهابية.

 ل تفعيل دور املؤسسات ي الذي يسبق وقوع جرائم إلارهاب إلالكترونــي وذلك من خالتفعيل الدور الوقائ

(، وبذلك بالتوعية بخطورة هذه الجرائم على ألاســـرة واملجتمع أجهزة إلاعالم –دور التعليم  –ة ألاســر  –املسجد التوعية )

 والسعــي في تقوية الوازع الديني.

 جرائم إلارهاب إلالكترونــي وخلق الشعور لدى الجمهور بأن هذا الدور ال يقل تعظيم دور املواطن في التصدي ل

أهمية عن دور باقـي أجهزة الدولة، بل أن الدور الذي يلعبه املواطن يفوق في أهميته باقــي ألادوار ألن املواطن من أهم 

 و املتطرفــة من وراء استخدام ألانترنت إلىالفئات املستهدفـة باإلرهاب إلالكتروني، والذي تعسـى الجماعات إلارهابية أ

 .استدراجه وتجنيده لخدمة مصالحها وأهدافها

  بمخاطر التعامل مع املواقــع السيئة على شبكة  –وال سيما الشباب  –نشــر الوعــي بين صفوف املواطنين

 ا الناجمة عن الاستخدامات غـير آلامنةيرهغباملخاطر النفسية والاجتماعية و  ألانترنت، مع ضرورة نشــر الوعــي املجتمعي

 لألنترنت.

 :على املستوى العربــي 

  تشجيع تبادل الزيارات والخبرات بين وحداث مكافحة إلارهاب وإنقاذ الرهائن في الدول العربية، والعمل على

ة حيال د الجهود العربيتعزيز التواجد العربـي الفعال في املنظمات والهيئات الدولية املعنية بمكافحة الظاهرة، وتوحي

 املوضوعات املطروحة من خالل عقد الاجتماعات التنسيقية الالزمة تزويد الجهات العربية املختصة بنتائجها.

  تجميع تشريعات مكافحة إلارهاب إلالكتروني املعمول بها في الدول العربية الرائدة في هذا املجال وتعميمها على

 لعربية لالستفادة منها في مجال التشريع واملكافحة.وزارات الداخلية في باقي الدول ا

  إنشاء قاعدة بيانات عربية ودولية موحدة خاصة بتنسيق وتوحيد وجمع املعلومات حول ظاهرة إلارهاب

 التقنيين في امليدان.الولوج إليها من طرف الباحثين و  بمختلف أنواعه مع ضرورة تسهيل

 :على املستوى الدولــي 

  إلاســـــراع والانضمام إلى الاتفاقيات الدوليــة الخاصة بمكافحة إلارهاب إلالكترونــي وخاصة حث الدول إلى

 املعاهدات الدولية ملكافحة جرائم املعلوماتية وألانترنت.

  ،التنسيق ويبادل املعلومات والخبرات بين ألاجهزة املعنية بمكافحة إلارهاب عبـر ألانترنت فـي كافة دول العالم

على نقل التقنية التي تستخدم في الدول املتقدمة فــي مكافحة إلارهاب عبر ألانترنت إلى الدول التي ال تتوفـر فيها  والعمل

 هذه التقنية.
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  تعزيز التعاون والتنسيق مع املؤسسات الدولية املعنية بمواجهة ذات املشكلة وبخاصة إلانتربول ملواجهة كافة

 قت، والعمل على دراســة ومتابعة املستجدات على الساحة العاملية خاصة فيما يتعلأشكال جرائم إلارهاب عبـر ألانترن

 التمويل عبـر ألانترنت.بعمليات إلارهاب إلالكترونـي و 

  عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص جرائـــــم إلارهاب إلالكترونــي وتنظيم كافـة إلاجراءات املتعلقة بالوقايـة من

وتبادل املعلومات وألادلة في شأنها بما في ذلك تفعيل اتفاقيات تسليم الجناة في جرائم إلارهاب هذه الجريمة وعالجها 

 إلالكترونـــي.

  اعتماد إلاعالم التفاعلي ووسائل التواصل الاجتماعــي وعدها أحد املصادر املهمة فـي استراتيجيات وسياسات

 ه عن ألاركان ألاخرى وربما يتقدم على البعض منها.الدول لألمن الوطنــي تكون رديفا أساسيا ال تقل أهميت

  السعــي لبلورة أفكار عن مواثيق شرف موحدة تناقشـه وتقره وتعتمده وسائل إلاعالم العربية وربما الدولية في

 .عالم الدولــي خاصـة الفضائــيمجال مكافحة إلارهاب وعده مسؤولية إنسانية ومهنية لها ألاوليات في محتوى إلا 

 ئمة املراجع: قا

مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد (. مفهوم إلارهاب إلالكترونــي. 8180, 1أحمد علي محمد عبد هللا. )السنة  .0

 .111(، ص 1)املجلد 0

بغداد: املكتبة  املبادئ العامة في قانون العقوبات املقارن.(. 8111أكرم نشأت إبراهيم. )الطبعة الرابعة  .8

 القانونية.

(. إلاجرام املعاصر وأساليب مواجهته، السياسة الجنائية باملغرب: واقع وأفاق. 8111البلغيتي، عبدهللا العلوي. ) .3
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إلاجرام املعلوماتي في التشريع املغربي دراسة مقارنة في ضوء آراء الفقه (. 8181بنسليمان، عبد السالم. ) .2
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 مساعي منظمة ألامم املتحدة ملكافحة إلارهاب الدولي 

Efforts of the united nations to combat international terrorism  
 جزائر/ ال قاملة 5491ماي  8جامعة  /بن صويلح .أمالد

Dr. Amel Bensouilah/University of guelma/Algeria 

 امللخص:

إلارهاب الدولي ظاهرة دولية تمارس من طرف إرهابيين من جنسيات مختلفة يستخدمون طرق متنوعة لزرع الرعب والخوف وحالة الال 

امت مام هذا الوضع قأيب. استقرار في الدول بغرض تحقيق اهداف معينة باستخدام أساليب وحشية كالقتل والتفجير والتعذيب والتخر 

منظمة ألامم املتحدة باتخاذ تدابير ووضع خطط استراتيجية على مستوى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لألمم املتحدة ومختلف 

إطار ذلك هل تمكنت املنظمة من تحقيق نتائج إيجابية والتقليص من وقوع الهجمات  يألاجهزة التابعة لها ملكافحة إلارهاب الدولي. ف

 إلارهابية على الصعيد الدولي؟ لإلجابة على هذا التساؤل تم اعتماد منهج البحث الوصفي والتحليلي.

ي دليل ذلك الهجمات إلارهابية ألاخيرة التمن بين النتائج املتوصل اليها هو عدم نجاح منظمة ألامم املتحدة في وقف وتيرة إلارهاب الدولي 

نفذت في لبنان وتركيا رغم مختلف املساعي التي تبذلها بسبب وجود نقائص وثغرات وجب إصالحها تمس باملنظمة بالدرجة ألاولى للتمكن 

  من وقف إلارهابيين عن ممارسة إلارهاب الدولي عن طريق معالجة مسبباته ومنع تسهيل الحصول على ألاسلحة

 منظمة ألامم املتحدة، استراتيجية املكافحة، إلارهاب الدولي. الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

 International terrorism is an international phenomenon practiced by terrorists of different nationalities who use various 

methods to sow terror, fear and instability in countries in order to achieve certain goals using brutal methods such as killing, 

bombing, torture and sabotage. Faced with this situation, the United Nations has taken measures and developed strategic 

plans at the level of the UN Security Council, the UN General Assembly and its various organs to combat international 

terrorism. Within this framework, has the organization been able to achieve positive results and reduce the occurrence of 

terrorist attacks at the international level? To answer this question, the descriptive and analytical research method was 

adopted. 

Among the results reached is the failure of the United Nations Organization to stop the pace of international terrorism, as 

evidenced by the recent terrorist attacks that were carried out in Lebanon and Turkey, despite the various efforts it makes, 

due to the existence of deficiencies and loopholes that must be fixed, affecting the organization in the first place in order  to 

be able to stop terrorists from practicing international terrorism. By addressing its causes and preventing the facilitation of 

obtaining weapons. 

Keywords: United Nations Organization, control strategy, International Terrorism  

 

 

 

 

 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 235 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 :مقدمة

ان مع تطور الانستحضرها. إلارهاب ظاهرة قديمة عرفتها املجتمعات البشرية على اختالف درجات تطورها ومستويات 

 على النطاق الدولي تطور أيضا إلارهاب من حيث صوره وأشكاله لينتج بذلك تفاقم للعمليات إلارهابية 

لبث الرعب والخوف في كافة أنحاء العالم باستخدام وسائل عديدة كاحتجاز الرهائن والقتل والتخريب والتفجير 

لطائرات املدنية واحتجاز الرهائن واستعمال املواد البيولوجية والاختطاف والاعتداء على شخصيات هامة أو اختطاف ا

 ضرار جمة اليمكن التحكم بها.أوالكيميائية مما ينتج 

ورفع مستوى املخاطر املتعلقة باالرهاب الدولي الامر الذي دفع باملجتمع الدولي التخاذ إجراءات إزاء التحول الرهيب 

ضخمة ووضع حلول وتدابير تجسدت في إطار صكوك قانونية عاملية وقرارات في امنية وقائية استباقية ووضع ميزانيات 

 محاولة للتصدي للخسائر والاضرار املحتمل حدوثها التي تؤثر على الامن والسلم الدوليين.

 :إشكالية الدراسة

ن طريق تفجير عتطور إلارهاب الدولي بشكل خطير أضحت العمليات إلارهابية تنفذ بتقنيات جد متطورة كالقيام بال

التحكم عن بعد بشكل منظم ومحكم وسرية تامة أضحت تحديات امنية تواجه سياسات الدول وأجهزتها ألامنية. بناءا 

عليه يتم طرح التساؤل الرئيس ي التالي في خضم التطور الرهيب للتقنيات املستخدمة لتنفيذ إلارهاب الدولي هل تم 

 ألامم املتحدة ملجابهته؟اتخاذ إجراءات فعلية ناجحة على مستوى 

 :منهج الدراسة

لالحاطة أكثر بمحاور البحث اعتمدنا كم من املنهج الوصفي عن طريق دراسة ظاهرة إلارهاب الدولي ومراحل تطوره 

وتعريفه والخصائص التي تميزه عن غيره، واملنهج التحليلي املستخدم في تحليل محتوى النصوص القانونية الدولية 

 املتعلقة به.

 :هداف الدراسةأأهمية و 

لسلم على استقرار الامن وا رؤثييشكل موضوع إلارهاب الدولي ومكافحته أحد املواضيع التي تحظى بأهمية خاصة كونه 

 الدوليين وما له من انعكاسات خطيرة أدت لوجوب مكافحته.

الذي يتم استغالله من طرف تسليط الضوء على الفراغ الذي يسببه غياب مفهوم موحد واضح لالرهاب الدولي الامر 

 بعض الدول لتنفيذ مخططاتها وتبرير جرائمها عن طريق الخلط بين مفهومي إلارهاب الدولي واملقاومة املسلحة لالحتالل.

التأكيد على انه ليتم تحقيق الامن الدولي وضمان استقراره البد من تظافر الجهود الدولية والتنازل عن املصالح الذاتية 

 ح تحقيق املصلحة العامة لشعوب املعمورة.للدول لصال

إلارهاب الدولي ظاهرة قديمة عرف منذ الحضارات القديمة اول ظهوره كان في أوروبا الامر الذي يعني انعدام وجود 

 عالقة او صلة تربط بين الدين إلاسالمي وإلارهاب.
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 أوال: مفهوم إلارهاب الدولي وتمييزه عن بعض املفاهيم ألاخرى 

السائدة في العالم من اضطهاد وحروب وسياسات جائرة وانتهاك لحقوق الانسان الى ظهور العديد من وف أدت الظر 

املظاهر الخطيرة التي تمتلك انعكاسات سلبية على اهم الثوابث الدولية املتعلقة بالحفاظ على الامن والسلم الدوليين 

 واستقرار العالقات الدولية أهمها إلارهاب الدولي.

 :إلاطار املفاهيمي لالرهاب الدولي .5

تفشت ظاهرة إلارهاب الدولي في مناطق عديدة من العالم أدى ذلك لتنامي الشعور بعدم ألامان خاصة بعد احداث 

سبتمبر واستهداف مواقع استراتيجية هامة في دول عديدة مثلما حدث مؤخرا في لبنان وتركيا، تمتاز بصرامة  11

 ادها على تكنولوجيات امنية حديثة ال يتم اختراقها بسهولة.إلاجراءات ألامنية واعتم

 :تعريف إلارهاب الدولي 5.5

يعتبر إلارهاب الدولي من أكثر املوضوعات اثارة للجدل واختالف وجهات النظر حيث أحاط الخالف تعريف موحد 

 له وسبل محاربته بشكل موحد.

 :تعريفه لغة -ا

عرف الفعل رهب يرهب ورهبة ورهبا الشخص خاف وفزع، إرهاب مصدر ارهب. اما إرهابي جمع ارهابيون هو وصف 

يطلق على من سلك سبيل العنف وإلارهاب لتحقيق اهداف سياسية او خاصة يقوم على إرهاب الشعب واستعمال 

ن العامة خاصة ضد الحكومة القانونية ( او يقوم بوضع القنابل في ألاماك555 ص، 1191العنف لكبت حريته )أحمد، 

 .(longman, 1999,p 690)واملنتخبة وضد اشخاص يعملون معها 

عرف إلارهاب أيضا بانه مجموعة من اعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثورية وأسلوب عنف تستخدمه الحكومة 

(petit larousse, 1980,p915). 

 :تعريفه اصطالحا -ب

تم وضع مجموعة تعاريف واسعة سواء من طرف منظمات او تشريعات دول او فقهاء من  حظي باهتمام واسع حيث

 بينها:

يعد إلارهاب مجموعة عوامل يحركها هدف سياس ي غالبا ما تكون هذه العوامل ذات صبغة دولية مما يجعل الفعل 

 vabers)عاما شامال  إلارهابي على قدر جسيم من الفعالية يخلق جوا من الترويع والخوف الشديد ينشء خطرا

donnedieu,1938,p 75) 

أو هو الاستخدام غير املشروع للعنف او التهديد به بواسطة فرد او مجموعة او دولة ضد فرد او جماعة او دولة، ينتج 

عنه رعب يعرض للخطر أرواح بشرية او يهدد حريات أساسية يكون الغرض منه الضغط على الجماعة او الدولة لكي 

 (.11، ص1119ها تجاه موضوع ما )نبيل أحمد، تغير سلوك

إلارهاب هو استراتيجية عنف مجرم دوليا تحفزها بواعث عقائدية تتوخى احداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة 

من مجتمع معين لتحقيق الوصول الى السلطة او للقيام بدعاية ملطلب او ملظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفوا 

 (.89 ص، 1111محمد عزيز، )ل أنفسهم او نيابة عن دولة من الدول العنف يعملون من اج
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يعبر عنه أيضا بانه استخدام طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الرعب لالجبار على اتخاذ موقف معين او الامتناع 

 (.222 ص، 1119عن موقف معين يكون موجه الى ضحية معينة يتسم بالطابع الدولي )صالح بكر وأحمد محمد، 

 :خصائص إلارهاب الدولي ومسبباته 1.5

 إلارهاب الدولي كونه ظاهرة إجرامية تتميز بالعنف والترويع ترتكب نتيجة وجود دوافع عديدة مختلفة 

 :وليلدخصائص إلارهاب ا -ا

 يتميز بخصائص عديدة تميزه عن غيره نجملها فيما يلي:

  إلارهاب دون ارتباطه بفكرة استخدام العنف والتهديد به يشمل استعمال العنف والتهديد به: ال يمكن تصور

ف بدرجة عليا من العن جرائم العنف والقتل واحداث الجروح والخسائر البالغة والتخريب والاتالف يمتاز بكونه يمتاز

 (.11 ص، 2111-2119امال، )كونه يدفع لزرع الرعب واراقة الدماء 

 لنشاط إلارهابي ان يحقق أهدافه دون استعماله للعنف بشكل منظم من التنظيم املتعلق بالعنف: ال يمكن ل

خالل حملة إرهاب مستمرة، يجب ان يكون العمل إلارهابي متصال ومنسقا من خالل مشروعات وعمليات إرهابية تتسم 

والفزع التي  رعببقدر كبير من التخطيط والتمويل والتسليح واملهارات والخبرات العالية والتدريب لتؤدي لخلق حالة ال

 (.11 ص، 1199عزت سيد، )تعتبر رد فعل على ممارسات السلطة 

  خاصية التوزيع: نجد افراد الجماعات او العصابات تنتمي الكثر من دولة بهدف اجبار هذه ألاخيرة على اتخاذ

 قرار معين يراه إلارهابي يخدم صالح الجماعة يستحق التضحية في سبيله باملال والنفس.

  هدف سياس ي: يؤدي إلارهاب للضغط على الدولة والتاثير على الامن والاستقرار الداخلي والاخالل تحقيق

بالنظام العام وانتهاك حقوق الانسان باعتباره وسيلة احتجاج على سياسة معينة منتهجة من قبل الدولة )تامر إبراهيم، 

 (.28 ص، 2112

 :ألاسباب الدافعة الرتكابه-ب

ارتكاب العمليات إلارهابية بحسب نوع الهدف ونمط النشاط إلارهابي وبحسب اختالف الزمان  تتعدد دوافع وأسباب

 واملكان تتمثل في:

  ألاسباب السياسية تكون في صورة احتجاج على بعض سياسات الدول خاصة تلك التي تعتمد على نهب

، 1111هيثم موس ى، )ل الحروب الاهلية الثروات والتمييز العنصري والظلم والاستبداد واعمال الاضطهاد واشعال فتي

 (.91 ص

  ألاسباب الاقتصادية والاجتماعية تتجسد في زيادة الهوة بين ألاغنياء والفقراء من جهة وتوفير املنظمات

إلارهابية فرص مالئمة للثراء السريع واشباع الحاجات من جهة أخرى. إضافة لتفش ي البطالة وانتهاك حقوق الانسان 

ضمن الستعادة الحقوق هي القوة والعنف دون اغفال ن ان الوسيلة الوحيدة ألانجح وألا التاكد موتفش ي الياس و 

 ص، 1118يحي احمد، )ألاسباب الشخصية منها الرغبة في الحصول على ألاموال بطريقة الابتزاز او الفرار من بلد معين 

15.) 
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 ف في العالقات الدولية على لغة الحوار والسلمالظروف وألاسباب الدولية التي تكمن في تغليب لغة القوة والعن 

ن املجتمع الدولي تجاهل قضايا الشعوب املظلومة وأهمل معالجتها وإيجاد حلول عادلة أوالتعاون من جهة أخرى نجد 

 (.91، ص 1111هيثم موس ى، )لها 

رهابية أعلى قيمة من حياة كما أن القيم الثقافية تشكل مؤثرا هاما على السلوك إلارهابي حياة أعضاء الجماعات إلا 

آلاخرين، مجمل الكائنات البشرية حساسة فيما يخص التهديدات التي تمس القيم التي تحكمهم مثل اللغة، الانتماء 

لألرض. كلها أسباب تدفع بأعضاء الجماعات إلارهابية لتنفيذ هجماتهم التي تتخذ أشكال ونماذج تتجسد في صور 

از الرهائن أو التخريب او الاغتيال او العنف الطائفي او اختطاف الطائرات )حسين عبد الاختطاف أو الكمين أو احتج

 ( واستعمال املواد البيولوجية واإاشعاعية املدمرة.21 ص، 2112الحميد، 

 . تأثير إلارهاب الدولي على ألامن وحقوق الانسان:1

بين الركائز ألاساسية التي تقوم عليها العالقات بين الدول وداخل الدول هي وجود وتوفر ألامن املرتبط إرتباط وثيق  نم

بحقوق إلانسان، تم كفالة تأمين هذين املفهومين الهامين في املواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية وإلاقليمية والقوانين 

ميتها البالغة في أحداث توازن في العالقات الدولية وأن أي اخالل أو إنتهاك نتيجة الداخلية للدول والقرارات نظرا أله

 إرتكاب إلارهاب الدولي يؤدي الضطراب وزرع حالة ال استقرار وال أمن.

 :تعريف الامن وحقوق الانسان 5.1

 :منمعنى ألا  -ا

ينما بعضهم على محاولة تحديد مفهومه ببالنسبة ملفهوم الامن اختلف املهتمون واملختصون في تعريفه حيث اقتصر 

 حاول البعض الاخر وضع تعريف جامع مانع له إال أن الثابث أن ألامن متغير بتغير العصر والظروف املحيطة.

عرف الامن وفق البعد العسكري الذي تفرضه الدولة اذ تتمتع به عندما ال تكون مجبرة على التضحية بمصالحها 

 .(bolzacq,2003,p 38) كون قادرة عند وجود عائق على حمايتها عن طريق الحرباملشروعة لتجنب الحرب وت

بينما عرف من وجهة نظر أخرى تعتمد على البعد الاقتصادي بأنه غياب التهديد من الحرمان الشديد والرفاهية 

 (.25ص  ،2111-2119الاقتصادية )أمال، 

س تراكم السالح بالرغم من أن ذلك قد يكون جزء منه وليس رأى البعض آلاخر أن جوهر ألامن هو التنمية فاألمن لي

القوة العسكرية بالرغم من أنه قد يشتمل عليها والامن ليس هو نشاط عسكري تقليدي بالرغم من أنه قد يحتوي 

 عليه، أن ألامن هو التنمية بدونها ال محل للحديث عن ألامن.

 ليقسم إلى: حاول اتجاه آخر من الفقهاء تعريف ألامن حسب مجاله

  ألامن الداخلي هو تحقيق ألامن من وجهة نظر الدولة بالنسبة للفرد فيها في مختلف املجاالت وعلى كافة

 املستويات.

  ألامن إلاقليمي هو تحقيق الامن في نطاق الوحدة الجغرافية الاوسع والاشمل للدولة التي تتضمن العالقات

 العامة وحسن الجوار مع الدول املحيطة بها.
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  ألامن العربي هو امن جميع الدول العربيةاملطلة على الخليج العربي شرقا الى ألاراض ي املغربية على ساحل

، 1111املحيط ألاطلنطي غربا ومن السواحل الشمالية لسوريا شماال الى ألاراض ي السودانية جنوبا )نبيلة، 

 (.12 ص

  كبح حرية الانسان مثل الحرب والفقر والاضطهاد ألامن العالمي يشمل التصدي لكل التهديدات التي من شانها

 السياس ي وندرة املوارد الطبيعية وانعدام مرافق الصحة والتهديد ضد أمن الفرد أو البشر على املستوى العالمي.

 :معنى حقوق الانسان -ب

املجتمع حقوق الانسان أضحت قضية عاملية ليست منحصرة على نطاق جغرافي معين او فئة محددة حيث أدرك 

والعهد الدولي  1189الدولي مدى أهميتها سعى الدراجها ضمن مواثيق دولية مثل إلاعالن العالمي لحقوق الانسان لسنة 

واتفاقية حقوق الطفل  1111واتفاقية القضاء على التمييز ضد املراة لسنة  1122للحقوق املدنية والسياسية لعام 

 وغيرها. 1191لسنة 

ب مضمونها الى ثالثة أنواع ألاول يشمل الحقوق املدنية والسياسية او ما يعرف بالجيل صنفت حقوق الانسان حس

ألاول لحقوق الانسان منها حق الحياة اما الثاني يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يعرف بالجيل 

ما يطلق عليه الجيل الثالث مثل الحق الثاني لحقوق الانسان منها حق العمل والجيل الثالث يتضمن الحقوق الجديدة 

 (.21 ص، 2119مجموعة مؤلفين، )في التنمية 

عرفت حقوق الانسان بانها تلك الحقوق التي يتمتع بها الانسان ملجرد كونه انسانا أي بشر وهي حقوق يعترف له بها 

الاقتصادي فهي حقوق طبيعية بصرف النظر عن جنسيته او ديانته او أصله العري او القومي او وضعه الاجتماعي او 

، 2112يملكها الانسان حتى قبل ان يكون عضو في مجتمع معين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها )السيد عبد الحميد، 

 (.11 ص

 :الانعكاس السلبي لالرهاب الدولي على الامن وحقوق الانسان 1.1

دولي ملا تجسده من انتهاكات صارخة لكافة حقوق من بين املخاطر التي تهدد الامن وحقوق الانسان ظاهرة إلارهاب ال

الانسان بدءا باسمى حق وهو حق الحياة وتاثيره السلبي الخطير على الامن بكافة انواعه ومستوياته مما دفع بدول 

العالم الى وضع استراتيجية ملكافحته وصيانة هذه الحقوق، وضعية الامن وحقوق الانسان اليوم منحصرة بين إلارهاب 

ولي من جهة واستراتيجيات الدول وقوانينها الطارئة والقيود التي تمس وتنتهك حقوق الانسان وتؤدي لزعزعة استقرار الد

 (.11-11، ص ص 2111-2119امال، )الامن 

شكلت الاعمال إلارهابية التي تمارس على نطاق دولي أكبر تهديد لالمن نتيجة استخدام وسائل منها املتفجرات في املطارات 

لقطارات والعمليات الانتحارية واستهداف مراكز الامن وتوظيف شبكة الانترنت مما ينتج عنه تدمير لالستقرار ألامني وا

 (.218 ص، 1119احمد جالل، )واضرار كبير بمصالح الدول الاقتصادية 

نب الحياة لف جواكما انه يدفع بالدول لتحويل بعض املوارد ملكافحته مما يعطل جهود التنمية التي تؤثر على مخت

 (.51 ص، 2111حسنين،)الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي يهدد الحقوق إلانسانية ويدمرها 
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 ثانيا: دور منظمة ألامم املتحدة في التصدي لالرهاب الدولي ومواجهته

ة ملكافحته ظنا منها انها قادر من بين العوامل التي ساعدت في تفش ي إلارهاب الدولي قيام الدول منفردة بوضع خطط 

على تحقيق نتائج إيجابية، نظرا لفشلها في مجابهته تم إقامة تعاون دولي ملكافحته يتم في شكل صور واشكال عديدة 

 كل ذلك ضمن نطاق منظمة ألامم املتحدة.

 :ة الرئيسية ملنظمة ألامم املتحدةدور ألاجهز  .5

ولة عن حفظ الامن والسلم في العالم بوضع خطة عمل تبحث مسببات قامت منظمة ألامم املتحدة باعتبارها مسؤ 

وحلول ملعالجة ظاهرة إلارهاب الدولي ذلك بتظافر جهودها بكافة أجهزتها خاصة مجلس الامن والجمعية العامة وبقية 

 ألاجهزة املختصة بذلك.

 :من الدوليلس ألا مجهودات مج 5.5

بمكافحة إلارهاب الدولي بمختلف صوره تحث من خاللها الدول على اتخاذ  أصدر املجلس العديد من القرارات املتعلقة

 تدابير ملزمة ضمن اختصاصاتها لردع الاعمال إلارهابية ومنع حدوثها.

يعد أكثر قرارات مجلس  2111سبتمبر  29الصادر بتاريخ  1111هم هذه القرارات الصادرة عنه نجد القرار رقم أمن بين 

القانونية الشاملة ملكافحة إلارهاب الدولي وتحديد واجبات الدول بينما الاليةالامن اثارة للجدل حيث راى البعض فيه 

(. يخول القرار للمجلس اتخاذ 152ص  ،2115احمد، )غرى اعتبره البعض الاخر أداة جديدة للضغط على الدول الص

تدابير مؤقتة ملنع تفاقم الوضع واتخاذ عقوبات منها فرض الحصار الاقتصادي واملالي والبري والبحري ضد الدولة التي 

 ترفض الانصياع للقرار إضافة للتدابير العسكرية.

رائم إلارهابية او تدبيرها او دعمها وتبادل املعلومات في إطار إضافة لفرض مجموعة التزامات على الدول ملنع ارتكاب الج

متعدد ألاطراف حول تحركات إلارهابيين وشبكاتهم ومصدر أسلحتهم وشل حركة إلارهابيين بفرض ضوابط  او تعاون ثنائي 

نفيذه صة ملراقبة تصارمة على الحدود وعلى ألاوراق الثبوثية والهوية ووثائق السفر. تضمن القرار أيضا انشاء الية خا

تتمثل في لجنة تابعة ملجلس الامن تطالب الدول بتقديم تقاريرها عن الخطوات التي اتخذتها قصد تنفيذ القرار ومتابعتهم 

 (.2111، 1111القرار رقم)

 خاص بتدابير مكافحة إلارهاب الدولي خاصة ماتعلق بحماية ألاسلحة 2118افريل  29بتاريخ  1581اصدار القرار رقم 

 النووية والبيولوجية ومنع استعمالها في العمليات إلارهابية ملا لها من اضرار بالغة على الصعيدين إلانساني والبيئي.

دعا القرار الى ضرورة تنسيق الجهود على كافة ألاصعدة الوطنية وإلاقليمية والدولية خاصة في ظل الاتجار غير املشروع 

ولوجية باعتماد قوانين فعالة ومنع أي جهة غير تابعة للدول من صنع أسلحة الدمار باألسلحة النووية والكيميائية والبي

 (.98 ص، 2111-2119امال، )الشامل ووسائل ايصالها او تطويرها او امتالكها او نقلها او استعمالها ألغراض إرهابية 

 :مجهودات الجمعية العامة لألمم املتحدة 1.5

س ي ملناقشة جميع املسائل ضمن نطاق ميثاق ألامم املتحدة ودراستها والوصول الى تعد الجمعية العامة الجهاز الرئي

قرارات وتوصيات بشأن أنماط التعاون في مختلف املجاالت تحقيقا لالمن والسلم الدوليين وحل املشاكل والنزاعات 

 بالطرق السلمية.



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 241 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

تم بموجبه انشاء لجنة  1118القرار رقم  ااهمهأصدرت الجمعية بشأن ظاهرة إلارهاب الدولي العديد من القرارات 

خاصة بمكافحة إلارهاب الدولي تقوم بدراسة املالحظات التي تقدمها الدول لترفع تقريرها الى الجمعية العامة متضمنة 

 (.1112، 1118القرار رقم )مقترحات وتوصيات للمساعدة على القضاء على كافة اشكال ومظاهر إلارهاب الدولي 

النزعاجها للجمعية العامة حيث اشارت  82في الدورة  1111ديسمبر  11الصادر بتاريخ  51باإلضافة الى القرار رقم 

البالغ بسبب استمرار الاعمال إلارهابية على نطاق دولي مما يعرض للخطر أرواح برئية ويشكل تاثير سلبي على مسار 

ء بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي باالمتناع عن تقديم العالقات الدولية. طالب القرار جميع الدول بالوفا

عن ألانشطة إلارهابية، كما حثت الجمعية الدول على اتخاذ تدابير فعالة حازمة للقضاء  التغاض ياية مساعدة او 

وتسليم مرتكبي  سريعا على إلارهاب الدولي عن طريق منع تنظيم واعداد الاعمال إلارهابية وضمان اعتقال ومحاكمة

من، سامي جاد عبد الرح)الاعمال إلارهابية وابرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة ألاطراف وتبادل املعلومات بهدف مكافحته 

 (.128 ص، 2111

باإلضافة للمساهمة في انعقاد العديد من املؤتمرات واللقاءات الدولية التي اهتمت بمكافحة إلارهاب الدولي منها قمة 

ومؤتمر قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في ليون  1111الم املنعقدة بشرم الشيخ املصرية عام صانعي الس

الذي أكد على 1115لنشاة هيئة ألامم املتحدة عام  51الفرنسية نفس السنة إضافة لإلعالن الصادر بمناسبة الذكرى 

 أهمية التعاون الدولي للقضاء عليه.

لنجاح في ابرام اتفاقيات دولية جد هامة مثل اتفاقية نيويورك ملعاقبة الجرائم املوجهة ناهيك عن الدور الذي لعبته في ا

 2115والاتفاقية الدولية لقمع اعمال إلارهاب النووي لعام  1111ضد الافراد بما فيهم املبعوثين الدبلوماسيين لعام 

 وغيرها. 1111والاتفاقية الدولية لقمع تمويل إلارهاب الدولي لعام 

 :دور ألاجهزة الفرعية ملنظمة ألامم املتحدة. 1

حتى يكون عمل منظمة ألامم املتحدة متسما بالفعالية وعدم وجود ثغرات او نقائص اعتمدت تسخير كافة أجهزتها 

 وفروعها املتخصصة في مكافحة إلارهاب الدولي تعمل وفق برنامج مسطر يضمن تعاونها مع الدول.

 :الدوليدور لجنة مكافحة إلارهاب  5.1

عمل ورصد تنفيذ الدول ألاعضاء لها إضافة لل ملكافحتهكلفت اللجنة التابعة ملجلس الامن بمهمتين هما وضع سياسات 

املشترك بينها وبين املكتب املعني باملخدرات والجريمة. تمارس مهام عديدة أهمها ممارسة اعمال سياسية تنسيقية 

ات لبناء قدرات الدول ألاعضاء على املكافحة، مساعدة الدول على الوفاء وادارتها، تدارك الثغرات وتلبية الاحتياج

، 2111-2119 امال،)بالتزاماتها املتعلقة بمكافحته مثل قيامها بزيارات وعقد املشاورات وتوفير مساعدة تقنية وقانونية 

 (.18 ص

 :دور املكتب املعني باملخدرات والجريمة 1.1

ظل املكتب لسنوات عديدة يتناول القضايا املتعلقة باإلرهاب الدولي والتعاون ملكافحته، حيث أقرت الجمعية العامة 

برنامج موسع بهدف التصدي له ومكافحته حيث يسعى في إطار استراتيجية ألامم املتحدة العاملية ملكافحته  2112عام 

صديق على الصكوك القانونية العاملية ملكافحته من خالل زيادة الدعم والقيام بتعزيز مجهوداته ملساعدة الدول على الت
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املوجه لنظام العدالة الجنائية الوطنية لبناء القرارات وتوفير التدريب الخاص واستحداث مبادرات جديدة للتعاون 

رات فادة من القدالقانوني في مجال مكافحته، إضافة لترويج البحوث القانونية وبرامج التدريب ألاكاديمي والاست

 امليدانية ملكتب املخدرات والجريمة الكتساب خبرات في مجال املكافحة تزود بها الدول 

 :دور فرقة العمل املعنية بتنفيذ مكافحة إلارهاب الدولي 2.1

م كيان على ألاقل في منظومة ألام 28تعمل على كفالة التنسيق بين  2115أنشاها ألامين العام لألمم املتحدة سنة 

املتحدة ضالعة في جهود مكافحة إلارهاب الدولي، وضعت برنامج عمل وانشات فرق عاملة لالطالع على املبادرات الرامية 

 لتنفيذ الاستراتيجية والتي تتضمن

 مساعدة الدول ألاعضاء في تنفيذ استراتيجيات مكافحة إلارهاب الدولي بطريقة متكاملة 

  الصراعاتإدخال مكافحة إلارهاب كعامل منع 

  نجازها ومتابعتهاإتحسين تقييم املساعدة التقنية و 

  تحسين جهود منظمة ألامم املتحدة املتعلقة بالتنسيق في مجال التخطيط لالستجابة ألي هجوم إرهابي

 تستخدم فيه مواد نووية أو كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية.

 :دور فرع منع إلارهاب 9.1

كافحة إلارهاب الدولي عن طريق إقامة شراكات تنفيذية في إطار تعاون وثيق بين منظمات يمنح الفرع اهتمام كبير مل

دولية وإقليمية عديدة، يتمثل املنهج املتبع في التعاون مع املنظمات ودعم جهودها ال سيما تزويدها بالخبرة القانونية 

رع ة. من بين هذه املنظمات التي يتعاون معها الفاملتخصصة واملزايا التي يمكن إكتسابها من الخبرات العاملية ذات الصل

نجد منظمة الطيران املدني الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، املنظمة الدولية للهجرة، الاتحاد إلافريقي، 

 ألانتربول، منظمة الامن والتعاون في أوروبا...

 خاتمة:

مم املتحدة هو موضوع متشعب يعود لتداخل ألاسباب الدافعة موضوع التعاون الدولي ملكافحة إلارهاب الدولي دور ألا 

له والاثار الناجمة عنه وسبل التصدي له حيث سعى املجتمع الدولي قصد مكافحته والتخفيف من وطاته على النطاق 

 الدولي النتهاج كافة السبل املمكنة رغم العراقيل التي تواجهه.

 تائج تكمن في:مما سبق التطرق اليه نستنتج جملة من الن

غياب تعريف شامل موحد متفق عليه لالرهاب الدولي يعيق الجهود الدولية ملكافحته تظل كافة املساعي نسبية  -

الجدوى سبب عدم اعتماد تعريف موحد هو تضارب املصالح وتباين التوجهات السياسية وليتم الاستفادة من الخلط 

 بين مفهوم إلارهاب واملقاومة.

ملتحدة ملكافحة إلارهاب الدولي من خالل مختلف مجهوداتها املبذولة ليست كافية خاصة وان معظم سعي ألامم ا -

إلاجراءات تتخذ طابع عالجي بعدي أي بعد ارتكاب العمل إلارهابي ووقوعه وليس قبله بتطبيق سياسة استباقية قائمة 

 ر، استنزاف الثروات، الاضطهاد، الظلم وغيره.على دراسة ألاسباب الحقيقية والجوهرية الدافعة الرتكابه كاالستعما
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ربط إلارهاب الدولي بدين معين أي الدين إلاسالمي من أكبر التحديات التي تواجه املجتمع الدولي والتي تشجع على  -

طاحة إلا ارتكاب هذه الاعمال فهو ملزم باتخاذ تدابير وسبل لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في إطار حوار ألاديان وعدم 

 أو تشويه ألاديان.

 بناءعليه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات تتمثل في:

  ليتم تفعيل دور منظمة ألامم املتحدة في معالجة إلارهاب الدولي وجب قبلها استعادة مكانتها ودورها وتخلصها

خذ رى ألاعضاء فيه التي تتمن التبعية والتسلط والانحياز في املواقف خاصة مجلس الامن الدولي من طرف الدول الكب

 من املنظمة درعا لتحقيق مصالحها وأهدافها.

  ضرورة وضع وتحديد معاني إلارهاب الدولي وكافة املصطلحات املشابهة له خاصة املقاومة املسلحة لعدم

 استغالل ذلك في قمع املقاومة وادراج القائمين بها ضمن قوائم إلارهابيين.

 الة خاصة فيما يخص تبادل املعلومات وتسليم املجرمين والرقابة على الحدود إنشاء آليات تنسيق وتعاون فع

 وتعزيز العالقات بين مختلف دول العالم سواء كانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو او مازالت متخلفة.
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 فى مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهابي تدابير القانون الدولى إلانسان

Measures of International Humanitarian Law in Combating Money Laundering and 

Terrorist Funding 

 مصر /جامعة الاسكندرية  –كلية الحقوق /محمد عزت مصطفى سالم .د 

Dr. Mohamed Ezzat Mustafa Salam /Faculty of law/ Alexandria university /Egypt 

  خلص::امل

 فيعد القانون الدولى إلانساان  ن  القواننن الى  ععر  ن  القم  واباائ  إلانساانمف  ى دقادو قاو، ا و إنو انعملاا باائ  نئاان الساا  

الى  تناذ النزاع ابسااااان  ننن نب  الفإااااا و إ ،ا نا ومس و ت ن  نساااااانم  لعف مل نات ن  دهاااااعل ال ناا ودباااااد ا د عما ا ن  اب ااااااننن 

ونط ال والنسااااااا  و ى  الن ان إلانسااااااان و  ذا القانون الذ  ولد ن  ،   ابعاناس إلانسااااااانمف ودإااااااع   ونا  ال يساااااا ى الى ت  م  ا والج حى 

ن د د تل  الويالا نا يعانم  إلانساان ابعاقا  ن  إلا، ا و ،ل  السلوا الذ  ا  م نعان  الرد،  ى دئن  قو، ا و دإلانساان و وا با  

نم ان  ت ائ  لمعفط   دوئ الدول نسااااااان دإا إلانساااااااان  ى نقد،ات  دن يع ا دن او إمنإااااااال القانون إلانساااااااان  الدولى ن   داد لموا ن  

دت  اعى؟ابسإام إلاندائو وتومظ العال  ن   داد لمملون ادا وا دس  ى نملاإ ع  . إنم ت ج  تل  نألماا نسع دثف  تطا،ئه وتقطس ن   

دن  وي اول  الا ث.دن الانعاا،اا الساااماإااامف إاااوت تعدمم لع دئ نساااا،اأ ا ن ا ن  باااأن  دن ا اااعل تل  ابسااااعى؟  تل  اإااانلف اط  نا 

 ا مب نن ا . 

 .  ت ويم ا، ا و غسم دنوال  ونملاإ ف  يوولى إلانسانالقانون الدو تدانن الكلمات املفتاحية : 

  Abstract :            

International humanitarian law expresses human values and principles in their purest form, as it is a reflection of the principles 

of tolerant religions that reject armed conflict among mankind. Once it is in effect, such law is evident in countering 

misfortunes. Humanitarian law alleviates and comforts human suffering as its objective is to spare people from misfortunes 

and suffering, and there is no doubt that one of those scourges is what a layman experience as agony caused by terrorism, 

which entails every aspect of treachery, transcending the borders of countries to threaten people in their right to enjoy safety 

and security. Thus, International Humanitarian Law occurs to counter it with state of the art mechanisms that tracks and cut 

off its origins and fund as well as reminds the world to stand united in combating it. Will these efforts succeed? Or will political 

considerations intervene to weaken those efforts? These are the questions raised by the research and endeavors to answer 

them. 

Keywords: measures,  International Humanitarian Law, Countering, Money Laundry, Funding,  Terrorism 
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 مقدمة: 

و وبقد، و دمالقىوند  نا وقاااااااالن الم  ن  إاااااااا ا باااااااا  دن القانون ان ا  و دقاااااااادو ن ضس ععر  ن  ند    ااااااااا،س نن  

نااعواإ  لنذا القانون ن  نقوناا تلب   ا اا ننف نقد، نا ا ك  دن تع قق الطانف وال غاف  ى الخ وع ل  وألوان ه 

ونوا ماا . و ااذه ال غاااف ان ااا تناس ن  ،هااااااااااااااا ىااااااااااااااخ  ابفاااطانن نااأ ملاااناا   ى دناا  ا  اام العاادل والك ااااااف ويوإ  ال  ااااااف 

ن اا واضاااااااااااااا ا يعر  ن  فم  ذه ابعان   ى اطا، عر  " القانون الدولى إلانسااااااااااااااان " ا،. ويعالال ناف ألإ ائ اب ع س ن  نمط

 . ب ع س الدولىا

الى ن  ونف ن  اباائ  الى  ععر  ن  ند  نا وقااااااااالن الم  ال  اااااااااا،س  نسااااااااا  دا- ى دقااااااااال   –نإاااااااااأ  ي،ل  القانون الذ

إلانساااااانمف ن  ن  مم  وناائ  دمالممف والى  تدنو  ى اطا، ا العات الى ناذ ال  و  ننن الدول والإاااااعو  وال  وع الى 

ان  اا ،اا طابس انساااإ ،ا نا ومعن ال    دو النزاع ابسااان  إ ن ث ف انعاا،  نمن اوال م السااالل  لل إاااكالا الى  تنإاااأ 

 . ان الناا ب 

 Max" الى ال قم  ناكس  ر    Intemational Humanitarian Lawوي  س اإااااااااااعفدات ععان  " القانون إلانسااااااااااان  الدولى 

Hober  ئ س النج ف الدولمف لل لمب ن    نإاق و ومد دقاح  ذا الععان   و ابع ول ن  نلى نسعو  ال ق  الدولى،

لعأكمد وتطوي   4799-4791طابس ،إاااااااااااااال  و ومد و،ئ  ذا اب ااااااااااااااطن   ى اب ت   الدنلونا اااااااااااااا   ن  مل  و ك ا دقااااااااااااااح ،ا

 ؟القانون الدولى إلانسان القانون الدولى إلانسان  ابطاق  ى النزاناا ابسن ف .  إ ا  و ن نوت 

 .                                           ؟نم القانون الدولى إلانسان  نعناوكم مف ععا  إلا، انمف؟ونا  و نوم   ن  نن ال  

  :الدراسة أهمية 

وإال دول ون  للااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعإرم الج ي ف إلا، انمف  نزا كان ا ن  د ع ات الاا  نن ن  ا با ت  ل  ن  مط  نات نلى الان  الق

 تععد  ن  ئ 
ً
العدوان نلى اب ن ف القانونمف ن م ال  ااف الج ائمف ابق وئس ب  دن لنج ي ف إلا، انمف ضثا،ا

اانااب سو نم دن ضثا، ا ن مقف ن إعاف  ى فاإف ن احى  ماس إلانسان ابعاق و إق ا اا ا د تع او  ال  ئ لع  اول ا

 اب إساا واب ال  الاإن اتم مف للدولفو وععر  ضثا، ا ال دوئ السماإمف للدولف الوا دس لع  ب ن  وع

 ا، ذه ابإمللف الى  ناتن ت ،و ان  واإعقااااااااااااااااااااااا  ا  ا  د ع ات القانون الدولى إلانسان  ب  العدالف الدولمف وإلانسانمف.ن 

                                                                           .       وإلا ع انمفمف والامع ائاف ااااااااااااااااااااااااااااااااوت زو و دان إلانسان مام دن ت زو نقد،ات  السماإ والفإ يف

 :الدراسة إشكالية 

قو، دم   ن  تك   إلابملالمف الاإاإمف نولمف  ى  ذا الا ث  ى عع يل "نا مف إلا، ا  ". و و دن  ا ت ل  م  

يععر  كذل  ا ئ  الى تااا  د ملات القانون الدولى و إع داد نا يععر    ي ف ا، انمف وناا الع ل مد تعدامم نع 

. إقد اقا ن نملاإ ف وإائم ابسانداا اللو  س مف لنج ي ف م   دون  نا مف و .  ذا ن  نا مف اإلانسان  بإأني 

  ؟الدولى إلانسان  نس تل  ابإمللف . كمل ععانم القانون ن ا  ع ما بملاإ ف الج ي ف ،اأ او وي و، ال ساؤل إلا، انمف د

. و و نا ا ع  دنإاااااااااااطف تادو  ى فانم ابإااااااااااا ونمف ذه ابساااااااااااانداا نس  دلماا-اا ااااااااااا -مد تعدامم إم   ي ى الومن الذ

و الداملى ألن اااااااااااا  ن ض أل   دلماا ووإااااااااااائم نملاإ ف غساااااااااام ننوال وت ويم إلا، ا  إااااااااااوا  نلى ابسااااااااااعو  الدولى ا

 . اب ع س الدولى
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 الدراسة:منهـج 

 نس عسلسم الع ض  ى  نع ك  ن  نلوغ ن دات اب    ق ا  ى  ذا الا ث دن ن
ً
 يسن  نعوا يا

ً
  و وس ناااااااااااااااااااااااااااااا اس ن هجا

  ."
ً
 ت لملما

ً
 "تأقملما

ً
ع يل الج ي ف ن عااااااااااااااااااااااااااااااو يس  د الى ن ض آلا،ا  الى  ت اولإنو ن هج تأقملىلذل  إقد اتاع ا ن هجا

نساااااااان  نن ا ومد   قااااااا ا دن نع ض لنا نأنانف ن  ئس  ى  اعع ت نلي ا القا،   ى و ونومل القانون الدولى إلاإلا، انمف

ا ن   ى نملاااإ ن ااو ونااد   اادو  القااانون الاادولى إلانسااااااااااااااالىو ن  مالل ت لماام الج ي ااف ،اأ اااو و ن هج ت لم فاام  وان  ااا.

 . ودلماأ ا الدان ف

  :الدراسةخطـة 

 وانمفل نا مف الج ي ف إلا، ث  عع يااا إلانسان .و إملزت اوا عع يل نا مف القانون الدولى ن وان عس  د مطف الا ث الى 

 ويلنا.وت  الج ي فداا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانائغسم إلا، ا  و . لامان ئو، القانون الدولى إلانسان   ى نملاإ ف ث  اأع  ئو، العطامق

 ال  و العالى: ومد مس  ا  ذا الا ث نلى

 .نا مف القانون الدولى إلانسان  ألاول:املبحث 

 ن ا. ئو، القانون الدولى إلانسان   ى نملاإ و و نا مف الج ي ف إلا، انمف :املبحث الثانى

 ول املبحث ألا 

 ماهية القانون الدولى إلانسانى

 :مقدمة

ونمالمماا السانمف الى   ا ا ب ا الإ ائس الس اويف تك ي ا  ا  القانون الدولى إلانسان  لمعر   ى ن  ون  ن  القم  

للفإ يف وأ ذااا لل  وا وا قاو العدل والسالت لملاإف الفإ  ئون الع منز ننن ن و دو لون و و،ل  نلرف مانونمف ت  ض 

بإأن  4681لعات إلالنزات نلى اب ع س الدولى ن  ن ات تل  القم  ن  مالل ات امماا ئولمف نددا ن  ات اممف   مل 

و وب وتوفول وب وتوفواأ ا 4717ت امماا   مل و ن و،ا نان ف  ى ابمدانت سنن  ال الج حى ن  دإا ائ القواا ابس

و ى  ال  ات  4779و وات اممف     اإعفدات نلرات اب ائس لألإ ائ     اإن ف اللنز، ابسفاف للعل  بإأن 4771

س . ونا  ال القانون الدولى إلانسان  يسا    ى د  ات امماا ئولمف ،اا طاب 4776 نإا    لل  ك ف الج ائمف الدولمف

. إ ا عع يل  ذا القانون ونا هى م ائ  و ونا هى اباائ  الى  اقوت نلي ا ونا هى انسان  أ دت الى   ااف الفإ يف

 : ان ال و فم  ذا نوض   إم ا الىالجنف القائ ف نلى تطامق  و ن ائ،هو و 

 ألاول  املطلب

 تعريف القانون الدولى إلانسانى وخصائصه

ئ  الى  خ اللعع ت نلى نا مف القانون الدولى إلانسان  إ ن  الزت ن ض العع ي اا ابفعل ف للإ اح وبمان د   ال

 . ا س  ب ا  ذا القانون 
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   إلانسانى:تعريف القانون الدولى  :والأ 

يع ت القانون الدولى إلانسان  نأن  " ن  ونف القواند الدولمف ابسع دس ن  الات امماا الدولمف دو الع ت الدولى  -

ال انمف ن  ف ماقف الى  م ابإكالا إلانسانمف ال ابنف ن و،س نااب س ن  اب ا ناا ابسن ف الدولمف وغن  الدولمف 

ى اإعفدات ط و ودإالمب ال    الى  ت وو لنا دو ت ل  ننمان والى  ت مد ألإاا  انسانمف  ق دط ات النزاع  

 "   ابسن ف.ونىخاص الذا  ت  ،وا دو اع  ،ون بسفب النزاناا 

ك ا يع إ   انب ن  ال ق  نأن  " ،ل  القس  الضخ  ن  القانون الدولى العات الذ  يسعوحى الإعو، إلانسان   -

 . .( 9و ص 4761ونكعم   .)ف ال    " وي كز نلى   ااف ال  ئ إلانسان   ى  ال

،اا الطابس -ك ا يع إ   انب دم  ن  ال ق  نأن  " ن  ونف القواند القانونمف نن س الى  دم  ا اب ع س الدولى  -

الى  اع  ن ا القانون الدولى العات والى  أ دت الى   ااف نىخاص وننمان ن    ا  الع لماا العدائمف -إلانسان  

 (.  46ص  و 3001وإ و، )». يف والى  ت د ن د، ا  ى ابعا داا الدولمف والع ت الدولى العسك

 الصصائ: التى يتسم بها القانون الدولى إلانسانى:  ثانيا:

عع ي اا ابفعل ف للقانون الدولى إلانسان  ان  مانون ،اا م ائ  مالل ال ن و ل ق   ذا الجانب نمن  ن  ا دإعنال

 ن دئس هى: 

مف " ائلوما»القانونمف و إنو ن  انف القواند   ااف إلانسان ،ات  " الندت ن  القانون الدولى إلانسان   و " ند .4

 . ل  ئ ض مف النزاع العسك   ابسن و ول سن بعد ومون  إقل دو ن دنا ا اح االى  ت ول ئون وموع ال عم

عف و إوا  فان  ذا النزاع ،ا طامع العسك   ابسن    ئ وموع النزادن القانون الدولى إلانسان  تادد إعالمع  ن .3

المف نن و وئ القانون وإعو و  ا الزت الع  مف نيئولدو نزاع نسن  ئاملى غن  ،  طابس  –د  ننن ئولعنن دو دكث   –ئولمف 

 و إالقانون مائ  مام النزاع ابسن  ولك  ن ال ن ل  ا اادد اا بعد نإو  النزاع.  القانون 

ن الدولى إلانسان   و إ ع ن  إ وع القانون الدولى العاتو إالقانون الدولى ال داث دقاح اع   ن القانو د .1

نالخطا  الى الدول ل ال  نإ ائو ون    ا إ ن نالمف القانون الدولى إلانسان  نالقانون الدولى العات هى نالمف ال  ع 

الدولى وتك ا ل ال  نإ ائ وننمان الذا  ا ك  دن  ناألقمو إقواند القانون الدولى إلانسان  نسع دس ن  القانون 

 . ( 68-97ص  4764النج ف الدولمف لل لمب ن    العسك يف. )ا ا،وا ن    ا  الع لماا العدائمف 

ن ائ، ،اا ي وابعا داا الدولمف إ  ائ،ه ه يدن القانون الدولى إلانسان  ا د ن د،ه  ى الع ت الدول .1

وال اقد أل ملات القانون إلانسان  الدولى ابق  ف  الما  ى نعا داا ئولمف ا د ا مد نددا دوا  ى قو،س و القانون الدولى

  .ن  وننا  ي   نسائم أ   الفإ يف و ألن ا ت ى اطا، نعا داا ئولمف با،نف دن سو ث  قمرن بعد ،ل   ين ت ئول

ن ن د، ا والع  يد و وتأع   ذه ال  ف ن  ددن مواند القانون الدولى إلانسان  مواند دن س ت س  نالع وت  .1

 ووناا تع م ناإلنسانمف  ى ن  ونناو وكذا ابعا داا الدولمف الإا،نف و ون  ا ألن ا ت    نوه و الع ت الدولى ابلزت

 – ون  ث  ا ادمم  ى اطا، العالماا العاائلمف ننن الدول و الى  ت س  ننسفمف العطامق و ومد ن إن ات اممف "إم  ا "

( نأن ا " ماندس تقالنا وعسل  ب ا نإ س الدولمف نملاإف 11القاندس نن س  ى ابائس ) – 4787بإأن مانون ابعا داا لس ف 

ئولنا ك عما، ا ا و  انن اك  وا ا ك  ععدال  اا نقاندس  دادس  ى القانون الدولى العات تملون لنا ن س ال  ف " و ث  
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 و منن الوا،ئس ن  م  ذه ابعا داا( ان " ن ملات الى  ت    الانعقات ن  نإ ائ اب 80ئس )دكدا نلى ،ل  إق ،ا  ى ابا

 تملون لنا  ذه الطامعف نن س ." .   

 املطلب الثانى

 مبادئ ومصادر القانون الدولى إلانسانى

 والجهة القائمة على تطبيقه

ن الى  و تل  اب اننا ن  ون نمالممف السانمف الى  عإملم ب مات القانون الدولى إلانسان  نلى ن  ونف ن  اباائ  

امقنا و عسن نلي تطمانونمفدتفذا  ى ندااف نإأأ ا بملم القواند الع إمف نن س ث  نا لاثن دن ت ولن الى ن وص 

 وان النا ن   ف ئائ ف ن اادس نسعقلف نق  ا   مل بسويس ا . 

 :  القانون الدولى إلانسانى م عليهااملبادئ ألاساسية التى يقو  اوال:

ل  إ ا،ا ععب  ت إلانسانمف.و نادد هى: نادد ال  وإمفو نادد ال  و،ساقوت القانون الدولى إلانسان  نلى ناائ  ثالن 

 ؟ اباائ 

 الفروسية :  مبدأ -1

نلى الج يح  تمانومد ظن   ذا ابادد  ى الع و، الوإط و و و ا قم ق ف ال ام  ى ابقاتم دو ال ا،ا الى  ت  ع  ن  إلا

دو الاإن  دو ننا  ف اب علملاا الخاقف لألىخاص ابدنمنن غن  ابإا،كنن  ى الع لماا القعالمف. ومد دطلق نلى نادد 

ال  وإمف إك س " الإ ت العسك   "و و و نا يسعلزت ا ن ات العند ابقطوعو وت  ي  اإعع ال السالح الذي ا اع ق 

ت بع م ن  دن ال الخمانفو ك ا دن ال    طاقا ب نوت الإ ت العسك   هي: ك اح اإعع ال  نس الإ تو دو القما

ب يل ا ا ب دن انجأ اب ا،بون إي ا الى ن م دو ا  ا  ا  ا ى نس الإ تو و ى ظم  ذه ال ك س ا،ئ  ا اباائ  إلانسانمف 

 إملان ئولف العدو.  ى ال  و و والى  ن  نمن ا ندت العع ض لرن  ابقاتلنن ن  السملان ابدنمنن 

إالو   ابض ئ لقواند ال  وإمف اك    ى دن  فان إفاا  ى ن اولف العلطمل ن  ويالا ال   و وت   ب غن  ابقاتلنن 

 ب و، او وهى ناائ  ن إمف النإأس غدا نابمف العطامقو ويعائ العذكن  ب ا  ى فم     مإمف ت او  او و ى  نن. 

  الضرورة:مبدأ  -2

ال  و،س دن اإعع ال الع ل والقسوس والخداع  ى ال    تقل ن د  د من  العدو وت قمق الندت ن  يعب  نادد 

ع الط ت نم  وال او النزي ف دو ام ا و (46ص  و1969 و)إلطان . زي ع  وكس  بوكع  وت قمق ال    ال   و و و 

  ا،  ى تو م  نن ال العدائمف هد و دنع س الع ائ  والاإعقق الندت ن  ال    نلى  ذا ال  وو إ ،ا نا ت ن 

 .(441-443ص  و1982 والإمل ). ومد اإعفل  ال ق الط ت نم  . 

 : هىن  نادد ال  و،س ندس نعائج 

 دن القوس ابسعفدنف ا ك  السمط س نلي ا ن  الشخ  الذي يسعفدننا.  - 

 دن القوس ابسعفدنف ت ئ  نط يقف نااب س وإ يعف إلم اع العدوو إوا  فان  زئما دو فلما.  -

 دن القوس ابسعفدنف ا تزيد ن   مث تأثن  ا ن  ال ا ف إلم اع العدو.  -

 . ملف ابسعفدنف ن  نف ئولمان الوإدا تملو  -
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ب اننن ن    ا  اإعفدااننا ئون ئاع وئون ه و،س ععد ون ئ  ،ل  دن دإالمب القعال الى  ان تب نلي ا  يائس دات ا 

وإملف ن  نف بفال عا ت او  الندت ن  ال   و و و ابادد الذ  دم  بعد ،ل   ى نعا داا ئولمف ت  م ن د،ا  انا 

    إلانسان .ن  ن ائ، القانون الدولى 

 إلانسانية:مبدأ  -3

ونقعض    ذا ابادد ت  ب دن ال القسوس والو إمف  ى القعالو ماقف ا،ا فان اإعع ال  ذه نإالمب ا ا د   ى 

ت قمق الندت ن  ال    و و ا  ا  ال    وكس  بوكف العدوو إقعم الج حى دو نإ   دو الانعدا  نلى النسا  

لمف نو   نات دنو، تف ج ن  اطا، د دات ال   و وبالعالى ونط الو دو نلى ابدنمنن غن  ابإا،كنن  ى نن ال القعا

 (.  470وص 4787إلطان و - 14ص  و3001)إ و، و انسانمف.ععد دن اا غن  

وال قمقف ان  ذه اباائ  ن ع عف والى  قا،ا عإ يعا للنزاناا ابسن ف  ى الومن ابعاق  ن د ا  ى العا،يخ إلاإالن  

 ا دإانف   –قلى هلل نلم  وإل   -ا ا  إقدد،إم اى  نك  ال داق ملم ف ،إول هلل نلى ن و  ى غااف الوهوح وإلا 

قلى  –وت  مذا لوقمف ،إول هلل  –و لقعال ال وت  ى الإ ال تأنم ا للعفوت الع بمف ن  ندوان   ن   يد ن   ا،ثف

ن ا د،وا و وا ت  لوا و وا تقعلوا ط ال قرإأوص   الج ا ومائده إقال " ا تفونوا و وا عرلوا و وا عر –هلل نلم  وإل  

و وا بمفا كان ا و وا ان دس و وا ععق وا نفال وا ت  موه و وا تقطعوا ىج س ن   س و وا تذن وا باه وا نق س وا 

 بعن ا اا بأفلف و وإوت ت  ون نأموات مد إ غوا دن سن   ى ال وانس إدنو   ونا إ غوا دن سن  ل  . " 

،ض   - نلم  وإل  دى  نك  ال داق قلى هلل –القانون الدولى إلانسان   ى وقمف وا دس ن  ملم ف ،إول هلل  ناائ  

 .  هلل ن   ود،هاه

 : القانون  مصادر و القانون الدولى الانسانى الجهة القائمة على تطبيقه : ثانيا

 : ى تطبيق القانون الدولى إلانسانىالجهة القائمة عل-1

ععد النج ف الدولمف لل لمب ن    هى اب   ف الى  تطاق القانون الدولى إلانسان  وعإ ت نلى ان ال مواندهو وهى 

نن ن و وعع م نلى ان ا  ونإ  ناائ  القانون لف ن  الدول ونق  ا   مل بسويس ان   ف مانونمف ئولمف ن اادس نسعق

 . ابع منن ناإللنزات نأ ملان 

 ك س نلى ال أإ س النج ف الدولمف لل لمب ن    الى السويس   "  ن   ئونان " و الذ  نإأا لدا وي  س ال  م  ى ت

دث   يا،ت  بمدان نع كف  " إول  ي و "  ى نقاطعف لوناا،ئاا والى  ومعن ننن مواا إ نسا وإ ئئانما ن  نا مف والقواا 

ن  نندائ الكان س ن  الج حى الذا  ت فوا ئون ،نااف  ال  ساويف ن  نا مف دم   و ومد ل ن ن    ن   ئونان نا ،ده

 و ن ا  دا ن  الى الا ث ن   لول مانونمف ومانونمف ن  بأن ا ت سنن  الف ض ااا ال  و  والنزاناا ابسن ف .  

 ا ومد و د  ذا الكعا  قد  كان   ى إويس ا وغن   4683وكعب ت و،ه  ى كعا  ن ون  " تذفا، إول  ي و " ونإ ه نات 

ون    ا ندد نن   ى عإكمم لج ف ن  م سف دإ ائ ن  نمن    ن   ئونان .  ( 44-40ص  4761)  ن لم  و الاالئ.ن  

وهى الجنا  اب إس " لنج ف لل لمب ن   "   ونوات   ئائ فوو علن  ذه النج ف ن  ن سنا ن إسف  و4681نات 

  (. 14-10 و ص4761و م )نكع. 4660ث اطلق نلي ا  ذا الاإ  نات نولى  م

 ولنج ف با،اا ت دئ اب ع نن ألن ائ ا وتوإن  ال  ااف لنخدناا الطامف ووإائم ال قم الطب  ن ا وب  ا و وا  
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و والاإد والإ س الا   ي  "  و وت د، إلابا،س الى الى ت  ي  والنالل ن    نلى ا،همف نم ا وهى " ال لمب ن    

 الداملمف للاالئ  .  دو اإعفداننا ندون و    ق و،ل  ن قعض   القانون الدولى و والقوانننإلوا دإعع ال الإا،س 

. ومد ن  ن ا الج عمف العانف 4717ات امماا   مل الاولى لعات  ( ن 16 ذه الإا،اا ودم ا نابائس ) ومد انع دا

ئولف )  80كث  ن  د ام ا، ا ن ت امماا ت  و ودن نن النج ف ن  ونف ن  الا4770ابع دس ق ف اب امب  ى نات لألن  

  نو ننن  ى ىخ 7000ئولف و ويالغ ندئ العانلنن ب ا ن و  10و ولنا  الما بع اا ئائ ف  ى ن و ن  نمن   ن   (

حيز عدم الت –إلانسانية و وتعفذ النج ف الدولمف لل لمب ن    والنالل ن    بعا،اا لنا هى: )   مس نلدان العال 

 ( .  الوحدة العاملية –الصدمة التطوعية  –الاستقالل  –الحياد  –

والنج ف  ى إفمم نااب أ ا لع لنا تنجأ الى ال وا، وإلام اع نس ابعو،طنن  ى دن ال الع لو وا عسعفدت دإلو  الع داد 

 ات امماا   مااااااااااااااااال دو العالنمفو وعس  د  ى ت  إاأ ا الى الوااف الى  دوفلن ا الي ا الدولو والى  عس  د الى

وب وتوفلي ا إلاهاإمننو وكذل  ن اننا نإا  يو وت مح لنا  ذه الوااف  ق العدمم ن اائ،اا انسانمف ن د نإو  د  

 إعالف نلى ابسعو   اااااااااااااااااااانزاع نسن . ك ا دن ا نسنولف ن  الانن ات نالج عماا الوط مف الجدادسو وعسناااااااااااااااااااااااااااااااا  اإنانااااااااا

الدولي وبفاقف  ى الات امماا الدولمف ،اا الطابس إلانسان  للعف مل ن   دس النزاناا ابسن ف نلى ض ااا او دو 

 ن عنا ان دنك .  

  : القانون الدولى إلانسانى مصادر  - 2

توإ  ال  ااف ل ناا نعم ف ن  نإ ائ واب علملااو ت  ت اعملون القانون الدولى إلانسان  ن  ن  ونف ن  نن ات الى  

ق ف ئولمف دو ق ف غن  ئولمفو  د  هج اا مد اعع هون لنا دث ا  ال  اناا ابسن ف إوا  فانن  ذه ال  اناا ،اا

و (القانون الات اقى لل  اناا ابسن فو ذه نن ات نسع دس ن  القانون الات اقى ويإا، الم  )نقانون  منمل دو 

 .  لقانون الع  ى لل  اناا ابسن ف(والقانون الدولى الع  ى ويإا، الم  )نقانون ا ا  دو ا

 اا سواهاإف لذل  الع اس ث ائ  ابسا، لقانون ال  اناا ابسن فو إ ن   اا تطو،ي  دم ي   ائا ن  ال  اااااااااااااااااااااااااااااااااا

ن . نالع داد نق د نذل  إلا  ا اا ابعفذس هد الج ائ  هد إلانسانمفو و  ائ  العانف ب طن  القانون الدولى إلانسا

 (.   37و ص  3001و ال  اناا ابسن ف ن د،ان: )إ و، إلانائس الج انمف. ولقواند

 نالوس نلى 4717القانون الات اقى وابإا، الم  اا ا ناإ  " مانون   مل "والذ  يإ م ات امماا   مل ن،ىس لعات -د

 " إم ا اف :  4799الر وتوفولنن ابن قنن لعات 

ال  اناا ابسن ف ،اا الطامعف الدولمف. ويإا، الي ا دا ا نأن ا " انن افاا  سم ف " وتطاق إقل نلى ال  اناا -

 ابسن ف الى  تقس ننن الدول . 

م ف " و وهى تطاق نلى ال  اناا وال  اناا غن  ،اا الطامعف الدولمف.  مث الانن افاا ا يإا، الي ا نأن ا " س - 

 ابسن ف ننن الدولف واب ا،بنن دو اب  ونف ابع  ئس ئامم الدولف .  

 القانون الع  ى وابإا، الم  ناإ  " مانون ا ا "  والذ  يإن  الى اب ا،إاا الع إمف للدولف  .  - 

 اح والى  ععر  ن  ،غان ا  ى الالنزات ن  طابا ل  ت اا ان القانون الع  ى يععر  نلزنا إقل للدول ابإن كف  ى العائاا

ععر  ا ع –طابا ان ا ل سن نائس نانف  –و إ ن الدول الى  ا ت اس  ذه العائس ا ونلزنا لج مس الدول   وبالعالىن إا نان
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 نلزنف ب ا مانونا .

 املبحث الثانى  

 ودور القانون الدولى إلانسانى فى مكافحتها    ماهية الجريمة إلارهابية

 :مقدمة 

نلى  –،غ  د  مف  ذا العع يل  –يعد ت داد نا مف الج ي  إلا، انمف ن  اننو، الى  اثا،ا امعالإاا نععدئس  ى ن،ا  

ااااااااااااااااااا ونف ن م ابقاونف ابسن ف )دو ال عمدا  الداملى والدوليو با اعومل نلم  ت داد نا يعد ن  ان ال الع ل ابإااااااااااااااااااا

نا يع ت ن  فاا الع  ، الوطب (و ونا اقس ت ن طائلف ندت ابإ ونمف.  ذا ن  نا مفو ون  نا مف دم   اناغى 

العع ت نلى كم مف ععانم القانون الدولى إلانسان  نس  ذه إلابملالمف وت  يق  ننن نا  و نإ وع وغن  نإ وعو  وكمل 

 إ ن دلمات  ال دا ف الج ي ف إلا، انمف وت ويلنا . فا

 املطلب ألاول 

  مفهوم الجريمة إلارهابية فى القانون الدولى إلانسانى

ك  طن  د  ب  يعب   ى اللراا ن  فمف القدا ف ن م المونانمف دو الالتمنمف:  ”Terreur“، ا  إلا  : وال: تعريف إلارهابأ

دول ن  اإعفدت ن طن   –د د اب ك ي  ال  نسمنن  –  كف ن  الجسد ت زع الرن و ويععر  "نن بو،يس" 

“Terrorisme”  ا  ى دول مانو ث  ظن  اب طن  بعد ،ل  و )نذ ب يعع ق  إلا، انمنن( وفان ،ل   ى الق ن ال ابس نإ

الق ن ال ان  نإ  للععان   ى ن ااف  ”Terrorisme“. ومد ندد اإعفدات فل ف إلا، ا   4781لألفائا مف ال  نسمف  ى نات  

 -بإملم دإا    ن  دن ال الع ل الى  تقوت ب ا ال ملوناا ل  ان م وع الإعو 

 ( 61و ص 4761و قدقى).  وي قس  إلا، ا  السما    الى نوننن :

ااااااااااااااااااااااااااااا الي اااااااا املون الداإس ياع  م  ى   ائ  الاغعمااا ودن ال الع ل الذ يالسما    الداملى: و و الذ إلا، ا  .4

  ب السلطفو دو الخوتو دو الادعو دو الخ اإااو دو العع ب. 

ن إرمم  ن دون الانعدا  نلى مدنف نانف نععلقف ”Gunzburg“: ومد  دئه العالنف ي، ا  السما    الدولإلا  .3

  كاف ابواقااااااااااااااالا الادولماف )ن ام مطل الطائ اا(و دو نعو م  الانعدا  هااااااااااااااد ،ئ س ئولف دو د د دن ااااااااااااااا  ال ملونف  ى 

  الخا،ج.

ن  وتنش ئ ذالج ائ  الى  تاعث ال( 383ص و4767 سب و . )ومد  اول بعض ال ق  وهس عع يل لج ائ  إلا، ا  نأن ا

 غن  ن دئ ن  نىخا
ً
 ي دئ ندئا

ً
 نانا

ً
ص وععع د نلى دإالمب و إمف اا  اإب ه ، ا نس الر ض ابسن دت مط ا

نن ا ن ال ،ل  نسل اباان  وب  ف ماقف ماناا الا ع اع  ى ومن ا ع س إي ا ال ااو واتالت الخطوط ال دادافو 

  وعس م  نماه الإ  ".

 : دولى إلانسانى فى مكافحة إلارهاب: مجهودات القانون الثانيا

 ( ن  الر وتوفول ال ان  والى  ععد دنعدائا لل ائس ال ال ف ن  ات امماا   مل ن،ىس نلى دن  : 3ن ن ابائس ) 
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" ئون إلامالل بع ونمف نا إاق إ ن نن ال العالمف هد نىخاص ابإا، الي    ى ال ق س عععر  وت م ن  و،س  ى د  

 ومن و ى د  نملان : 

ف لاص وص ن   وإالنن   الادنمف دو العقلمفو ونلى و   الخ وص القعم وابعانننعدا  نلى  ماس نىخ-4

 و دو ا  بملم ن  دبملال العقوباا . القاإمف ن م الععذابو ال إوي 

 دن ال إلا، ا . -1دمذ ال  ائ .         -1العقوباا الج انمف .                             -3

  الخ وصو ابعانلف ابنم ف وال اطف ن  مد، إلانسان وإلاغع ا  وإلا اا، دنن اا الك انف الشخ مفو نلى و -1

 نلى الدنا،سو وفم نا ن  بأن  دن افدش ال ما  . 

 السلب والن ب . -9الاإععاائ )الاإن ماو ( وت ا،س ال ممق نملم دبملالنا .        -8

 الن داد نا،تملا  د  ن  نن ال السانقف . -6

 قلف ت   نلى   اااا اإاإمف نعم ف : و  اا نوائ دم   ،اا 

 ال  ااف إلانسانمف لألىخاص اب ع زي  ن م ال  ااف هد الع لو الععذاب و والعقوبف الج انمف . -4

 ال  ااف ن  الهجوت الع ديو دمذ ال  ائ  و ودن ال إلا، ا  هد دىخاص ل س لن  نالمف نالقعال . -3

 شخ  ال ائ، هده د ملات دو العقوباا لع  مذ ا . اتااع إلا  ا اا القانونمف نإاإمف لل-1

 ال  ااف والع ااف الخاقف لل  ض   والج حىو والو داا الطامف الى  ت د لن  اد العون . -1

  ااف السملان ابدنمنن ن  الهجوت العسك   ودن ال إلا، ا  والع ويس ابعع د والهج اا هد ابنإأا الى  ت عو  -1

 (.    4779 النج ف الدولمف لل لمب ن     واب ت   الدنلونا    ول إل  ال   انلى موس مط س . ) 

ا وغوإالإما ومد  اولن اب   اا الدولمف العابمف وإلاملم مف وهس عع يل لج ائ  إلا، ا  و،ل  اث  اغعمال نل 

 ز نإان  ال  نسمنن -لذ و  ذا ال ائن ا4711"اإك د، نول" وو ي  الخا، مف ال  نسمف "لويس نا،ت "  ى دكعوب  نات 

 ( 331.ص 4797و ونامد .)و  م  ملونن   نلى اباائ،س الى تقدا  طلب الى ن اف نن  لع  ي   ذا ال عم 

 إلندائ ات اممف ئولمف لق س إلا، ا  و و  
ً
 مانونما

ً
 م ،ا دنانف ن اف نن  تألمل لج ف تعملون ن  د د نإ  مان ا

ً
إعال

ات اممف نملاإ ف ونعاماف إلا، ا و ون إن  4719ن  نوإ ر   48قد  ى  منمل نعا،يخ السما   و ودم  اب ت   الذ  ن

الات اممف إلا، ا   ى نائأ ا نولى نأن  "نن ال إلا  انمف ابو نف هد ئولف ويملون  دإنا دو ن  بأن ا ضثا،س ال زع 

 .وال نب لد  ىخ ماا نعم ف دو   اناا ن  ال اا دو لد  الج نو،"

لعع يل الج ائ   4711الذ  نقد  ى فوبن ا   نات  املؤتمر الدولى السادس لتوحيد القانون الجنائىكما تصدى .

 دو  الف 
ً
 نانا

ً
إلا، انمف نلى ال عمدا  الدولى والداملىو ودو،ئ  ى نق ،ات  ال   آلاع : "ان الج ائ  الى  تفلق مط ا

  ت ب  الدول ابإا،كف دن ا اك  إلا، انمون دنات ن ك ف ،نب ا عععر    ائ  إماإمف". و ا   ى ن ااف نق ،اا اب ت 
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 " .    زائمف ئولمف

ن   46-41   الى  ن  ن  ا نن  ابع دس مالل ال ن س ننن كما عرف إلارهاب فى اجتماعات الصبراء إلاقليميين فى فيينا 

و ت  ز ا نوانث  4766نا،ا نات 
ً
نقائداف )داداولو مف( وتعوخى نأن "إلا، ا   و اإن اتم مف ن ل ن  ت ئولما

ا دان ن ل ن نب ئامم ب ي ف ماقف ن  ن ع س نعنن لع قمق الوقول الى السلطف دو للقمات ندنااف بطلب دو 

 . ب   ف برض ال    ن ا ا،ا فان نقن إو الع ل يع لون ن  د م دن سن  ونمانف نن ا دت نمانف ن  ئولف ن  الدول"

 طوائل ل اب    لع قمق غ ض دو  دت إما   و و ذا الع ل اب    ا طو  نلىعائس نا يسعفدت إلا، ا  الع إ

نععدئس ن  نن ال تع  م  ى ا ع ا  ال  ائ و وامعطات دىخاص ماقف اب  لنن الدنلوناإمنن ومعلن و ووهس 

لطائ اا" "مطل ا ابع   اا  ى دناك  ت  س ابدنمنن دووإائم ال قم العاتو والعف يبو وعرمن  نسا، الطائ اا نالقوس

 ى و نف ن    –عععر   (  .387  او ص  -ال او   -71و ص 4791ال اق   و ) والى  تقس  ى دغل  ا لاوانث إماإمف 

و ولك  بعد دن ان إ ا  ذه نإعال ودقا ن ظا  س نابمف ات نن الجنوئ ال ك يف السماإمف الج ائ  الاعض ن  

 ذه نإعال ن  نطاو الج ائ  السماإمف وانعاا، ا ن  الج ائ  العائاف نن ا  واب ت  اا الدولمف وابواثمق الى ام اج

نا دم ت  الج عمف العانف لألن  ابع دس  ى الات اممف الدولمف ب س ونقا  انائس :   فان الاانث دو الداإس نلي ا ون   ذا

  ي ف انائس ن  اا ن  مامم الج ائ    مث ن ن ابائس ال ال ف ن  الات اممف نلى ندت انعاا،  4714ن  اا  ى نات 

 (  443وص  4773والعامم .)السماإمف وي ب إي ا ال سلم 

الخاقف ن ملاإ ف امعطات الطائ اا  ى نائأ ا ال ان ف نلى ندت  1791فى اتفاقية الهاى لعام  كما استقر الرأى -

 . الى  ا ب إي ا ال سلم   انعاا،   ائ  مطل الطائ اا ن  الج ائ  السماإمف وانعاا، ا ن  الج ائ 

الخاقف ن ملاإ ف نن ال غن  ابإ ونف ابو نف هد إالنف الطن ان  1791وكذلك ألامر فى اتفاقية مونتريال لعام  -

الخاقف ن  س وم س إلا، ا   مث ن ن نائأ ا ال انمف نلى انعاا،  4794ابدن و وات اممف ن   ف الدول نن يكمف نات 

 (.  443و ص  4773) العامم و  .نلي ا   ائ  نائاف نن ا فان الداإس نلى ا،تملاب االج ائ  اب  وص 

ن   ى ابائس نولى ن   نلى الرا  ال  ف السماإمف ن  الج ائ   1799ما أن امليثاق ألاوروبى لقمع إلارهاب لسنة ك -

 (. Bassiouni:, , 1987. p, 434)  اب  وص نلي ا إم 

. دن إلا، ا   ى بعض دبملال  ا  م  زً ا ن  اإن اتم مف (.401 و4771والقا  س ناد العال .) ونس ،ل  إالاعض ا    -

 (. Palazzo,. 1987. p.43) فاااااااااااااااااااااااااااااعسن دت العأثن  للعرن  السما   و د  دن   ائ  إلا، ا   ى  و   ا ،اا طامعف إماإم

  : إرهاب الدولة الصارجى

ت ا،إ  "ئولف" نلى ئولف دم   دو هد نواط ي او ن  مالل نا تنعهج   يولف الخا،جى  و إلا، ا  الذاق د ن ، ا  الد

ن  إماإف دو دإعال ت  م  ى  د ،اأ ا   ي ف ئولمفو وتدإس الى ك ن  ن  الج ائ  السماإمف ك ئ إعم ن ائ لنذه 

 السماإاا ونإعال.

ف ناادن س نلى فااام ن  ن كز الع ااا،س العااالل   ى نمويو،او دن ومعاان هج اااا ا، اااانماا 3004إاااااااااااااافع ر   44إقااد  اادن  ى 

وناب  الانعا ون )و ا،س الدإاع نن يكمف(  ى وابااااااااا ط و إ ساااااااااافن  ى نقعم دكث  ن  ثالثف ضات ىاااااااااخ . ومد نسااااااااافن 

 ن   ذه الهج اا إلا، ان
ً
ف مالواااا ابع دس نن يكمف  ذه الهج اا الى ابنإاااق الساااعوئ  دإاااانف ن  ائنو وانطالما

اباادن س ،إس ال ئ س نن يمل   و،ج نوش الان  بااااااااااااااعااا، نملاااإ ااف إلا، ااا   ى نفعلل ئول العااال و ماااقاااااااااااااااف الاادول غن  

 لناذه الساااااااااااااامااإااااااااااااااف ا علان دن يملاا دإراانسااااااااااااااعاان ودإااااااااااااااقطان  ملوناف طاالاانو ك ا ا علن الع او 
ً
الادا ق اطماف. وتطامقاا
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د دن  ن ن  ما ت  لاعض دإاااان ف الدنا، ودإااااقطن  ملونف قاااادات  ساااانن ودندنع   ى قاااافم ف اوت نمد نهاااا ىو بع

الإاااااااااااانمو و و نا ثفن ندت صااااااااااا ع  بعد ،ل و وبددا تعدمم  ى إاااااااااااماإاااااااااااااا الدول نم   نطالاف ااا ا نالع ول الى 

 ( 104 – 100ص  –  3044و ال لو ) الدا ق اطمف ب س تملوي  إلا، انمنن ن  ننن نواط ي ا

وننر االمف بعانف تنجأ الى إلا، ا   ى إاااااااااافمم الساااااااااامط س الا ع انمف نلى إاااااااااالوا إالواااا ابع دس نن يكمف نفاقااااااااااف 

 – 13ص   و 4770و الرزال  ) الج ا ن و  ذه الدولف واإاااااا ائمم واإ يقما الج وبمف عععر  الدول اب لى لا، ا  ال إاااااال 

11.)  

إلا، ا  بإملم ن    ونن جى ن ذ الق ن وا، ا  الدولف ل س ن ا  س  دادس إنو مائ  ن ذ و وئ الدولف. ومد ندد  ذا  

 الر عرال واإااااااااانما ون  بعد ا  ول دا 
ً
الخانس نإااااااا   م  ا د ا ا الدول نو،وبمف الاإاااااااعع ا،يف  ى  م   وم اااااااوقاااااااا

وب يطانما وإ نساا ناإاعع ا، الإاعو  ما،ج القا،س نو،وبمف. ومد ا،تكان  ذه الدول دبإاس دنواع الع ل وإلا، ا  هد 

   س.الإعو  ابسعع

عض ك ا  ا ا ا الا –إاإل، ا  ال إل  الذ  تنزن   الواااا ابع دس نن يكمف  و  ى الوامس اإعع ا،  داد ألن  ذه الدولف 

 لعقدننا ال  اعى ون و ا الامع ائ   –(  14 - 10و ص   4770) الرزال و 
ً
و،ي ف الدول ابسعع  س العقلمدافو إه  ن  ا

 العال  ال الث و وت ا،ا وفالف الاإعفاا،اا والا ع اعى والعسك   مولنا ا
ً
لسمط س نلى من اا ئول العال  وم وقا

  ى إلا، ا  ال إل  ن  مالل ت  م  الانقالناا  ى بعض الدولو وت  مذ نفططاا الاغعمااا 
ً
 إانال

ً
نن يكمف ئو،ا

ف إلا، ا  وانا ال غاف  ى نإ  السماإمف كأ د وإائم السمط س الا ع انمف نلى الدول. ونر ، ا  ى ،ل  انا نملاإ 

 الدا ق اطمف ندول العال  ال الث.

بعب هلل "ودنا "اإ ائمم" إقد مانن نلى إلا، ا  إأاداولو من ا الى  تقول ن مانف "ئولف ي وئاف نقمف" وان ا "ننف نإل "  -

 ل س إقل هد الإعب ال لسطمب  
ً
ف وان ا هد الإعو  اب مطابفعا،" تع    إلا، ا  والع لو ومد نا،إن ا إعال

ب او ومد نددا ن لماا إلا، ا  هد الإعب ال لسطمب  وامعالن  ن  د،ه  ت ن دننن الر اطانمنن اب عدننن نلى 

إلسطننو إقانن الع اناا ال نمونمف ونن ا "د،غون عس   لمون " و"بن ن" و"الناغانا" و"،انطف الدإاع ن  الي وئ" 

الع اناا ال نمونمف الى  أ دت الى ت  مذ ن لماا ا، انمف هد الإعب ال لسطمب  نا يسل   و والى  انزن نا ننن  فا انا

الانعقات" وابوإائ "بنن نن" و"غ ب نل ".. وغن  ا ن  الع اناا  –"نال  ائم اللملمف الخاقفو ون  ونف "نافات 

ا و   برمف ط ئ الإعب ال لسطمب  ن  د،هإلا، انمف إلاإ ائملمف نا،تملا  دبإس اب ا ، هد ابدن والق   ال لسطمنمف 

 .4718و ون ز،س ك   ماإ و نات 4716انس   العا،يخ ن ز،س ئا  ااإننو نات 

ومد ط ح الكمان ال نمون  بعا، "ن،ض الى  ا بعب لنا للإعب اب  وت نن ا". إال نمونمف ا ت سب ال لسطمنمنن 

 وان ا ن  ونف ن  الادو ن ا ا نز لن  ط ئ   ن
ً
  د،هن و وكذل  ت  ي اا مائس اإ ائمم  ول الق مف بعاا

ال لسطمنمف والإعب ال لسطمب  هى ت  ي اا ا، انمف ،إ مف مال ن  غو،يون "الق مف ال لسطمنمف إ ع   لنا 

 ن وا ال   ف ن دنا 
ُ
نقوس السالح ول س ن عم م ا،اا ،إ مف" دنا نمر  إقال: "دي ا نإ ائملمون ا ب نلمك  دن ا ت

ندوك ؛ تفلوا ن  ال دإف هد ندوك  نائن ا ل  ن دت ال قاإف الع بمف الى  إ اب  نلى دنقاهنا ندا   ا  تقعلون 

  الخاقف".

و ى ،اا الومن الذ  يسااااااااعفدت إم  فم  ذا الك  ن  "إلا، ا  ال إاااااااال " الذ  ت اإااااااااااه ال ق  الر ى و دمذ ا كز فم 

 ن   ف ا ع ان  نلى ا، ا  اب   اا دو نا إ وه "ناإل، ا  ال 
ً
و، " الذ  تقوت ن    فاا الع  ، الوطب  وم وقا
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الع  ي  ال لسااااااااااطمنمف و ى ال ن س نمن س ابقاونف الوط مف اللا انمف  ى إاااااااااافمم ت قمق د داإنا ابإاااااااااا ونف هااااااااااد الدول 

 ( .36ص  و4770الرزال ) ابععداف نلي ا

 دن الرالامف السااااا قف ن  :  ويقول نويم
ً
نن ال إلا، انمف إااااوا  ن   مث العدئ دو ند  الدنا، "اناغى دا ُانسااا   دندا

مد ا،تكان ن  مام الدول القويف هااد الدول ال ااعم ف وكذل  ن  فم ال ملوناا هااد نواط ي ا  –إلانسااان  وابائ  

ي  إلئا،أ ا وا دس ن  دكر  الدول سااااااااا دن سااااااااان و ولقد دقاااااااااا ن الواااا ابع دس نلى و   الخ اااااااااوص ت ن ال  و، ال

و ذه باااا  ف تعقاإاااا نا آلان نس اإاااا ائمم و  و  اإ يقماو ون   ا ن ل  اا دن نأنم  ى دن تقوت إلائا،س الى  إلا، انمف 

تفل ناا نااإاااااااااااااا ن ااااااااااااااال  االاف اب او،ااف الى  اك سااااااااااااااان اا الوااااا ابع دس نن يكمفو وانائس  ملونع ا الى النزاننا ابادئ  

 ( 4771 و نويم) ا، مف والدإاعنقواند القانون الدولى  ى عسمن  إماإاا الإنون الخ

 : تصورنا الصاص فى تعريف الجريمة إلارهابية

ا إي ون   آلان ن دئ عع يل الج ي ف إلا، انمف و ن كد نلى ه و،س ال    الى نوهوع الج ي ف والق د الج ائ  

 لنا  ى ن  نا.
ً
 ن  اطا

ً
 لعع ي نا و و نا ا ك  دن ا س عع ي ا

 نلى اب اااااااااااااان ااف القااانونمااف ن اام ال  ااااااف إااالج ي ااف اإلا، ااانمااف  ى 
ً
 ا  اام ناادوانااا

ً
،كن ااا ابااائ  ا ععاادو دن تملون إاااااااااااااالوفااا

 او السلطف السماإمف . الج ائمف وهى "الدولف"  ى د د د،فان ا ال الثف الإعب او إلاملم 

لعدوان  ى ت قق ا ويع  م ال ك  ابع و   ى ،ل  الق اااااااااد العات ابع  م  ى العل  )د  ت  م الوامعف الى  اعومل نلي ا

ى   –الج ي ف(و وإلا،ائس )د  ا،ائس الشخ  اتمان السلوا الذ  اع قق ن  العدوان  ى الج ي ف( ون دنا اق س الإا،ع 

ن   ئ ت قق "الر ض" لعواإ  الق ااااااااااااااد الج ااائ  نقول ان الق ااااااااااااااد  ى  ااذه ال ااالااف ن   –ال  و،ج القااانون  لنج ي ااف 

س  ى الج ي ف ن   ئ ت قق الر ض نم ا    الى "الرااف" الى  يساا ى الي ا الجان  نا ا،ا ل  اق و دمامم "الق ااد العات" 

ن عل  إ ن الق اااااد  ى  ذه ال الف يععر  ن  مامم "الق اااااد الخاص" الذ  يععد إم  نالندت الاعمد د  "نالرااف" و و 

 نا اعواإ   ى الج ائ  إلا، انمف .

ائ  إلا، انمف نأن ا: "الانعدا  نلى ،ك  ن  ن،فان السااااماإاااامف وىعد ن ض  ذه نإملا، ا ك  اإااااعفالص عع يل لنج   -

ابملونف للدولف ن   نف الدامم دو الخا،ج و نى  ا،تكب  ذا الانعدا  نق اااااااد ا دان ضثا، إاااااااماإااااااامف دو فان ن  باااااااأن  

 .  ت تب  ذه آلاثا،"

هااااااوننا "د  ن م العدوان وال قمقف دن  ذا العع يل ا ك  دن يسااااااعونب العداد ن  الج ائ  اإلا، انمف ن سااااااب نو 

 ااااااااااد ن انب تواإ  الق –إي ا" ئون دن ير م ال ك  ابع و   ى الج ي ف الذ  اع  م  ى الق ااااااااااد الج ائ  ن ع اه العات 

  الخاص ن  نوت "الرااف" ن  الج ي ف  ى الج ائ  إلا، انمف .

 و الدولى. لخطو،س  ذه الج ائ  ل س نلى ابسعو  الوطب  إ سب نم كذل  نلى اب ع س اون  ً 

ب ت    ى ن ااف ا ا انع د ال  ات نإااا اا   إلنإااا والى   الاتفاقية الدولية إلنشــاء محكمة جنائية دوليةإقد ن اان  

وىعد ائمال ععداالا لرويف نلى ن اوق   4776ت و / اولمو نات  49الدنلونا ا   اب عقد  ى ندا ف ،ونا )ااطالما(  ى 
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 ت  عع م    ى 
ً
 نعدا

ً
و 4776دالول/ إااافع ر   31بعالجف بعض نمطا  ابائاف إأقاااد،ا إاااك تا،يف نن  ابع دس ن اااا

( ن  ال  ات نإاااااااااا ااااااااا   إلنإاااااااااا  اب ك ف والى  9..  ى ابائس )(PCN. 22/1999/INF/3)ت ن ،م   4777داا،/ نااو  46

 : و،ئا ت ن ن وان "  ائ  هد إلانسانمف" نلى ت  ي   ذه نإعال والى  ا ب دن تعواإ  ن،فان العالمف إي ا

 (.9/3دن تملون   اا إماإف ئولف دو إماإف ن  مام ن   ف غن   ملونمف )ابائس  -

  ى )ابائس دن تمل -
ً
تعطلب الهجوت نلى ابدنمنن نلى ن و "ن     (9/4ون الج ي ف ن  الج ائ  ابذفو،س واب دئس    ا

 ن  "إماإف ئولف"
ً
 (..311ص 4776بسمون  ) .ونن جى" دو "واإس ال طاو" اا دن ا تقعض   دن املون الهجوت نات ا

 (.9/4)ابائس دن ت تكب  ذه الج ائ  نلى نطاو واإس دو دإا    نن جى  -

يع م نلى ت ويم الج ائ  ن    ي ف وط مف الى   ي ف ئولمفو ون  ث   يو،ك  السماإف  و اب    ى الامع اص الذ

 دن العداد ن  الدول (. اا .418ص  –4776 –بساااامون  ) .إنو ،ك  دإااااا اااا   هاااا و، . ومد و،ئ هاااا   ن اقاااا  الج ي ف

ن ااا يإااااااااااااااملاام هاااااااااااااا و،س  ى اا ائ تلاا  الج ائ  الى  تقس نلى ،ك  مااد ومعاان نلى  ااذه الات اااممااف ئون دن ت ااااااااااااااادو نلي ااا. 

 
ً
 املون ل  نولويف نلى امع اصنا "الإعب"  ى الدولف  ى نطاو عع ي  او وماقف دن الامع اص الج ائ  الوطب  ئائ ا

ا  الوطب  ق ااب ك ف الج ائمف الدولمف. إاب ك ف الج ائمف الدولمف ا تععد  نلى السامائس الوط مف دو تعفط  ن ات ال

  ى نااب س النزانات  القانونمف 
ً
 و،اغاا

ً
 (. 418ص  و1998وبسمون )طابا فان نمن  مائ،ا

 :  املقاومة املسخلحة  )حركات التحرر الوطنى (: ثالثا

ث ف دن اط ن  السلوا مد تعدامم نس تل  الى  عإملم   ائ  ا، انمف وماقف  ى اإعفداننا لوإائم ن  الع ل  -

 تملون غااع  ا دان عرمن  إما    نلى ن و ناو و و نااال ظ  ى   فاا الع  ، الوطب .ابو   

 
ً
إنم ا اااااااااااااادو وقاااااااااااااال الج ي ف اإلا، انمف نلى  ذه نن اط الساااااااااااااالوكمفو دت دن ا تف ج ن  ئائ س الع  ي  لعملون دإعاا

 ناا فو إ ا  و ن د، انا ن ا؟ 
ً
 ناا ف؟ وا،ا فانن دإعاا

نملون ن اااااادئ تأقاااااامم لنج ي ف إلا، انمف ئون دن ن  و ننن نا  و غن  نإاااااا وع ادمم  ى نطاو ال قمقف دن  ا ا ك  دن 

 الع  ي و ونا  و نإ وع اف ج ن   ذا إلاطا،.

إالج ي ف اإلا، انمف هى ن م غن  نإ وع اعطلب وهس ن ملات الى  أ دت الى   ااف اب ال  القانونمف نال ئع والز  و 

ع  ، الوطب  إال نق د ن  و،ا  ،ل  إو  ت داد نطاو الج ي ف إلا، انمف و،ل  ن م اج دنا ودن ا نعملل  ن    فاا ال

و وان عإان   ى  انا  السلوف  نس السلوا 
ً
ويعطلب ن ا نن   .ابعاس  ى بعض الج ائ  إلا، انمفنا ا يععر    ي ف دقال

  ق  للعأكمد نلى نإ ونمن ا. و،ل  إم ا الى:دن نوض  نا مف   فاا الع  ، الوطب و وابر ،اا والحجج الى  إامنا ال

 :املقاومة املسخلحة (ماهية حركات التحررالوطنى ) 

ن ت ال ق    فاا الع  ، الوطب  نأن ا "  فاا عس  د الى  ق الإعب  ى اإععائس املم   ابرع ب وعسع د كمان ا  -

 لنا عساااع د ن   ت وين ا وتقوت 
ً
ن  تأامد الج ا ن  الراهااااف نلى ابرع اااب وتعفذ نائس ن  دمالم  الاالئ اب مطف   نا

ان ا ت كز  نوئ ا نلى ت د  إلا،ائس الراقافو ا نلى  زي ف  موش  –بسفب انملانماأ ا  –نلم  نعد،يب مواأ ا ث  دن ا 
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 (.316 – 319ص  و 4763 و الر مل  )الا عالل  ى     ن   ف" 

  ى الج عمف العانف لألن  ابع دس نأن الإاعو  الى  ت اهام هد النم  ف الاإعع ا،يف والا عالل 
ً
ومد ت  الانن ات ن ا،ا

ف  ى ن ا،إااان ا ل قنا  ى تق ي  اب ااان و لنا ال ق  ى اإاااعع ال القوس لع قمق د داإنا  ى ن  ب  وهاااد نن  ف الع  ااا ي

 اطا، القانون الدولى إلانسان و ون م  ذا الاإعفدات القانون  للقوس اناغى دا اع  ملط  نأن ال إلا، ا  الدولى.

 نعااانلااف دن ااااااااااااااا    فاااا الع  ي  الوطب  
ً
 ى  وض الملااا،يب و ودن يملااا الوإااااااااااااااط و و كااذا املون ن  غن  ابقاول مااانونمااا

وناانمفما دو باااااااااااااا ال دا ل داو و ز، اب مل النائ و وإلسااااااااااااااطننو و  و  اإ يقما وغن    نلى دن   ن  نون نانون. نم 

ا ب نعانلف ن اهااااااااااالى الع  ي  الوطب  ك  ا،بنن عسااااااااااا   نلي   القواننن إلانساااااااااااانمف للنزاع ابسااااااااااان  ك ا هى نا  ف نلى 

 .4799لس ف  4ونن قنا إلاها ى ،م   4717و وات امماا   مل ن،ىعف لس ف 4709ئح ا ا  لس ف إفمم اب ال  ى لوا

 ) ك اا اناغى دن تطاق نلى ن ااهااااااااااااالى الع  ي  الوطب  ن س ابعااان  الى  تطاق نلى الج وئ  ى  ااا النزاع الدولى ابسااااااااااااان 

ا ااب دا ا اااك  ك   ت ناام يعاااناام كااأإااااااااااااان   ولااذلاا  إع اادناا اع  القاض نلى ن اااهااااااااااااام الع  ي   –( 411و ص 4771نويام 

دو اع  تاائل   ى ن لمف تاائل نإاا  . و ى  الف الع و، نلى ن م  ذا اب اهاام  ى ئولف ن اادس إم ب دا اعع ض  –    

 لل سلم  الى الدولف ابع ا،بف.

لوطب  بعد ممان  نهجوت ونا ا اااااادو نلى الج وئ  ى القواا ابساااااان ف العائافو إ ن  ن دنا اع  دإاااااا  ن اهاااااام الع  ي  ا

ناااباااااااااااااا  نلى ابادنمنن نن ياا  ئون نر ، إم اب نعانلع  كأإاااااااااااااان      غن  دن  املون  ى  ذه ال الف ن هااااااااااااااف لل  اك ف 

ا،تملا    ائ      دنات ن ك ف ئولمف ن اادسو وي  ااااااااااام دن تملون  ى ئولف ن اادس. وبقد، نا ت إض الدول ابع ا نف 

الوطب  دإاوس نالج وئ ألإااا  إماإمف دو نقاقد ئنائمف. إ ن نلي   ت  م  ز  كان  ابع مف نعانلف ن اهالى الع  ي  

 ن  ابسنولمف ابااب س  مال د  ن ل ا  ب ابدنمنن ن  نواط ي   ن  مام ن اهلى الع  ي  الوطب .

 ا كااد دن الرااالامااف السااااااااااااااا قااف ن  الانن ااافاااا لقواننن وتقااالمااد ال    فاااناان وا تزال
ً
 ت تكااب ن   ااانااب غن  دن ث ااف ،داااا

القواا ال إاااااااااا مف وغن  ال إاااااااااا مف وبااااااااااا  العسااااااااااك يف والساااااااااا يف للدول ول س ن   انب ن اهاااااااااالى الع  ي  الوطب . ولقد 

عع دا وإائم إلانالت الر بمف عإوي  وت  يل  ذه ن دان بر ض ععزيز نقمدس "إلا، ا  اب ائ" الى  تفدت د دات 

ن ل ااااااو وقااااال إلا، ا  ن  فاا الع  ي  الوط مف ون يدي ا.  (.411ص  و4771 ونويم) ملوناأ   العساااااك يف وإلا، انمف 

 للسمط س ناداولو مف الى  ععز  ابعاان  ابقلوبف لا، ا .
ً
 وب ذه الط يقف ت اح وإائم إلانالت ن مال

ائ     ك ا ا    انب ا يساااااااااااان ان ن  ن  ال ق  دن دن ال ن   اا الع  ي  الوطب  الى  لنا نطالب نإاااااااااااا ونف ا عععر  

وماقف  ى ظم  (.87و ص 4768 الدا ونز )إ سابو نم عساقل نن ا وقل الج ي ف نلى إلاطالو او ا، انمف إاماإامف 

 الى نإأس  ذه اب   اا 
ً
 ( .171و 171و ص 4798نان  و )  ابقاونف.نوهاع الدولمف الجدادس الى  دئا دقال

 أساس مشروعية حركات التحرر الوطنى: .

 العالمف: نإس  فاا الع  ي  يسوو ال ق  ا و ى تأكمد نإ ونمف

العااال  الإاااااااااااااا يل ا ا ك  دن اعفلى ن  دنااف دنماااف لج اااناااف ن  ابععاادا  الاراااس وقاااااااااااااا ن ااا نن   ان ألامور:نطق م-1

نأن ا قنمونمف ن   يف إ علن نن ا  4791نوإ ر  إ ف  40نق ا، قد،  ى  – ى نطاو الق مف ال لسطمنمف  –ابع دس 
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دن نسااااااااند  ذه ننف إال دمم ن   نذل    كف ت ا ى ناائ  نن  ابع دس وعساااااااعأ م الك اح الجد . وا،ا ل  نساااااااعطس

دن نق  لنا ن قنا  ى الك اح اإااااااععائس  قنا الساااااالمبو ان ننف ل ساااااان ن  ئ نعط  ن  املم  و ملونف ولكن ا تعملون 

ن  فائ اا بإا يف تك   إي   السامائسو ونائانن ملوب   نرلقف نلى  ذه السمائس إ ن ا ناممف لن  ناقمف نلى  ماأ   

 إال ا ك  دن
ً
ون  ث  إ ن و  .( 171و ص  4768)نان   و ن ك  نلي    قن   ى دن ا ا،إااااوا ن ا    ذه الساااامائس وتاعا

  كاف الع  ي  الى  تناعاث ن    كاف تق ي  اب اااااااااااااان  عععر    كاف نإاااااااااااااا ونف ا  ي ا القانونو والقانون الدولى ا، ا ل  

 نلى  ق تق ي  اب ان  ان ا ا  ي ا نوق نا  ذا ئون 
ً
 دن يإن ط تواإ  د  ممد اها ى دو ت قمق   كف الع  ي  تأإا ساا

إ ادد تق ي   ( 110ص 4763) الر مل  ود  بااا ط ن  الإااا وط العقلمداف الال نف لالنن ات نال و،س دو ال    ن لمف.

و ولك   
ً
ئمم  ى ئائ س القانون الدولىو وا،ا فان  –نال   نلم   ى نم او نن  ابع دس  –اب اااااااان  ظم نادد إاااااااااماإاااااااااما

ول إلالزات القانون  بادد  ق الإعو   ى تق ي  ن ن  ا نال    الى ابم او دو انالن الج عمف العانف لس ف ث ف ب   

الخاص ن اائ  القانون الدولى  4790نف وص ن ح الاإعقالل للإعو  ابسعع  سو إ ن  ن دو، انالن إ ف  4780

 إم ا افع  بعالماا ال اااادامف والععاون ننن الدولو ل  يعد   اا ن
ً
 ال لنذا الإاااا  بعد دن اك سااااب ابادد انن اإا

 دكد الطامعف القانونمف لنذا ابادد
ً
  (   Bassiouni, 1971, pp. 33نابما

 لل  عم نلى إلاملم  اب عم ولذا  -  الاحتالل الحربى: -2
ً
 مانونما

ً
ا ااااات الى  ذا دن الا عالل ال  ى  ا ا ااااا    قا

تاق  نعملانلف نملاإف ن اقااااااااا  ا ابملونف للدولف وتملون السااااااااالطف الإااااااااا نمف هى إ ن ىاااااااااخ ااااااااامف الدولف الى  ا عم املم نا 

 لنا ما،ج إلاملم  اب عم
ً
ص  4763.) الر مل  و   ملونف اب    نالنساف لاملم  اب عمو ،ل  ا،ا امعا،ا ال ملونف نملانا

110 ) . 

الع  ، الوطب  هى دن ظا  س   فاا لعم د   نإااااااااااانمد الى  إااااااااااامنا ال ق  بإاااااااااا ونمف   فاا  حداثة الظاهرة:-3

الع  ي  و    الع اااناا الى  عإااان ا   اناا ابقاونف الوط مف ظا  س  دا ف تععلق نالعدالف الا ع انمف والساااماإااامف 

 ى نإااااااا س الدولمف الى  ت عق  الى موس ن كزيف دو   انمف نعن ت ب ا عسااااااان  نلى العدالف وت  ي ا ناإااااااا  اب ع س الدولىو 

 ااااااااااااااف هى الى  ئناان القو  الا ع ااانماف ال اغاااف  ى ا اادان عرمن  ناائل الى دن تنجااأ لوإااااااااااااااائاام القوس وإلا، ااا  تلا  ال قم

  مث ععز الوإائم السل مف ن  ت قمق  ذا العرمن .

 كاااااااااا ااااااااااا  ناااااااااا   –وبااااااااااا فااااااااااان الااااااااااقااااااااااانااااااااااون الاااااااااادولااااااااااى ا،ائس تااااااااااقاااااااااادناااااااااامااااااااااف لااااااااااعاااااااااا ااااااااااقاااااااااامااااااااااق الااااااااااعااااااااااعاااااااااااون الاااااااااادولااااااااااى ولاااااااااا ااااااااااس 

 للوهس ال ا  و إ ن  ن ملوت  –الاعض 
ً
نال  وت ابسمط س نلى اب ع س الدولى والى  دقا ن     الع اناا تدنم ا

ظا  س ن  ظوا   ا ابعك ،س الى  ععر  ن  ن طق الع ا   ى ت  ي  الإاعو  ا،ا نا دإلسان الوإاائم الساال مفو إال غ و 

ر تطوير نجــد أن مؤتما،ن دن ت ااااول الج ااااناااف الاادولماااف اإااااااااااااااعك اااال ،لااا  ال ق   ى الوثااائق الااادولماااف ال ااادا ااافو ولاااذا 

 نلى ات امماا   مل  4798لعطوي  وتدنم  القانون إلانسان  اق  إ ف  القانون إلانسانى الذى عقد فى جنيف
ً
ععداال

 اقضاااااااااا   نعطامق د ملات تل  الات امماا الخاقااااااااااف نال  و  الدولمف نلى   و  الع  ي  و  فاا ابقاونف 4717إاااااااااا ف 

إااعع ا، ن  ال ناا ابق ، لنا ال  ااف هاا   ن ااوص الات اممف ) وي عم اب اهاالنن ن  د م الع  ، ن  الا عالل دو الا 

   (.   4791الان  ابع دس و  
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 ن  الدول الى  ن إن ن  قانا نلى الوهس ال ا   نان ك   املمارسـة الدولية: -4
ً
 كن إك س ت  ي  الإعو و  – ا

دادا إااااااااااااماإااااااااااااف إلا، ا  واإاااااااااااااعفدات   ت وتملائ ئول العال  الكر   فلنا دن تملون  ى ومن نا ن  تا،يفنا ال داث مد 

ما،ج إلاملم  إلنائس العدو ابقم   ى ،ل  إلاملم . ون  نن لف الى  ا الن ناثلف  ى ن، ان تل  ابساااااااااااااااندس الى  مدنن ا 

الى ن   ن  ابعا،هاااااااااااانن ل ك  فاإاااااااااااان و فانوا اقم ون نلى املم   – 4784 ى دن يم إاااااااااااا ف  –الواااا ابع دس نن يكمف 

اااا ابع دس نن يكمف. و،ل  ن دنا د،ائ  ذا ال    غزو فوبا و و الرزو ال اباااااااااااااام الذ   ط ن موات  لد  نزولنا الوا 

 ملمج الخ ا ي .

ان نم او نن  ابع دس ا اعطلب ن  نملمف ابساااااااان ف دن ت  اااااااام نلى ت مم  نساااااااااق ف  ت ا،ا  ق ال و،س ناإاااااااا  

 ا،ا اإااااا  د الى  ق تق ي  اب اااااان والملم ودن نإااااااط  ذه ال نف القلملف يععر  
ً
يع ق  ذا القول نس نا دئلى ن  و  .نإااااا ونا

ن  دن اب   ف الى  تقوئ   كف  –ن انعف نو،ثوإاااان ن  4788ا اا  إاااا ف  10نائب و ي  الخا، مف نن يكمف  ى  –"نال" 

 
ً
 ن   ذا الإعب ت  ي  عععر  ن   ف نإ ونف ا،ا فانن ت  م بع  ا دو  ز ا

ً
 ( .  114و ص   4763 مل  و . )الر واض ا

وفان الو ي  نن يمل  اعملل  ن    كف الع  ي  الوط مف ال م  انمف )ال من فونج( إعا  نلي ا دن ا ا ت  م باااعب   و  

إم  ااات ناام ودن ااا قاااااااااااااانمعااف  ملونااف  ااانو  لاي ااات نااأن   كن ااا   كااف غن  وط مااف. ونس ،لاا  إقااد انن إاان دن يملااا ن  كااف 

  لوإنا  ى ن اوهاا نااب س انن ن نات او ومع  الط إان.)ال من فونج( ا، مالن 

( 36) 1086ا،ا وهااااااااااااااع اا  ى الانعااا، نإاااااااااااااا وع الات ااو الاذ  دم تا  نن  ابع ادس نق ا، اا ،م    :الوثـائق الـدوليـة -5

 والذ  ا عم ن  إاماإاف الع منز الع  ا     ي ف هاد إلانساانمفو وكذل  قادو، م ا، الج عمف العانف  ى نوإ ر  إ ف

نانع ائ تق ي  لج ف العإاااااااا ي  الخاص ن  ا،إاااااااااف ال قوو ال انعف للإااااااااعب ال لساااااااااطمب  وئنن الج عمف ن لس  4798

نن  الى ن   توقاااااااااااااماا النج ف ابذفو،س نأإااااااااااااا ع نا ا ك  ونع وت دن تق ي  النج ف ا   نلى  ق ال لساااااااااااااطمنمنن  ى 

 ف وغزس.العوئس الى ئاا،   و قن   ى انإا  ئولف إلسطنن  ى ال  ف الر بم

والااااذ  ا كااااد دن  4791نوإ ر  إاااااااااااااا ااااف  46( ال اااااااااااااااااائ،  ى 10) 1197وث ااااف م ا، ،اا نرز  ماااااص ،لاااا   و الق ا، ،م  

 نلى الدول نن ااااااا  
ً
ال اااااانمونمف بااااااملم ن  دبااااااملال الع ممف والع منز الع  اااااا   ألن ن ا،بن ا دقااااااا ن ب ذا الق ا، وا اا

و ن  ث  إاا ن اب كز القااانون  لج  ااف الع  ي  ال
ً
 نااانعاااا، دن  ااذه الج  ااف هى الع ساااااااااااااامااد   معااا

ً
 لسااااااااااااااطمنمااف مااد ئن  ئولمااا

لإااااااااااعب إلسااااااااااطنن ومد د  عن الدول الع بمف نلى الانن ات نعل  الج  فو وكذل  ك ن  ن  الدول الع بمف الى  انن إن 

 ( . .113و ص 4763الر مل و . )دن تل  الج  ف هى الى  ت ل  ت  مم بعب إلسطنن

 و ذه ث ف - الشـــــر ى:حق الدفاع -6
ً
 ناا ا

ً
 قوو  دا س نال  ااف ا ااااااح إي ا اإااااااعفدات  ق الدإاع الإاااااا عى دن ا

 :  يال قوو ه

  ق إالنف إلاملم . -د

      ق الاإعقالل السما   . - 

 .   ق تق ي  اب ن  -ج
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 دن  ق الدإاع الإ عى  ى ظم القانون الدولى الج ائ  اع عس نال  اا آلاتمف:( .136و ص 4791مللو ) ي كد ال ق و 

   دن  تدنن  نساند لألن  الج اعى ونك م ل . -د    

ان  تدنن  ن من تعفذه الدولف  الف عع هنا لهجوت نسن   الو وععذ، الالع ا  الى ن لس نن  ل ئ  ذا  –   

 العدوان.

مام ن ننتن ا للدولف ن ا،إف  ذا ال ق ن ا  نلى إلطن ا العقدا يفو نلى دن تف س فاإف ب وط  ل مانف ا قف  –ج 

 ن لس نن .

اا دن  ق الدإاع الإ عى ا ا ك  دن ا ئ  ئو،ه  ى ظم القانون الدولى الج ائ  ال ا   اا بعد وهس عع يل ل  ا دئ 

نعاب  وباااااا وط  ن ااااااو،س واضاااااا ف ا لفس إي او ناإلهاااااااإف الى و و  عع يل "  ي ف العدوان الدولى" نلى ن و واضاااااا  

 لدولى الم   ى الق يب العا م.و و ننم ابنإوئ دن ا م اب ع س ا

ومد ، ب اب ع س الدولى ألبعد ن  ،ل   ى بااااااااااأن   ااف املم  الدولف و،ل   ى ت  ي  إاااااااااالوا "العدوان" الدولى وهى  

( )ئ( ن  ال  ات نإاااااااااا ااااااااا   إلنإاااااااااا  اب ك ف الج ائمف الدولمفو اا دن  ،غ  ال   نلى 4) 1الج ي ف ابذفو،س  ى ابائس 

( نااااال   نلى دناااا  "ت ااااا،ا اب ك ااااف 3) 1ا اااادئ عع يل واضاااااااااااااا  لنااااا واكع اااان الات اااااممااااف  ى ابااااائس   ااااذه الج ي ااااف إل 

 لل ائتنن 
ً
ُنع د  ك  ب ذا الإااأن وإقا

ُ
يع ت   ي ف العدوان وي ااس  414و 434الامع اااص نلى   ي ف العدوان نى  ا

 نس الإاااا وط الى  ن و   ا ت ا،ا اب ك ف امع اااااقاااانا إم ا اععلق ب ذه الج ائ و وي 
ً
ب دن املون  ذا ال ك  ن سااااقا

 ن ملات ،اا ال لف ن  نم او نن  ابع دس".

 دم   ونلى ،دإاااااااااااااانااا الواااااا ابع اادس 
ً
و،غ  دن غااالامااف الاادول ت كاادانملااان عع يل العاادوانو إاا ن ااا ن ااد  ى ابقاااناام ئوا

 ن 
ً
 ونقاوا

ً
 نانعا

ً
  انعا

ً
 ئممقا

ً
  مس الدولو ك ا دهاااااااااااااااإوا دن  ا،ا  وب يطاانماا ت كاد اإااااااااااااااع االاف عع يل العادوان عع ي ا

 عع يل العدوان  ى ال  وت 
ً
دنك  العرلب نلى تل  الاإااااااااع الف القانونمف ال  مفو إ ن  املون ن  ابسااااااااع مم إااااااااماإااااااااما

 ول س ل  داف مم ف ن لمف نلى إلاطالو
ً
ا دن .و ا.الدولمف ال اه سو وبالعالى إمملون العع يل  ى ن م  ذه ال  وت ها،ا

دإاااااااااااا  نععلقف ناألن   : س لوهاااااااااس عع يل للعدوان اإااااااااا  دا الى ن  ونف ن  نإااااااااااا  الساااااااااماإااااااااامف" نن اآلا،ا  اب يد

 نلى ن اات نن  الج ااعى الاذ  الزت الادول ناانع اع ن  النجو  للقوس دو 
ً
الج ااعى:  ماث ععع اد إك س العادوان دقااااااااااااااال

ابساااااااااااااااناادس اب   اافو برمااف نقاااونااف العاادوانو ك ااا دن الن ااداااد ب ااا  ى نالماااأ ااا الاادولمااف و ى ابقاااناام" الزت الاادول نعقاادا  

  عع يل "العدوان" ا دئ  ى هوئ  الدولف ابععداف. وكذل  ت داد الض مف.

: إ   نا مف يععر  عع يل العدوان وإملف إعالف ن  وإائم   ظ السل   ودإاا  دم   نععلقف نالدا ق اطمف الدولمف

ونن  الدولمننو ون  نا مف دم   إ ن  وإملف ن  الوإائم ال ئ سمف لل  ال ن  د م ن س ال  و  غن  العائلفو تل  

اإح  ى دن تملال  و  الى  اق د ب ا من  وام اع نالئ وبعو  دم  و إنذه الوإملف ت اإظ نلى   يف تل  الإعو  

 
ً
ن  د م اب اإ ف نلى   ين ا وإمائأ او ون  نا مف ثال ف إعع يل العدوان  و ئإاع ن  العدالف إنو ل س ه و،يا

إقل للومااف ن  ممات ابععد  ن عم ت كل و نم ا  س  ذا العع يل ن  اقدا، د  م ا، ت كل  ن  مام الع و ابفع  

 لذل  إال 
ً
 الاع و دن تعفذ  مناا نن  ابع دس ابفع ف تدانن  ت ك مف نع داد إعم العدوانو وتطامقا

ً
املون ن مدا
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 لل م اوو وا،ا اتفذا تل  
ً
نق د   ظ السل و نعع دس نلى قال من ا ابإ ونف ابفولف لنا  ى اتفا، تدانن  نن  طاقا

 العدانن  الع ك مف الدولمف إِ ن  ا    نن ا دمطا، ا ُا  د نقاا ا.  

 إ ن
ً
عع يل "العدوان" اوضااا  الط يق دنات الإاااعو  ابرلوبف نلى دن  او الى  تملاإح ن  د م اإاااعقاللنا وتق ي   ودمن ا

 نااادوانماااف. وماااد دكاااد  اااذا القول 
ً
 لاااذلااا    وباااا

ً
ن اااااااااااااان  ااااو وباااالعاااالى ا عععر  ال  و  الى  تقوت ب اااا الإااااااااااااااعو  ت قمقاااا

"Vishinski" ( 317و ص  4791ملل و  . )نقول  "ان ال    ابعفذس  
ً
ن  د م ت  ي  الإعب ن  إلانر االمف عععر    با

نإااا ونف وا توقااال نال    العدوانمف" ودن   مس نإاااا،يس عع يل العدوان عسااا  ب   ق تق ي  اب ااان  ن  العع يلو 

وت عل  نلى مدت ابسااااااواس نس  ق الدإاع الإااااا عى. وال د  العات الدولى ادا  بإاااااملم ظا   وبنن السااااامط س اب  وهاااااف 

ولاااف هاااااااااااااااد دم  . و اااذا ا اعاااأع  اا نعع يل العااادوان. ودااااا فاااان نن  إااا ن ابفع  نعع يل "العااادوان"  و ن  ماااام ئ

  ( .6 – 8ص  – 4799نامد ) اب ع س الدولى ن  مالل ضلمات  القانونمف الإ نمف  ى القانون الدولى الج ائ 

 املطلب الثانى 

 دور القانون الدولى إلانسانى

 فى مكافحة غسل عائدات الجريمة إلارهابية وتمويلها 

 : 2111اتفاقية الامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية عام 

" ات اممف الان  ابع دس بملاإ ف الج ي ف اب   ف نر  الوط مف " والى  دنع دا ون هن للعوممس والع داق والان  ات 

عإ ي  ال ان  / نوإ ر   41الدو،س الخانسف والخ سون اب ،خ  ى  31  ابع دس ،م  ن و ب م ا، الج عمف العانف لالن

3000  . 

ععزيز الععاون نلى ن س الج ي ف اب   ف نر  الوط مف وفاإ ن ا  –وإقا با  ا  ن ائأ ا الاولى  -الر ض ن   ذه الات اممف إ

 وى نملاإ ف الع  م اا الا  انمف نلى ال عمد العالل  ن زيد ن  ال عالمف . إنذه الات اممف هى نعل  نا،  الا  مف  

والق د ن   ذه الات اممف  و عشجمس الدول الى  ل سن لدي ا د ملات بملاإ ف الج ي ف اب   ف نلى انع ائ تدانن  

 نملاإ ف بانلف و دن تزوئ تل  الدول ناعض إلا،بائاا  ى نقا،بف العدانن  ال إ يعمف ،اا ال لف . 

مف اا ا الى الق ا  نلى ابال،اا الان ف ابعا ف لنج ي ف اب   ف نعوإن  مد، دكر  ن  العو مد ابعما،  وعس ى الات ام

  الوط مفو لف نالج ي ف اب   ف نروالعنسمق ننن العدانن  الوط مف ال إ يعمف وإلائا،يف والخاقف ن ن ا، القانون ،اا ال 

     .مف نلى ال عمد العالل  برمف ن س الج ي ف اب   ف وم عنا دكث  ك ا س وإعال ك ا عس ى الى ك الف نذل  نوئ

غى ان وينا ون ا   او مث عسل  الات اممف نأن الج اناا إلا  انمف اب   ف هى ابسنولف ن  نفعلل دبملال الج ي ف 

لج اناا ا و ويناغى ان تو   الجنوئ قو  ت كم  تل سن دإف  ى ن   العدالف الج ائمفتملون تل  الج اناا هى اب

 و  ااف الض ااا وكذل  الإنوئ . 

وإم ا اععلق نالع  ي  و ت كز ت كز الات اممف نلى   ت ابإا،كف  ى   انف ا  انمف ن   ف ونلى العوانم الى  ت ك  ن  

 إنك ا ا، و وال سائ ون ملف إن  العدالف . وت ويم إلا، ا  ال لوع  ى الج ي ف اب   ف و ونن ا م وقا غسم الانوال 

الات اممف و ودلزنن الدول الاط ات نانع ائ نا الزت ن  تدانن  و ن ا اع ق نس اباائ  القانونمف للدولف الط ت و نسنولمف 

النمناا إلانعاا،يف ن  ابإا،كف  ى الج ائ  الخطن س و الى  تملون هالعف إي ا   انف ا  انمف ن   ف و وكذل  الج ائ  
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 الات اممف و وهى نلى العوالى :  ن  31و 6و 8و 1الوا،ئس  ى ابوائ 

و ى بملم ب وع او  ى بملم   ي ف تانفإوا  ا،تكب ال عم  : جريمة املشاركة فى جماعات اجرامية منظمة-1

و طابا تواإ  نل  ابإا،ا وم ده الى ا،تملا    ي ف او نسا  ف تاعمف اقلمفووإوا  فان بملم ابإا،كف ت  م نسا  ف 

 ن  الات اممف ( ..  1مطن س لر ض ل  قلف نااب س او غن  نااب س نال  ول نلى ن  عف نالمف او ن  عف نائاف ( )نائس 

 وت تكب تل  الج ي ف نع ويم اب علملاا او نقلنا نس العل  نأن ا نائداا   ائ  بر ض : غسل عائدات الجرائم-3

مف و نملان ا او كم دو ن د، ا دو ام ا  اب د، غن  ابإ وع و ام ا  او ت وي  الطامعف ال قمقمف لل  علملاا دت وي  

و دو نلكمن ا او ال قوو ابععلقف ب ا نس العل  نأن ا نائداا   ائ  و دك سا  تل  اب علملاا دو   كن ا دالع  ت إي ا 

ابإا،كف  ى ا،تملا  ا  ن  الج ائ  اب  وص نلي ا  ى و ا نأن ا نائداا   ائ  و اإعفداننا نس العل  ومن تلقيد ما أ ا 

إأن ا و تقدا  ابإو،س بدو ابساندس  ى  ذه الان ال دو الات او دو الع  يض د ذه ابائس او العواط  او العأن  نلى ا،تملاب ا 

 ن  الات اممف ( .  8. )نائس 

: و،ل  نعع د وند ابوظل الع ون  ن زيف غن  نسع قف او ن هنا نلم  او ن    ااا ا بإملم جريمة الفساد-1

م   و لمل  اقوت ابوظل ن عم نا او دو  منف دم  ضو ل ال  ىخ  دو إوا  ل ال  ابوظل ن س  و غن  نااب دنااب  

 و ماول  بإملمدوظل الع ون  وكذل  الع اا اب -ا ع س ن  القمات ن عم نا ه   نطاو ن ا،إع  ننان  ال إ مف 

و ل ال  ىخ  ام  او  منف ام   و لمل  اقوت ابوظل ن عم نا او دو إوا  ل ال  ابوظل ن س  و غن  نااب دنااب  

 ا ع س ن  القمات ن عم نا ه   نطاو ن ا،إع  ننان  ال إ مف. 

 قف نسع :  و،ل  نعع د اإعفدات القوس الادنمف او الن داد او الن  مب او الوند ن زيف غن  عرقلة سير العدالة .-1

نا للع  يض نلى إلائا  بإنائس  و، دو للعدمم  ى إلائا  نالإنائس او تقدا  الائلف  ى ا  ا اا تععلق اااااو ن هنا او ن  

نعع د اإعفدات القوس الادنمف او الن داد او الن  مب للعدمم  ى ن ا،إف و او   نإ ولف ب ذه الات اممفملا    ائااااااااااااااانا،ت

ا  نوظل م ائ  او نوظل نعب  ن ن ا، القانون ننان  ال إ مف  ى ا  ا اا تععلق ن ،تملا    ائ  نإ ولف ب ذه 

   مس انواع  إ م يك ا ت س  الات اممف نقانلمف كان س للعكمل واب ونف بسفب اعساع نطاو تطامقنا ن مث  والات اممف 

 )و ن ا إي ا الج ائ  إلا، انمف وت ويم إلا، ا  الج ائ  الخطن س" ن ا  ى ،ل  نبملال الجدادس وابسع دثف ن  الج ي ف "

 ( الدلمم ال إ ي ى لع  مذ ات اممف

تعفذ فم ئولف ط ت تدانن  ل اااااا ان ممات إاااااالطاأ ا ناتفا، ا  ا اا  تدابير املنع فى مجال مكافحة جريمة الفســـــاد  : 

إعالف ب س إساااائ ابوظ نن الع ونمنن وكإااا   وابعاماف نلم  و ن ا  ى ،ل  ن ح تل  السااالطاا اإاااعقاللمف فاإمف ل ئع 

 ن ا،إف العأثن  غن  السلم  نلى ت  إاأ ا . 

 يائس ابساندس ابالمف وابائاف ابقدنف لدن  نا التقنية :   بير املنع من خالل التنمية الاقتصادية واملساعداتتدا

تاذل  الالدان ال انمف ن   نوئ ت ن  الى نملاإ ف الج ي ف اب   ف نر  الوط مف نملاإ ف إعالف و وإلنانن ا نلى ت  مذ 

نعقالمف و مع ائااأ ا ن   لف اتقدا  ابساندس العق مف الى الالدان ال انمف والالدان الى  ت   ا-و  ذه الات اممف ن  اح . 

 بساندأ ا نلى تلامف نا ت عاج الم  لع  مذ  ذه الات اممف . 

تدابير املنع من خالل اتخاذ الدول الاطراف ملنهج تطوير اجهزتها ، وتقليل الفرص امام الجماعات الاجرامية 
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  (( .9ى ابائس )الدلمم ال إ ي  )املنظمة للمشاركة فى الاسواق املشروعة بعائدات إجرامية 

 والوالانإقد   قن الات اممف نلى وهس الماا لالإاا ال إ ي ى الداملى للدول الاط ات  ى ن ال نملاإ ف غسم   

ونن ا ان تنش ئ ن انا لل مانف  اهاإمفو مث تقعض   ابائس السابعف ن  الات اممف ان تعفذ الدول الاط ات تدانن  

 وإلاب ات نلى اب ا،ت واب إساا ابالمف غن  اب  إمفو يإدئ نلى نعطلااا ت داد  ويف الزبون و  ظ السجالا

ن تك م مد،س الا نزس إلائا،يف وال مانمف ود نزس ان ا، القانون وإائ  ن نزس نلى و ودوإلانالغ ن  ابعانالا ابإاو ف

 .  نلى ال عمدا  الوطب  والدولى ابعلوناا وتاائلالععاون 

 ان عسن بد ناباائ،اا ،اا ال لف الى  تعفذ ا اب   اا إلاملم مف وابععدئس نط ات بملاإ ف غسم الانوال  

 ويععنن كذل  نلى الدول الاط ات ن و ب ابائس السابعف نا الى : 

 ل قد وال ملوا القانلف للعداول نر   دوئ ا . ( دن ت    ى ت  مذ تدانن  ن داف لكإل و،قد   كف ا ا )

) ( ان عس ى الى تطوي  وععزيز الععاون العالل  والاململ  وئون الاململ  وال  ائ  ننن الا نزس ن  ا م نملاإ ف غسم 

  مو  مث ت  قماغف القانون ،  م ا ع ات كان  ن  ابإ ع اب    العدانن  الى   ا ا ناات اممف فانن ن الانوال. تل 

و نم وائمم نلى  ذا الات اممفن قدا، مانون نملاإ ف غسم الانوال  ى هو  الا ملات الى   ا ا ب ا  3003لس ف  60

 . اا ا اإع انف با  ا  ناات اممفالقانون الامن  ن  ونف ن  الععداالا ابعال قف 

   :خاتمة

مالقى ن ا ل  ن  إااا و د -و وان ك ا ن   ان ا ل  نوإم   ق  إالقانون الدولى إلانساااان  وبذل  نملون مد انن م ا ن  ن   ا

يسااااااااااااعدعى ن    وئ،اإااااااااااااع  نطواا ونوإااااااااااااوناا و إنو مانون ا ان ا بااااااااااااا،ئس وا وا،ئس ت ل  إلانسااااااااااااان ن  باااااااااااا و،   -

دن اا  وك انعاا  . ونااا ن   ال اااااااااااااا اناااا وإلانن ااافاااا اا وت اعنااا و اااول اا ااائ  لول توإ  نوا نن ااا ن ااا ا  ظ لانساااااااااااااااان

 ات اممف ئولمف دو املم مف اا وفانن ن  عمن ا ،ل  القانون . 

 ومد توقل ا الى ال عائج والعوقماا العالمف : 

غالاا نا املون لنا ئو،ا  ى العقلمم ن   -لاعض الدول  -ان إلانعااا،اا الساااااااااااااامااإااااااااااااااماف وتدمالا اب ااااااااااااااال  الدولمف  أوال :

إ ع و ونوص   ابو ن مث تنعه  نساانم  الى ت قمق   ااف وندالف ئولمف ن قوقاف .   نساان  القانون الدولى إلاإعالمف 

 الدولى نأن ا  ب إلانعاا،اا السماإمف  اناا ن د إ  عإ يس اععلق ناإلنسانمف لمعواإ  لل إ يس ن داممع  وندالع  .  

دانن   نملاإ ف غسم ننوال وت ويم إلا، ا  لع – ى الومن نمن   –تال ظ ن  مالل ن ا،إاا بعض الدول ك ا  ثانيا:

ونوا نف نن ال إلا، انمف و وبدا ن  ان ت ن ت وتطاق القانون الدولى إلانسااااااااااان  و مد اتفذا ن  تل  العدانن  ،،يعف 

 إلنن اا  قوو إلانسان و ون ملف نساعى القانون الدولى إلانسان  و ونإاط لج ف ال لمب ن    .  ن ا ئنا اب وهمف

 3041الساانمف ل قوو إلانساان ت اد،  ى تق ي  ا الساا و  للدو،س ال ان ف والعإا ون  ى العاإاس نإا  ن  ئيساا ر  نات 

تناي ااا للاادول ناا لنزات ال  ص نلى دن تملون داااف تاادانن  تعفااذ ااا  ى  نوئ ااا لومل تاادإق ابقاااتلنن ن ااانااب ون س ا،تملااا  

إلانسااااااااااان وإااااااااااامائس القانون نوقاااااااااا ن ا ال كنزس نإااااااااااااإااااااااااامف بملاإ ف  دن ال ا  انمف و نع قف والنزاناأ ا ن  ن ات  قوو 

   إلا، ا  ن و ب القانون الدولى ل قوو إلانسان والقانون الدولى إلانسان  . 
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 نلى اب ن ف الق " إه  ،كن ا ابائ   : توقل ا الى عع يل لنج ي ف إلا، انمف ا تكز نلى " ثالثا 
ً
 ا  م ندوانا

ً
انونمف إلوفا

 او السلطف السماإمف . ااف الج ائمف وهى "الدولف"  ى د د د،فان ا ال الثف الإعب او إلاملم ن م ال  

 ى ،لاااا  الق اااااااااااااااااد العااااات ابع  اااام  ى العل  )د  ت  اااام الوامعااااف الى  اعومل نلي ااااا ت قق " إي ااااا ال ك  ابع و  "ويع  اااام 

 الىو وال     قق ن  العدوان  ى الج ي ف( العدوان  ى الج ي ف(و وإلا،ائس )د  ا،ائس الشااااااااااااخ  اتمان الساااااااااااالوا الذ  اع

"الق ااد الخاص" الذ  يععد إم  نالندت الاعمد د  "نالرااف" و و  وابع  لف  ى "الرااف" الى  يساا ى الي ا الجان  ن عل  

 نا اعواإ   ى الج ائ  إلا، انمف .

   نف للدولف ن ن،فان الساااااماإاااااامف ابملونفالانعدا  نلى ،ك  ن  : " ى ن  نا  وإلا، انمف ي ف لج  وبذل  املون عع يل ا

ت تب  ذه   ذا الانعدا   و نى  ا،تكب  ذا الانعدا  نق اااااااااد ا دان ضثا، إاااااااااماإااااااااامف دو فان ن  باااااااااأنالدامم دو الخا،ج

نس انعاا،   فاا الع  ، الوطب  والك اح ابساااااااان  إاااااااافاا ن  دإاااااااااا  إلانا ف ن نعاا،ه اإااااااااعع اا ل ق الدإاع .  آلاثا،"

 و نا نوص   ابإ ع الدولى دن او،ئه ق ا ف  ى عإ يعات . الإ عى. و 

 :قائمـة املراجـع

 – 4776الطاعف ال انمف نات  –  وئ ب يل: الج ائ  هد إلانسانمف  ى القانون الج ائ  الدولى . نبسمون   .4

 القا  س   .  

 .  4761  مل  – ان :  القانون الدولى إلانسان  و تطو،ه وناائئ  . نكعم   .3

و ت   ف 4771نسعقام القانون الدولى والسماإف الخا، مف نن يكمفو الطاعف نولىو : إ انس س دنعون . نويم  .1

 ن كز ئ،اإاا العال  إلاإالن و إلسلف الد،اإاا القانونمف. 

 .  17191و ال م   3331ت   ف وثمقف الان  ابع دس  و الان  ابع دس و ن  ونف ابعا داا و اب لد  .1

 لقواند القانون الدولى العاتو ئا، الن  ف الع بمفو  نفمم.  لل   .1
ً
 .4760د  د:  إلا، ا  الدولى وإقا

 .3044  -القا  س  -نا د ،اغب : ال    السماإمفو ئا، الجانعف الجدادس.  ل لوا .8

 ن  د ن  وئ:  ق الدإاع الإ عى  ى القانون الدولى الج ائ و نكعاف الن  ف اب  يفو الطاعف نولىو. ملل  .9

4791. 

 –ب ح مانون العقوبااو القس  العاتو ئا، الن  ف الع بمفو الطاعف السائإف ن  وئ ن مب: . ئ.  سب  .6

 . 4767 -القا  س 

      U N O D Cل ائ، –الدلمم ال إ ي ى لع  مذ ات اممف الان  ابع دس بملاإ ف الج ي ف اب   ف نر  الوط مف  .7

  .  والج ي ف نابفد،اا ابع دس ابعب ن  نكعب الان  

 – ئا، ابسعقام الع ى  –الدولى إلانسان  ئلمم للعطامق نلى ال عمد الوطب   د  د إع ى: القانون . إ و، .40

  القا  س  . – 3001الطاعف نولى 

 الخانس و اب لدالقا  سال     ى نطاو القانون الدولىو اب لف اب  يف للقانون الدولىو  .  اند:إلطان  .44



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

522 

 .    4787والعإ ون و إ ف 

ن ث  نقدت لل دوس اب  يف نولى و  ول القانون الدولى إلانسان   –: السالح ودإالمب القعال ا ي  .  لإمل ا .43

  4763ندئ نوإ ر   -القا  س   –و ننإو، ناب لف اب  يف للقانون الدولى 

اإ ف الج ائ  الدولمف لل فد،اا وانائس ن  اا ن  د ن  و،: د ملات القانون الدولى  ى ن ال نمل. ال او   .41

 وامعطات الطائ ااو ئا، ابطاوناا اب  يفو ندون تا،يخ.

 . القا  س .. 4761ناد ال  م :  إلا، ا  السما    والقانون الج ائ و ئا، الن  ف الع بمفو . قدقى  .41

،نفو ،إالف نا سعن و ئ،اإف نقا –النات ن  د: نادد ندت عسلم  اب  ننن  ى الج ائ  السماإمف . العامم  .41

 .4773 انعف القا  سو و فلمف ال قوو 

دون ن -قالح الدا : "ابقاونف الإعامف ابسن ف  ى القانون الدولى العات" ئا، ال ك  الع ى و القا  س . نان   .48

 .  تا،يح

 4771ن  د ناد اللطمل:   ي ف إلا، ا  "ئ،اإف نقا،نف"و ئا، الن  ف الع بمفو . ناد العال  .49

 . 4797الج ي ف الدولمفو ئا، الن  ف الع بمفو الطاعف نولى القا  س و  :  س نن ان ا م .  نامد  .46

 و القا  سو4768و طاعف دولىو 40د  د  الل:  "إلا، ا  والع ل السما   و كعا  ال  يف" العدئ .  نز الدا  .47

اب إسف الجانعمف للد،اإاا والنإ   إلا، ا  ونوا نع    ائما " ئ،اإف نقا،نف " و -إ انمم: . ا الرزال .30

 .4770والعو يسو القا  س 

 4763 –القا  س  –الوإمل  ى مانون السالت"و ننإأس ابعا،ت ناإلإك د،يف  ن  د طلعن:. الر مل   .34

 و م ا، الج عمف العانف 4788ئيس ر   48(  ى 34 –دلل )ئ  3300م ا، الج عمف العانف لألن  ابع دس ،م   .33

 .4799القا  س و   الج ائ و ئا، الن  ف الع بمفو الق ا  الدولى .31

 ( .   4791ئيس ر   43ال ائ،  ى ) 1401لالن  ابع دس ،م   .31

القا  س و  - م   د  د: مطل الطائ اا  ى اب ا،إف والقانونو نعند الا ون والد،اإاا الع بمف .ال اق    .31

4791. 

 لنزانااا أكمد وتطوي  القانون الدولى إلانسان  ابطاق  ىاب ت   الدنلونا    لع –ال   ال إل  ناللرف الع بمف  .38

   مل إويس ا .  – 4779الطاعف ال ابعف  –النج ف الدولمف لل لمب ن     –ابسن ف 

اب ت   الدنلونا    لعأكمد وتطوي  القانون الدولى إلانسان  ابطاق  ى النزاناا  –ال   ال إل  ناللرف الع بمف  .39

   مل إويس ا .  – 4779الطاعف ال ابعف  –النج ف الدولمف لل لمب ن     –ابسن ف 
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 ل ألاموال "دراسة مقارنة"يوجرائم غس جرائم إلارهابإشكالية العالقة بين 

The problematic relationship between terrorism crimes and money laundering 

crimes - a comparative study 
 مصر /كلية الحقوق بجامعة القاهرة  حامد /د. كرم عبد املنعم 

Dr.Karam Abdel Moneim Hamed Mohamed/ Faculty of Law, Cairo University/ Egypt. 

 خلص:: امل

ية من املؤسسات إلاجرامتعاني غالبية الدول النامية واملتقدمة من تأثير الجماعات إلارهابية، واملنظمات إلاجرامية في ظل ما شهدته تلك 

تطورات شتي على كافة ألاصعدة واملستويات سواء من حيث التنظيم، والتخطيط، والتنفيذ، والتدريب، عالوة على تعدد وسائل إلامداد 

هدف غسل ب املادية، وكذلك الوسائل وألاساليب التي تنتهجها الجماعات إلارهابية بهدف تمويل عملياتها إلاجرامية، واملنظمات إلاجرامية

 ألاموال.

يان ب حيث نتناولت دراستنا ومن هنا تهدف دراستنا إلى بيان إشكالية العالقة بين كل من جرائم تمويل إلارهاب وجرائم غسل ألاموال، 

تعريف جريمة تمويل إلارهاب في ظل أحكام وقواعد التشريع املصري، ثم نستعرض بعد ذلك أوجه العالقة ذات الصلة الوثيقة ما بين 

جرائم التمويل، وجرائم غسل ألاموال، وأوجه الاختالف فيما بينهما، حيث تتميز كل جريمة بذاتية مستقلة عن غيرها، وأوجه مكافحة ذات 

 ى الصعيد الوطني.الجرائم عل

ولقد سلكت دراستنا اتباع املنهج الوصفي التحليلي املقارن؛ بدراسة وتحليل جريمة تمويل إلارهاب وغسل ألاموال في ضوء التشريع الوضعي 

دين الدولي ياملصري، مع بيان الاتجاهات الفقهية حول ذات الجريمة، وأوجه التالقي والاختالف بين الجريمتين، ووسائل املكافحة على الصع

 والوطني.

سائل في حين تطرقت في املبحث الثاني و  ألاموال،وقسمت دراستنا إلى مبحثين، تناولت في املبحث ألاول ماهية جريمة تمويل إلارهاب وغسل 

  الصعيد الوطني.التصدي واملكافحة على 

 .موال القذرة، إمداد إلارهابإلارهاب، تمويل إلارهاب، غسل ألاموال، تبييض ألاموال، ألا الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The majority of developing and developed countries suffer from the influence of terrorist groups and criminal organizations 

in light of the various developments witnessed by these criminal institutions at all levels and levels, in terms of organizat ion, 

planning, implementation, and training, in addition to the multiplicity of material means of supply, as well as the means and 

methods adopted by the groups. terrorist organizations with the aim of financing their criminal operations, and criminal 

organizations with the aim of money laundering. Hence, our study aims to clarify the problematic relationship between each 

of the terrorist financing crimes and money laundering crimes. , and aspects of differences between them, as each crime is 

characterized by its own and independent from others, and aspects of combating the same crimes at the national level.Our 

study followed the comparative analytical descriptive approach. Studying and analyzing the crime of financing terrorism and 

money laundering in the light of the Egyptian positive legislation, with an indication of the jurisprudential trends on the same 

crime, the aspects of convergence and difference between the two crimes, and the means of control at the international and 
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national levels. Our study was divided into two sections, the first section dealt with the nature of the crime of financing 

terrorism and money laundering, while the second section dealt with means of response and control at the national level. 

KeyWords: terrorism, terrorist financing, money laundering, dirty money, supplying terrorism  

 مقدمـة:

كما أنها ، (21، صفحة 1002)نادر عبد العزيز شافي،  تشكل ألاموال عصب الاقتصاد الذي يعتبر عماد الحياة املعاصرة

الدولة، وأحد مقومات ألانظمة، على كافة ألاصعدة السياسية والاجتماعية السائدة في العالم،  ممارسات لجميع الغطاء

 وعلى سالمة الاقتصاد الوطني باعتباره عامل أساس ي في استقرار الدول واملجتمعات.

ة في كاف في ظل التقدم التقني والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي متشابكة وبعد أن أصبحت العالقات الدولية

امليادين، وعلى كافة ألاصعدة، وما ترتب عليه من تطوير آلالة والصناعة والاتصاالت، فأدى كل ذلك إلى بروز أنواع 

جديدة من الجرائم املستحدثة، باستخدام أساليب جديدة متطورة استعمل فيها املال كوسيلة، أو أداة تساهم بدورها 

مـوال.في ارتكاب الجريمة، وهو ما تجسد في جري
َ
 متي تمويل إلارهاب، وغسل ألا

وتندرج كال الجريمتين باعتبارهما ضمن الظواهر إلاجرامية التي أقلقت العالم في آلاونة ألاخيرة، ألنها من الجرائم التي 

 على انعكاساتها الاقتصادية الخطيرة، كما تزداد خطورتها بعد تفش ي وانتشار تلك الجرائم 
ً
ي فتهدد ألامن العالمي، فضال

عصر العوملة، وبخاصة بعد ازدياد تأثيرهم بصورة كبيرة نتاج املستحدثات التي يشهدها العالم، وما أفرزته التقنية 

 املستحدثة من تطورات تكنولوجية، باإلضافة إلى تطور وسائل املواصالت، والاتصاالت الحديثة التي يشهدها العالم.

 أوجه فيها اختلفت في التاريخ الدولي ومحورية فارقة نقطة 2000عام  سبتمبر من عشر الحادي أحداث كانت ولقد

 وغيرت الدولي، املجتمع وسالمة أمن تهديد في ساهمت أنها فبجانب العديد من املجاالت، صعيد الدولية على العالقات

 والعسكرية وإلاعالمية والسياسية املالمح الدولية، من الكثير
ً
 املتحدة الواليات وتوحش عدوانية، فقد برزت فيها أيضا

فيها  مبالغا إمكانيات له حشدت واسع، كما أنها بشكل إلارهاب على مركزة عاملية حرب حيث أعلنت الجريحة، ألامريكية

 (86، صفحة 1011)حامد ، 

أو تمويلها ظهرت عقب وقوع أحداث وعلى ذلك يمكن القول أن نقطة الانطالق تجاه التصدي لقمع الجرائم إلارهابية، 

حيث بدأت العديد من الجهات املصرفية في قيامها بالتتبع والتحفظ على العديد  2000الحادي عشر من سبتمبر عام 

من ألاصول، والودائع الخاصة ببعض املنظمات والهيئات املتصلة بالجماعات إلارهابية، أو التي لها عالقة باإلرهاب، أو 

بتمويل إلارهاب، بيد أنه كان يطلق على سبيل الخطأ على تلك إلاجراءات املتخذة أنها إجراءات تستهدف  تلك التي تقوم

مـوال، في حين أنها إجراءات ملواجهة جريمة تمويل إلارهاب
َ
 (18-13، الصفحات 1021) طلحه،  مكافحة غسل ألا

مـوال النقدية، والعينيةواملستقر عليه أن تمويل إلا 
َ
املعدات،  ) رهاب عملية تهدف إلى إمداد التنظيمات إلارهابية بكافة ألا

 أو غير مشروع 
ً
ألادوات( الالزمة لتنفيذ املخططات إلارهابية، يستوي في ذلك أن يكون مصدر تلك ألاموال مشروعا

   (22م ، صفحة 2002هـ، 0340)عرفه، 
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مما دفع املجتمع الدولي بكافة مؤسساته بضرورة تنسيق  وفي ظل تفش ي وانتشار جريمة تمويل إلارهاب وغسل ألاموال،

عليهم.،  العقاب إنزال وكذا ومحاكمتهم عليهم والقبض هذه الجرائم ومالحقتهم مرتكبي وتوحيد جهودها بهدف تعقب

املعاصرة، ومنها السياسات التشريعية في جمهورية مصر العربية وكذلك ساهمت التشريعات الوطنية في املجتمعات 

بوضع تنظيمات قانونية، إلى جانب دور املؤسسات ألامنية، وكذلك املؤسسات الرقابية التي تولت وضع تنظيم العديد 

ح وعليه أصب من التدابير وإلاجراءات الوقائية بهدف مواجهة ذات الجرائم، سعًيا نحو حماية الاقتصاد من العبث به،

التصدي ملواجهة جرائم غسل ألاموال، وتمويل إلارهاب بمثابة التحدي ألاكبر الذي تواجهه املجتمعات بتشريعاته 

 وتنظيماته املختلفة الوطنية والدولية .

 مشكلة الدراسة:

 ن ذات غسل ألاموال، وال سيما أ يمةوجر  تمويل إلارهاب، يمةاشكالية دراستنا املتعلقة بكل من جر  تتجلى

 في العديد من ألاحكام والقواعد ألاساسية  بعضها معالجرائم تشترك 

 أصبحت  والتكنولوجي، العلمي استفحال خطورة تلك الجرائم في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التقدم

رتباط الشديد التداخل والا  نقاط الحاجة إلى بيان أوجه التفرقة فيما بينهم على الرغم من الترابط ووجود العديد من

 العالقات في التشابك من نوع اللبس، واللغط، وذات الوضع قد يسبب حدوث آثار بينهمبينهم في بعض ألاحكام، مما 

  إلاجرامية. هذه ألافعال ارتكاب على القائمين بين

 مـوال، بالرغم من  إطالق
َ
العديد من التشريعات الوضعية وصف جريمة تمويل إلارهاب على جريمة غسل ألا

فيما بين الجريمتين. حيث أن الربط الكامل بين الجريمتين ال يتفق مع املنطق القانوني السليم  أن هناك اختالفات

 ويعتبر إشكالية قانونية تحتاج إلى معالجة قانونية.

العديد من إلاشكاليات القانونية، والتساؤالت الهامة، ألامر الذي دعي كل من الفقه  تلك الجرائم تثيروعليه فأصبحت  

والتشريعات الوضعية إلى زيادة الاجتهادات حول محاولة وضع إطار قانوني يتناول املعالجة القانونية لذات الجرائم في 

  .ظل ما تتناوله التشريعات املنظمة

 محاولة إلاجابة عن ألاسئلة التالية:كلة الدراسة الحالية في ولذا يمكن تحديد مش

 هل هناك وجه تفرقة وتمييز ما بين جريمة تمويل إلارهاب وغسل ألاموال؟ 

  وما مدي نجاحها على الصعيد الوطني؟ الجرائم؟هل تختلف أوجه مكافحة تلك 

 أهداف الدراسـة:

 تتمثل في:تسعي دراستنا إلى تحقيق العديد من ألاهداف التي 

بيان مفهوم جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألاموال على صعيد ألاحكام والقواعد التي تناولها التشريع  .0

 مصر العربية. في جمهوريةالوطني 
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محاولة فك التشابك والارتباط ما بين جريمتي تمويل إلارهاب وجريمة غسل ألاموال، عن طريق استعراض  .2

 ، ثم بيان وجه الاختالف بين الجريمتين.العالقة وثيقة الصلة بينهم

التطرق إلى سبل مكافحة كل من جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألاموال على الصعيد الوطني في  .4

 الجريمة.جمهورية مصر العربية ومدي نجاعة تلك التدابير وإلاجراءات في التصدي لتلك 

 أهمية الدراسـة:

ية باألهمية القانون: وهو ما يتعلق املحور ألاول رتكازها على محورين أساسيين؛ تستمد الدراسة الحالية أهميتها من ا

الكبيرة املتعلقة بموضوع دراستنا، ويرجع ذلك إلى خطورة  تلك الجرائم، وال سيما أن أساليب ارتكاب تلك الجرائم 

اء تتبعها واكتشافها، أو القضوتنظيم عملياتها، والتخطيط لها يتم خفاء وبسرية مما توجد صعوبات جمة تحول دون 

على تأثيراتها بسهولة مثل غيرها من الجرائم التقليدية ألاخرى، عالوة على التأثير  الخطير لذات الجرائم ألنها تهدد أمن 

 .وسالمة املجتمعات الوطنية  والدولية، بتأثيراتها السلبية من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و ألامنية

يتجلى ألن ذات املوضوع يحتل قيمة كبيرة على أرض الواقع العملي والتطبيقي، ألنه أحد محاور  املحور الثانيي حين ف 

اهتمام التشريعات الوطنية وأجهزة العدالة الجنائية وألامنية في الوقت الحالي، كما يزداد أهميته لدي الحكومات 

ليمية أو دولية، بهدف صد تيار جرائم قمع تمويل إلارهاب، وجرائم والدول وألاجهزة املعنية سواء كانت محلية أو إق

غسل ألاموال،  وبخاصة أن استخدام تلك ألاموال قد تأخذ منحي عابر لحدود الدول والقارات، وقد تخترق الاقتصاديات 

ية ذات طبيعة الوطنية والعاملية، ولذلك تحاول التشريعات جاهدة، نحو إيجاد ُسبل ووسائل واساليب عملية، وعلم

تكنولوجية بهدف تحجيم آلاثار الخطيرة لذات الجرائم، والعمل على القضاء عليها بهدف تحقيق ألامن والاستقرار 

 الاقتصادي على املستوى املحلى . 

 منهج الدراسة: 

 الن ؛الوصفي املنهجعلى  بحثنا مشكلة معالجة في العلمية؛ حيث استخدمنا املناهج لقد اتبعنا في دراستنا العديد من

من كافة ابعادها، في ضوء التشريعات الوضعية الوطنية والدولية، وما تناولته  الظاهرة ويصف يكشف املنهج هذا

نتائجها بدراسة وتحليل جريمة تمويل إلارهاب  تحليل الذى يحاول  املنهج التحليلي؛كما سلكنا  ،الفقهية الاتجاهات

صري، مع بيان موقف الفقه القانوني حول ذات الجريمة، و أوجه التالقي وغسل ألاموال في ضوء التشريع الوضعي امل

 والاختالف بين الجريمتين.
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 املبحث ألاول 

 ماهية جريمة تمويل إلارهاب في التشريع املصري 

 تمهيد وتقسيم: 

مـوال من الجرائم تعد كل من جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل
َ
 يحول  الاقتصاديات؛ مما على تؤثر الخطيرة والتي ألا

 للمجتمعات، ويزداد تأثير تلك الجرائم نتيجة ما والثقافية والسياسية والاقتصادية التنمية الاجتماعية تحقيق دون 

 , Chatain , McDowell )قانونية  غير بأعمال مقترنة الحدود الوطنية سواء كانت عبر الاقتصادية العوملة صاحبته

Mousset, & van , 2009, p. xi) . 

ولقد ظهر مصطلح تمويل إلارهاب في مفردات القانون الجنائي والدولي في العصر الحديث، حيث كان التجريم واملكافحة 

ينصبان على إلارهاب كجريمة، ولم يتم الالتفات إلى مكافحة تمويل الجماعات إلارهابية  عن طريق شل اقتصاديات 

إلارهابيين وتجميد أموالها، وتجفيف منابعها ، وتجريم من يمولها بشكل واضح إال بعد صدور الاتفاقية الدولية املتعلقة 

، فكانت تلك الاتفاقية نقطة الانطالق نحو (43، صفحة 2002) العفيف، سنة م 0222لعام  CFTبقمع  تمويل إلارهاب

 تمويل إلارهاب والتصدي لها .مكافحة 

وترتيًبا على ما تقدم فأن نجاح إلاجراءات والتدابير املتعلقة بالتصدي لجرائم تمويل العمليات إلارهابية، قد تزامن مع 

مكافحة الجرائم إلارهابية على نطاق واسع وبصفة عامة، وعليه فإن إلاجراءات والتدابير  املتعلقة بالتصدي العالمي 

لها أهميتها،  وبخاصة بعد الاعتراف بأن التمويل بمثابة شريان الحياة بالنسبة   GWOTى الجرائم إلارهابيةبالحرب عل

 )للجماعات إلارهابية، ويقتض ي لذلك ابتكار منهجية من أجل تعقب وتتبع  وإنهاء كافة مصادر تمويل تلك ألاموال 

Chatain , McDowell , Mousset, & van , 2009, p. 2) . والعمل على تجفيف منابعه ومصادره ، 

ن أإال  ومن ناحية أخري بالرغم من تالقي جريمة غسل ألاموال مع جريمة تمويل إلارهاب في بعض ألاحكام والقواعد،

 غيرها.لكل جريمة ذاتية مستقلة واستقاللية تمتاز بها عن 

 تقسيم دراستنا على مطلبين على النحو التالي: ارتأيناوعلى ذلك 

 املطلب ألاول: تعريف جريمة تمويل إلارهاب وغسل ألاموال في ضوء التشريع املصري.

 عالقة جريمة التمويل بجريمة غسل ألاموال املطلب الثاني:
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 املطلب ألاول 

 تعريف جريمة تمويل إلارهاب وغسل ألاموال في ضوء التشريع املصري 

 د وتقسيم: تمهي

تناول املشرع املصري مفهوم جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألاموال، كما تطرقت العديد من اجتهادات الفقه 

 القانوني إلى تعريف تلك الجرائم، وهو ما سوف يتم سرده واستعراضه على فرعين على الوجه التالي: 

 الفرع ألاول 

 صري تعريف جريمة تمويل إلارهاب في القانون امل

  يضع لم املصري  املشرع
ً
 مكافحة بشأن 2002 لسنة 00  رقم الصادر بالقانون  في القانون  إلارهاب لجريمة تمويل تعريفا

 رقم القانون  في ألاموال املصري، بالرغم من تعديل ذات القانون العديد من املرات ،بيد أن املشرع املصري نص غسل

ضاف أن في املادة الرابعة منه على غسل ألاموال مكافحة قانون  أحكام بعض بتعديل الصادر 2000  لسنة 000
ُ
 عبارة "ت

(مـن قـانون مكافحـة غـسل ألامـوال  4الـواردة فـى الفقـرة ألاولـى مـن املـادة )  ألاموال" "غسل عبارة بعد إلارهاب" "تمويل

بــ "ـيف إليهـا بمقتـض ى هـذا التعـديل اختـصاصها املـشار إليـه "... ، وهـذه الفقـرة خاصـة بوحـدة غـسل ألامـوال، حيـث أض

 بمكافحـة تمويـل إلارهـاب"، كمـا أن املـواد املـستبدلة واملـضافة بمقتـض ى هـذا القـرار بقــانون قــد قرنــت "تمويــل إلارهــاب"

 (01، صفحة ٠٢٠٢) عطا ، بـ تمويل إلارهاب" ""بغــسل ألامــوال"، دون أن تــورد تعريفــا للمقــصود 

 إلارهابية الكيانات قوائم تنظيم شأن في ٠٢٢٢ لسنة ٨ رقم بالقانون  العربية مصر جمهورية رئيس بصدور قرار ولكن

،حيث تطرق املشرع هـ(٢٣٤١ -م٠٢٢٢/ 2/ ٢٧بتاريخ  40مكرر )ز( لسنة  ٧)الجريدة الرسمية،نشر في العدد وإلارهابيين 

 ذخائر أو أو أسلحة أو أموال توفير أو نقل أو إمداد أو حيازة أو تلقى أو "جمع بأنه تعريف التمويل املصري إلى وضع 

كانت، وذلك  وسيلة وبأية مباشر، غير أو مباشر غيرها بشكل أو مواد أو معلومات أو بيانات أو آالت أو مهمات أو مفرقعات

ستخدم بأنها العلم أو إرهابية جريمة أية ارتكاب في بعضها أو كلها استخدامها، بقصد
ُ
 آمن مالذ بتوفير ذلك، أو في ست

( من قانون تنظيم قوائم الكيانات إلارهابية 0)املادة )ذكرها"  املتقدم الطرق  من بأي بتمويله يقوم ملن أو أكثر، أو إلرهابي

 . وإلارهابيين(

ها اتجاه في الفقه إلى تعريفها بأن فلقد ذهبحول مفهوم جريمة تمويل إلارهاب،  ةتجاهات الفقهيأما بخصوص منهج الا

مـوال توفير في املباشرة، غير أو املباشرة املشاركة أو جهود، أو أو موارد إمكانات من مقامه يقوم ما أو املال بذل" هي 
َ
 ألا

 أو تمويل أو تسهيل تغطية أو أو مشروعة، غير أو مشروعة بطريقة الجمع أو والتبرع بالعطاء سواء أو العينية، النقدية

مـوال، هذه توصيل، أو تحويل أو نقل أو استثمار
َ
) الشهراني، إرهابية  عمليات أو منظمات أو إرهابيين بهدف  تمويل ألا

 (241، صفحة 2002
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يقدم إلى ألافراد أو املنظمات إلارهابية  –في مختلف صوره وأشكاله –كما يراد بجرائم التمويل: "أي دعم مالي أو مادي 

أو التي تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية وقد يأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة كالجمعيات الخيرية مثال أو مصادر 

 (24م ، صفحة 2002هـ، 0340)عرفه، أخري غير مشروعة مثل تجارة املخدرات" 

ويعرفها البعض بأنها " أخذ املال أو ما يقوم مقامه من إمكانات أو موارد أو جهود أو املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في توفير كافة ألاموال النقدية أو ألاموال العينية، سواء بالعطاء والتبرع أو الجمع سواء تحقق بطريقة مشروعة أو غير 

يل أو استثمار أو نقل أو تحويل أو توصيل هذه ألاموال بهدف تمويل إلارهابيين أو مشروعة أو تغطية أو تسهيل أو تمو 

 .(402م، صفحة 2000) بجبوج، املنظمات أو العمليات إلارهابية إلاجرامية " 

أو الشروع فيه سواء بصورة ونري من جانبنا أن جريمة تمويل إلارهاب تعرف بأنها هي قيام الشخص بعمل عن قصد 

ارتكاب  ستخدامها فياألاموال أو توفيرها أو جمعها أو استثمارها أو نقلها بقصد  على تمويلمباشرة، أو غير مباشرة، يقوم 

 بواسطة أحد ألافراد أو التنظيمات إلارهابية.  مشروع إرهابي

 الفرع الثاني

 تعريف املشرع املصري لجريمة غسل ألاموال

)الجريدة الرسمية ، العدد  ألاموال غسل مكافحة بشأن الصادر 2002 لسنة  00رقم  التشريع املصري في القانون يعرف 

 أو حيازتها أو أموال اكتساب على ينطوي  سلوك ،جريمة غسل ألاموال بأنها هي " كل (2002مايو  22)مكرر( في  20

 قيمتها في التالعب أو تحويلها أو نقلها أو استثمارها أو ضمانها إيداعها أو أو استبدالها أو حفظها أو إدارتها أو فيها التصرف

 القصد كان متى بذلك، العلم مع القانون  هذا ( من2) في املادة عليها املنصوص الجرائم من جريمة من ُمتحصلة كانت إذا

 أو حقيقته تغيير أو فيه الحق صاحب أو صاحبه مكانه أو أو مصدره أو طبيعته تمويه أو املال إخفاء السلوك هذا من

/ب، قانون 0)املادة  املال" منها الجريمة املتحصل ارتكب من شخص إلى التوصل عرقلة أو ذلك، اكتشاف دون  الحيلولة

  (2002لسنة  00مكافحة غسل ألاموال رقم 

أنه تبنى ألاسلوب الحصري في النص على أنـواع الجرائم التي تعد مصدرا للمال ويتضح على منهج املشرع املصري إلى 

العديد من الجرائم على –قبل التعديل  –غير املشروع، حيث تناولت املادة الثانية من ذات القانون سالفة البيان 

نقل جـرائم زراعـة وتصنيع و سـبيل الحصر والتحديد ال يقبل القياس عليها والتوسع في تفسـيرها، وهـي تتمثل في : "

النباتات والجواهر واملواد املخدرة وجلبها وتصديرها والاتجـار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجـرائم اختطـاف 

وسـائل النقـل واحتجاز ألاشخاص، وجرائم إلارهاب وجرائم تمويل إلارهاب املنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي 

، وجرائم استيراد ألاسـلحة والـذخائر واملفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم املنصوص رون آخقان

عليهـا في ألابواب ألاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر مـن الكتاب الثاني من قانون العقوبات، 

مانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء ألاشياء املسروقة أو وجرائم سرقة ألاموال، وجـرائم النصب وخيانة ألا 

، وجرائم الاعتداء ٢٨٨٨لسنة  ٢٣١املتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقي ألاموال باملخالفة ألحكام القـانون رقم 
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واد ئم البيئية املتعلقة بـاملعلى حقوق امللكية الفكرية، وجـرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على آلاثار، والجرا

والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركـي، وجـرائم التعامل في النقد ألاجنبي باملخالفة للقواعد 

من قانون سوق رأس املال الصادر  ١٣املقررة قانوًنا، وجرائم الكسب غيـر املشروع، والجرائم املنصوص عليها في املادة 

، والجرائم املنظمة التي يشار إليهـا فـي الاتفاقيات الدولية والبروتوكوالت امللحقة بها التي ٢٨٨٠لسنة  ٨٢قانون رقم بال

ا فيها واملعاقب عليها في القانون املصري، وذلك كله سواء وقعت جريمـة غسل ألاموال 
ً
تكون جمهورية مصر العربية طرف

 ارج، متى كانت معاقبا عليها في كال القانونين املصري وألاجنبي".أو الجرائم املذكورة في الداخل أو الخ

 على ما تقدم ذكره فأن املشرع
ً
 ُمتحصلة يشترط أن تكون  ألاموال، غسل وصف جريمة ذهب إلى أن تحقق املصري  وترتيبا

 أضاف حيث ألاموال، غسل في صور  توسع ذلك وبعد الحصر والتحديد، سبيل حددها املشرع على يالت تلك الجرائم من

 التقنيات ظل في خاصة ألاموال غسل صور وأنماط في التوسع العديد من الصور والجرائم ألاخرى، ويؤيد اتجاه فقهي ذات

  تجد والتي الحديثة، التكنولوجية
ً
 خصبا

ً
 ومتشابكة ومتنوعة عديدة عمليات عقد خالل من ألاموال مصدر إلخفاء مجاال

)شعراوي، أثر مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب في تعزيز نزاهة سوق ألاموال  هذه مصدر تحديد خاللها من يصعب

 .(2020ألاوراق املالية ومصداقيتها دراسة ُمقارنة بين القانونيين املصري والكويتي، 

وعلى صعيد الفقه القانوني بجانب الاختالف حول مصطلح غسل ألاموال فقد يطلق عليها تنظيف ألاموال  أو تبييضها 

مـوال على الصعيد الفقه القانوني، حيث 
َ
أو تطهيرها أو تنقيحها، فقد تعددت التعاريف التي تناولت جريمة غسل ألا

د من العمليات الاقتصادية واملالية املركبة التي تهدف إلى إعطاء يرى البعض أن جريمة غسل ألاموال :" عملية أو العدي

مـوال، 
َ
صفة املشروعية من حيث الظاهر ألموال متحصلة من أنشطة إجرامية وذلك بإخفاء املصدر إلاجرامي لهذه ألا

بيش ، مما يتيح للجناة الانتفاع بها وإدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي واملالي القانوني 
ُ
وما  1م.، صفحة 2000) ك

" مجموعة العمليات املتداخلة واملتّعددة واملعقدة إلخفاء مصدر ألاموال غير املشروعة  بأنها:. كما أنها تعرف بعدها(

) صبح، وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية لتبدو أو تظهر هذه ألاموال في صورة أموال ناتجة عن مصدر مشروع 

 . (20م، صفحة 2002

عمليات املالية املتداخلة إلخفاء املصدر غير املشروع لألموال )القذرة( وإظهارها في صورة أموال كما يراد بها: "مجموعة ال

متحصلة من مصدر مشروع، أو إلاسهام في توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد املباشر أو غير املباشر لجناية أو جنحة " 

 .(2، صفحة  2004) قشقوش، 

وهناك اتجاه فقهي يعتنق املفهوم الضيق يقصر مفهوم غسل ألاموال على ألاموال غير املشروعة املتأتية من جرائم 

مثل جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية، وسار على ذات النهج اتفاقية ألامم املتحدة  -على سبيل الحصر -محددة 

غسل ألاموال  والتي جرمت م(، 0200العقلية املسماة )اتفاقية فينا ملكافحة الاتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات 

الناتج من تجارة املخدرات، متى كانت هذه ألاعمال تنطوي على تحويل لألموال أو نقل لها مع العلم بأنها مستمدة من 

 .(224، صفحة 2000) املريشد، أية جريمة من جرائم املخدرات 
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" العملية  هي الجريمة بأنهاوفي ذات الصدد ذهبت بعض التقارير الدولية إلى اعتناق ذات املفهوم الضيق بتعريف تلك 

التي يلجأ إليها القائمون على الاتجار غير املشروع باملخدرات إلخفاء وجود دخل أو إلخفاء مصدره غير املشروع أو 

 عن تمويه ذلك الدخل لجعله وكأنه يبدو دخل مشروع"
ً
)تقرير حول  الاستخدام الدخل في وجه غير مشروع فضال

 
َ
رات العقلية، يناير عمليات غسيل ألا ِّ

ّ
 .(0222مـوال املتأتية من الاتجار غير املشروع باملخدرات واملؤث

 باملخدرات الاتجار املتصلة بجرائم ألاموال ومن جانبنا ننتقد الاتجاهات الضيقة ألنها تحصر جريمة غسل ألاموال على

السرقة والاختطاف والتزوير، وبخاصة في ظل خطورة تلك  مثل ألاخرى  الجرائم تجاهل غيرها من أو املؤثرات العقلية مع

 الجرائم وتأثيرها على املجتمعات الدولية والوطنية.

كما يتضح على مسلك ذات التعاريف إلى جانب اختالف منهج الفقه القانوني، والتشريعات الوضعية ما بين اعتناق 

ر التعاريف مفاده هو محاولة إضفاء الشرعية القانونية املعيار الواسع أو الضيق، بيد إن هناك قاسم مشترك يجمع سائ

 على املال بالرغم من أنه تحقق بصورة غير مشروعة.    

ستهدف ت واملتداخلة التيوعليه يمكن تعريف جريمة غسل ألاموال بأنها هي؛ مجموعة من العمليات املالية املتتابعة، 

في صورة أموال متحصلة من مصدر  املشروع، وإظهارهغير القيام بعمل أو الشروع فيه بهدف إخفاء مصدر املال 

 مشروع.

 املطلب الثاني

 عالقة جريمة التمويل بجريمة غسل ألاموال

 تمهيد وتقسيم: 

توجد عالقة وثيقة الصلة ما بين جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألاموال، حيث ساهمت التطورات الحديثة التي 

ضوء املستجدات التي تشاهدها املجتمعات إلى جعل الجرائم إلارهابية منه أسلوبا ذات  شهدتها الجرائم إلارهابية في

 تنجم عن أعمال يطبيعة منظمة، تسعي إلى تحقيق أهداف محددة عبر التنظيمات إلاجرامية الدولية، فالخطورة الت

منابعها  أهم تعتبر التي ألاموال لغس عمليات من لإلرهابيين املشروع إلاجرامي تمول  التي ألاموال على تتوقف إلارهاب

 .الرئيسية

في حين أن هناك آراء تخالف الاتجاه السابق ترى وجود تفرقة، وتمييز ما بين جريمة غسل ألاموال باعتبارها أحد أنماط 

 الجريمة املنظمة، وجريمة تمويل إلارهاب، حيث أن لكل جريمة ذاتية واستقاللية خاصة بها تميزها عن غيرها.  
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 الفرع ألاول 

مـوال
َ
 ألاحكام والقواعد املشتركة بين جريمتي تمويل إلارهاب وغسل ألا

مـوال في العديد من ألاحكام والقواعد، حيث أن هناك رابطة وثيقة 
َ
تتشابه بعض أحكام جريمة تمويل إلارهاب وغسل ألا

في أحكام وقواعد متعددة، وتتمثل نقاط التالقي فيما بينهم في العديد من الوجوه نستعرضها  الصلة بين كال الجريمتين

  -على النحو التالي:

 املال محل الجريمتين:-1

أن القاسم املشترك بين الجريمتين يتمثل في املال املستخدم في كلتا الجريمتين، فاملال يعتبر أحد الوسائل وألادوات 

م استخدامها مخالفة في ذلك ملا تضمنته أحكام القانون، بما يعني أن أوجه التشابه يدور حول الغير مشروعة التي يت

 ستخداماته تتم بصورة غير مشروعة وأداة نحو الفعل إلاجرامي.  امحل الجريمتين باعتبار أن املال و 

 توفره ملا نظرا الجرائم؛ ارتكاب استغالل الجماعات إلارهابية واملنظمات إلاجرامية التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها في

 من سرعة ومرونة. ألاهداف في تحقيق وفعالية الكفاءة التقنيات الحديثة من

  املشفرة لاوبظهور العديد من املفردات التقنية والتكنولوجية املبتكرة أسفر عن ذلك ظهور ألامو 

بما تمتلكه من  سمات   blockchain تقنيات بهدف نقل بسرعة حول العالم، كما ساهمت bitcoin الافتراضية  والعمالت

سريعة التطور لقدرتها الكبيرة على تغيير املشهد املالي بشكل جذري مما ازداد من  سرعتها وانتشارها العالمي إلى جانب 

 .(Virtual Assets)بهدف الهروب من رقابة السلطات –إخفاء الهوية  -قدرتها على 

 :تشابه بعض خصائ: وسمات الجريمتين -2

يمتاز الجريمتين بسمه وخاصية التستر خفية نحو املشروع إلاجرامي، فيتم الاعتماد على تنظيمات سرية معقدة، تضفي 

نوع من الرهبة والسرية على العمليات إلاجرامية التي تقوم بممارستها، كما أن كال الجريمتين لها طبيعتها العابرة للحدود 

 .فقد يمتد مشروعها إلاجرامي خارج حدود الدولة .(22، صفحة 2001) الطاهري، 

كما تتالقي كال الجريمتين بالنسبة إلى طرق وأساليب التخطيط والتنظيم وإلاخفاء، فتتشابه طرق إلارهابيين ووسطائهم 

مـوال وإخفائها مع الوسائل التي يستخدمها الكثير من املنظمات إلاجرامية في غسل أموالهم القذرة 
َ
طلحه،  )في غسل ألا

 .(222حة ، صف2002

 القطاع املصرفي طرف مشترك في الجريمتين:-3

مـوال وتمويل إلارهاب أن كال منهما يستخدمان القطاع املصرفي 
َ
تتمثل أوجه التالقي، والاشتراك بين جريمة غسل ألا

 كقناة املصرفي القطاع كلتا الجريمتين تستخدم معينة، حيث غاية تحقيق أجل كوعاء ملمارسة نشاطهما إلاجرامي من

مـوال لنقل
َ
 باالقتصاد الضار تأثيرهما في الجريمتان تشترك كال كما.  بينهما الغاية النهائية اختالف مع أخرى  إلى جهة من ألا
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، وعلى الصعيد الدولي على حد سواء وعلى كافة املستويات (300م، صفحة 2000 -هـ0322) عواجه،  الوطني

  .الاجتماعية، وألامنية ، والسياسية...الخ 

 إلاجرامية:   تمويه العوائد خاللها من يتم التي إلاجراءات التشابه في-4

 يتم إلاجرامية والتي ألانشطة تمويه عوائد خاللها من يتم التي إلاجراءات في ألاموال غسل مع إلارهاب تمويل جريمة تتشابه

 تقوم الجماعات التي أو لألفراد ألاموال توفير يتم حيث املشروع، غير الحقيقي، ومنشئها مصدرها خاللها إخفاء من

 .(40، صفحة 2020) السيد ه.، يشاركون فيها  لها أو يخططون  أو إلارهاب يساندون  ملن أو إرهابية بعمليات

مـوال 
َ
تداخل ى إلوساهم تشابه الوسائل والطرق وإلاجراءات املستعملة بالنسبة لجريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألا

 وتشابك الجريمتين بالرغم من استقاللية كل جريمة عن غيرها. 

 التشابه بين وسائل وأساليب املكافحة:-5

 من الارتباط الشديد 
ً
مـوال وتمويل إلارهاب،انطالقا

َ
ريعات حيث أن التش فيما بين الجريمتين فهناك عالقة بين غسل ألا

مـوال على صعيد املجتمع الدولي، وال سيما الحديثة منها قد خصصت أحكامها 
َ
وألانظمة التي تتعلق بمكافحة غسل ألا

ألامر الذى أضفي على جريمة التمويل ملعالجة هذين النوعين من الجرائم بقواعد قانونية خاصة تكاد تكون موحدة، 

مـوال 
َ
 .(422م، صفحة 2002)الشافعي ه.، وصف جريمة غسل ألا

وفي ذات الصدد تتالقي التدابير املتخذة ملكافحة جرائم تمويل إلارهاب بموجب اتفاقية شبيهة بتلك التدابير املتخذة 

مـوال، ومن بينها إلزام املؤسسات املالية بالتحقق من هوية العمالء املعتادين، والعابرين، وكذلك ملكافحة جرائم غسل 
َ
ألا

جهولي حسابات لعمالء م يالاهتمام باملعامالت غير العادية أو املشبوهة، والتبليغ عنها، وكذلك وضع أنظمة تحظر فتح أ

 .(320م، صفحة 2000 -هـ0322) عواجه، الهوية والتحقق من هوية املالكين الحقيقين 

 الفرع الثاني

 إلارهاب جريمة تمويلاختالف جريمة غسل ألاموال عن 

مـوال وجريمة جريمة غسلنشير إلى أهم نقاط الاختالف ما بين 
َ
 -تمويل إلارهاب وذلك على النحو التالي:  ألا

مـوال-1
َ
 الجريمتين:  في املستخدمة اختالف مصدر ألا

وحتي يكتب النجاح لجريمة غسل ألاموال فأنها تمر  املال محل جريمة غسل ألاموال هو مال مصدره غير مشروع،

، كما تمتاز تلك الجريمة بالعديد من السمات منها؛ أنها ترتكب خفاء (042، صفحة 2020) عطاهلل، بمراحل متعددة 

وسرية، عالوة على الاعتماد على مصادر تلك ألاموال في ارتكاب املشروع إلاجرامي الخطير، حيث تتولي املنظمات إلاجرامية 

عمليات غسل ألاموال )تبيض ألاموال( التي تتأتي نتيجة املتاجرة باملخدرات، والاختالسات، والرشاوي،  القيام بجمع

 مرتكبي لك من مصادر  ومنابع ألاموال الناتجة عن ألاعمال غير املشروعة، ألنوجرائم الفساد إلاداري والسياس ي، وغير ذ



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 279 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

، 2020) السيد ه.،  املصارف في املشروعة غير مكاسبهم يودعوا أن تمكنهم مالية قنوات إليجاد يسعون  املنظمة الجريمة

ل يتم الحصول عليها وبخاصة في الدول ذات الخلل في أنظمة املعلومات في ، فأصبحت جرائم هذه ألاموا(2صفحة 

 .البنوك التي تقدم تسهيالت في معامالتها املصرفية

بينما املال املستخدم في جريمة تمويل إلارهاب قد يكون مصدره مشروع، وقد يكون مصدره غير مشروع، كما يستوي  

....الخ، وتقوم الجريمة كذلك سواء من قبل الشخص  ألادوات-املؤن –كذلك أن يكون ذات املال نقدي، أو عيني )أسلحة 

 الطبيعي أو الاعتباري  .

 فتح في املعتاد املجري  تسلكحيث  الشديدة، تتسم بالبساطة إلارهاب تمويل عمليات ظمبأن مع كما يذهب بعض الفقه

مـوال. وتحويل نقل أو ،الحسابات املصرفية
َ
مـوال تلك تكون قيمة ما وغالًبا ألا

َ
 الجرائم معظم ألن نظًرا وذلك متواضعة ألا

والاقتصاد  املجتمع على الخطير  ووقعها العمليات تلك فتأثير ذلك ومع املادية، الناحية من مبالغ ضخمة تتكلف ال إلارهابية

 .(42-44، الصفحات 2002) طلحه، 

  :الجريمتين ارتكاب إلى اختالف الدافع -2

مـوال غسل جريمة تفترض
َ
مـوال هي جريمة وجود ألا

َ
تحقيق الكسب  سابقة، كما يكون الدافع إلى ارتكاب جريمة غسل ألا

مـوال محل الجريمة وإخفاء معالم الجريمة.
َ
بينما الدافع الرتكاب جريمة التمويل هو  املادي وإضفاء املشروعية على ألا

السعي نحو توفير إلامكانيات التي تسهل لإلرهابيين ارتكاب املشروع  إلارهابي بقصد تحقيق أهدافها، بما يعني أن الغرض 

م،  2004هـ، 0322) عيد م.، ريمة بينما الغرض من الغسل هو إخفاء معالم الجريمة ألاولى من التمويل هو ارتكاب ج

 .  (200-200الصفحات 

 اختالف أهداف  مكافحة  الجريمتين: -3

مـوال هو القضاء على الحافز املادي من وراء ارتكاب الجريمة بهدف القضاء على  املبتغىالهدف 
َ
من مكافحة غسل ألا

مـوال،  والعمل على تضييق الخناق عليها، 
َ
مـوال ذاتها، ويتحقق ذلك عن طريق تعقب مصدر تلك ألا

َ
أنشطة تبيض ألا

ة هي قطع شرايين الحياة عنه ) أي املال(، بهدف مصادرتها، في حين أن الغاية من مكافحة تمويل العمليات إلا  رهابيَّ

هنا  ه، ومن ثم فإن الغاية املبتغا -أو الحد منها–والعمل على تجفيف منابعه، وذلك بهدف تقليص ألانشطة إلاجرامية 

م، 2000 -هـ0322) عواجه، مباشرة، لتحقق هدف عملي مقتضاه منع ارتكاب الجرائم إلارهابية والتصدي ملكافحتها 

مـوال بهدف غسل مكافحة من غير مباشر .مما يعني  يكون الهدف(304صفحة 
َ
) طلحه، املادي  حافزها القضاء على ألا

 . (40-41، الصفحات 2002
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 املبحث الثاني

 ظل أحكام التشريع املصري  واملكافحة فيسياسات التصدي 

 تمهيد وتقسيم: 

حيث أولت الصكوك واملواثيق الدولية،  تعددت آليات مكافحة جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألاموال،

 واسع بالتصدي لذات الجرائم  سواء على الصعيد التشريعي، بجانب العمل على تطوير 
ً
والتشريعات الوطنية اهتماما

املختصة ملواجهتها، بالرغم من إن العناصر إلارهابية والجماعات املنظمة قاموا بتطوير ألاساليب ألاجهزة التنفيذية 

إلاجرامية، عالوة على أنهم طوعوا آليات العصر الحديث من تقنية، وتكنولوجيا، واتصاالت، وأسلحة، ووسائل خداع 

  (223، صفحة 2000) العيسوي، عالية الجودة لتحقيق ألاهداف التي يسعون من أجلها 

كما اهتم املشرع املصري بمواكبة السياسة الجنائية الدولية الراميـة إلي مواجهة ظاهرة تمويل إلارهاب/ وجريمة غسل 

)   بع عبر الوطنيألاموال إيماًنا بخطورة تلك الجرائم وتأثيرها بحسـبانها مـن الصـور إلاجرامية املستحدثة ذات الطا

 وما بعدها ( 4، صفحة  2004قشقوش، 

ولتأكيد أهمية الجهود الدولية والوطنية فقد أشار مجلس ألامن في قراره على ضرورة تحسين تنسيق الجهود على كل 

 املحلي، والوطني، وإلاقليمي، ودون إلاقليمي والدولي بهدف التصدي لهذا التحدي، وفقا للقانون الدولي،..." من الصعيد

 S/RES/2462 (2019))قرار مجلس ألامن ، الوثيقة) 

وسائل التصدي واملكافحة على الصعيد الوطني في ظل أحكام التشريع املصري تناول دراستنا  ىوبناء على ذلك سوف نتول

 على مطلبين على الوجه التالي:

 .املطلب ألاول: الاستراتيجيات التشريعية للمواجهة

 .املطلب الثاني: تعدد آليات وسبل املكافحة والتعاون  على الصعيد الوطني .

 املطلب ألاول 

 الاستراتيجيات التشريعية للمواجهة

 تمهيد وتقسيم: 

اهتمت التشريعات الوطنية في النصف الثاني من القرن العشرين امليالدي بمكافحة جرائم غسل ألاموال وتمويل إلارهاب 

فأصدرت دول عديدة قوانين خاصة تتولي تجريم ومكافحة تلك الجرائم، وهو ما سار عليه املشرع املصري الذى قام 

املتعلق بجريمة غسل ألاموال، وجريمة تمويل إلارهاب  يبإصدار العديد من التشريعات الخاصة، بوضع إلاطار القانون

 وبخاصة أن التشريعات بمثابة خط الدفاع ألاول ملواجهة الجرائم والتصدي لخطورتها . والتصدي ملكافحتهم، 
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خطته بأن سلك املشرع املصري العديد من إلاجراءات وعلى صعيد ما تطرق اليه التشريع املصري، فقد عدل عن 

مـوال؛ حيث أفرد املشرع املصري العديد من 
َ
التشريعية بهدف مكافحة جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألا

مـوال.
َ
 التشريعات القانونية الخاصة التي تتضمن نصوص تتولي تجريم تمويل إلارهاب/وغسل ألا

يل إلارهاب فقد صدر قـانون مكافحـة الجـرائم إلارهابيـة بموجب قرار رئيس الجمهوريـة فعلى صعيد مواجهة جرائم تمو 

هـ، ٢٣٤١شوال سنة  ٤٢مكرر، السنة الثامنة والخمسون،  24)الجريدة الرسمية ، العدد  ٠٢٢٢لـسنة ) ٨٣رقـم )

 .(٠٢٢٢أغسطس سنة  ٢٢املوافق 

مـوال بهدف رفع اسم مصر من قائمة الدول غير املتعاونة في  ىقانون خاص يتول أصدر املشرعكما أنه 
َ
مكافحة غسل ألا

مـوال، وال سيما أن مصر أدرجت عام 
َ
م في هذه القائمة، بسبب عدم وجود قانون خاص لديها 0220محاربة غسل ألا

مـوال وتموي
َ
 ل إلارهاب. يحارب هذه الجريمة، وملواجهة النقص التشريعي ملحاربة غسل ألا

سيم دراستنا على تق ارتأينافقد الجرائم، ولتناول الاستراتيجيات التشريعية التي تطرق اليها املشرع املصري ملواجهة ذات 

 الوجه التالي:

 الفرع ألاول 

 السياسات التشريعية املتعلقة بمكافحة جرائم تمويل إلارهاب وجريمة غسل ألاموال

تلك الجرائم الاقتصادي والسياس ي وألامني، فذات  ألاموال، وتأثير بالنظر لخطورة جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل 

"تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره  ألامر دفع املشرع املصري أن يتولي وضع إطار دستوري بالنص على أنه

للوطن واملواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج  عتباره تهديًدااوأشكاله، وتعقب مصادر تمويله ب

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة إلارهاب والتعويض العادل عن ألاضرار الناجمة عنه  .زمنى محدد

 .( 2003( من الدستور املصري الصادر سنة 241)املادة )."وبسببه

لنسبة ملنهج التشريعات الوضعية في مصر تجاه تلك الجرائم فإن نقطة الانطالق التي ارتكزت عليها السياسات أما با

القانونية في التشريع املصري  تمثلت في وضع إطار قانوني تنظيمي  يتكفل بمواجهة ألاموال املتحصلة مـن العائـدات غير 

حة ظاهرة غسل ألاموال املتحصلة مـن العائـدات غير املشروعة املشروعة حيث كان التشريع املصري سباق تجاه مكاف

 ٢٨٤٧الصادر في عام  ٢٨قبل طرح جريمة غسل ألاموال على املسـتوى الـدولي، حيث نص قانون العقوبات املصري رقم 

أو جنحة مع  مكررا تجريم ألاشـياء املسـروقة أو متحصلة من جناية ٣٣في املادة  ٢٨٣٧لسنة  ١٤املعدل بالقانون رقـم 

 ١٠علمه بذلك، كما جرم  املشرع املصـري ألاموال الناتجة عن الكسب غير املشروع ومصادرتها، بموجب القانون رقم 

 . (0214يوليه  40)الجريدة الرسمية، بشأن املعاقبة على الكسب غير املشروع  ٢٨٧٢لسـنة 

التي طرأت على ألاوضاع العاملية، نتاجا للطفرات التقنية والتكنولوجية وفي ظل سرعة وسائل وفي ظل املستجدات 

الاتصاالت واملواصالت فإن ذات الوضع دفع املشرع إلى إفراد تشريعات قانونية خاصة تتضمن قواعد وأحكام وإجراءات 

ة بهدف السعي نحو مواجهة ذات خاصة تتعلق بالتجريم واملكافحة، حيث وضعت العديد من القوانين املتخصص

 20)الجريدة الرسمية ، العدد   ٠٢٢٠لـسنة  ٨٢بالقـانون رقـم  ي الجرائم منها؛  قانون مكافحـة غـسل ألامـوال املـصر 

)نشر في  م2020لسنة  01، كما عدل ذات القانون العديد من املرات حتي صدر القانون رقم (2002مايو  22)مكرر( في 

 .م (2020مارس سنة  00مكرر)ب( في  00الجريدة الرسمية العدد 
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بموجب قرار رئيس مجلس  2002لسنة  00رقم  ي كما صدرت الالئحة التنفيذية لقانون مكافحـة غـسل ألامـوال املـصر 

والتي تهدف إلى  2020( لسنة 341وكذلك القرار رقم )  2004يونيو  2، وذلك في 2004لسنة  240الوزراء الصادر برقم 

ر والقواعد وألاحكام التفسيرية والتفصيلية وفًقا ملا يتضمنه ذات القانون .
ُ
ط

ُ
 وضع العديد من ألا

)الجريدة ،بـشأن إصـدار قـانون مكافحـة الجـرائم إلارهابيـة  ٠٢٢٢لـسنة ) ٨٣كما صدر قرار رئيس الجمهوريـة رقـم )

،  (٠٢٢٢أغسطس سنة  ٢٢هـ، املوافق ٢٣٤١شوال سنة  ٤٢مكرر، السنة الثامنة والخمسون،  24الرسمية ، العدد 

مكرر،  24)الجريدة الرسمية ، العدد شأن تنظيم قوائم الكيانات إلارهابية وإلارهابيين  يف 2004لسنة  0و القانون رقم 

 ٠٢٢٨لسنة  ٠٠، والقانون رقم (٠٢٢٢أغسطس سنة  ٢٢هـ، املوافق ٢٣٤١شوال سنة  ٤٢الثامنة والخمسون،  السنة

)نشر في الجريدة أموال الجماعات إلارهابية وإلارهابيين  يبتنظيم إجراءات التحفظ والحصر وإلادارة والتصرف ف

، وكذلك م(٠٢٢٨أبريل سنة  ٠٢هـ، املوافق ٢٣٤٨شعبان سنة  ٢حادية والستون )مكرر(، السنة ال ٢١الرسمية، العدد 

 ٢٨)نشر في الجريدة الرسمية، العدد وتعديالته  بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر ٠٢٢٢لسنة  ١٣القانون رقم 

 .م( ٠٢٢٢مايو سنة  ٨هـ، املوافق  ٢٣٤٢جمادى ألاولى سنة  ٠٢)مكرر(، السنة الثالثة والخمسون 

وفي ظل تداول العمالت الافتراضية أو املشفرة عبر الشبكة العنكبوتية من خالل العديد من املنصات إلالكترونية 

إلاقليمية والدولية، حيث يتم الترويج لها أو الاتجار بها بشكل ملحوظ في آلاونة ألاخيرة، فقد كان لزاما على املشرع 

لتلك العمالت بسد النقص التشريعي، وتجريم كافة مظاهر تداول تلك العمالت أو الاتجار  بها  ىي أن يتصداملصر 

لسنة  023الصادر بالقانون رقم  -)قانون البنك املركزي املصري والجهاز املصرفي  والذى توج بإصدار تشريع خاص

 المنظمات اإلرهابية، والجماعات اإلجرامية المنظمة لتلك األموال .، وال سيما في ظل استغالل (2020

لسنة  003وبالنسبة للقرارات إلادارية التي ساهمت بدورها في التصدي لتلك الجرائم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 2002لسنة  032م الصادر بالقانون رق ياملتعلق بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل ألاهل 2020

 ، وتكفل ذات القانون بتنظيم ووضع ضوابط من(2020يناير  00)منشور في الجريدة الرسمية، العدد ألاول)مكرر( في 

شأنها تقرر عدم استغالل العمل ألاهلي في ممارسة ألانشطة إلارهابية، أو ألانشطة التي تشكل جريمة غسل أموال منها، 

نه يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها املالية ،الحق في تلقي ألاموال النقدية من داخل الجمهورية أ

من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفًقا ألحكام 

من الالئحة التنفيذية لقانون  30)راجع املادة اب وغسل ألاموالالقانون مع عدم إلاخالل بأحكام قوانين مكافحة إلاره

 تنظيم ممارسة العمل ألاهلى(

وكذلك املشرع في القانون سالف البيان الزم الوحدة املركزية للجمعيات والعمل ألاهلي والجهات التي تحتفظ ببيانات 

بإتاحتهــا للجهات املعنية وذلك ألغراض مكــافحة غســل ألاموال أو معلومات عن مؤسسات املجتمع ألاهلي 

، وغير ذلك من التدابير  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل ألاهلى( 012) املادة  إلارهاب وتمويل

 وإلاجراءات بهدف مواجهة تلك الجرائم والحد من خطورتها وتأثيرها .

 تعقيبنا على تلك التشريعات: 

:
ا

يتضح على تلك التشريعات التي تناولها املشرع املصري بالتنظيم إلى أنها تتضمن العديد من ألاحكام والقواعد  اوًل

وتمويله، ومواجهة خطورة جرائم غسل ألاموال، حيث تتناول تلك القوانين  إلارهاب الشاملة بهدف التصدي لجرائم 

جابهة القانونية لذات الجرائم، من الناحيتين املوضوعية وإلاجرائية ، كما تمتاز  املحاور والركائز ا
ُ
لالزمة املتعلقة بامل
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حمالت التصدي واملواجهة بأتباع إجراءات وتدابير ناجزة وعقوبات رادعة،  ويكمن سبب نجاح  سبل التصدي واملجابهة 

وبما تضمنته الصكوك والاتفاقات  عليه المعايير الدوليةمما استقرت ألن تلك التشريعات استمدت أحكامها وقواعدها 

الدولية وإلاقليمية، بجانب قرارات مجلس ألامن التي تسعي إلى ُمكافحة تمويل إلارهاب وتجفيف منابعه والتصدي 

 لجريمة غسل ألاموال التي تقع من الجماعات إلاجرامية املنظمة.

املجتمع مجرد نصوص نظرية بعيدة عن التطبيق الواقعي والعملّيِّ لها بأن ثانًيا: يتعين إال تكون النصوص القانونية في 

 تمت به صياغة النص، وعلى ذلك تكمن اهمية التشريعات في تطبيقها وتنفيذها. يتكون على ذات املستوى الذ

 الفرع الثاني

 منهج املشرع املصري تجاه الاتفاقيات 

املصري على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في عالقاتها الخارجية،  2003من دستور  040طبقا ملا تناولته نص املادة 

ويبرم املعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفًقا ألحكام الدستور. 

.".... 

أن ملعاهدة نافذة، وعليه فومقتض ي ما قرره النص سالف البيان فأنه ال يتطلب صدور تشريع أو قانون لكي تصبح ا

ذات الاتجاه الدستوري يأخذ بنظرية وحدة القانون بخصوص العالقة بين املعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، 

وعليه فأن املعاهدات بتوافر كافة أركانها، وما يتم اتخاذه من  إجراءات شكلية وموضوعية لنشرها في الجريدة الرسمية، 

املعاهدة نافذة وواجبة التطبيق، وعلى القضاء املصري الالتزام بأحكامها وتطبيقها مثل غيرها   ففي تلك الحالة تصبح

 .(013، صفحة 2001)عامر، من القوانين الوطنية 

الي ثنائية القانون وبالتفي حين أن هناك اتجاه فقهي أخر يرى ان املشرع الدستوري املصري يأخذ بنظرية ازدواجية أو 

ال فإن املعاهدة تصبح جزء من النظام القانوني املصري بعد إتباع إلاجراءات املنصوص عليها سواء تمثلت في " إلابرام 

والتصديق والنشر " وال يمكن القول بأن تلك إلاجراءات مجرد إجراءات شكلية ألمرين؛ يتمثل ألامر  ألاول في أن الدستور 

الالتزام بها . وبحيث يترتب على عدم مراعاتها مخالفته، في حين أن ألامر الثاني: مقتضاه أن الفاصل يتطلب ضرورة 

ألاساس ي بين النظريتين وحده وثنائية القانون، أن ألاولى تفترض سريان املعاهدة بمجرد إبرامها على الصعيد الدولي 

 .(31، صفحة 1003) أبو الوفا ،  دون اتباع  أية إجراءات تتخذ على الصعيد الداخلي

ومن جانبنا فنحن نؤيد الاتجاه الثاني، وبخاصة أن املعاهدات الدولية حتي تندرج ضمن النسيج التشريعي املصري 

 يقتض ي لذلك اتخاذ كافة إلاجراءات الدستورية سواء كانت ذات طبيعة شكلية أو موضوعية .

)انضمت  0200د انضمت الحكومة املصرية للعديد من الاتفاقيات الدولية؛ منها اتفاقية فيينا لعام وفي ذات السياق فق

 املتحدة ألامم ، وكذلك اتفاقية( 0220لسنة  420مصر اليها، وذلك بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

مة  الجريمة ملكافحة
َّ
 2004لسنة  223)انضمت مصر اليها ، وذلك بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم املنظ

 اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد ( 2003سبتمبر  2بتاريخ  41منشور في الجريدة الرسمية في العدد 
ً
، وأيضا

،منشور في الجريدة الرسمية ،العدد 2003لسنة  401س جمهورية مصر العربية رقم)انضمت مصر اليها بموجب قرار رئي



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 284 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

انضمت مصر اليها بموجب والتي   ،0222، وكذلك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل إلارهاب لعام  (2001فبراير  0بتاريخ  2

 .(2001فبراير  0بتاريخ  2نشور في الجريدة الرسمية ،العدد )م 2003لسنة  401قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم

رات  كما انضمت مصر  للعديد من الاتفاقيات الاقليمية منها؛ الاتفاقية العربية ملكافحة إلاتجار غير املشروع باملخّدِّ

رات العقلية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام ِّ
ّ
دخلت حيز النفاذ بتاريخ , والتي 0223واملؤث

)منشور بالجريدة  .0223لسنة  443،والتى تم املوافقة عليها بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40/2/0222

يل إلارهاب، واملوقعة ، وكذلك الاتفاقية العربية ملكافحة غسل ألاموال وتمو (2002فبراير  24بتاريخ  4100الرسمية عدد 

 10،والتى تم الانضمام اليها بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2000ديسمبر  20في مدينة القاهرة بتاريخ 

إلى نضمام مصر ا، وأيًضا املوافقة على ( 2003مايو  4بتاريخ  00)منشور في الجريدة الرسمية في العدد  2003لسنة 

بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية  2000ديسمبر  20تفاقية العربية ملكافحة الفساد املوقعة في القاهرة بتاريخ الا

، وكذلك الاتفاقية العربية ( 2003أغسطس  20في  43)منشور في الجريدة الرسمية، العدد  2003لسنة  000رقم 

بموجب قرار رئيس جمهورية  2000ديسمبر  20املنظمة عبر الحدود الوطنية املوقعة في القاهرة بتاريخ ملكافحة الجريمة 

 .( 2003نوفمبر  20بتاريخ  31)منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 2003لسنة  211مصر العربية رقم 

ملؤتمر أقرها ا يالت يملكافحة إلارهاب الدول يمنظمة املؤتمر إلاسالموكذلك تمت موافقة الحكومة املصرية على معاهدة 

يونيو إلى الاول من  20لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين املنعقد في بوركينا فاسو في الفترة من  يإلاسالم

)املنشور في الجريدة  2000نة لس 40، والتي تم املوافقة عليها بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 0222يوليو 

 .( 2003يونيه سنة  4في  24الرسمية ،العدد 

وفي ذات إلاطار أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والعديد من دول العالم املختلفة  

 بهدف مكافحة جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة غسل ألاموال.

ة للمعاهدات الدولية طبقا ملا أقره الدستور املصري، فإن املعاهدات الدولية تمتاز بأنها ال  وبخصوص القيمة القانونيَّ

 ,Carreau )تكتسب أية قوة قانونية مساوية للقانون الدستوري، وال تكتسب أية صالحية قانونية في التشريعات الوطنية 

1999, p. 64). 

في حين أن تلك املعاهدة الدولية تتساوي مع القوانين والتشريعات الوضعية العادية، مما يتولد التزام رسمي  يقع على 

عاتق الحكومات بموجب ذات الالتزام العالمي والدولي ، مقتضاه يجب على الدولة بعد التصديق على الصكوك العاملية 

 إ
ً
لى استعراض شامل لقانونها الوطني القائم .وهذا أمر ضروري ال للتنفيذ أن تشرع في إدراجها في تشريعاتها استنادا

 لوضع أساس قانوني يوجه عمل املمارسين في مجال العدالة الجنائية 
ً
مكتب )الفعال لتدابير للمكافحة فحسب ،بل أيضا

، باإلضافة إلى ذلك أنه ال يجوز الطعن (44، صفحة 2002 ، نيويوركUN ODCألامم املتحدة املعنى باملخدرات والجريمة 

) أبو حجازة،  بعدم دستورية التشريعات التي تتضمن مخالفات ألحكام اتفاقية دولية باعتبارها مخالفة ألحكام الدستور 

 .(290، صفحة 1002
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ويتضح بذلك أن ألاهمية القانونية املخولة لدي الاتفاقات الدولية والاقليمية ذات الصلة بموضوع مكافحة جرائم 

 مصر إلى تلك الاتفاقيات والتصديق عليها يجعلها أن انضماموال سيما  كبيرة،غسل ألاموال وتمويل إلارهاب تحتل مكانة 

 ألحكامه وقواعده وإجراءاته. جزء ال يتجزأ من النسيج القانوني للدولة تخضع 

 املطلب الثاني

 الصعيد الوطني والتعاون علىتعدد آليات وسبل املكافحة 

 تمهيد وتقسيم: 

 في تحقيق هدف املكافحة، ظهرت العديد من سبل التعاون 
ً

لحة للتصدي لخطورة ذات الجرائم، وأمال
ُ
إزاء الحاجة امل

مـوال، وتمويل إلارهاب، وهو ما 
َ
الدولي، والتدابير، ملواجهة التدفقات املالية غير الشرعية، املرتبطة بجرائم غسل ألا

ثيقة: )الو ات بخاصة أمام كافة الحكومات، والدول، والاقتصاديات تطلب تحديات، وسياسات ضخمة تجاه تلك التدفق

E/CN.15/2013/15). 

ومن منطلق ما تقدم تختلف هذه آلاليات بحسب الهيئات واملؤسسات وألاجهزة الوطنية املعنية بتنفيذها، فهناك 

العديد من آلاليات ذات الطبيعة التشريعية، كما أن هناك تدابير تتولى أمرها القطاعات املصرفية، وألاجهزة الوطنية، 

ة على الحدود، وتدابير خاصة بتعزيز سبل التعاون الدولي باإلضافة إلى وجود إجراءات ذات الصلة بفرض الرقاب

 .(023م، صفحة 2000-0342)إسماعيل ش.، 

مما يعني بذلك أن املشرع املصري اتبع العديد من الاستراتيجيات وإلاجراءات املتعلقة بمكافحة جريمة تمويل إلارهاب، 

والتدابير  الوقائية، وألامنية،  من آلالياتاتخذ إلى جانب السياسات التشريعية، العديد  وجريمة غسل ألاموال، حيث

ه سوف نستعرضه على الوج والرقابية الكفيلة بمكافحة هذه الجرائم، والحد من تأثيرها والتصدي لخطورتها ، وهو ما

 :التالي

 الفرع ألاول 

 التدابير وإلاجراءات الوقائية والتحفظية 

التشريع هو خط الدفاع ألاول ملواجهة تلك الجرائم بعد ارتكابها باعتباره هو ألاداة والوسيلة املنظمة والرادعة إذا كان 

 أهمية كبيرة في منع حدوث  ملن يخالفه،
ً
فإن هناك العديد من التدابير وإلاجراءات الوقائية والتحفظية التي تحتل أيضا

.
ً

 تلك الجرائم مستقبال

املشرع املصري العديد من إلاجراءات والتدابير الوقائية املتعلقة بمكافحة جريمة تمويل إلارهاب وفي ذات السياق نظم 

(  ٨ما تناولته املادة ) بالتنظيم منهاوغسل ألاموال، وهو ما تناوله املشرع 
ً
مكافحة غسل ألاموال في ضوء  من قانون مكررا

قبيل تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، باالحتفاظ ومن  2020لسنة  01التعديالت الصادرة بموجب القانون رقم 
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بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب، وذلك كله على النحو الذي 

 تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون".

نين املنظمة لعمل املؤسسات املالية مكررا التي تنص على أن "مع عدم إلاخالل بأحكام القوا 02وكذلك عدلت املادة 

( من هذا القانون أن تتخذ ٧وأصحاب املهن وألاعمال غير املالية، يكون للجهات املختصة بالرقابة املشار إليه في املادة )

بط اتجاه املؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو آلاليات أو القواعد أو الضو 

 له،
ً
 من إلاجراءات آلاتية:  الصادرة تنفيذا

ً
إلالزام بإزالة املخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خالل  -توجيه تنبيه.   -أيا

منع مزاولة ألاعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك ملدة ال تجاوز سنة. وتحدد الالئحة  -مدة محددة.  

 وإجراءات تنفيذ ذلك".التنفيذية لهذا القانون ضوابط 

( من ذات القانون التدابير املتعلقة بالتدابير التحفظية التي تشتمل على التجميد  ٢٧كما أضاف املشرع في املادة )
ً
مكررا

أو الحجز، بهدف منع التصرف في ألاموال أو ألاصول ذات الصلة بجرائم غسل ألاموال والجرائم ألاصلية املرتبطة بها أو 

 .تمويل إلارهاب

 الفرع الثاني

 التدابير ألامنية

التعاون ألامني، أو إلاداري، أو الشرطي يسهم بدور كبير في مكافحة الجرائم والتصدي لها، ويأخذ ذات التعاون سواء 

كان على الصعيد الوطني أو الدولي العديد من ألانماط سواء تمثلت في؛ جمع املعلومات، وتتبع املجرمين ومالحقتهم 

 . يولقد اتسعت التدابير ألامنية في الوقت الحال ن ومحاكمتهم وتسليم املجرمين .وضبط الهاربي

ولكي تحقق املواجهة ألامنية فعاليتها؛ فإن ذلك يقتض ي اتخاذ كافة التدابير وإلاجراءات املتعلقة  

سواء  غيرها من السلطات وألاجهزة املعنية مع بالتنسيق الوطنية إلارهابيين قائمة على وقياداته التنظيم عناصر بإدراج 

 1023لسنة  6)راجع القانون رقم عنية طبقا ملا هو منصوص عليها امل الدولة العامة، أو غيرها من أجهزة تمثلت في النيابة

 .بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين(

كما يتعين تفعيل سبل التعاون ألامني )الشرطي والاستخباراتي( على الصعيد الدولي حيث تتعدد محاوره وتتمثل 

 :في التالي

 :املالية علوماتجمع امل-1

يزداد أهمية جمع املعلومات املالية من أجل كشف الشبكات املالية ذات الصلة باملنظمات إلاجرامية، وبالجماعات 

إلارهابية، وتتبع استثماراتها، حيث يساهم تبادل املعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون وألاجهزة الرقابية التنظيمية، 

التحقيقات واملالحقات القضائية، والكشف السريع عن املعلومات  وتفعيل دور وحدات الاستخبارات املالية سواء في

ذات الصلة من جانب املصارف واملؤسسات املالية ألاخرى وغيرها من الشركات التجارية وغير التجارية بدور محوري، 
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ل من املسائ وبخاصة أن تعقب املوجودات ومصادرتها سواء أكان ذلك داخل الوالية القضائية أو على الصعيد الدولي،

 UN)مكتب ألامم املتحدة املعنى باملخدرات والجريمة يتسم به القطاع املصرفي املالي  يالصعبة بسبب التعقد الذ

ODC 22-20، الصفحات 2002، نيويورك)  

 تفعيل سبل املساعدات القانونية :-2

)مكتب املتبادلة  القانونية باملساعدة طلب يتعلق لرفض بذلك التذرع يجوز  وعليه المالية،  ذات الجرائم اعتبار يجوز  ال

 السرية بدعوى  املساعدة تقديم رفض يجوز  ، كما ال(042، صفحة 2002ألامم املتحدة املعنى باملخدرات والجريمة، 

 تستلزم إلافصاح املسائل هذه في التحقيقات ، والحكمة من ذلك أنمن اتفاقية تمويل إلارهاب( 02/2)املادة املصرفية 

 حماية أجل من التشريعات الوطنية عليها تنّص  التي املصرفية املعامالت عن السرّية برفع يسمح مما املالية؛ املستندات عن

ل أّيِّ  من الخاص املواطنين مال
ّ
 حالة في القانونية املساعدة تبادل وبالتالي إتاحة الدول، أو ألافراد قبل من له مبّرر ال تدخ

الصفحات ، 2002)مكتب ألامم املتحدة املعنى باملخدرات والجريمة، املالية  الساحة نزاهة ضمان بغية الجنائية إلاجراءات

001-000) 

 اراتي :بحقيقات املتخصصة والتبادل الاستخالت-3

ملعالجة  (FIUs) لتعاون إلاداري والشرطي، تولي عدد كبير من الدول أنشاء وحدات للتحقيق املالياتعد من مظاهر 

ة في الاستخبارات املالياملعلومات الواردة من البنوك واملؤسسات املالية ألاخرى، مثل سلطات الشرطة، تتبادل وحدات 

 دول مختلفة املعلومات حول املعامالت املالية املشبوهة، وقد أصبح هذا آلان أحد السمات البارزة للمساعدة الدولية

(HART, 2005, p. 30) 

 تتبع انتقال ألاموال ومواجهتها : -4

إلارهابية في انتقال ألاموال عبر الحدود، التجأت الدول إلى نحو مكافحة  عقب توسع املنظمات إلاجرامية والجماعات

)بروتوكول ألامم املتحدة ملكافحة تهريب املهاجرين عبر البر والبحر والجو املكمل  تلك الجريمة على املستوى الدولي

 .م( 2000التفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة عبر الوطنية، 

 تفعيل سبل تسليم املجرمين:-5

هناك التزامات تقع على جميع الدول بإزالة العقبات القانونية التي تحول دون تسليم مرتكبي جريمة غسل ألاموال، 

وتمويل إلارهاب كإلغاء الصفة السياسية لهذه الجرائم واعتبارها من جرائم القانون العام فاملعلوم أن الاتجاه السائد 

، 0202) عبد الهادي، عدم جواز تسليم املجرمين في الجرائم السياسية  في الاتفاقيات الدولية وكذا الفقه الدولي هو 

 (022صفحة 
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وفي ذات إلاطار يدعو قرار مجلس ألامن جميع الدول ألاعضاء إلى منع إلارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر 

سية ويشجعها على زيادة تعزيز التعاون وتبادل املعلومات تحقيقا لتلك الغاية من دفع الفدية أو من التنازالت السيا

 .S/RES/2462 (2019))قرار مجلس ألامن ، الوثيقة) 

 الفرع الثالث 

 املراقبة الفعالة من السلطات

 أ
ا

 التعاون والتنسيق مع الهيئات  الدولية و إلاقليمية املعنية: -وًل

يقتض ي لكي تحقق سبل املكافحة والتصدي املتعلقة بالجرائم التي ترتكبها املنظمات إلارهابية، والحد من أنشطتهم 

إلاجرامية، وعلى ذلك يقتض ي ملواجهة  تلك الجرائم والتصدي لخطورتها بذل السبل  واملساعي بهدف العمل على منع 

أنشطتهم إلارهابية وهجماتهم املدبرة، وال سيما أن الجهود الدولية إلارهابيين وغيرها من املنظمات إلارهابية من تمويل 

الرامية إلى مكافحة الجرائم املالية عبر الوطنية وتمويل إلارهاب شهدت تطورات كبيرة في السنوات ألاخيرة، بيد أنه 

ية ها فرقة العمل املعنخالل عقد التسعينات، كان يقود معظم تلك الجهود العديد من املنظمات الحكومية الدولية أبرز 

مكتب ألامم )باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل ألاموال والهيئات إلاقليمية التي تعمل على غرارها وصندوق النقد الدولي 

 .(40، صفحة 2002، نيويورك UN ODCاملتحدة املعنى باملخدرات والجريمة 

ومن منطلق ما تقدم يساهم تحقيق التعاون وتنسيق وتوحيد الجهود املشتركة في إطار "عالقات دولية تعاونية"، بالسعي 

ملجابهة كافة املخاطر والتهديدات املتصاعدة لظاهرة إلاجرام،  –نحو تحقيق ألاهداف وزيادة الفاعليات والقدرات

 .(02، صفحة 2000) السيوي، طته ونطاقه الجغرافي فتعددت صور ووسائل التعاون وأغراضه ومدي قوة راب

مختلف  تبادل أجل من ألاجنبية نظيراتها مع الدولي التعاون  أنماط من واسعة مجموعة مصر وفي ذات السياق تستخدم

 إنفاذ سلطات وتستفيد ألاموال، وغسلإلارهاب  تمويل ألغراض مكافحة والاستخباراتية املالية املعلومات من الصور 

 والجمركية الوحدات املالية النظيرة، بتبادل املعلومات والبيانات بين كافة الجهات مع التعاون  من الكافي بالقدر القانون 

 .(0، صفحة 2020)إجراءات مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب بجمهورية مصر العربية، 

كما تتولي الحكومة املصرية تنفيذ كافة التزاماتها الدولية بموجب التدابير وإلاجراءات الدولية التي تتناول مكافحة جرائم 

تمويل إلارهاب، وغسل ألاموال، فقد التزمت الحكومة املصرية بما تتضمنه التوصيات الخاصة بمجموعة العمل املالي 

تعلقة بالعقوبFATF الدولية
ُ
ستهدفة في إطار ُمكافحة تمويل إلارهاب وغسل ألاموال .، وامل

ُ
 ات املالية امل

ا  تنظيم وتعزيز سبل التعاون القضائي:-ثانيا

لم يقتصر دور التعاون القضائي على املستوي الوطني فحسب، بل أنه يكتسب اهمية كذلك على املستوي الدولي، حيث 

فقد  2020لسنة  01مكافحة غسل ألاموال وذلك بموجب القانون رقم تطرق املشرع الوطني، وفي ضوء تعديالت قانون 
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( بشأن تنظيم وتعزيز التعاون القضائي في 4مكرر  00 -2مكرر  00 -0مكرر  00 -مكرر  00تم إضافة نصوص املواد )

 مجال جرائم غسل ألاموال والجرائم ألاصلية املرتبطة بها أو تمويل إلارهاب.

طاق التعاون القضائي املتعلقة بمكافحة غسل ألاموال والجريمة املنظمة في كثير من ألاحيان وعلى الصعيد الدولي اتسع ن

التعاون الدولي مطلوب توجيهه نحو  ليشمل تعقب العائدات املتأتية من الجرائم بغرض ضبطها ومصادرتها، خاصة أن

ير التحقيق، وضبط ومصادرة )أو رد( العائدات في كل مرحلة من مراحل إلاجراءات املحلية، أي تعقب ألاصول وتداب

 .(HART, 2005, p. 29)العائدات 

وتساهم كذلك إلانابات القضائية باعتبارها أحد صور التعاون الدولي في مواجهة ذات الجرائم، وبخاصة أنها تتم على 

م، صفحة 2000) بجبوج، ألاجهزة القضائية املختلفة للدول  املستوى القضائي بين الدول، على اعتبار أنها تتعاون بين

401)  

ا
ا
 إلارهاب:وحدة غسل ألاموال وتمويل -ثالث

 من ضرورة وجود آليات رقابية ذات سلطة تنفيذية لها فعاليتها بهدف مكافحة جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة 
ً
انطالقا

بموجب  2002غسل ألاموال فقد تم تأسيس وحدة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب في مصر، حيث انشئت ألاخيرة عام 

وهي وحدة التحريات املالية املصرية كوحدة  2002نة ( لس00قانون مكافحة غسل ألاموال الصادر بالقانون رقم )

 .)موقع وحدة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب(مستقلة بالبنك املركزي املصري 

ت وحدة مستقلة ذا ي املصر  ي حيث نصت املادة الثالثة من قانون مكافحة غسل ألاموال على أن " تنشأ بالبنك املركز 

 يكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب تمثل فيها الجهات املعنية، وتتولى الاختصاصات املنصوص عليها فطابع خاص مل

 . هذا القانون"

وتهدف تلك الوحدة إلى تحسين ألانظمة املتعلقة بمكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب املوجودة لدى كافة املؤسسات 

استغاللها في غسل ألاموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل ألانشطة املالية العاملة في مصر حتى تحول دون 

إلارهابية، بوضع إطار تشريعي ورقابي، كما أنها تتولى تلقي وتحليل وتوزيع إلاخطارات التي ترد إليها من املؤسسات املالية 

 إلى الجهات املختصة، وكذلك التنسيق مع الجهات املختصة.

وحدة جملة من  التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة املصرية بهدف مكافحة جريمة تمويل ولقد صدر عن ذات ال

 إلارهاب، وجريمة غسل ألاموال، وهي تتمثل في التالي:

والضوابط املتعلقة بالعناية الواجبة بالعمالء منها؛ ضوابط مكافحة غسل ألاموال لشركات التدابير  وإلاجراءات  -(1

الضوابط  الكى، وضوابط مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب لألنشطة املالية غير املصرفية، وأيضا التمويل إلاسته

 الخ.الرقابية للبنوك، وضوابط شركات تحويل ألاموال، وشركات الصرافة...
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ات الجهإصدار العديد من القواعد التي تستخدم في التعرف على هوية العميل في البنوك، و شركات الصرافة، و  -(2

 التي تباشر تحويل ألاموال،...الخ.

ا  التدابير املتعلقة بقواعد العمالت وألادوات القابلة للتداول:-رابعا

نظم املشرع املصري قواعد إدخال وإخراج العمالت وألادوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود بموجب أحكام املادة 

من قانون  204من الالئحة التنفيذية، و كذلك املادة  03ه املادة من قانون مكافحة غسل ألاموال، وبما تضمنت 02

، كما تعددت آليات تنفيذ قرارات مجلس ألامن الخاصة بالعقوبات 2020لسنة  023البنك املركزي والجهاز املصرفي رقم 

الصلة  املستهدفة ذاتاملالية املستهدفة ذات الصلة باإلرهاب لقرارات مجلس ألامن الدولي وتمويله والعقوبات املالية 

)إجراءات مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب بجمهورية مصر بانتشار التسلح تنفيذا لقرارات مجلس ألامن الدولي

 .(3، صفحة 2020العربية، 

: الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك املركزي املصري:
ا
 خامسا

بشأن إصدار قانون البنك املركزي والجهاز املصرفي ليحدد آليات مكافحة إلارهاب  2020لسنة  023جاء القانون رقم 

التي تخول النائب العام أو من يفوضه من املحامين العامين ألاول على ألاقل أن  030وتمويله وغسل ألاموال في املادة 

لق بالحسابات أو الودائع أو ألامانات أو الخزائن يأمر مباشرة باالطالع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتع

( من هذا القانون أو املعامالت املتعلقة بها إذا اقتض ى ذلك كشف الحقيقة في جريمة ٢٣٢املنصوص عليها في املادة )

 ةمن الجرائم املنصوص عليها في القوانين املتعلقة بمكافحة غسل ألاموال ومكافحة وتمويل إلارهاب. كما تنص املاد

على أن يعمل املعهد املصرفي التابع للبنك املركزي على تنمية املهارات في ألاعمال املصرفية واملالية والنقدية  000

والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن املعلومات ومكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب، وذلك للعاملين 

ي هذه املجاالت بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل املنهي بالبنك املركزي والبنوك والجهات العاملة ف

 السليم.

 كما أصدر البنك املركزي املصري؛ العديد من الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب

 .(2004، وضوابط الرقابية للبنوك ،فبراير سنة  ) راجع الضوابط الرقابية للبنك املركزي لدي شركات الصرافة

ا  املالية؛  الهيئة العامة للرقابة-سادسا

الصادر بشأن تنظيم الرقابة على ألاسواق وألادوات املالية  2002( لسنة 00أنشئت تلك الهيئة بموجب القانون رقم )

م و املالية غير املصرفية، وتوفير الوسائل والنظغير املصرفية، وتختص بالعمل على سالمة واستقرار وتنظيم ألاسواق 

القواعد التي تضمن كفاءة ألاسواق وشفافية ما تمارسه من أنشطة، و العمل على توازن حقوق املتعاملين في ألاسواق 

يد كما أصدرت الهيئة العد.املالية غير املصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التالعب والغش في تلك ألاسواق

من القرارات التي تنظم الضوابط الخاصة بمكافحة جريمة غسل ألاموال وجريمة تمويل إلارهاب في مجال الجهات 

 .)موقع الهيئة العامة للرقابةالمالية(الخاضعة إلشرافها ورقابتها 
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 أصدرت الهيئة العامة للرقابة املالية العديد 
ً
بشأن  2020لسنة  24 القرار رقممن القرارات منها؛ وفي ذات إلاطار ايضا

الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود املالية املستهدفة في مجال مكافحة إلارهاب وانتشار أسلحة الدمار 

لسنة  2قم ة ر الشامل للجهات العاملة في مجال ألانشطة املالية غير املصرفية، وكذلك قرار الهيئة العامة للرقابة املالي

بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب للجهات العاملة في مجال ألانشطة  2020

 املالية غير املصرفية.

 خاتمة

 خلصت دراستنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نستعرضها على الوجه التالي: 

 النتائج:أوًل: 

 عليه متفق تعريف وضع بهدف وعلى صعيد التشريعات الوضعية الوطنية والدولية ةالفقهي العديد من الجهود بذلت

وغسل ألاموال مرهونة  إلارهاب، وبخاصة أن غالبية الجرائم ومنها جريمة تمويل إلارهاب،وتمويل لجرائم غسل ألاموال، 

 ألاغراض إلاجرامية.بتوافر الدعم املادي باعتباره هو الوسيلة التي يمكن عن طريقها تحقيق 

العديد  الجريمتين في املتشابهة بينذاتية واستقاللية جريمة غسل ألاموال عن جريمة تمويل إلارهاب بالرغم من ألاحكام 

 وهو ما دفع املشرع املصري إلى إيراد تشريع مستقل لكل جريمة على حدة. من املسائل،

لى كافة املستويات ألامنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية خطورة جريمة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب وتأثيرها ع

.. الخ دفع املشرع املصري إلى التصدي لخطورة تلك الجرائم، حيث تعددت سبل املواجهة القانونية، حيث أصدرت 

 العديد من تشريعات العامة واملتخصصة بهدف مواجهة تلك الجرائم، 

تفاقيات ذات الطبيعة الدولية، ومن أبرزها؛ معاهدة ألامم عقد الكثير من الا تنوعت سبل  التعاون التشريعي عن طريق

، وغيرها من املعاهدات ذات الصلة الوثيقة بها مثل؛  0222املتحدة بشأن القضاء على مصادر تمويل إلارهاب لسنة 

مة  عبر الوطنية واتفاقية ألامم املتح
َّ
هاج دة ملكافحة الفساد، كما تم انتاتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظ

العديد من سبل التعاون الوقائي ، والقضائي،  وألامني ، بدور محوري وكبير في التصدي لذات الجرائم ، إلى جانب 

 الجهود الحثيثة التي تبذلها املؤسسات الوطنية وما تمثله بدور رقابي وإشرافي   في ذات الشأن  .

 :
ا
 التوصيات:ثانيا

مع خطورة جريمة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب في ضوء والوطنية والقوانين الدولية  التشريعاتتتالئم أن  .0

 يفاملستجدات التي يشهدها العالم في ظل الطفرات التكنولوجية وتقدم وسائل الاتصال واملواصالت، في ظل التوسع 

مـوال إلالكترونية والافتراضية، وغيرها من املعامالت املا
َ
 لية املشفرة.استعمال ألا
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التصدي لذات الجرائم يقتض ي لذلك تضافر إلاجراءات املتعلقة بمكافحة جريمة تمويل إلارهاب، وجريمة  .2

وما تناولته سبل مواجهة تلك الجرائم على الصعيد الدولي، في ظل اتخاذ العديد  الوطني،غسل ألاموال على الصعيد 

 لكفيلة بمكافحة هذه الجرائم، والحد من تأثيرها وخطورتها.التشريعية، أو ألامنية، أو الرقابية ا من آلاليات

نوص ي بأن تتوافر منظومة معلوماتية دولية تتولي تحقيق سبل التعاون القضائي، والاستخباراتي بشرط أن  .4

ورادع يتولى مالحقة الجرائم املنظمة، وجرائم   تكون ملزمة لجميع الدول، عالوة على توافر قضاء دولي متخصص 

 إلارهاب وتمويله 

ن ع وضع آليات قانونية تكفل لدي مجلس ألامن القيام بدوره املنوط به فى حفظ السلم والامن الدوليين، .3

 طريق تفعيل دورة التنفيذي بهدف مواجهة جريمة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب، في ظل التأثير السلبي لذات الجرائم 

  :قائمة املراجع

 :املراجع العربية-وًلأ

(. تم الاسترداد من 2020إجراءات مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب بجمهورية مصر العربية. )مايو,  .0

 .MENAFATFتقرير التقييم املتبادل، مينافاتف 

 (. الوسيط في القانون الدولي العام . القاهرة : دار النهضة العربية .2004أحمد أبو الوفا . ) .2

السياسة الجنائية ملواجهة تمويل إلارهاب فى التشريعات العربية "دراسة  (.٠٢٠٢إمام حسنين عطا. )يوليو,  .4

 (.2)23تحليلية مقارنة". 

(. السياسة الجنائية ملواجهة غسل ألاموال في تشريعات دول الخليج العربية 2020أمام حسنين عطاهلل. ) .3

 (.4)  4)دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع املصري. 

(. أثر مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب في تعزيز نزاهة سوق ألاوراق املالية 2020خالد أحمد شعراوي. ) .4

 (0)2ومصداقيتها دراسة ُمقارنة بين القانونيين املصري والكويتي. 

 م(. تبيض ألاموال والسرية املصرفية. بيروت: مكتب صادر .2002داوود يوسف صبح. ) .2

 (.32) 23هاب. (. تمويل إلار 2002سعد علي الشهراني. )يوليو,  .1

 (.4)44(. غسل ألاموال إلالكتروني في القانون السعودي واملقارن. 2000العزيز املريشد. ) سعود عبد .0

م(. املواجهة الجنائية لجريمة تمويل إلارهاب. رسالة دكتوراه، كلية 2000-0342) إسماعيل.شذي عبد الجليل  .2

 الحقوق ، جامعة القاهرة.

 مقدمة لدراسة القانون الدولي العام. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة.(. 2001صالح الدين عامر. ) .00

(. 0(. التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل ألاموال وتمويل إلارهاب )إلاصدار 2000عادل محمد السيوي. ) .00

 القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع .

رهاب في ضوء القانون الدولي املعاصر. رسالة دكتوراه (. الحرب على إلا 2001عبد الرحمن عطيه هللا الطاهري. ) .02

 ، كلية العلوم السياسية .
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(. إلارهاب الدولي مع دراسة لالتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن 0202عبد العزيز مخيمر عبد الهادي. ) .04

 عربية .دار النهضة ال -املنظمات الدولية. القاهرة: سلسلة دراسات القانون الدولي الجنائي 

(. مكانة القانون الدولي العام في اطار القواعد الداخلية الدستورية 2003عرفات أشرف أبو حجازة. ) .03

 .20والتشريعية. 

م(. التعاون الدولي في مكافحة إلارهاب. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 2000عمار تيسير بجبوج. ) .04

 القاهرة.

(. فلسفة مفهوم إلارهاب ما بين التحديات وإلاشكاليات. 2022نوفمبر,  )تشرين الثاني، حامد.كرم عبد املنعم  .02

 (.2)4مجلة قضايا التطرف والجماعات املسلحة، 

(. الرياض، اململكة العربية  0م (. تجفيف مصادر تمويل إلارهاب )إلاصدار 2002هـ، 0340محمد السيد عرفه. )  .01

 السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية .

(. املواجهة التشريعية وألامنية لتمويل الجرائم إلارهابية. القاهرة، مصر: كلية 2002د حسن طلحه. )محم .00

 جامعة عين شمس رسالة دكتوراه .-الحقوق 

(. جرائم إلارهاب في قانون العقوبات ألاردني "دراسة مقارنة". اململكة 2002محمد عبد الكريم العفيف. )سنة  .02

 دكتوراه مقدمة إلى كلية الدراسات القانونية العليا بجامعة عمان العربية.ألاردنية الهاشمية، رسالة 

م(. إلارهاب واملخدرات. الرياض، اململكة العربية السعودية: جامعة نايف  2004هـ، 0322محمد فتحي عيد. ) .20

 العربية للعلوم ألامنية.

بيش . ) .20
ُ
مـوال 2000محمود ك

َ
(. القاهرة: دار النهضة 2)إلاصدار م.(. السياسة الجنائية في مواجهة غسل ألا

 العربية.

 (. تبيض الاموال "دراسة مقارنة ". بيروت: منشورات حلبي الحقوقية.2000نادر عبد العزيز شافي. ) .22

م(. املسئولية الدولية عن جرائم غسل ألاموال في ضوء أحكام 2000 -هـ0322نبيل عبد الحليم عواجه. )  .24

 مصر: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط. أسيوط،القانون الدولي العام. 

(. مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب وجهود دولة قطر. )الاولي، املحرر( قطر: دار 2020هاشم السيد. ) .23

 الوتد 

 دار النهضة العربية. القاهرة:(. جريمة غسيل ألاموال في نطاق التعاون الدولي.  2004هدى قشقوش. )  .24

 (.21) 24م(. التعاون الدولي ملنع تمويل إلارهاب. 2002فعي. )إبريل, هشام عمر الشا .22

مـوال وتمويل إلارهاب. 2000وليد أحمد العيسوي. ) .21
َ
. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 223(. غسل ألا

 القاهرة .

(. تم الاسترداد من 2020إجراءات مكافحة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب بجمهورية مصر العربية. )مايو,  .20

 ،.MENAFATFتقرير التقييم املتبادل، مينافاتف 
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(. تم الاسترداد من كتيب 2002. )نيويورك UN ODCمكتب ألامم املتحدة املعنى باملخدرات والجريمة  .92

ية في التصدي لإلرهاب: إرشادي تدابير العدالة الجنائ

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Handbook_Criminal_Justice_Responses/Arabic.pdf 

 /https://www.mlcu.org.eg/arموقع وحدة غسل ألاموال وتمويل إلارهاب. )بال تاريخ(. تم الاسترداد من  .40

)بال تاريخ(. تم الاسترداد من منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل موقع الهيئة العامة للرقابةاملالية.  .13

 الارهاب:

32. https://fra.gov.eg/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-

%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-

%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1/ 

(. دليل التعاون الدولي في املسائل الجنائية ملكافحة 2002مكتب ألامم املتحدة املعنى باملخدرات والجريمة. )  .11

إلارهاب. )ألامم املتحدة، نيويورك( تم الاسترداد من 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_i

_Arabic.pdf-iminal_Matters_related_to_Terrorism_n_Cr 

43. Virtual Assetsبال تاريخ(. تم الاسترداد من( . 
FATF: https://www.fatf- gafi.org/publications/virtualassets/documents/virtual-assets.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) 
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 ألاطفال الُجنود في ُمخّيم الهول 

 قراءة في ظاهرة أشبال الخالفة على ضوء قواعد القانون الدولّي إلانسانّي 
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-A reading of phenomenon caliphate cubs in the light of the rules of the international  

humanitarian law-                                                                                                                                   

 د. شهالء رضا مهدي/ جامعة كربالء/ العراق

D.Shahlaa Redha Mehdi/Karbala University /Iraq 
 

:امللخص  

حة ليست بجديدة؛ بل هي ظاهرة قديمة ومنتشرة وملفتة للنظر في املناطق التي تشهد نزاعات    
ّ
زاعات املسل

ّ
ظاهرة الاطفال الُجنود في الن

مسلحة خاصة غير الدولية منها، إذ أصبح من الشائع لجوء التنظيمات والكيانات غير الحكومية الى تجنيد ألاطفال، وزّجهم في العمليات 

 بية كأحد أساليب هذه التنظيمات في إدامة زخم عملياتها وتعويض خسائرها البشرية.إلارها

 لجميع القواعد ألاخالقية والقانونية السيييما قواعد القانون الدولي إلااسيياات التي وقييعت قوا  
ً
ل انتهاكا

ّ
د عاّن هذه الظاهرة املمجوجة تمث

 من أ شييييييييييييع هذه 
ً
 بداع  الى تجنيد خاصييييييييييية لحماية ولة ألاطفال. ولعّل واحدا

ً
الانتهاكات؛ لجوء تنظيم الدولة إلاسييييييييييييالمية املعروا إعالميا

 الظروا التي ت ي   ه الء 
ً
دهيا بين صييييييييييييفوا مقياتلييي، مسييييييييييييت ال  عن الاسييييييييييييائر التي تكبيّ

ً
ألاطفيال وزّجهم في العيدييد من عمليياتيي تعوينييييييييييييا

 ييييييييييييت رقعتيي ال
ّ
ت أجهزتي املتعددة؛ تنيييييييييييياءل نفوذه في مناطق ألاطفيال. وبعيد أن خسيييييييييييير هيذا التنظيم دولتيي املكيانيية، وتقل

ّ
ج راوية، وان ل

و ألاول والثاات والعناصيير املننييوية ت ت  سيييترتي السييابقة، وأعد أن ظهرت بوادر تراجع عديد التنظيم عثى إقر مقتل أغلب قيادات ال ييّ

في صييييييييييييفووييي، ولجييأ الى تجنيييد ألاطفييال  رايتييي؛ اسييييييييييييتييدعييت الحيياجيية للّتعويض عن هييذا النقا بتجنيييد ألاطفييال؛ بييل وحت  ال سيييييييييييياء للقتييال

 ظروا هذا املخيم؛ لكسييب أكمر عدد منهم، وقييّمهم الى صييفووي كمقاتلين 
ً
املتواجدين في مخيم الهول الواقع شييمال شييرر سييوريا مسييت ال

 لحقوقهم ووأو اا ماسيييييييين للقياي  عمليات إرهابية أو الاسييييييتفادة منهم في املسييييييتقبل، وهذه املمارسييييييات ب ق ألاطفال تعد انتهاك
ً
ق القانون ا

ْيِن الدولي والوطني.  
َ
 عن القانون

ً
 الدولي إلااساات ونال

 القانون الدولي إلااساات.، مخيم الهول  ، : ألاطفال الجنودالكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

The phenomenon of the child soldiers in armed conflict is not new, rather it is an old, widespread and significant phenomenon 

in the areas witnessing armed conflicts especially the not  international  one, and it has become common for organization and 

non-governmental entities to use children in the terrorist operations as one of the methods to push their activities forward 

and compensate their losses. 
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   This disgusting phenomenon represents a violation of all ethical and legal rules, especially the rules of the international law 

which set special paragraphs for the protection of the children. Perhaps, one of the most heinous of the violations is the Islamic 

state "ISIS" which has restarted to recruiting children and involving them in many of its operations,  especially when it lost the 

spatial state and facing frequent decline of its power that emerging the need to compensate the deficiency of fighters by 

recruiting children and even women especially who they are living in Al-Hol camp in the northeastern Syria, taking the 

advantages  of  there  miserable conditions that lead to win the largest number of them and engaging them in the terrorist 

activities. 

Keywords: Child soldiers, al-Hol camp, international humanitarian law 

 مقدمة:

حة )الّدولية منها وغير الّدولية( ظواهر كثيرة ولعّل من أخترها  
ّ
زاعات املسل

ّ
و الن

ّ
ل
َ
خ

ُ
ظاهرة ألاطفال الُجنود؛ التي قد  ت

 عثى ُحقور 
ً
 سيييييياورا

ً
 لقواعد القانون الدولي الااسيييييياات، وتعديا

ً
ل انتهاكا

ّ
 للقلق ال سيييييييما وأتها تمث

ً
تفاقمت وأضييييييحت مثيرة

 عثى مجتمعيات املنتقية في إطييار 
ً
 داهمييا

ً
ألاطفيال، ومن هنيا تنتلق أهمييية هييذا الب ييه كون هييذه الظيياهرة تشييييييييييييييكييل خترا

درا
ُ
درات البشييييييييييييييرييية؛ إذ ان التنظيم ال يكتفت بتييدريييب ألاطفييال كُجنود؛ بييل يتمح تعزيز قيي ت تنظيم الييدوليية وروييده بييالقييُ

 لقنييييييتي لنيييييمان اسيييييتمرار ايديولوجيتي، إذ تشيييييير التقارير واملعلومات اّن 
ً
 لفكرتي ومخل يييييا

ً
لتشيييييكيل جيل جديد حامال

 كبيرة من عوائل مقاتثي )تنظي
ً
م الدولة( وينييّم ب سييبة أقل من عوائل املهاجرين ممن مخيم الهول ال زال ينييّم أعدادا

لم تستعيدهم دولهم أو امتنعت عن استعادتهم. وفي ظل ت ول املخيم الى مركٍز لتنامت ألاوكار املتشددة وتخريج أجيال 

ل تجنيد ألاطفال أو ما يتلق عللهم )أشييييييييييييبال الاالوة( نقتة م ورية لدج التنظيم في برنامجي للتج
ّ
يد نمتتروة؛ شييييييييييييك

والتييدريييب، إذ لوحت ارتفييا  حيياالت اسييييييييييييييت الل ألاطفييال بييالييذات وتجنيييدهم إلاجبييار  وت ييذيتهم بييا وكييار املتشيييييييييييييييددة في 

ٍل في  ل عملييية زجهم في صييييييييييييييفوا التنظيم، و مييا يمثلييي ذليي  من تهييديييد م تمييَ املخيم؛ ممييا ي أ أرقييييييييييييييييية خ ييييييييييييييبيية تسييييييييييييييهييّ

 عن أختار اللجوء للعنو والقسوة امل دية 
ً

 الى التأقير عثى سلوكيات الجيل الجديد للمجتمع.املستقبل ونال

 إشكالية البحث:

يهدا الب ه الى توقييييييييييييييح الاشيييييييييييييكالية املركزية املتمثلة في بيان أقر تجنيد ألاطفال املوجودين في مخيم الهول من قبل  

جابة عثى عدد من عناصييييير تنظيم الدولة وما يمثلي ذل  من انتهاٍو لقواعد القانون الدولي الااسييييياات، كما سييييين اول الا 

 التساؤالت أهمها:

 ما هو مفهوي ألاطفال الجنود في ظل القانون الدولي إلااساات؟

ما هو واقع حال مخيم الهول؟   

 ما هي دواوع تجنيد ألاطفال؟

 ما هي مراحل تجنيد تنظيم الدولة إلاسالمية لألطفال؟
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 ماهي املعاهدات الدولية واملنظمات التي جرمت تجنيد ألاطفال؟     

 خطة البحث:

سييييييييييييييوا نتناول موقييييييييييييييو  تجنيد ألاطفال في مخيم الهول وكيو انته  تنظيم الدولة إلاسييييييييييييييالمية قواعد القانون الدولي 

 الااساات من خالل املتالب آلاتية:

 تفاقيات واملعاهدات الدولية.ماهية مفهوي ألاطفال الجنود في ظل الاول: املتلب ألا 

 املتلب الثاات: مخيم الهول وتجنيد ألاطفال ويي.

 املتلب الثاله: تجريم تجنيد ألاطفال في املعاهدات واملواقيق الدولية.   

 املطلب ألاول: ماهية مفهوم ألاطفال الجنود في ظل الاتفاقيات واملعاهدات الدولية 

 من كل عشيييرة أطفال   
ً
 بالنزاعات املسيييلحة؛ إذ تشيييير التقديرات اّن واحدا

ً
را

ّ
 وتأق

ً
يعد ألاطفال أكثر ولات املجتمع قيييعفا

حول العالم يعانون من النزاعات املسيييييييلحة في وقتنا الحاقييييييير، ويجدون صيييييييعو ة في التعاي  مع الفو ييييييي   التي تسيييييييب ها 

وعثى مدج العقد املا يييييي ي قد أودت ب ياة ما النزاعات املسييييييلحة الحرب، و  سييييييب البيانات والاح يييييياءات الدولية و ن 

 عن حرماتهم من ذويهم ومن الذين يتولون رعايتهم ومن 
ً
يزيد عن مليوات طفل، وشيييييييييوهت سيييييييييتة ماليين اخرين، ونيييييييييال

 من ألاطفال النازحين أو امل ج
ً
 رينالادمات ألاسييييييييياسيييييييييية والرعاية الايييييييييحية والتعليم. وهناو آلان زهاء عشييييييييييرين مليونا

والالجلين ومليون من اليتييام ، بينمييا اخرون هم آلان رهييائن ومختتفون أو ُيتياجر  هم، وت كيد التقيديرات بييأن هنيياو مييا 

 .(20، صف ة 0302)الدروي ،  ألو من ألاطفال املجندين املشتركين في النزاعات 033اليقل عن 

مع الدولي وجد املجت، وشديد معاناتهم في ألاوقا  ألامنية الشائكة ظل تعاظم تجنيد ألاطفال في النزاعات املسلحة وفي

 بالتدخل  هدا وقع حّدٍ لهذه الظاهرة،  تها تتنافى مع إلااسانية أن يتّم زّج ألاطفال في النزاعات املسلحة 
ً
نفسي ملزما

ل أن وقبسييييلى الى ت ديد سيييين هذه الشيييييري ة لتووير الحماية والرعاية الالزمة. واسييييتخدامهم في مهاي قتالية؛ لذا و ني 

 ما هو مفهوي التفل في نظر املعاهدات واملواقيق الدولية
ً
 .نوضح مفهوي التفل املجّند ال بد أن نوضح أوال

: مفهوم الطفل في ظل معاهدة حقوق الطفل عام)
ً
 (9191أوال

 إذ ال يوجد سقو م ّدد  عمار ألاطفال ي ّدد انتقالهم ّن مفهوي )التفل( ب ّد ذاتي ال يمتإ
ً
 وم ددا

ً
 واضحا

ً
ل  تعريفا

 ن مرحلة ت ديد انتقال التفل الى سّن الّرشد تتفاوت بين بلد واخر، ب سب الاعتبارات والتقاليد  لى مرحلة البلوغ ؛إ

مرحلة الوصيييييييياية الى مرحلة البلوغ وت مل والقوانين السييييييييائدة في البلدان، وعثى اقر ذل  و ن مرحلة انتقال التفل من 

املسيييييييييييييي وليية غير م يددة وتعتمر نقتية خالويية ؛ ولكن هيذا ال يعني عدي السييييييييييييييلي لت ديد عمر تقري ي ملرحلة البلوغ عثى 

 .قوء تل  الاعتبارات
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 2191وتعد اتفاقية حقور التفل عاي)  
ً
( املرجع ألاساس ملختلو الاتفاقيات والوقائق املتعلقة ب قور التفل؛ وتبقا

للمادة ألاولى لهذه الاتفاقية و ن منظمة ألامم املت دة عّروت التفل بأني: " كل كائن  شيييييير  لم يتجاوز الثامنة عشيييييييرة 

( الاتفاقية الدولية لحقور 2القانون املنتبق عليي امل در": )املادة)من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذل  بموجب 

ق ألاول من املادة نّا  شييييييييييييييكل واضييييييييييييييح عثى اعتبار الفرد ما دون الثامنة 2191التفيل لعاي
ّ

(. وعثى الرغم من أن الشيييييييييييييي

 اّن النمرة التي ميّزت الشييييييييييييييق الثياات من امليادة هو إمكيانيية تجياوز هذا النا من
ّ

؛ إال
ً
قبل املشيييييييييييييير  الوطني  عشييييييييييييييرة طفال

بواسيييييييييتة القوانين امل لية، وهو ما يعتمر نقتة قييييييييييعو يسيييييييييهل اسييييييييييت اللها من قبلي، وعثى إقر ذل  وقد ال يعتمر سيييييييييين 

 للتفولة في أوريقيا وأعض مناطق اسييا  عكا الدول ألاورو ية،
ً
ليا ووقيع مفهوي متفق عليي دو  الثامنة عشيرة معيارا

كما اّن هذا الاالا ي يييييييّب في صيييييييالح الدول التي  .التنو  الشييييييياسيييييييع بين املجتمعاتللتفل هو نقتة خالوية بالنظر الى 

تدور ولها نزاعات مسييييلحة إذ تسييييلى الى اسييييت الل هذا التنييييارب في ت ديد عمر التفولة لالسييييتمرار في سييييياسييييية تجنيد 

وتجدر إلاشارة الى إن   .ألاطفال ما يستدعي من املجتمع قرورة ت ديد سن للتفل دون الرجو  الى التشريعات الوطنية

إذ ( 21، صف ة0321)حسونة،  ( وقمن بنودها لم تووق في ت ديد سن ألاطفال الجنود2191معاهدة حقور التفل)

 :انقسمت عثى ذاتها وذل  في

الفقرة الثييالثيية من املييادة الثييامنيية والثالقين إذ اعتمرت أن سيييييييييييييين التفييل ل ييايييات الاشييييييييييييييتراو في ألاعمييال القتييالييية هو  -2

مسييييييييييية عشيييييييييييرة بقولها: تمتنع الدول ألاطراا عن تجنيد أ  رييييييييييياا لم يبلغ سيييييييييييني خما عشيييييييييييرة سييييييييييينة في قواتها الاا

 .املسلحة، لذا و ن هذه الاتفاقية منعت تجنيد ألاطفال ت ت سن الاامسة عشرة  شكل متلق

خما عشييرة سيينة  القسييم الثاات من املادة الذ  أورد عثى اني: عند التجنيد من بين ألارييااذ الذين بل ت سيينهم -0

، أ  ان هذه 
ً
ولكنها لم تبلغ قماات عشيييييييرة سييييييينة، يجب عثى الدول ألاطراا أن تسيييييييلى بعتاء ألاولوية ملن هم أكمر سييييييينا

الجزئية من الاتفاقية سييييييم ت بتجنيد ألاطفال الذين هم ما بين سيييييين الاامسيييييية عشيييييير والثامنة عشيييييير ، ومن هنا جاء 

تفاقية و ن من هم دون الثامنة عشيييرة ووور الاامسييية عشيييرة هم أطفال التنيييارب إذ اني و  سيييب ما أوردتي هذه الا

ن امليييادة تنتو  عثى اعتراا بييي مكيييانيييية أولكنهم في نفا الوقيييت يعتمرون جنودا يمكنهم  القتيييال وحميييل السييييييييييييييال  كميييا 

 روب.تجنيدهم وإشراكهم بجميع ألاعمال العسكرية كنقل الاعتدة أو حفر الانادر، دون الاشتراو املباشر بالح

وفي هذا إلاطار لجأت مبادئ باريا التا عة لألمم املت دة بخ وذ انخراط ألاطفال في ال راعات املسلحة وارتباطهم 

لجأت الى اتخاذ موقو حازي وصريح من عمر التفل وأكدت عثى  0332بالقوات املسيلحة أو الجماعات املسيلحة لعاي 

 (.23، صف ة0322)مركز كارتر،  "أن التفل: "هو أ  راا أقل من قمانية عشرة عاما

: مفهوم ألاطفال الجنود في ظل الاتفاقيات واملعاهدات الدولية
ً
:ثانيا   

 عن مفهوي التفل املجّند ؛ لكن جاء  -كما ذكرنا-مفهوي التفل  2191لم ت سيييييييييم اتفاقية حقور التفل عاي  
ً
ونيييييييييال

ني : " أ  ريييييييييييييياا ت ت سيييييييييييييين الثامنة أعثى 2112 تعريو مفهوي التفل املجّند للمرة ألاولى في مبادئ كيب تاون لعاي

 من أ  نو  من القوات املسيييييييييلحة النظامية أو غير النظامية أو الجماعات املسيييييييييلحة بأ  صيييييييييفة، بما 
ً
عشييييييييرة يعتمر جزءا
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يشمل عثى سبيل املثال ال الح ر التهاة والحمالين واملراسلين واملراوقين ملثل هذه الجماعات بخالا أعناء ألاسرة ، 

 ويشيمل 
ً
الفتيات املجندات  غراض ج سيية والزواج القسر ، وال يشير امل تلح وق  الى التفل الذ  َيْ ِمل أو أينيا

 (.2112)مبادئ كيب تاون َحَمَل السال 

وعثى الرغم من أهمييييية هييييذا التعريو في ت ييييديييييد من هو املتورط بييييالعمليييييات القتييييالييييية إال انييييي غير ملزي من النيييياحييييية 

 .ن ألاطرااالقانونية    طرا م

واسييييييييييييييتمر الوقييييييييييييييع حينهيا  عيدي وجود تعريو قيانوات لألطفيال الجنود في أ  وقيقية معتميدة، وقيد وجيد أن الاتفياقيات   

)الدولية وغير الدولية( تفور الاتفاقات بل حت  التشيييييريعات  املخ ييييي ييييية لحماية الفلات املتأقرة من النزاعات املسيييييلحة

 2191اتفيياقييية حقور التفييل في عيياي التي تخا ألاطفييال الجنود، ومنييذ اعتميياد 
ً
، تم التوقيع عثى مييائيية وقمييانين اتفيياقييا

 للسييييييييالي بين ألاطراا املت ار ة. ومن هذه الاتفاقات، احتوت عشييييييييرة اتفاقات وق  عثى أحكاي  شييييييييأن ألاطفال الجنود

 عن الاهتماي بوقييييييييييييييع تعريو جامع مااع لألطفال الجنود لجأت الوقائ(4، ذ0321)الناد ، 
ً
ق والاتفاقيات ، وعوقيييييييييييييا

ذات ال ييييييلة الى اسييييييتعمال م ييييييتلح )ألاطفال في النزاعات املسييييييلحة(، عثى اني ال يمكن املماهاة بين م ييييييتلح )الاطفال 

الجنود( و ين م ييييتلح )ألاطفال في النزاعات املسييييلحة(؛ لوجود اختالا شيييياسييييع بينهما، وا طفال في النزاعات املسييييلحة 

رج وهم ضييييييحايا في هذه النزاعات. بينما ألاطفال الجنود يتم إعدادهم وتدري هم يشييييييمل ولات الالجلين وامل جرين وألاسيييييي

من قبيل قوات مسييييييييييييييلحية بق ييييييييييييييد إشييييييييييييييراكهم في ألاعميال القتياليية، أو غيرهيا من ال شيييييييييييييياطات ألاخرج املت ييييييييييييييلة  ها. وهم 

، واسييييييتخدامي، قم تأتت ألامور ألاخرج املتعلقة بال شيييييياط 
ً
ل املسيييييييلح، من قبييخنييييييعون للتدريب عثى حمل السييييييال  أوال

 إذا ما كان التجنيد في جماعات -ها، وفي أحيان كثيرة ي ييييييييييياحب ذل  نقل الذخائر، وزر  املتفجرات، وغير 
ً
خ يييييييييييوصييييييييييييا

تدريب معنو   شييييكل دروس وم اقيييرات، تهدا بشييييرا هم عقيدة الترا الذ  يتولى التجنيد،  -مسيييلحة إيديولوجية 

 .راعة أ  عقيدة لحداقة حياتهم، وهنا يكمن ختر ألاطفال الجنودوألاطفال باعتبارهم أطفال ُيعدون أرض خ يييييبة لز 

 قم تم تداول م ييتلح )ألاطفال املرتبتون بالقوات املسييلحة أو الجماعات املسييلحة(، كرديو مل ييتلح ألاطفال الجنود

 /(https://www.icrc.org، 0303)املنظمة الدولية لل ليب ألاحمر، 

، ال يعرا التفل املجند ب سيييييييييييب مااشيييييييييييرتي املنظمة العر ية للهالل ألاحمر العر ية و ما إن القانون الدولي إلااسييييييييييياات  

(؛ لذا كان (https://arabrcrc.orgوال ييييييييييليب ألاحمر في مقال  عنوان: ألاطفال الجنود في ظل القانون الدولي إلااسيييييييييياات 

ستمرت الجهود الدولية في هذا إلاطار، من ألاهمية البال ة إيالء ألاولوية لتعريو ألاطفال الجنود ومنع استخدامهم، وا

الذ  اعتمدتي منظمة ألامم املت دة للتفولة والذ  يعرا التفل  2112وتم اعتمياد تعريو مبيادئ كييب تياون سيييييييييييييينية 

سيييييييينة وعنييييييييو في القوات املسييييييييلحة الحكومية أو في الجماعات املسييييييييلحة  29كل ريييييييياا لم يتجاوز عمره ” املجند بأني 

 ة، أو مرتب  بتل  القوات سواء كانت هناو أو لم تكن حالة من ال را  املسلح"النظامية أو غير النظامي

لقد اسييييييتند هذا التعريو أسيييييياسييييييا عثى السيييييين واملشيييييياركة سييييييواء كانت مباشييييييرة أو غير مباشييييييرة، إذ ينتبق عثى ألاطفال 

 املسلحة، إقاوة إلى زر با سلحة في النزاعات  طريق املشياركةالذين ي دون مهاي متنوعة، وهذه ألاخيرة قد تكون عن 

ألال اي ألارقية واملتفجرات، ومهاي التجسا والاستتال  والتبخ أو حت  الذين يجر  استعبادهم ج سيا أو يست لون 
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ألارييييييييااذ الذين لم تتجاوز  كما عروت املفوقييييييييية ألاورو ية م ييييييييتلح ألاطفال الجنود بأتهم : أخرج.ج سيييييييية  ل ايات

 سنة وسبق أن شاركوا  شكل مباشر أو غير مباشر في ال را  العسكر  املسلح. 29أعمارهم 

أاشيي أ )الت الو لوقو اسيتعمال ألاطفال املجندين(؛ ومنظمة أرض البشيير غير الحكومية والتي مقرها  2119وفي سينة  

روع المروتوكول الاختيار  ملعاهدة حقور  0330هدت سييينة في مدينةلوزان السيييويسيييرية(، من ألاعنييياء امل سيييسيييين. وشييي

  29ألاطفال السن ألادا  للتجنيد إلى 
ً
  -عاما

ً
 . -وهو ما س تترر لي الحقا

قم تمت إلاشارة الى التفل املجند بأني التفل املرتب  بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة، واستقر تعريفي عثى ما جاءت  

(:  بأن التفل 0332رتبتين بالقوات املسلحة أو الجماعات املسلحة في شباط/ ومرايربي مبادئ باريا) شأن ألاطفال امل

 أو في 
ً
املرتب  بقوة مسيييييلحة أو جماعة مسيييييلحة، هو أ  رييييياا دون الثامنة عشيييييرة من عمره ُجّند أو اسيييييتخدي، حاليا

ذل  عثى سييييييييبيل الذكر ال  املا يييييييي ي، من قبل قوة مسييييييييلحة أو جماعة مسييييييييلحة، أيا كانت املهاي التي اقييييييييتلع  ها، بما في

الح ييييييييير، ألاطفال من ألاوالد والبنات، املسيييييييييتخدمون كم ار ين أو طهاة أو حمالين أو سيييييييييعاة أو جواسييييييييييا أو  غراض 

ج سيييييييييية. وال يق يييييييييد  ها وق  ألاطفال املشييييييييياركون أو الذين سيييييييييبق أن شييييييييياركوا مباشيييييييييرة في أعمال قتالية" كما اّن هذا 

 التعريو اعتمد من قبل اللجنة الد
ً
 .ولية أينا

أن في حالة انخراط ألاطفال في النزاعات املسيييلحة، تكون لهم  -وإن كان ألامر خارج حدود الب ه -وال بأس من إلاشيييارة 

صيييييييييفة املقاتلين، و التالي ينتبق عللهم وقيييييييييع املقاتل، وفي حالة وقوعهم في قبنييييييييية الا يييييييييم، يكون لهم كامل الحق في 

حالة يسييييييتفيد التفل من القواعد العامة الواردة في القانون الدولي إلااسيييييياات وفي هذه ال .التمتع بوقييييييع أسييييييرج الحرب

 
ً
ي ظ  بمعاملة خاصة في حالة اعتقالي أو   -التفل-ل  ر سني و ني أ   شيأن حماية ألاسرج ومعاملتهم، كما أني نظرا

 .وقوعي في ألاسر

مخيم الهول وتجنيد ألاطفال فيهاملطلب الثاني:   

ألاطفال في مخيم الهول من الحرّ  بنا الوقوا عثى واقع وظروا مخيم الهول. قبل الحديه عن تجنيد  

: واقع مخيم الهول:
ً
 أوال

تقع بلييدة الهول عثى مقر يية من الحييدود السييييييييييييييورييية العراقييية، وتتييل عثى التريق الرئيديييييييييييييي ي الراب  بين البلييدين، وقييد   

( ليسييييييييييتخدمها 0324سيييييييييييتر تنظيم الدولة إلاسييييييييييالمية عثى هذه البلدة الاسييييييييييتراتيجية والريو امل ي   ها في متلع عاي)

ينةالحسكة والّرقة، لكن لم تدي سيترتي عللها؛ إذ ش ت كممر لتوصيل إلامدادات ملناطق سيترتي الواقعة جنوب مد

 عثى البلدة واستولت عللها في)
ً
(، 0322/تشرين الثاات/ نووممر/20قوات سوريا الديمقراطية املعرووة بيييييي )قسد( ًجوما

 (.1، ذ0300)منظمة أطباء بال حدود، لتعيد وتح املخيم الستقبال الالجلين الفارين من بت  تنظيم الدولة

، ( متر مرّأع0،42بمسيياحة تقدر )يقع مخيم الهول في أقصيي   جنوب شييرحي م اوظة الحسييكة في شييمال شييرر سييوريا، و  

وقد تم ااشيييييييييييياؤه من قبل املفوقييييييييييييية السييييييييييييامية لألمم املت دة لشيييييييييييي ون الالجلين بيواء الالجلين العراقيين خالل حرب 
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، ليتم 0330يعي  عد الاحتالل ألامريكت للعرار عاي عراحي، وتم توسييييي 220333( لينيييييم حوالي 2112الاليج الثانية عاي )

 
ً
. وقد 0321في شييييهر مايو عاي) إعادة وت ي الحقا

ً
( من قبل قوات سيييييوريا الديمقراطية وهي الجهة املسييييي ولة عليي حاليا

  03 -23بني با سيياس السييتيعاب من 
ً
 اني ينييم حاليا

ّ
 ؛ إال

ً
 )عراأت، عبدأقييعاا سييعتي الاسيييتيعابية  9 -2ألو رييا يييا

 بالتواز  مع قييييييعو الادمات ( ؛ 2، ذ 0303الحي، 
ً
لذا وهو يعد من أكمر املخيمات بيواء النازحين وأشييييييدها ازدحاما

 عد شيييييييهر  %193وتهاو  الب ية الت تية ويي. و  سيييييييب ألاح ييييييياءات وقد زادت اسيييييييبة عدد سيييييييكان املخيم الى مايقارب 

 للتقرير ال ييييادر من م سييييق الشيييي ون إلا0329ديسييييممر )
ً
اسييييانية في سييييوريا وامل سييييق املقيم لألمم املت دة بتاريخ (، وووقا

، من )21( جاء ويي : أن مخيم الهول ينييم ن و )0300/ حزيران/00)
ً
ل العراقيون الجزء 22( ألو رييا ييا

ّ
( دولة، يمث

: )املوقع20( من نزالء املخيم هم من ألاطفيييال دون سيييييييييييييين) %23( ألو ريييييييييييييياا، كميييا اّن) 09ألاكمر منهم بواقع)
ً
 (عييياميييا

، احتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتاجتتتتتتتات الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتور تتتتتتتا فتتتتتتتي أعتتتتتتتلتتتتتتتى مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو تتتتتتتا تتتتتتت تتتتتتتا عتتتتتتتلتتتتتتتى الاطتتتتتتتالقالييييييييرسيييييييييييييييييييييي يييييييييي  خيييييييييبيييييييييار ألاميييييييييم امليييييييييتييييييييي يييييييييدة، 

https://news.un.org/ar/tags/mkhym-rwj(وفيي تييقييريير سييييييييييييييييييييابييق صييييييييييييييييييييادر عيين ميجييلييا ألامين فييي تييييييياريييخ )كيييييييانييون 02 /

( 2233ملخّيم، منهم)( من مقيياتثي التنظيم البييال ين امل تجزين في ا220333(: أن املخيم ينييييييييييييييّم مييا يقييارب )0302الثيياات،

(مقاتل مجهول الج سييية 0233( مقاتل سيور  وحوالي)2333(من املقاتلين العراقيين، و)2133من املقاتلين ألاجانب، و)

 (.https://2u.pw/uMsRj: 0/0/0302، بتاريخ تقر ر مجلس ألامن حول تنظيم داعش )

؛ للقنيييييييييييييياء عثى 0321السييييييييييييييوريية في اذار / مييارس  وأعيد عملييات قوات الت يالو الييدولي و يالت ييدييد  عييد معركية البيياغوز 

والعراقيين وغيرهم من الرعايا  التنظيم احتجزت قوات سييييوريا الديمقراطية في  ييييجون م قتة آلاالا من السييييوريين

ألاجانب بمن ولهم العديد ممن يشييييييتبي بأّتهم من أوراد أسيييييير عناصيييييير تنظيم الدولة إلاسييييييالمية أو بأّتهم عثى صييييييلة 

هم من هم، 
ّ
، ليرتفع عدد سكان املخيم الى  وجل

ً
ألو  200333ال ساء وألاطفال وألاحداث دون سن الثمانية عشرة عاما

(ألو 220333ريييييييييييييياا، وأعيييد عودة  عض الالجلين الى أوطييياتهم وإعيييادة البعض آلاخر بلغ عيييدد القييياطنين وييييي حوالي)

 (.23، صف ة0300راا)منظمة أطباء بال حدود، 

   القسييييم ألاول بييييييييييييييييي)املخيم الرئيديييي ي( وينييييم الالجلين العراقيين والسييييوريين، وينقسييييم ينقسييييم املخيم الى قسييييمين: يسيييي

بيدوره الى قمييانييية أجزاء، أمييا القسييييييييييييييم الثيياات ويتلق عليييي اسييييييييييييييم )امللحق( وينييييييييييييييم الالجلين ألاجييانييب من رعييايييا أكثر من 

 (.20، صف ة 0300دولة مختلفة)منظمة أطباء بال حدود، 13

ب، املاء ال الح للشر  دود الى ال ذاء و ومع اكتظاظ الالجلين يعاات املخيم من نقا الادمات الاساسية كالوصول امل 

 قاسييييييية في ظل ااعداي ألامن، والتعرض لالسيييييييت الل والفقر 
ً
وقييييييعو الرعاية الايييييييحية، ويعي  ألاطفال بالذات ظرووا

ل ب ًرا يوالحرمان. 
ّ
سيييييييييييييتوطن ولها العنو والاسيييييييييييييت الل وسيييييييييييييوء املعاملة وشييييييييييييييو  وكما هو معروا و ن املخيمات تشيييييييييييييك

 بتنظيم الدولة؛ وو يئتي أختر التترا، ومخيم الهول ال يختلو عنها إن لم تكن ظرووي أقدييييييييييييي  
ً
 سيييييييييييييكاني أكثر ارتباطا

 من أولليييي  امل تجزين في املخيمييييات ألاخرج. وبييييات املخيم بيليييية م اتييييية
ً
ن  نميييياط مختلفيييية م إلاسييييييييييييييالمييييية وأكثر تتروييييا

 ألااشتة إلاجرامية وااعداي ألامن.
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 %09شكلت الجرائم ألاسباب الرئيسية للوويات في املخيم، وبل ت اسبة الوويات املرتبتة بالجريمة  0302وفت عاي   

 03غ عن حالة وواة مرتبتة بالجرائم، تم إلابال  92من إجمالي الوويات ويي أغل ها من ن ييب العراقيين. و ابقاوة الى 

 21من الذين ماتوا في املخيم أ  مامجموعي  %02قتل في املخيم. شيييييكل ألاطفال دون سييييين السيييييادسييييية عشيييييرة م اولة 

( 
ً
 (.02، صف ة 0300منظمة أطباء بال حدود، طفال

ا  40( ت ققت مفوقييّية ألامم املّت دة السييامية لحقور إلااسييان من مقتل ما ال يقل عن 0300وفي بداية عاي ) رييا ييً

امرأة سيييييورية، وطفل  29رجال عراقيين، وسيييييتة رجال سيييييوريين، وأرأع اسييييياء عراقيات، و 23مخيم الهول، من بينهم  في

 /(.https://www.ohchr.org، 0300)املوقع الرس ي لألمم املت دة،  عراحي، وطفلة عراقية وطفلَتين م ريتين

ويد ان جرائم القتل التي ارتكبتها الجماعات إلاجرامية ت
ُ
 دث  سييييييييييييييباب تتعلق بمزاعم التجسييييييييييييييا ل ييييييييييييييالح قوج وقد أ

القدرة عثى دوع املال، أو القتل عثى يد  لالبتزاز وعدي أو التعرضألامن، أو رقيابية اجتمياعيية مرتبتية  سييييييييييييييمعة سيييييييييييييييلة، 

، 0300عناصر ت ت ي لتنظيم الدولة إلاسالمية لعدي التزامهم با عراا الدي ية داخل املخيم )منظمة أطباء بال حدود، 

 (.00ف ة ص

وفي هذا ال ييييدد ذكرت بيانات وت قيقات أن مجموعات تتوعية أغل ها من ال سيييياء املتشييييّددات في املخيم واملعرووات  

 في وظائو مختلفة لدج تنظيم الدولة، وكذل  العّناقات 
ً
ب ساء الحسبة أو الشرطة الدي ية من الالتت عملن سابقا

نية لتتبيق تعاليم تنظيم الدولة، وكّن يُقمن  عّض كل من ال يتّبقها الالتت كن ينتشييييييييرن في ألاسييييييييوار واملناطق السييييييييك

؛ أشارت هذه البيانات الى إّن ه الء ال سوة القاطنات في املخيم َيُقمن بمراقبة تتبيق 
ً
من أماكن يكون العّض ولها م ملا

أو ابتعييادهم عن تتبيق  الفرائض الييدي ييية وم يياسييييييييييييييبيية العوائييل القيياطنيية ويييي أو أوراد منهييا، وفي حيياليية قبوت رونييييييييييييييهم

ت حاالت 
َ
ّجل الفرائض الدي ية، تتم معاقبتهم، وت يييييييييييل العقو ة الى حرر خيمة املخاِلو، أو طعني، أو قتلي، ولتاملا  يييييييييييُ

طعن للقاطنين شيييملت حت  عناصييير حراسييية املخيم. كما ان ه الء ال سيييوة يقمن بتلقين أطفال املخيم أوكار التنظيم، 

 في إعادة وإجبار من يبلغ سيييييييين الزواج 
ً
عثى الارتباط بنجاب ألاطفال وتر يتهم عثى الفكر املتشييييييييدد لالعتماد عللهم الحقا

 /(  https://www.un.org، 0300/اذار/ 00في  )تقر ر منظمة إنقاذ الطفولةبناء تنظيمهم 

في منظمات إاسانية  عد زيارتهم املخيم أتهم رأوا اساء يروعن أصواتهن  شعارات تنظيم  كما أواد صحاويون و عاملون 

)أبو عبد الرحمن العراحي(  الدولة، وفي آلاونة ألاخيرة  عد مقتل زعيم التنظيم أبو الحسييييييييين الهاشييييييييي ي واسيييييييييمي الحقيقت

 في مخيم الهول ت ت وتةخبارية متلعة اني تم اشر ال اوامللقب بي )سيو   داد( أشارت م ادر 
ً
 مكتو ا

ً
دعو الى تو  ن ا

)من ييييييييييييييييييية مسييييييييييييييييييياحيييييية الاخبييييييارييييييية:  الزعيم الجييييييديييييييد للتنظيم  عييييييد مقتييييييل سييييييييييييييلفييييييي )أبو الحسييييييييييييييين الحسيييييييييييييييني( مبييييييايعيييييية

www.Masahaplayform.com .) 

 من ال جمات قد  
ً
م ياخرين  تهم لم يلتزموا بقوانين التنظ قاطنينكما شّن املتعاطفون املزعومون مع التنظيم عددا

 في ظهره في يوليو )تموز( املا يييي ي مما أدج  التنظيم الدي ية املتشييييددة، وطعنت أجنبية م تجزة من اسيييياء
ً
 كرديا

ً
حارسييييا
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ل من ورذ تقديم املسيييييييييييييياعدات إلااسييييييييييييييانية لقاطني املخيم.إلى إجالء العاملين في املنظمات غير الحكومية
ّ
)املوقع  ، وقل

 /(https://www.icrc.org، 0300الرس ي لل ليب ألاحمر، 

 : تجنيد ألاطفال في مخيم الهول: 
ً
 ثانيا

يتبع تنظيم الدولة إلاسالمية من جية استراتيجية في تجنيد )ألاطفال(، أو ووق ما يسملهم بأدبياتي بييييييي )أشبال الاالوة(  

سيود.
ُ
م ييتف ، ) بينما ُيتِلِق آلاخرون عثى هذه الفلة م يتلح أطفال داع (، 40، ذ0322)م مود،  وت ويلهم الى أ

 (.02، صف ة 0300ورشيد، 

، 0322وتسييتهدا اسييتراتيجيا التنظيم " تعبلة وتلقين وتدريب أطفال لم تتجاوز أعمارهم قماات سييينوات" )مركز كارتر، 

(. ولقد عمل التنظيم عثى اسييييييت الل الظروا ال ييييييعبة ك ياب الادمات ألاسيييييياسييييييية ووقدان الحماية داخل 2صييييييف ة

ي عمليية جيذب ألاطفيال الى صييييييييييييييفوا التنظيم املتهيالي . وقيد أشييييييييييييييار تقرير وزارة الايارجية مخيم الهول كعواميل وياعلية ف

 تقر ر وزارة الخزانة) ألامريكية اني تم ورض عقو ات عثى شيييييييييبكة دولية تا عة للتنظيم وتتألو من خمسييييييييية أريييييييييااذ

مخيميييات النيييازحين في /(  قييياميييت بت وييييل أموال للمسييييييييييييييياعيييدة في تهرييييب أطفيييال من https://www.state.gov ألاميركيتتة

 سوريا الى الاحراء؛ ليتم استقبالهم من قبل مقاتثي التنظيم.

د في    لألطفيال واسييييييييييييييت اللهم؛ وقيد جنيّ
ً
كميا أشييييييييييييييارت تقيارير لألمم املت يدة اّن تنظيم اليدولية هو أكثر التنظيميات تجنيييدا

 واسيتخدمهم كج4333سيوريا وحدها منذ بداية ظهوره في مدينة الرقة حوالي)
ً
 للُجنود الفعلّيين، ( طفال

ً
واسييا وُرًسال

 (.0، صف ة0321لندن،  –)مركز انتيكريتي أو دوعهم ليكونوا مقاتلين أو اا ماسيين 

عييّدت لهييذا ال رض في معسييييييييييييييكرات   
ُ
كمييا تولى التنظيم تجنيييد ه الء وتييدري هم وتلقينهم أوكيياره طوال أعواي في دورات أ

ْنع املتفجرات ة للتييدريييب عثى القتييال وصييييييييييييييُ ، 0303املوقع الرسيييييييييييييي ي لألمم املت ييدة، ووقييييييييييييييعهييا في أميياكن معينيية) خيياصيييييييييييييييّ

https://www.ohchr.org.)/  

تتعلق بأطفال جّندهم تنظيم الدولة إلاسيييييييييييالمية في سيييييييييييوريا، كما  (حالة024وقد ت ققت ألامم املت دة من أكثر من )  

فة الى ما ال يقل 
ّ
ت ّققت من اّن مراكز عدة في مناطق دير الزور، والرقة، وريو حلب قد قّدمت تدريبات عسكرية مكث

سيييييييييييتخداي ( وتً  تتراو  أعمارهم ما بين العاشيييييييييييرة الى الاامسييييييييييية عشيييييييييييرة من العمر، وتزايدت  شيييييييييييّدة حاالت ا204عن )

املقاتلين من ألاطفال ألاجانب أو ما يتلق عللهم أبناء املهاجرين و ل ت حوالي قمانية عشييييييييييير حالة من أطفال لم يتجاوز 

 عنيييييييييييهم السيييييييييييا عة من عمره. كما وردت أنباء من سيييييييييييكان مدينة املوصيييييييييييل عن قياي تنظيم الدولة  عد اسيييييييييييتيالئي عثى 

ل من دور ألايتييييياي، وتم اقتييييييادهم الى مكيييييان مجهول، كميييييا قييييياموا ( بختو املليييييات من ألاطفيييييا0324امليييييدينييييية في عييييياي )

 من أحييد مالصل املوصييييييييييييييل السييييييييييييييتخييدامهم كييانت يياريين02بيياختتيياا )
ً
 تركمييانيييا

ً
تقر ر ألامين العتتام عن ألاطفتتال ) ( طفال

 (. 01الفقرة  (S/920/0322، )والنزاع املسلح في العراق

 ديوية الدوأظهرت  عض امل شيورات واملقاطع الفي  
ً
ات يشيياركون في املسيييرات، والتدريب، والعمليعائية للتنظيم أطفاال

 القتالية، وإعداي السجناء ب طالر النار عللهم، أو و ل رؤوسهم عن أجسادهم باستعمال أدوات جارحة. 
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ً
 هاما

ً
نمو ل ان ت يييييييوير ألاطفال عثى هذه الشييييييياكلة ليا مجرد أداة دعائية للتنظيم " وهم في الواقع يعتمرون رصييييييييدا

 قييييييييييييييد ال جز امل تمل في القيادة،...ومع الت ار ألاطفال 
ً
 قويا

ً
و قياء دولية الاالوية عثى امليدج التوييل...وي شيييييييييييييي أ قييييييييييييييميانيا

بييالتنظيم بمعييّدٍل لم يسييييييييييييييبق لييي مثيييل، ويي ن الهييدا النهييائت للتنظيم هو توليييد وترسيييييييييييييييخ وتييأكيييد صييييييييييييييحيية ققيياويية العنو 

 (.aaswat.comwww: 0302باخرمة،والتترا الديني بين ألاجيال )

وال تزال معنييلة تجنيد ألاطفال قائمة حت  اليوي، السيييما مع وجود أعداد كبيرة من أيتاي وأطفال مقاتثي التنظيم في  

مخيمات مكتظمة كمخيم الهول الذ  يعيشييييييييييون ويي منذ سيييييييييينوات؛ إذ كشييييييييييو ت ييييييييييريح رئيا لجنة الت قيق الدولية 

ألو طفل ال  43، بأن 0300، أماي مجلا حقور إلااسييييييييان في حزيران،/يونيو  من عاي املسيييييييتقلة سييييييييوريا، باولو بينيرو

ألو بالغ،  03يزالون م تجزين في ظروا مروعية بمخّي ي الهول وروج عيديييييييييييييي   في شييييييييييييييميال شييييييييييييييرر سييييييييييييييورييا، إلى جيانب 

 (.https://news.un.org/ar/tags/mkhym-rwj 0300معظمهم من ال ساء )املوقع الرس ي  خبار ألامم املت دة،

 200333كميا ذكر بيتر نيومن ميدير املركز اليدولي ليدراسيييييييييييييية التترا في جيامعة كينجر كوليدج في لندن أن ما ال يقل عن 

منهم من ال سيييييييييياء وألاطفال  200333من أتبا  تنظيم الدولة )ألاجانب( موجودين في سييييييييييوريا في مخيم الهول وأن حوالي 

 ( .imctc.org www، 0302)العظامات،

قد تم ت شلة ه الد ألاطفال منذ والدتهم عثى أوكار التنظيم، لذا و تهم مهي ون للقياي بالثأر آلبائهم ليا وق  من ل   

عناصييييييير قوات سييييييييوريا الديمقراطية)قسيييييييد( وإنما من العالم الاارصي الذ  تخثى عنهم وتركهم في بيلة قاسييييييييية، وسييييييييوء 

وال نييييييييب عند ه الء ألاطفال، وخاصيييييييية الواعين منهم لسييييييييتوة  ألاوقييييييييا  إلااسييييييييانية في املخيم تزيد من حالة الاحتقان

تنظيم الدول وقوتي، ويجعل منهم متتروين وإرهابيين، وهو ما يعني أننا ب دد تشكل جيل جديد من إلارهابين ر ما لم 

 ليي من قبيل، حييه من املتوقع أن يفور عنفيي وتترويي النموذج القياعد  والدوالو ، وهو ما
ً
ع دو يشييييييييييييييهيد العيالم مثيال

جمييياعيييات حقور إلااسييييييييييييييييان  ن تيييدر نييياقوس الاتر  شييييييييييييييييأن مخييياطر ترو ألاطفيييال امل تجزين يقبعون في الاييييييييييييييحراء، 

وبابقاوة إلى كوتها قاسية عللهم، و ن الظروا البائسة تهدد بت ويلهم إلى شبكة من املتتروين املعتادين عثى العنو 

 /(https://trendsresearch.org، 0300وال اقبين من العالم.) بكر،

 لهذا الحال، أصبح مخيم الهول بمثابة بيلة حاقنة للفكر املتترا لتزايد نفوذ تنظيم الدولة ويي حت  اني بات  
ً
وووقا

 بعادة تجميع صفووي، 
ً
يوصو بأني دويلة داع  الجديدة ال سيما  عد أن أصبح هدا التنظيم تجنيد مقاتلين سعيا

  عد العثور عثى شيييييييبكة 
ً
من الانادر تسيييييييتخدمها خاليا تنظيم الدولة لتهريب البشييييييير وتنفيذ جرائم ونجد ذل  واضيييييييحا

 (./https://www.syriahr.com، 0302القتل أو الاغتيال )موقع املرصد السور ،

في هذا السييار عمل تنظيم الدولة عثى تهريب املتعاونين معي الى خارج مخيم الهول وأرسل أغلبيتهم الى الرقة، ودير و 

وإدلييب في سييييييييييييييوريييا، وركز  شييييييييييييييكييل خيياذ عثى تهريييب ألاطفييال الى خييارج مخيمييات النزو  لتجنيييدهم كمقيياتلين، الزور، 

 وأّن املخيم ينيييييّم العديد من ألاطفال 
ً
وت ويلهم كقنابل زمنية كامنة ي ّركها كيو ما يشييييياء ووقت ما يشييييياء خ يييييوصيييييا

 ق.تت يأملن  عودة دولة التنظيم كما كانت في السابالذين ال يزالون يعيشون مع أمهاتهم املعتنقات للفكر املتشدد والال
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وفي ظييل هييذه الظروا ت ول هييذا املخيم املعزول الى مركز لتجنيييد أشييييييييييييييبييال الاالويية كجيييل جييديييد ل رهيياب القييادي،   

 أن ن و قاطني املخيم من ألاطفال ت ت سّن الييييييييييييييي 
ً
، ومنهم من ُولد وقت سيترة التنظيم عثى أجزاء 20خ وصا

ً
عاما

ا حت .من سوري
ّ
تل في املعارو، ومنهم من لم يتج 

ُ
 ا والعرار، ومنهم من لم يَر والده  ني ق

لقد خنيييييييييييييع ه الء ألاطفال لسييييييييييييينوات من التلقين الفكر  ت ت حكم تنظيم الدولة إلاسيييييييييييييالمية، واليزالون كذل  إلى   

كا السييييابق حين ت ّول  يييييجن بو يتلقون في مخيم الهول التدريب النفديييي ي والبدات والتأهيل الفكر  كما حدث في  اليوي

 الى قييياداٍت لجميياعيياٍت 
ً
الى أكيياديميييٍة يتلق  ولهييا املعتقلون التييدريبييات والييدروس الشييييييييييييييرعييية لتخريج كوادر ت ّولييت الحقييا

 بي)عناصر الحسبة(. 
ً
 متتروة، مع الفارر أّن الفلة املسيِترة عثى املخيم أغل هن من اساء التنظيم أو ما يعرون بي سابقا

جتمع الدولي و الرغم من الجهود التي يبذلها للتوصييييييل إلى قرار  شييييييأن مسييييييتقبل آلاالا من امل تجزين في الهول إّن امل  

 إن صييييييييييييعو ة وفي عدد من املخيمات ألاصيييييييييييي ر عثى مسييييييييييييتوج البالد كمخيم الركبان واليرموو وروج عيديييييييييييي   وغيرها ؛ 
ّ

إال

والبيانات الدقيقة، ومن املعروا أن ألاطفال املجندين  الوصول الى مناطق النزا  ت ّد من القدرة عثى جمع املعلومات

 مع قابلياتهم وقدراتهم البدنية كاملشيييياركة الفعلية في ال جمات القتالية أو تنفيذ 
ً
ون في أعمال ال تتناسييييب متلقا

ّ
ل
َ
ُيسيييَت 

فيذ العسكرية، أو تن ال جمات الانت ارية أو تكليفهم بالحراسة أو التجسا، أو الاستتال ، أو نقل إلامدادات واملعدات

 ل رض الييييييدعيييييياييييييية أو التراسيييييييييييييييييييل بين عنيييييياصيييييييييييييير 
ً
اليييييدوريييييييات ونقيييييياط التفتي ، أو ت ييييييييييييييوير ال جمييييييات إلارهييييييابييييييية وييييييديويييييييا

 ما يكون من ال ييييييييعب الح ييييييييول عثى بيانات شيييييييياملة عن مشييييييييياركة ألاطفال في ألاعمال 20التنظيم)الدروي ، 
ً
(. و البا

الاسييييييييييييييالميية وي نيي من غير املتيا  الح ييييييييييييييول عن معلوميات و ييانات عن العيدائيية، وهيذا ينتبق عثى حيالية تنظيم اليدولية 

مشياركة ألاطفال الذين يجندهم إال  عد مقتلهم وتأبينهم حيه يتم الكشييو عن بلداتهم ألاصيلية، وتشييير املعلومات الى 

  في الوقيييت اليييذ  بل يييت العملييييات القتييياليييية ذروتهييا بين عيييامت  91مقتييل 
ً
ت يييدة املعني )مكتييب ألامم امل0321-0322طفال

 (.1، ذ،  0329(، UNODCباملخدرات والجريمة)

وفي املقيابيل وي ن اليدول ألاجنبية وإن كان لديها إح ييييييييييييييائية تقريبية ملواطنلها املهاجرين الى أرض التنظيم مع أسييييييييييييييرهم؛  

 السيييييتعادة مواطنلها من املخيمات، خشيييييية وجودهم في البالد باعتبارهم
ً
 كبيرا

ً
ظِهر اسيييييتعدادا

ُ
مخاطر  يمثلون   لكنها لم ت

 
ً
  03بريتانية و 21أمنية جسيييييييييييمة. وعثى سييييييييييبيل املثال ُيعتقد أن في مخيمات الهول، والروج، وعين عيديييييييييي   حاليا

ً
طفال

قلت إحدج المريتانيات من الهول الى الروج وتدعى شييميمة بيجوي؛ لكن الحكومة المريتانية  ييحبت 
ُ
عثى ألاقل. وقد ن

 :0303.)ريتشييييييييييييييييييييارد،صييييييييييييييحيفييييييية الانيييييييدبنيييييييدت،ليعيودة إليى امليميليكييييييية امليت يييييييدةجي سييييييييييييييييتيهيييييييا قيييييييائيلييييييية إنيييييييي لين ُيسييييييييييييييميح ليهيييييييا بيييييييا

www.independentarabia.com وال يقت يييييييييييييير ألامر عثى عيدي رغبية اليدول ب عادة مواطنلها، وإنما يتعلق ألامر بقاطني .)

ه الء من ال يرغب بالعودة  سبب شعور الوصم الذ  قد يالحقهم  املخيم أنفسهم ممن لم ي تِم لتنظيم الدولة، ومن

 الرتباطهم بتنظيم الدولة إلاسالمية نتيجة إقامتهم في املخيم.

وممييا يجييدر إلاشييييييييييييييارة إليييي أنييي و ييالرغم من تردد الييدول في إعييادة مواطنلهييا القيياطنين في مخيم الهول إال ان العرار قييد  

ل عودة عيائالت عراقيية عثى )شييييييييييييييكي ل دوعيات( تّم نقلهم من مخيم الهول في سييييييييييييييوريا الى مخيم الجدعة في مدينة  ييييييييييييييجيّ

 املوصل العراقية وال زالت عمليات إلاعادة سارية الى وقت كتابة هذا الب ه ب سب مستشارية ألامن القومت العراحي.  

http://www.independentarabia.com/
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 : دوافع تجنيد أشبال الخالفة
ً
 ثالثا

 ما تسييييلى الجماعات إلارهابية الى اسييييتقتاب ألاطفال؛ ل يييي ر سيييينهم وسييييهولة اسييييتمالتهم والت رير  هم، وإمكانية   
ً
غالبا

غرس حتمية القتال في نفوسيييهم عمر توظيو البسييياالت الدي ية والحديه عن مطقر و توالت ورسيييان املعارو إلاسيييالمية 

 الى في الع ييور املعيارية ألاولى، ودوعهم للظهور بمظاه
ً
ر الرجولة التي ات ييفوا  ها، وم اولة طبع ذل  في أذهاتهم سييعيا

 تتبيقها عثى أرض املعارو. 

كما تعمد هذه الجماعات الى اسيييييييييت الل املشيييييييييياكل الاجتماعية وألاوقييييييييييا  الاقت ييييييييييادية ال ييييييييييعبة امل يتة  هم كالفقر   

كيارها وتقوي بتدري هم عثى برامج العنو؛ بزالة والحرميان مميا يجعلهم أداة طّيعية لت قيق غيايياتهيا وتنفييذ توجهياتهيا وأو

حسيييييييييييييياسيييييييييييييييتهم تجياهيي، وت يذيتهم  عقييدة الكراهيية والانتقياي  سييييييييييييييبياب دي يية وعرقيية ووكرية وعقائدية. وحت  لو تركنا 

، و ن ألاطفال قد ي اولون الاننيييييماي إلى الجماعات املسييييييلحة هر ا من الظروا البائسيييييية وغير املسييييييتقرة 
ً
الانتقاي جانبا

 تي تعيشها العائالت في املخيمات.ال

 ولعل من أبرز دواوع تجنيد تنظيم الدولة لألطفال وص ار السن هي:

 بكلفية تجنييد الُجنود الكبيار، و جم إلانفيار عثى ألاطفيال أقّل  .2
ً
لفية تجنييد ألاطفيال الُجنود مقيارنية

ُ
انخفياض ك

 من حجم إلانفار عثى غيرهم وهذه تعّد من الدواوع املهمة لتجنيدهم.

 للموارد؛ بعداد قوة مادية للتنظيم، وُيعّد قيييييمانا  .0
التجنيد املنهجي وامل سيييييدييييي ي لألطفال هو اسيييييتثمارد منيييييموند

.
ً
 قد ال جز امل تمل في أعداد التنظيم مستقبال

ً
 قويا

وجود أعداد كبيرة من معدومت الج سيييية من عوائل مقاتثي تنظيم الدولة، املتمثلة بأطفال ال سييياء املنتميات  .0

الالتت  حبت دولهن ألاصلية الج سية منهن، وقد تمت والدتهم داخل املناطق التي كان يسيتر عللها التنظيم  للتنظيم

 إبان خالوتي املزعومة.

سييييييييييييهولة اسييييييييييييتمالتهم واقناعهم لالننييييييييييييماي للجماعات إلارهابية؛ لعدي ادراكهم بالدرجة ألاسيييييييييييياس لاتورة ما  .4

 يقومون بي، وما ُيلقون بأنفسهم ويي.

 ما يكون ألاطفال أقّل ش هة لدج قوات ألامن من الكبار الذين سهولة ان .2
ً
جاز  عض املهاي املوكلة إللهم، إذ غالبا

 يثيرون الش  والريبة. 

سيهولة تلقينهم عقيدة التنظيم وتشر هم  وكاره ب ورة أكمر مما هو لدج املقاتلين الكبار، ما يكشو حقيقة  .1

عثى حسيياب الكبار كوني ي ييب في مجال تعزيز مشييرو  بناء دولة التنظيم الداوع وراء تفنيييل التنظيم تجنيد ال يي ار 

وتر يييية جييييل حييياميييل لفكرتيييي مخلا لقنيييييييييييييييتيييي والتيييأكيييد من أنيييي حت  لو وصيييييييييييييييل التنظيم الى تهيييايتيييي وييي ن اييييديولوجيتيييي 

 ستستمر.

رذ العمل، وتراجع التعليم .2
ُ
ي املناطق ف سهولة استجابتهم للم ريات في ظّل الانخفاض الحاّد في الّدخل، وفي و

 ملن يبايعي يعادل املائتي دوالر للجنود البال ين، 
ً
 قابتا

ً
 شييييييييييييييهرييا

ً
املسيييييييييييييييتر عللهيا من قبيل التنظيم، إذ يقيدي التنظيم دخال

ن هيييييم دون السيييييييييييييييييين اليييييقيييييييانيييييونييييييييييييية أ  مييييين امليييييراهيييييقييييييييييين)مييييينيييييظيييييمييييييية هيييييييييييومييييين راييييييتيييييا ووتييييي ،  وميييييبيييييليييييغ امليييييييائييييييية دوالر ميييييميييييّ
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https://www.hrw.org/ar عن اللجوء الى أصيناا أخرج من الترغيب ك قامة املسابقات التي تقدي ولها جوائز 
ً
( ونيال

 متنوعة تعزز مفهوي الرخاء عند ألاطفال الجنود في حال الانتماء للتنظيم.

 ر 
ً
 : مراحل تجنيد أشبال الخالفة:ابعا

في هذا ولحة اهتماي الدارسيين والباحثين املتخ  ين، اسيتقتب ت ياعد اسيتهداا تجنيد ألاطفال في النزاعات املسي  

(( التي أعّدها كّل من ألاشتتتبال إلى ألاالاتتتود(( دراسييية ت مل ُعنوان:))دراالاتتتات العتتتراع وإلارهابإلاطار، اشيييرت دورية ))

، وماكا تايلور، وميا بلوي، وتشارلي وينتر، وقد شرعت بتوقيح املراحل التي يعتمدها تنظيم الدولة من جون هورغان

نموذج املراحل الست لدمج ألاطفال داخل الدولة من أجل إدماج ألاطفال داخل التنظيم،  وتم طر  ما يس   بيييييي )) 

  :املراحل بما يثيوقد تلا ت هذه  ( Horgan, et al., 2017,p123 -127) ((، إلاالاالمية

حيه يقوي خاللها التنظيم  عرض أوكاره وممارسيييييياتي  ول مرة عثى ألاطفال، وذل  عمر لقاءات غير  :مرحلة إلاغواء -2

 .مباشرة تجمعي  هم في مناسبات عامة يلتقون خاللها بأوكار  عض ألاعناء داخل التنظيم

 إلى مقابلتهم  :مرحلة التعليم -0
ً
والتي يتم خاللها تلقين ألاطفال  شيييييييييييييكل مكثو مبادئ وممارسيييييييييييييات التنظيم، إقييييييييييييياوة

 .املباشرة بالقادة املسلولين عن التنظيم

يتم الاختيار ووًقا الهتمامات وكفاءة كل طفل حيه يتم اسييييييييييتقتا هم للتنظيم وتدري هم وإعتاؤهم  :مرحلة الاختيار -0

 .اكتشاا قدراتهم مهاي مختلفة يتم من خاللها

حيه يتعرقون لتدريبات مكثفة جسدية ونفسية تتنمن قدًرا كبيًرا من الوحشية، ويتم خاللها  :مرحلة إلاخضاع -4

عزلهم عن أسييييرهم، وإرغامهم عثى ارتداء زّ  موحد، وتعميق الالتزاي داخلهم بقيم الوالء والت يييييحية والتنيييييامن الذ  

 .وتهاي تج عن املشقة املشتركة التي يواجه

في هذه املرحلة يسييييلي أعنيييياء التنظيم إلى تعزيز الامرات التي تم اكتسييييا ها خالل وترة التدريب، : مرحلة التخعتتتص-2

 .بابقاوة إلى اجتيازهم املزيد من التدريبات املتخ  ة

ا لكيل ميا سييييييييييييييبق، مع اختيار  عمرحلتة التعيين-1 طفال ض ألا : حييه يتم خالليي تعيين كيل طفيل في اليدور املالئم ليي ووقيً

 للمشاركة في املناسبات العامة من أجل ترشيح واستقتاب أعناء جدد.

 .: تجر م تجنيد ألاطفال في املعاهدات واملواثيق الدوليةاملطلب الثالث  

عاا  املجتمع الدولي من ظاهرة تجنيد ألاطفال التي تتزايد مع تزايد النزاعات املسيييييلحة، مِلا لها من ختورة ليسيييييت عثى  

ألاطفال أنفسييييهم وق ، بل تتجاوز ذل  لتنال تهديد السييييلم وألامن الدوليين، كما اتها برزت في الفترة ألاخيرة مع تزايد 

ا. عديد من املنظمات الدولية التي أدانتهللالنزاعات الداخلية، والحرب عثى إلارهاب، لتمثل ت ٍد كبير بال سيييييييييييبة للدول و 

رجمت هذه إلادانة  شكل مواقيق 
ُ
ُ ْل هذه الجهود دون استمرار  –ومعاهدات دولية، لكن وقد ت

َ
و الرغم من ذل  لم ت

https://www.hrw.org/ar


 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 308 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

باعتبارها  (ICRC)اسييييييييييت الل ألاطفال في معارو الكبار، و رزت  شييييييييييكل واضييييييييييح جهود اللجنة الدولية لل ييييييييييليب ألاحمر  

ي أحكاي القانون الدولقانون الدولي إلااسيييياات، إذ تنييييتلع بمهمة اشيييير للمنظمة دولية م ايدة ومسيييتقلة، وكوتها راعية 

إلااسييييييييييييييياات من خالل العيييدييييد من ال ييييييييييييييكوو اليييدوليييية ذات ألاهميييية البيييال ييية في هيييذا املجيييال، وعمليييت عثى تتويره عنيييد 

الاقتنيييييياء، كما تنييييييتلع اللجنة الدولية لل ييييييليب ألاحمر  بمهمة تووير حماية ومسيييييياعدة ضييييييحايا الحروب من املدنيين 

ى تشجيع الدول عثى الوواء بااللتزامات الواردة في املعاهدات، وتجد اللجنة والعسكريين عثى حد سواء، كما وتعمل عث

الدولية لل يييييييليب ألاحمر ألاسييييييياس القانوات ملمارسييييييية عملها في العديد من امل يييييييادر، ويأتت عثى رأسيييييييها اتفاقيات جنيو 

 (.232،صف ة 0323:)عتلم،( 2122والمروتوكوالن إلاقاويان لسنة ) 2141لسنة 

 في معاهدات جنيو لسنة ) 
ً
( عن معالجة مشكلة تجنيد 2141وعندما وجدت اللجنة الدولية لل ليب ألاحمر  ق ورا

 قّمنتي مالحظات في شأن زيادة وتيرة تجنيد ألاطفال في النزاعات املسلحة، وقد 
ً
 مف ال

ً
ألاطفال، وقعت اللجنة تقريرا

ن  شيييأن إعادة تأكيد وتتوير قواعد القانون الدولي إلااسيييياات املتبقة أقير هذا املوقيييو  في أول م تمٍر للامراء الحكوميي

 في امل تمر الدبلوماس ي حول 2122أقناء النزاعات املسلحة والذ  عقدتي اللجنة الدولية لل ليب ألاحمر سنة )
ً
(، وأينا

في  جلا الات اد  السيييويسييير  إعادة تأكيد وتتوير القوانين إلااسيييانية املتّبقة أقناء النزاعات املسيييلحة، الذ  عقده امل

قم تميت منياقشيييييييييييييية المروتوكولين إلاقيييييييييييييياويين التفياقيييات  (،210، صييييييييييييييف ية 2191)م ييييييييييييييتف ،( 2122-2124الفترة من:)

ذْيِن تقّدمت  هما اللجنة الدولية لل ييييييييييييييليب ألاحمر، وكانت اللجنة الدولية قد أعّدت هذين املشييييييييييييييروعين في 
َ
جنيو؛ اللي

 في اعت
ً
بارها ح يييييييلة املناقشييييييات التي جرت في م تمر الامراء الحكوميين؛ في دورتْيِي بجنيو صييييييياغتهما النهائية واقييييييعة

وأونت مناقشات امل تمر الى صدور بروتوكولي جنيو (، 932، صف ة2192)سلتان، واخرون، ( 2120و 2122عاَمت )

دا عثى الحّد من ظاهرة ألاطفال الُج 2122/ حزيران/23إلاقييييياويين بتاريخ )
ّ
ذيِن أك

َّ
نود، وعثى الحظر التاي ملشييييياركة ( الل

  .ألاطفال في النزاعات املسلحة

( من المروتوكول إلاقافي ألاول التفاقية جنيو 22عند الاطال  عثى مادتت المروتوكولين إلاقاويين نجد أن في املادة )   

د طفييال؛ اليذين لم يبل وا  عييناٌّ عثى: " إلزاي أطراا النزا  بياتخيياذ كيياوية التييدابير املمكنيية التي تكفييل عييدي اشييييييييييييييتراو ألا 

سييييييين الاامسييييييية عشييييييير في النزاعات املسيييييييلحة ب يييييييورة مباشيييييييرة، وعثى هذه ألاطراا بالت ديد الامتنا  عن تجنيد ه الء 

حة، ويجب عثى أطراا النزا  في حالة تجنيد ه الء ممن بل وا سييين الاامسييية عشييير ولم يبل وا 
ّ
ال ييي ار في قواتها املسيييل

 " )سن الثامنة عشر أن تسلى بع
ً
 ( .الفقرة الثانية من المروتوكول ألاول  22املادة تاء ألاولوية ملن هم أكمر سنا

ويستفاد من هذا النا عدي السما  لدول ألاطراا في نزا  مسلح دولي أن تجند ألاطفال في قواتها املسلحة ممن لم   

يبلغ سيين الاامسيية عشيير وحت  بال سييبة ملن بلغ هذا السيين، ولم يبلغ سيين الثامنة عشيير  عد، إذ يجب عثى هذه الدولة 

 من ه
ً
 الء ألاطفال، بمعن  أن التفل الذ  بلغ سيييييبعة عشييييير سييييينة يجب املت ار ة أن تعتت أولوية التجنيد لألكمر سييييينا

 (.https://www.maacom.org: 0321)الناد ،  تجنيده قبل التفل الذ  عمره ستة عشر سنة وهكذا
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ي : " ال يجوز تجنيد ألاطفال دون سين الاامسة عشر أأما المروتوكول إلاقيافي الثاات وقد ناَّ في مادتي الرا عة عثى  
ّ
ن

الفقرة الرا عة من  4املادة قوات أو الجماعات املسييييييييييييلحة، وال يجوز السييييييييييييما  باشييييييييييييتراكهم في العمليات العدائية" )في ال

 (.2122المروتوكول الثاات لسنة 

( من المروتوكول ألاول، أتها تنا عثى حظر مشييييييياركة ألاطفال  شيييييييكل مباشييييييير في 22وُيسييييييتخلا من منيييييييمون املادة )   

حظر مشييياركتهم في حمل السيييال  وق ، في حين نجد أن المروتوكول إلاقيييافي الثاات في مادتي النزاعات املسيييلحة، بمعن  

الرا عية؛ أنيي قيد أولى لألطفيال حميايية أوسييييييييييييييع؛ وألزي الدول ألاطراا "أن تكون أكثر صييييييييييييييرامة في النزاعات املسييييييييييييييلحة غير 

ى هذا إلالزاي في الحظر (، 231 ، صيييييييييييييف ة0322طالو ة،)الدولية مما هو عليي أقناء النزاعات املسيييييييييييييلحة الدولية" 
ّ
وتجث

التاي بشيييييييراكهم في أّ  من العمليات القتالية،  شيييييييكل مباشيييييييير أو غير مباشييييييير بما في ذل  حظر مسيييييييياهمتهم في العمليات 

السيييييييييييياندة للعمليات القتالية كنقل الذخائر وامل ن، ونقل ألاوامر والتراسييييييييييييل بين الجنود، واسييييييييييييتتال  وجلب املعلومات، 

ليات تخريبية، والقياي بأعمال الاسيييييييييييتخبارات والتجسييييييييييييا، كما إن هذا إلالزاي ينتبق عثى جماعات الثوار والقياي  عم

  ( .03، صف ة0332حمودة،. )الذين هم أكثر استفادة من ألاطفال في النزاعات املسلحة غير الدولية

عات املسيلحة، في خمسية عشير سنة، قد حّددا السين ألادا  ملشياركة ألاطفال في النزا 2122ان بروتوكوال جنيو لسينة 

 وإقاوة نوعية للقانون الدولي إلااساات؛ لكنهما لم يستتيعا الحد من ظاهرة ألاطفال الجنود 
ً
وتعد هذه الاتوة دعما

 في هذه الظاهرة في مناطق متفرقة من العالم مما حدا باملجتمع الدولي إلى قرورة 
ً
إذ شهدت السنوات الالحقة اتساعا

( من أجييييل روع الحييييد ألادا  لسيييييييييييييين التجنيييييد 2191اء الوقييييييييييييييع، وُعقييييدت اتفيييياقييييية لحقور التفييييل عيييياي)الت رو الحتو 

، واسييييييييييييييتمرت الجهود اليدوليية وغير اليدوليية لليدوع  هيذا ألامر طوال وترة  29والاشييييييييييييييتراو في النزاعيات املسييييييييييييييلحية إلى 
ً
عياميا

عشييييييييرون لل ييييييييليب ألاحمر والهالل ألاحمر التسييييييييعينات، ومن أبرز هذه الجهود ما أومليييييييي   بي امل تمر الدولي السييييييييادس وال

والييذ  جيياء في أحييد قراراتييي بييأن: " تتخييذ أطراا النزا  كييل التييدابير املمكنيية لكت تنييييييييييييييمن عييدي  2112واملنعقييد في عيياي 

املجلة الدولية لل يييييليب ألاحمر، (، 0اشيييييتراو ألاطفال دون الثامنة عشييييير من العمر في النزاعات املسيييييلحة" )القرار رقم )

  .(10ة، صف 2111

التي ت ّري تشيييييي يل ألاطفال في ظروا صييييييعبة، حيه  2111لسييييينة  290قم عقدت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

 
ً
 لهذه الاتفاقية أحد أسيييييييوأ أشيييييييكال عمل ألاطفال سيييييييواء كان هذا التجنيد قسيييييييريا

ً
يعّد التجنيد القسييييييير  لألطفال ووقا

 نتيجة تعرقييييهم للت رير والاسييييت الل،
ً
 أي اختياريا

ً
وفي توصييييية ملنظمة العمل الدولية  شييييأن حظر أسييييوأ أشييييكال  إجباريا

/أ( توملييييييييييييي ي بأن تعتمر كاوة أشيييييييييييييكال الّرر أو املمارسيييييييييييييات الشيييييييييييييبلهة بالّرِر بما في ذل  0)املادة  2111عمل ألاطفال لعاي 

مجموعييييييية  -ألامم املت يييييييدة) اليتيجينيييييييييد اليقسيييييييييييييير  أو إلاجيبيييييييار  ليألطفيييييييال واسييييييييييييييتخيييييييدامهم في عيييييييداد الجرائم اليييييييدوليييييييية.

 (.02042،الرقم عاهداتامل

ّوجيت هيذه الجهود بيياعتمياد بروتوكول اختيييار  ملحق بيياتفيياقييية حقور التفييل لعيياي)  
ُ
( وقييد اعُتمييد وُعرض 2191وقيد ت

ميييايو من عييياي 02من الجمعيييية العيييامييية لألمم املت يييدة في  24/010رقم للتوقيع والت يييييييييييييييديق والاننييييييييييييييمييياي بموجيييب قرار 

(، والذ  أوجب في مادتي ألاولى عثى الدول ألاطراا اتخاذ جميع التدابير 0330ير ومرا 00( ودخل حيز التنفيذ في) 0333)
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ً
 مباشرا

ً
 لنيمان عدي اشيتراو أوراد قواتها املسيلحة الذين لم يبل وا سين الثامنة عشر من العمر اشتراكا

ً
املمكنة عمليا

تي الثانية:  تكفل الدول ألاطراا عدي في ألاعمال الحر ية، و  فة خاصة ت ديد سن التجنيد إلاجبار ، إذ جاء في ماد

خنييييييييييييييو  ألاريييييييييييييياياذ الذين لم يبل وا الثامنة عشييييييييييييييرة من العمر للتجنيد إلاجبار  في قواتها املسييييييييييييييلحة، ومنع التجنيد 

التوعي أو الاختيار  لألطفال الذين لم يبل وا الثامنة عشييرة من العمر في القوات املسيييلحة للدول ألاطراا، كما تناول 

را عة مسيييييألة تجنيد ألاطفال في الجماعات املسييييييلحة املتميزة عن القوات املسييييييلحة للدولة، وذل  عثى الن و في مادتي ال

التالي:" ...حظر شامل لتجنيد واستخداي املجموعات املسلحة غير الحكومية لألطفال في العمليات الحر ية في أ  ظرا 

 أ
ً
و إلزاميا او اسيييتخدامهم املباشييير في العمليات الحر ية، واّن من الظروا،   ض النظر عما إذا كانوا قد ُجّندوا طوعيا

 ملنع هذا التجنيد والاستخداي بما في ذل  اعتماد التدابير القانونية 
ً
عثى ألاطراا ان تتخذ جميع التدابير املمكنة عمليا

 (. 0، 2، الفقرات: 4ة املاد ،0333الالزمة لحظر وتجريم هذه املمارسات". )المروتوكول الاختيار  لحقور التفل لعاي 

وفي إطيييار الجهود املبيييذولييية لحظر تجنييييد ألاطفيييال ال يمكن غض الترا عن جهود منظمييية ألامم املت يييدة في مكييياو ييية   

هذه الظاهرة من خالل املعاهدات واملواقيق ال يييييييادرة في الجمعية العامة لألمم املت دة، ومن خالل الوسيييييييائل العملية 

ين العاي املعني با طفال والنزا  املسيييييييلح، إذ تب ت الجمعية العامة لألمم املت دة العديد كاللجان، واملمثل الااذ لألم

من ال ييييييييييييييكوو الييدولييية لحميياييية ألاطفييال من التجنيييد، ابتييدأت تليي  ال ييييييييييييييكوو بيي عالن حقور التفييل الييذ  أصييييييييييييييدرتييي 

 عثى حقور مهمة الب2121الجمعية العامة لألمم املت دة عاي 
ً
د أن يتمتع  ها التفل؛ لكني ، والذ  وإن كان مشييييييييييييييتمال

 من أ  حماية لي من التجنيد،)النبشة، 
ً
 (.002، صف ة0323جاء خاليا

، قم أبرمت 2124كما صييييييييدر إلاعالن الااذ ب ماية ألاطفال وال سيييييييياء في حاالت التوارئ أو النزاعات املسييييييييلحة لعاي   

، والتي أشييييييارت في الفقرتين الثانية والثالثة من 2191تشييييييرين الثاات/نووممر  03ألامم املت دة اتفاقية حقور التفل في 

 -املادة الثامنة والثالقون حظر إشراو ألاطفال في الحروب، وعدي تجنيد من لم يبلغ الاامسة عشر في قواتها املسلحة 

ة ، وكيان توقيعييي في أول قميي2113قم  عيد ذليي  صييييييييييييييدر إلاعالن العيال ي لبقيياء التفييل وحمييايتييي ونمييائييي لعيياي  -كميا ذكرنييا 

 (.210، صف ة0332)م مود،2113سبتممر/أيلول  03عاملية للتفولة في 

و قييد ألاطفال وحمايتهم مني، إقيياوة الى تل  الجهود و ن هناو مجموعة من القرارات والتدابير الرامية الى منع العن

طفال وذل  "بمناسييييييييبة ما تناولتي الجمعية العامة لألمم املت دة في إطار مكاو ة إلارهاب وظاهرة العنو قييييييييد ألا  :منها

(. كما 13/099)القرار  الاستعراض الااما الذ  يجر  كل س تين الستراتيجية ألامم املت دة العاملية ملكاو ة إلارهاب

 عن الانتهياكييات 23/012وأدانيت في قرارهيا )
ً
( التجنييد املنهجي لألطفييال واسييييييييييييييتخيدامهم الرتكياب ًجميات إرهيابيية، ونييييييييييييييال

الجمييياعيييات إلارهيييابيييية قييييييييييييييييد ألاطفيييال، والحظيييت أن هيييذه الانتهييياكيييات والتجييياوزات قيييد ترحى الى والتجييياوزات التي ترتك هيييا 

 (.29، ذ0303مستوج جرائم حرب")مكتب ألامم املت دة، 

ة لحماي وينيييييياا الى هذه املسيييييياعي سييييييلسييييييلة القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلا ألامن وامل كمة الجنائية الدولية

ن يمك   ييية إرسيييييييييييييياء بيليية حمييائييية لألطفييال، لحيية، والتقليييل من ظيياهرة عسييييييييييييييكر ة التفوليية،ألاطفييال في النزاعييات املسيييييييييييييي

 توقي ها كاآلتت: 
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: قرارات مجلس ألامن: 
ً
 أوال

اعتمد مجلا ألامن مة، وقد لزِ م قراراٍت  مم املت دة، ولي صيييييالحيات إصيييييدارمجلا ألامن هو الجهاز التنفيذ  لأل إن   

در ، وأصيييييواسيييييتخدامهم في ألاعمال العسيييييكرية التي تدين ظاهرة ألاطفال الجنود عثى مر السييييينين سيييييلسيييييلة من القرارات

(، كأول قرار مني يتعلق با طفال وال ييييييييرا  املسييييييييلح، حيه أشيييييييييار القرار إلى اعتبار تجنيد 2111( لعاي )2012)رقم قرار 

 .(4، ذ0329جدو ، ) ألاطفال من شواغل السلم وألامن العامليين، وأدان ويي هذا العمل

زاعات 0333لسييييينة ) (2024) وفي قراره
ّ
ي( أعاد املجلا تأكيد إدانتي الشيييييديدة لالسيييييتهداا املتعّمد لألطفال في حالة الن

 عّما يترتب عثى ذل  من اقار طويلة ألامد 
ً
في من اقار قيييييييييييارة وواسيييييييييييعة النتار عثى ألاطفال، ونييييييييييييال

ّ
حة، وملا تخل

ّ
املسيييييييييييل

 بقرار مجلا ألامن )بال سيييبة لت قيق سيييلم وأمن دائمين وتنمية دا
ً
أاشييي أ وريق عامل  (0332) لسييينة (2120ئمة. وعمال

ويتكون هيييذا الفريق من جميع أعنييييييييييييييياء مجلا ألامن، ويتواوق قيييدر إلامكيييان بييياتخييياذ  ،معنيد بيييا طفيييال والنزا  املسييييييييييييييلح

موقع ):مم املت يييدةقراراتيييي، وأعيييد الاطال  عثى التقيييارير يقيييدي الفريق اسييييييييييييييت تييياجييياتيييي إلى ألاطراا املعنيييية، والى هيليييات ألا 

 https://www.un.org/sc/suborg/arالييفييريييق الييعييييييياميييييييل الييتيييييييا ييع ملييجييلييا ألاميين املييعيينييي بيييييييا طييفيييييييال واليينييزا  املسيييييييييييييييلييح،: 

/subsidiary/wgcaac، ) واسيييييييييتعراض التقارير املقدمة من ألامين العاي لألمم املت دةالية الرصييييييييد  هذا الفريق يتولىو 

 شييييييييييييأن الانتهاكات الجسيييييييييييييمة   ةاذ لألمين العاي املعني با طفال والنزاعات املسييييييييييييلحعن طريق املمثل الا وإلابالغ عنها

ح
ّ
ال سييما الانتهاكات الجسييمة الستة قد ألاطفال في أوقات النزا   ،املرتكبة قيد ألاطفال من قبل أطراا النزا  املسيل

ح والتي تشيييييمل: القتل والتشيييييويي وتجنيد واسييييتخداي ألاطفال من قبل أطراا النزا  املسيييييلح واغت يييييا هم وارتكاب 
ّ
املسييييل

ار ما أشيي وتنفيذ ال جمات عثى املدارس واملسييتشييفيات، وهذا ألاشييكال ألاخرج من العنو الج ديي ي قييدهم واختتاوهم،

 (.04، ذ0303)مكتب ألامم املت دة، (2) رقم الفقرة()0331) عاي في(2990) ألامن مجلا اليي قرار

( عثى التيدابير الوقيائيية ملكاو ة التترا العنيو املف يييييييييييييي ي 0324)0229شييييييييييييييّدد مجلا ألامن في قراره وفي ذات الن ج   

 نيدهم وتعبلتهم لالننماي الى الجماعات إلارهابية. ل رهاب بما في ذل  منع اشر الفكر املتترا بين ألاوراد وتج

: قرارات املحكمة الجنائية الدولية
ً
 :ثانيا

 في القوات املسلحة  
ً
 أو إلزاميا

ً
أما بال سبة لقانون روما ألاساس ي للم كمة الجنائية الدولية و ن تجنيد ألاطفال طوعيا

 في ألاعمال الحر ية يعد )
ً
 أو غير  جريمة حرب(أو اسيييييييتخدامهم للمشييييييياركة وعليا

ً
ب ييييييييرا النظر عما إذا كان النزا  دوليا

)ألامم املت دة، مجموعة املعاهدات، الرقم ،(2، و)ه(، )01، /ب0دولي في طا عي، وذل  بموجب املادة الثامنة )الفقرة 

الية ( اشيييييأت عن حظر تجنيد ألاطفال دون الاامسيييية عشيييييرة 0330. ومع بدء نفاذ نظاي روما ألاسيييياسيييي ي عاي ) (09244

رض عثى امل كمة الجنائية الدولية العديد من القنيييييييايا في هذا ال يييييييدد، و اشيييييييرت عُ بنفاذ القانون الجنائت الدولي ؛ و

( 0332ب جراءات م اكمة العديد من ألاريييييييااذ، وفت أولى اللوائح التي عرقيييييييت عثى امل كمة الجنائية الدولية عاي )

( تهمة بارتكاب جرائم حرب 02وجهت لهم ) معي الرب( واخرينفي قنييييييييييييية املدعي العاي قييييييييييييد)جوزا كوات قائد جي  
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، وأعلن عن أن جي  الرب هو منظميييية إرهييييابييييية، وأن جوزا كوات هو إرهيييياأت بمييييا ولهييييا  التجنيييييد القسيييييييييييييير  لألطفييييال

 (.030، الفقرة 0322عال ي.)امل كمة الجنائية الدولية، 

 لو(يي)تومييياس لو ييياا يييا د وفي امل ييياكمييية ألاولى التي أجرتهيييا امل كمييية الجنيييائيييية اليييدوليييية في قنيييييييييييييييييية امليييدعي العييياي قيييييييييييييييد 

أدين)لو اا ا( بتهمتي تجنيد واسييييييييييييتخداي ألاطفال دون الاامسيييييييييييية عشييييييييييييرة من العمر، وحكم عليي بالسييييييييييييجن ملدة أرأعة 

 (. 02، صف ة 0329مكتب ألامم املت دة، عشرة سنة )

كان املدعي العاي للم كمة الجنائية الدولية ينظر في توجيي التهم لزعماء جماعة بوكو حراي بارتكاب  (0322) وفي عاي  

 –جرائم حرب بميا في ذلي  تجنييد ألاطفيال واسييييييييييييييتخيدامهم للمشيييييييييييييياركية في ألاعميال العدائية )امل كمة الجنائية الدولية 

 (.030الفقرة) 0322ألاولية لعاي  تقرير عن أاشتتي في مجال الت قيقات –مكتب املدعي العاي 

وفي قييييييوء ما تقدي نجد أن ما قاي بي تنظيم الدولة إلاسييييييالمية من تجنيٍد واسييييييتخداٍي لألطفال دون السيييييين القانونية   

 لمروتوكول ألامم املت يدة الاختييار  التفياقية حقور التفل 
ً
 للمعياهيدات واملواقيق اليدوليية، وانتهياكيا

ً
 واضييييييييييييييحيا

ً
يعيّد خرقيا

(، كما ان نظاي روما 0332(  شيييييييأن اشيييييييتراو ألاطفال في النزاعات املسيييييييلحة، إقييييييياوة الى مبادئ باريا عاي)0333لعاي)

ألاساس ي للم كمة الجنائية الدولية أشار  شكل واضح الى ان تجنيد أو تتو  ألاطفال... في القوات املسلحة الوطنية أو 

ما يقوي بي تنظيم الدولة  أن ثابة جريمة حرب، وعليي نجداسيييييتخدامهم للمشييييياركة بفعالية في ألاعمال العدائية هو بم

م من جرائ التنظيم ن مييا ارتكبيييأكمييا نجييد في املعيياهييدات واملواقيق الييدولييية، من تجريم عثى مييا ورد ينتبق من جرائم 

دخل قييييييييييييييمن وهذا ي ،حربالييدخل في مسيييييييييييييي   جرائم  واسييييييييييييييتخيدامهم في أعمياليي العيدائيية بخ ييييييييييييييوذ تجنييد ألاطفيال

 عن الجرائم ألاخرج التي ارتك ها التنظيم ب ق أطفال الايزيديين وألاكراد  مل كمة الجنائية الدولية،اخت ييييياذ ا
ً
ونيييييال

 والتي يمكن أن ترحى الى مستوج جرائم إبادة جماعية.

 سيييييوريا  ّن من النيييييرور  عثىأوعليي نجد   
ً
اي في النظوالعرار الاننيييييماي للم كمة الجنائية الدولية  تهما ليسيييييا طروا

)هيييييييييييومييييين راييييييتيييييا ووتييييي ، سييييييييييييييييييورييييييييا واملييييي يييييكيييييمييييييية اليييييجييييينيييييييائييييييييييييية ، وليييييم ييييييليييييتييييي يييييقيييييييا  يييييهيييييييا ،ألاسيييييييييييييييييييياسيييييييييييييي يييييي ليييييهيييييييذه املييييي يييييكيييييمييييييية

؛ وإن اننييييييييييييييمييييياي هيييييذين البليييييدين    /(https://uokerbala.edu.iq، 0302( و)الجيييييابر، https://www.hrw.orgاليييييدوليييييية

ذين ما ،واملرتكبة قييد مواطني هللم كمة الجنائية الدولية ي ييب في م ييلحتهما؛ كون ان الجرائم املرتكبة عثى أراقييله

 ،
ً
ذا لالبلدين، هي من اخت اذ امل كمة الجنائية الدولية، ويجب الاحتكاي لديها ؛ لكون كل قراراتها تأخذ منحًى ملِزما

، وم اكمة التنظيم عثى ألاطفال ورصييييية م اكمة مرتك ي الجرائم ب قننيييييماي لنظاي روما ألاسييييياس؛ لنيييييمان يجب إلا 

  ييييييوذخت قيق العدالة الجنائية بقييييييد بقية ألاوراد املتواجدين في سييييييوريا والعرار، ولنييييييمان  املرتكبةبقية الجرائم 

 وجسيييييييييييييييما للقوانين  هيذه مرتك ي الجرائم اليداخلية في اخت يييييييييييييياذ
ً
 ختيرا

ً
امل كمية، والتي تشييييييييييييييكيل في الوقيت ذاتي انتهاكا

 الدولية.و الوطنية 
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 :خاتمة

ل في 
ّ
 َن ْم ُق يَ  متشييدداٍت  من ألاطفال يعي  أغل هم في كنو اسيياٍء  داخلي مجتمعد  ات ييح من الب ه أن مخّيم الهول تشييك

ةابيييائهم ،بتربيتهم عثى إرث ألاوكيييار املتشييييييييييييييييددة لتنظيم اليييدولييية إلاسييييييييييييييالميييية هم والعميييل عثى الانتقييياي ل ،وألاخيييذ بمظلومييييّ

.
ً
   مسيييييتقبال

د
وفي بقعة ج راوية واحدة، في تتّور لم يت ّقق طوال سيييييييترة  ،في التزايد كما وإن عدد ه الء ألاطفال اخذ

 في ظّل امتنا  الدول عن  ييييييييييحب رعاياها من املخيم
ً
 ،التنظيم عثى البقعة الج راوّية املسييييييييييماة)سييييييييييورار(، خ ييييييييييوصييييييييييا

 لتنييامت ألاوكييار املتشيييييييييييييييددة وتخريج أجيييال متترويية
ً
 ، في الوقييت الييذ  وييأصييييييييييييييبح مركزا

ً
 كييان من املفترض أن يكون تييأمينييا

جلين
ّ

 ب رة لي وم در تهديد للمنتقة. قد أصبح ، وإذا بي ويي من إلارهاب لال

قوة قتالية كبيرة اقر قتل و جن عدد ل ووقداني إبان سقوط خالوتي املزعومة،التنظيم  ىسل وفي ظل هذه الظروا   

بتجنيييد أطفييال من هييذا املخيم، وهييذا مييا يتعييارض مع املعيياهييدات  يهيكليية صييييييييييييييفووييالى إعييادة  ؛ سييييييييييييييلىكبير من مقيياتليييي

 من تو  والقرارات الدولية، ملنع تجنيد ألاطفال في النزاعات املسييييييلحة،
ً
ير وواملشيييييياركة ولها، وتعريض حياتهم للاتر، بدال

 . الحماية لهم من أتون الحروب

إن مييا قيياي بييي تنظيم الييدوليية من تجنيييد لألطفييال هو مخييالو لكييل املعيياهييدات والاتفيياقييات وألاعراا الييدولييية، لييذا من   

      املفترض تجريم أوعالي ووقا آلليات إنفاذ القانون الدولي إلااساات. 

 -النتائج

ا الب ه الى مجموعة من النتائج كان من أبرزها:
ُ
 خل

ر في  يييييييَّ إلااسييييييياات ي ظر مشييييييياركة ألاطفال في النزاعات املسيييييييلحة، ويعتمر مشييييييياركة ه الء الُق ن القانون الدولي أ .2

 
ً
ما أكدتي اللجنة الدولية لل ييييييييييييييليب ألاحمر، باعتبارها الجهة م ييييييييييييييدر  لقواعيده ومبيادئي. وهذا ألاعميال العيدائيية انتهياكيا

ونية ؛ لكن أغلب املواد القانادئ التي ي ملهاالوصييييييييييييييايية ألاصييييييييييييييليية في الرقيابية عثى تتبيق القيانون الدولي إلااسيييييييييييييياات واملب

 املتعلقة بتجنيد ألاطفال في معاهدات جنيو و روتوكوللها شابتها ث رات تمت معالجتها في معاهدات الحقة.  

ال يمكن املماهاة بين م ييييييييتلح )ألاطفال الجنود( و ين م ييييييييتلح )ألاطفال في النزاعات املسييييييييلحة(، ولكل منهما  .0

 اذ، كما أن امل تلح الرائج في املعاهدات هو )ألاطفال املرتبتون بالقوات أوالجماعات املسلحة(وقعي القانوات الا

 كتعبير عن ألاطفال الجنود. 

يمثييل مخيم الهول ب رة لتجمع أسيييييييييييييير التنظيم وم يييديهم، وأغل هم مييا زاوا ي يياوظون عثى ايييديولوجييية تنظيم  .0

ين تقع ت ت سيييتوتهم في ظل غياب وقيييعو إجراءات الحماية داخل الدولة إلاسيييالمية، بينما القلة الباقية من القاطن

 املخيم.   

أشيييييييييييبال الاالوة م يييييييييييتلحد أطلقي تنظيم الدولة ل شيييييييييييارة الى العناصييييييييييير املرريييييييييييحة للتجنيد والاسيييييييييييتقتاب ان  .4

سود ب سب تعبيره. 
ُ
 والتدريب عمر وسائل عديدة؛ لت ويلهم الى أ
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إلاسييييييييييييييالمييييية ان لييييديييييي وتيرة تكتيكييييية بعييييداد جيييييل أع    تشييييييييييييييير طبيعيييية تجنيييييد ألاطفييييال لييييدج تنظيم الييييدوليييية .2

 يمكني أن يتعاي  مع أ  خسارة مستقبلية للتنظيم.
ً
 ايديولوجيا

ا لاللتزامات بموجب القانون الدولي إلااسييييييييييييييياات، ويهدد  .1
ً
ترو ألاطفيال خيارج حمياية سييييييييييييييييادة القانون انتهاك

ا خ يييبة السيييت الل معاناتهم وجعلهم أداة  توور  الهول  خيمم  ن الظروا ال يييعبة في ؛بوقو  نتائج عكسيييية أرقيييً

  .للتجنيد من قبل الجماعات املسلحة ومجاميع الجرائم ألاخرج 

الاننييييييييييييييماي إلى امليليشيييييييييييييييات والقوج عثى  ذا ما تم إرغاي التفل و، يزيد ُمقاسيييييييييييييياتهمتجنييد ألاطفيال كمقاتلين  .2

إذ قد يترتب عثى ذل  ت يير في معتقدات التفل وتماهيي  ؛ عد من مجرد التجنيدأالايارجية عن القانون، والذهاب إلى 

.
ً
 مع امليليشيات التي جندتي، هنا سيكون ألاطفال الجنود مشكلة وعال

ننا ب دد أزمة كبيرة ستواجي املنتقة والعالم في املستقبل، بالنظر للمستقبل املجهول الذ  يواجي عدي ي إ  .9

دولهم عنهم؛  ن ذل  يعني وجود مجموعات من الشباب في املستقبل  الج سية من أطفال اساء التنظيم، في ظل تخثي

 .ناقمين عثى العالم أجمع، وهو ما قد يدوعهم الى ممارسة أقص   أنوا  العنو وإلارهاب بال هوادة

بات من النييييرورة ال الحاجة وقييييع اليات دولية بنفاذ القانون الدولي إلااسيييياات لحماية ألاطفال من التجنيد   .1

 .  دون الرجو  للمشر  الوطنيمن يجندهم من  وم اكمة

عدي  تنعكا عثى ملا لذل  الاننماي من ووائد اننيماي سوريا والعرار الى نظاي روما الاساسمن النيرور   .23

 ،قد بقية ألاوراد في سوريا والعرار ألاطفال و قية الجرائم املرتكبة قيا  ورصة م اكمة مرتك ي الجرائم ب ق

                          املقترحات: 

هم بلداتإلى  عثى إعادة االا ال ساء وألاطفال من هذا املخيم وقع خت  و رامج تعمل عثى املجتمع الدولي .9

    .مرة أخرج  إعادة تأهيل ه الء وإعادة ادماجهم في املجتمعألاصلية، و

ايا ، من ال حتنظيم الدولةاعتبار ألاطفال، بمن ولهم من تم تلقينهم عقائدًيا أو تجنيدهم قسًرا من قبل  .0

ومعاملتهم بتريقة تتماش   مع حقوقهم وكرامتهم وم الحهم الفنثى ووًقا للقانون الدولي املعمول بي، ال سيما اتفاقية 

 .حقور التفل

الاجتماعية واملادية التي تواجي ألاطفال وتدوعهم لذل  التريق ومنع أية العمل عثى إيجاد حلول للمشكالت  .0

ثى ع تلقينهم التعليم الجيد والتدريبلسلي لتسري هم من هذه الجماعات، قم م اوالت لتجنيدهم، بابقاوة إلى ا

راكز الرعاية املهارات الحياتية التي تعدهم جيًدا ملواجهة التترا الفكر ، عثى أن يتم كل ذل  ت ت إشراا م

 املتخ  ة.

:ملعادر واملراجعا  

 .0300)ختر ويأس في مخيم الهول في سوريا(،  أطباء بال حدود، بين نارين .2

 .01الفقرة  (S/920/0322تقرير ألامين العاي عن ألاطفال والنزا  املسلح في العرار، )  .0

 https://2u.pw/uMsRj،: 0/0/0302تقرير مجلا ألامن حول تنظيم داع ، بتاريخ   .0

https://2u.pw/uMsRj
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 .0300/اذار/ 00تقرير منظمة إنقاذ التفولة في   .4

 .2192، 4حامد سلتان، عائشة راتب، صال  الدين عامر، القانون الدولي إلااساات، دار النهنة العر ية، ط  .2

ر دو  –والجمياعات املتتروة العنيفة دلييل  شييييييييييييييأن ألاطفيال اليذين تجنيدهم وتسييييييييييييييت لهم الجمياعيات الارهيابيية   .1

 . 0329 -(، مكتب ألامم املت دة وييناUNODCمكتب ألامم املت دة املعني باملخدرات والجريمة) -نظاي العدالة

(، )صيييحيفة 0300أكتو ر 1، ). "قنبلة موقوتة" تهدد باالنفجارريتشيييارد هول، مخيم عائالت داع  في سيييوريا.. .2

 .www.independentarabia.com  الاندبندت(

سييييي دد طي جدو ، تجنيد ألاطفال بين معالجات ألامم املت دة وق يييييور التشيييييريعات العراقية، ب ه مقدي الى  .9

إلاصيييييال  التشيييييريلي طريق ن و الحكومة الرشييييييدة ومكاو ة الفسييييياد(، اقامتي م سيييييسييييية النبأ بالتعاون مع  كلية م تمر)

 . 0329، نيسان، 01 -02القانون في جامعة الكووة، بتاريخ 

شريو عتلم، دور اللجنة الدولية لل ليب ألاحمر في إنماء وتتوير قواعد القانون الدولي إلااساات، م شورات  .1

 .0323الدولية لل ليب ألاحمر سنة اللجنة 

 .aaswat.com www: رة مقلقة تعاند القوانين الدوليةقياء الدين سعيد باخرمة، تجنيد ألاطفال: ظاه .23

قيييييييييييييييياء عبيد ا الجابر، أهمية اننييييييييييييييماي العرار الى امل كمة الجنائية الدولية  عد جرائم داع  في العرار،  .22

22/9 /0302. 

جميل رشييييد، أطفال داع  إرث النزا  وعتمة املسيييتقبل، تقديم: عثي عبد وأسيييماء عدنان ياسيييين م يييتف ،  .20

 .0300،   داد، ، مركز البيان للدراسات والتختي الهاد  املعمور 

،: 0303عراأت، عبيييييد الحي، مخيم الهول بين سييييييييييييييوء إلادارة ومخييييياطر التترا، مركز جسييييييييييييييور لليييييدراسييييييييييييييييييات،  .20

https://jusoor.com 

24. ،
ً
 ، تريندز للب وث والدراسات(0300عثي بكر، تزايد التهديدات ألامنية ملخيمات إلارهاب: مخيم الهول نموذجا

https://trendsresearch.org/  

م شييييييييييييييورات الحل ي  ،2، حقور التفيل بين القوانين اليداخليية والاتفياقييات اليدوليية، طغياليية ريياض النبشيييييييييييييية .22

 .0323، الحقوقية، بيروت

اململكة  .اات، دار الثقاوة لل شييييييير والتوزيعماية ألاطفال في القانون الدولي إلااسيييييييحونييييييييل عبد ا طالو ة،   .21

 .0322ألاردنية الهاشمية.

 .2111شباط  –، كانون الثاات 023لعدد املجلة الدولية لل ليب ألاحمر، ا .22

 الاتوط التوجلهيييية لالت ييياد ألاوروأت حول ألاطفيييال والنزاعيييات املسييييييييييييييلحيييةاملجلا العرأت للتفولييية والتنميييية،  .29

https://www.arabccd.org ) 

أاشييييييييييييييتتييي في مجييال الت قيقييات ألاولييية لعيياي تقرير عن  –مكتييب املييدعي العيياي  –امل كميية الجنييائييية الييدولييية  .21

 (.030الفقرة) 0322

 https://www.maacom.org: 0321م مد الناد ، ألاطفال الجنود في ظل القانون الدولي إلااساات،  .03

http://www.independentarabia.com/
https://jusoor.com/
https://trendsresearch.org/
https://www.arabccd.org/
https://www.maacom.org/
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هابية، مقال م شيييور عثى م مد عارا العظامات، تجنيد ألاطفال واسيييت اللهم في اسيييتراتيجيات املنظمات الار  .02

 .imctc.org wwwموقع الت الو الاسالمت العسكر  ملكاو ة الارهاب، 

، دار النهنيييييييييييييية العر ييية 2م مود سييييييييييييييعيييد م مود، الحميياييية الييدولييية لألطفييال في أقنيياء النزاعييات املسييييييييييييييلحيية، ط .00

 .0332القاهرة، 

 مية بجذب وإكراه وتلقين قنييييييييتيلندن، أشيييييييبال الاالوة كيو يقوي تنظيم الدولة إلاسيييييييال  –مركز انتيكريتي   .00

 .0321لألطفال، ترجمة خاصة ل الح مركز البيان للدراسات والتختي ، 

)د.ط(،  منت يييير سييييعيد حمودة، حماية التفل في القانون الدولي إلااسيييياات وإلاسييييالمت، دار الجامعة الجديدة، .04

 .0332إلاسكندرية 

بييية ذين تجنييدهم وتسييييييييييييييت لهم الجميياعييات إلارهييااملنظميية الييدولييية لل ييييييييييييييليييب ألاحمر، دليييل  شيييييييييييييييأن ألاطفييال اليي .02

 .0329ألامم املت دة، ويينا،  -دور نظاي العدالة-والجماعات املتتروة العنيفة

  املنظمة العر ية للهالل ألاحمر العر ية وال يييييييليب ألاحمر، ألاطفال الجنود في ظل القانون الدولي إلااسييييييياات   .01

https://arabrcrc.org   

 . https://www.hrw.orgسوريا وامل كمة الجنائية الدولية -ة أسللة وأجو رايتا ووت ، منظمة هيومن   .02

 .2191من  م مود م تف ، القانون الدولي لحقور الااسان، دار النهنة العر ية،  .09

املييييوقييييع الييييرسيييييييييييييييي ييييي  خييييبيييييييار ألامييييم املييييتيييي يييييييدة، احييييتيييييييييييياجيييييييات سييييييييييييييييورييييييييا فييييي أعييييثييييى مسييييييييييييييييتييييويييييييياتييييهيييييييا عييييثييييى الاطييييالر،  .01

https://news.un.org/ar/tags/mkhym-rwj  

موقع املرصيييييييييييد السيييييييييييور ، قوج ألامن تعثر عثى خندر يتوارج ويي عناصييييييييييير تنظيم الدولة إلاسيييييييييييالمية في دويلة  .03

 / https://www.syriahr.comالهول، 

)املراحييل السييييييييييييييتيية لت شييييييييييييييليية ألاطفييال في داع (، مركز املسييييييييييييييتقبييل لألب يياث  نياهييدة م مود، صيييييييييييييينياعيية إلارهيياأت .02

 والدراسات املتقدمة.

نه  اليييييييدروي ، تجنييييييييد ألاطفيييييييال ليييييييدج الجمييييييياعيييييييات إلارهيييييييابيييييييية، كراس النهرين، مركز النهرين لليييييييدراسييييييييييييييييييييات   .00

 .0322،   داد، 2، ط2الاستراتيجية، العدد

الة رسييييي. ، جريمة تجنيد ألاطفال في النزاعات املسيييييلحة: ما بين الواقع والقانون يسيييييرج ابراهيم عثمان حسيييييونة .00

 .0321جامعة النجا  الوطنية 0  ،ماجستير

 املراجع باللغة ألاجنبية: 

1. John G. Horgan , Max Taylor, Mia Bloom & Charlie Winter, “From Cubs to Lions: A Six Stage Model 

of Child Socialization into the Islamic State”, Studies in Conflict &Terrorism, Vol. 40, 2017. 
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 السياسة الجنائية الدولية في مواجهة إلارهاب

International criminal policy in the face terrorism 

 ./جامعة الشلف/ الجزائر د.آيت حمودة كاهنة

Dr .AitHamoudaKahina/University of Chlef/Algeria. 

 د.قاسة عبد الرحمان/جامعة البويرة/الجزائر

Dr.KassaAbderahmane/University of Bouira/Algeria. 

 امللخص: 

 بذلك طابعا عامليا، لذلك كان من 
ً
اتسعت دائرة العنف في آلاونة ألاخيرة وشهدت الساحة الدولية العديد من النشاطات إلارهابية مكتسبة

 يه تعريف شامل ملفهوم إلارهاب وحصر جرائمه والعقاب عليه. الضروري وجود تعاون دولي تحدد ف

تتميز السياسة الجنائية التي انتهجها املجتمع الدولي في سبيل مواجهة جرائم إلارهاب فيما يخص شق السياسة التجريمية بالتوسع في 

إلارهابي لذلك  كان من الالزم إيجاد تعريف موحد  التجريم وألاخذ بالبعد الوقائي عبر تجريم أفعال تعد حاجزا وسياجا قبل ارتكاب الفعل

بين الظواهر ألاخرى التي تكون مشروعة بحد ذاتها مثل حق الدفاع الشرعي وحق الشعوب في تقرير بينه و  لإلرهاب لرفع اللبس والتفرقة

التهذيبي في مع إغفال البعد إلاصالحي و بينما يتضمن شق السياسة العقابية فإنها تتسم بالتشديد  ،مصيرها واملقاومة املشروعة لالحتالل

إلاجراءات والسلطات  الاستثنائية املمنوحة لجهات التحقيق  فإنها واسعة للغاية وهو بذلك  يهدف إلى تكريس  وفي جانب كهدف للعقوبة،

 مقاربة أمنية في التعامل مع الجرائم إلارهابية لتحقيق ألامن والاستقرار الدوليين.

 سياسة املواجهة الدولية، املسؤولية الجنائية.إلارهاب الدولي، ألاعمال إلارهابية، التعاون الدولي،  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The violence has expanded recently, and the international scene witnessed many terrorist activities, thus gaining a global 

character. Therefore, it was necessary to have international cooperation for a comprehensive definition of the concept of 

terrorism was defined and its crimes and punishments limited. The criminal policy pursued by the international community 

in order to confront terrorist crimes in terms of dividing the criminal policy is characterized by the expansion of 

criminalization and the introduction of the preventive dimension by criminalizing acts that is a barrier before committing 

the terrorist act. Thus, it was necessary to find a unified definition of terrorism to remove confusion and distinguish between 

other phenomena that are legitimate in themselves, such as the right of legitimate defense and the right of peoples to self-

determination and legitimate resistance to occupation, while the punitive policy includes an emphasis on the emphasis on 

the reformist and disciplinary dimension of punishment as a target of punishment. As for the exceptional procedures and 

powers granted to the investigation authorities, they are very broad, and thus dedicate the security approach in dealing with 

terrorist crimes to achieve international security and stability. 

Keywords: International terrorism, terrorism, act, the international cooperation, the politics of the international 

confrontation, criminal responsibility. 

 : مقدمة

تثير جرائم إلارهاب اهتماما دوليا بسبب انتشارها في معظم دول العالم، كما يمثل تهديدا باألمن والسالم على املستويين 

الوطني والعالمي، وهو باإلضافة إلى ذلك يعد نشاطا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق إلانسان ويعرض حياة كثير من ألابرياء 
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ن الرعب في جوهرها والعنف وسيلتها والسيطرة هدفها لذا فهي من أبشع للخطر، حيث أن الجريمة إلارهابية يكو 

وأكثرها خطورة كما أن الوضع الراهن في معظم البلدان العربية يعاني من أزمة إلارهاب ذلك ملا ينطوي عليه    الجرائم

 من تهديد لألمن الذي يشكل بدوره أهم مطلب للحياة.

ن الصعوبات العملية في مواجهتها ومحاولة إحباطها بسن القوانين الرادعة وفي الوقت الراهن تعاني معظم الدول م

 والصارمة في هذا السبيل إال أنه الزالت جرائم التنظيمات إلارهابية منتشرة ومسيطرة لذا وقع اختيار البحث عليها.

هذه النوعية من الجرائم  وتعد املواجهة الجنائية لجرائم التنظيم إلارهابي أحد دروب املواجهة الضرورية ملكافحة

ومعاقبة مرتكبيها، لكنها موجهة غالبا بعد ارتكاب الجريمة وتحقق آثاره الضارة على املجتمع وألافراد، ونادرا ما تكون 

 سباقة من خالل ضبط الجريمة ومرتكبيها أثناء التحضير وإلاعداد لها وقبل تنفيذها فعليا.

لجرائم وأبعادها للوقوف على وسائل التصدي لها ومواجهتها وإبراز دور ولهذا أضحى من الواجب علينا دراسة هذه ا

 الاتفاقيات الدولية في قمع الجريمة.

ولقد أولت الدول اهتمام بظاهرة إلارهاب وقامت تشريعاتها بتجريم العمليات إلارهابية وإدماجها ضمن املنظومة 

ى املستوى الدولي حيث أصدرت الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل القانونية الداخلية، وانتقل هذا الاهتمام بهذا الجانب إل

التي  1009سبتمبر  99، وازدادت أهميته عقب أحداث 9111إلارهاب التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

يعي الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ذات طابع تشر  1009لسنة  9131أصدر مجلس ألامن على إثرها القرار رقم 

 والهادفة إلى تجريم ومتابعة جميع أشكال الدعم والتمويل املقدم لإلرهابيين.

 وبالتالي نطرح إلاشكالية التالية: 

إلى أي مدى تمكنت القانون الدولي في إلاحاطة باألفعال التي تشكل جرائم إرهابية؟ وما هي الضوابط التي فرضت على 

ويندرج تحت إلاشكالية الرئيسية بعض إلاشكاليات  للحد من هذه الجريمة؟ املجتمع الدولي في فرض الالتزامات الدولية

 الرئيسية، وهي: 

 كيف عالج املشرع الدولي ظاهرة إلارهاب الدولي؟ 

  ماهي أهم الاتفاقيات واملعاهدات الدولية التي عالجت موضوع إلارهاب وهل تمكنت من إلى إعطاء تعريف

 متفق عليه؟ 

  إلارهاب؟ما هي سبل مكافحة ظاهرة 

تصبوا الدراسة الراهنة لتحقيق جملة من ألاهداف، تمثل بطبيعتها مسعى منطقي للموضوع املعالج،  أهداف الدراسة:

 لعل أهمها: 

 .التأكيد على التعاون الدولي ملكافحة إلارهاب بكل أصنافه 

 .التأكيد على ضرورة التزام كافة الدول ببذل كل ما في وسعها ملنع انتشار إلارهاب 

 .تحديد طرق التعاون الدولي التي حددتها الاتفاقيات الدولية والعمل على الالتزام بها 

 تنطوي الدراسة الراهنة على أهمية يمكن أن نستخلص أهم معاملها من النقاط التالية:    أهمية الدراسة:

 ية.الوصول إلى تعريف دقيق ومضبوط لظاهرة إلارهاب من خالل الاتفاقيات واملعاهدات الدول 
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  إلارهاب موضوع حساس، وهو موضوع ال يمكن حصره ضمن نطاق محدد، لكن يبقى النظر إلى العمل إلارهابي

فة التي تستهدف الاستغالل النفس ي والجسدي يكقاسم مشترك بين مختلف الطروحات على أنه ضرب من ألاعمال العن

 وإلاساءة إلى الكيان البشري ما يقتض ي تعاون الدول على مكافحته.

 تم الاعتماد في إعداد هذه الدراسة على جملة من املناهج العلمية، لعل أهمها:  منهج الدراسة:

الذي يتالءم والشطر النظري للدراسة، وبشكل خاص تعريف إلارهاب وألاساس القانوني الذي اعتمد  :املنهج الوصفي

منة في إطار تحليل النصوص القانونية املتض التحليلياملنهج عليه إلخراجه من دائرة الشرعية، بينما تم الاعتماد على 

 في الاتفاقيات الدولية لتقييم مدى فعاليتها في التصدي لظاهرة إلارهاب.

على املستوى القانوني  في مواجهة إلارهاب الدولي القمعية املبحث ألاول: الجهود الدولية

 واملؤسساتي كنظام وقائي:

شاملة مختصة بمكافحة إلارهاب والقضاء على أسبابه، حيث تقتصر هذه القواعد  يفتقر القانون الدولي إلى اتفاقية

ألاصل في  على تجريم أفعال محددة قد تشكل مظهرا من مظاهر إلارهاب الدولي ولكن دون تعريف لإلرهاب الذي ُعقدت

 بغرض مكافحته.

أهمية القضاء على الهيمنة وأسباب التخلف إن اعتماد سياسة مالئمة ملكافحة إلارهاب كان وال يزال أمرا ملحا، وإلى 

الاقتصادي والاجتماعي فإن توقيع الجزاءات بحق مرتكبي أعمال إلارهاب أيا كان يكتسب أهمية ملحوظة، وبناء على ما 

تقدم نتناول في املطلب ألاول السياسة الدولية ملكافحة إلارهاب على املستوى التشريعي، أما املطلب الثاني السياسة 

 ولية ملكافحة إلارهاب على مستوى املؤسسات الدولية.الد

 املطلب ألاول: آلاليات الدولية التشريعية ملكافحة إلارهاب الدولي:

اهتم املجتمع الدولي بمحاربة ومكافحة إلارهاب منذ النصف ألاول للقرن العشرين، حيث بدأ املجتمع الدولي يولي هذه 

ن ألاحداث إلارهابية والتي تنوعت بين الاغتياالت والتفجيرات، لذا اهتم املجتمع الظاهرة اهتماما خاصا بعد وقوع كثير م

الدولي باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الجرائم بكافة صورها وأشكالها، فقد عملت حكومات الدول واملنظمات 

تكون قادرة على منع وقمع الدولية املعنية على عقد اتفاقيات دولية ذات طابع عالمي وإقليمي تهدف إليجاد وسائل 

 .(9911، صفحة 1092)شريف ، إلارهاب الدولي

 الفرع ألاول: الاتفاقيات الدولية املعنية بمكافحة إلارهاب الدولي ضد الدولة:

عقدت بين الدول، أي  حينما نستعرض الاتفاقيات الدولية املعنية بمكافحة إلارهاب الدولي ضد الدولة، نجد أنها

ملكافحة إلارهاب الواقع ضد الدول ولم يستهدف مواجهة إلارهاب املوجه ضد مصالح دولية معنية كوسائل النقل الجوي 

ت الدولية كنموذج لالتفاقيا الدولي أو حماية املبعوثين الدوليين، وأهم هذه الاتفاقيات الدولية املعنية بمكافحة إلارهاب

 لدولي ضد الدولة هي: بمكافحة إلارهاب ا

أثار اغتيال ألكسندر ألاول ملك يوغسالفي السابقة ولويس ملنع وقمع إلارهاب الدولي:  7391اتفاقية جنيف لعام -أوال/

على يد مجموعة من الثوار حفيظة فرنسا ودول العالم  "مارسيليا"بمدينة  01/90/9111بارتو وزير خارجية فرنسا في 

الدولي وأظهر الحاجة الضرورية لعقد اتفاقية دولية تحت مظلة عصبة ألامم ملنع وقمع وعصبة ألامم ضد إلارهاب 
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إلارهاب الدولي وخصوصا بعدما رفضت الحكومة إلايطالية تسليم القتلة للحكومة الفرنسية ومنعهم من اللجوء 

 .(111، صفحة 1003)الفار، السياس ي

: عرفت املادة ألاولى من الفقرة 7391إلارهاب على ضوء اتفاقية جنيف ملنع ومعاقبة ألاعمال إلارهابية سنة مفهوم -7

الثانية إلارهاب حيث نصت على أنه يراد بعبارة "أعمال إلارهاب" ألافعال الجنائية املوجهة ضد الدولة ويكون القصد 

، 1091) خضور، نة أو جماعات من الناس لدى الجمهور منها أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معي

 .(21صفحة 

 وأضافت املادة الثانية من الاتفاقية بتحديد ألاعمال إلارهابية بما يلي: 

 أي عمل متعمد قد يسبب املوت أو الضرر الجسيم ألي من رؤساء الدول أو من ينوب عنهم أو خلفائهم بالوراثة .9

 أو التعيين.

 ألاعمال التخريبية التي تسبب أضرارا للملكية العامة إلحدى الدول املتعاقدة. .1

 أي عمل من شأنه أن يؤدي لتعرض سير الحياة إلانسانية للخطر. .1

 محاولة ارتكاب عمل من ألاعمال السابقة. .1

على ارتكاب ألاعمال التي صنع أو امتالك أو تقديم أسلحة أو معدات أو متفجرات أو مواد من شأنها أن تساعد  .1

 حددتها هذه املادة.

وما يالحظ على هذه الاتفاقية أنها عرفت إلارهاب من جانب وصفي بموجب املادة ألاولى، أما املادة الثانية فقد عرفت 

 إلارهاب من جانب تعداد ألاعمال إلارهابية واملذكورة على سبيل املثال ال الحصر.

نصت الاتفاقية على مجموعة من الالتزامات التي  :7391ا في اتفاقية جنيف لسنة التزامات الدول املنصوص عليه-2

 تقع على الدول املتعاقدة وهي:

 الامتناع عن كل فعل من شأنه تشجيع ألانشطة إلارهابية ضد دولة أخرى. .9

 عدم السماح باستخدام إقليمها ملباشرة هذه ألانشطة. .1

 منع ألافعال إلارهابية ذات الطابع الدولي. .1

 اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة ملراقبة ألاشخاص املشتبه فيهم القيام بهذه ألانشطة. .1

إنشاء جهاز ملراقبة هؤالء ألاشخاص واتخاذ إلاجراءات الالزمة والكفيلة بمنع ألانشطة إلارهابية ضد دولة  .1

 أخرى.

يها في يم والنص على جواز التسليم فاعتبار ألافعال إلارهابية من قبيل الجرائم غير السياسية يجوز فيها التسل .2

 .(9113)اتفاقية جنيف ، اتفاقيات التسليم القائمة أو املستقبلية

وبالنسبة للدول التي ال تشترط للتسليم وجود اتفاقية مسبقة فعليها اعتبار الجرائم املنصوص عليها في هذه  .3

 .(9113)اتفاقية جنيف ، تخضع للتسليم فيما بينها وبشرط املعاملة باملثلالاتفاقية من قبيل الجرائم التي 

التزام الدول املتعاقدة بأن تجرم ألافعال ضمن قوانينها العقابية الوطنية إذا لم تكن قد جرمتها بالفعل،  .8

 لى دولة من الدول املتعاقدة في الاتفاقية.وكذلك تجريم ألافعال التي تقع ضمن إقليم هذه الدول وتكون موجهة إ
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التزام الدول املتعاقدة بتجريم الاتفاق الجنائي أو املساعد أو التحريض على ارتكاب أي من ألافعال إلارهابية،  .1

 والتي تقع على إقليمها مثل التآمر والاتفاق والتحريض على ارتكاب الجريمة.

رتبطة باإلرهاب مثل تزوير جوازات السفر وحيازتها وإدخالها للبالد أو التزام الدول املتعاقدة بتجريم ألافعال امل .90

 .(9113)اتفاقية جنيف ، استخدام هذه الوثائق مع العلم بتزويرها

ذا من ساهمت الدول ألاوروبية من جهتها في مكافحة إلارهاب، وه :7311الاتفاقية ألاوروبية لقمع إلارهاب عام -ثانيا/

السيما في ظل تنامي  خالل الاتفاقيات الدولية املبرمة والهادفة في مجملها إلى قمع ألاعمال إلارهابية والحد من مخاطرها

خطرها، وملا كان من ألاهداف الرئيسية ملجلس أوروبا الحفاظ على حقوق وحريات إلانسان فإنه اهتم بظاهرة إلارهاب، 

للمجلس إلارهاب في العديد من قراراتها وتوصياتها وطالبت الدول ألاوروبية بضرورة حيث أدانت الجمعية الاستشارية 

تشييد العقاب على إلارهابيين، وأوصت بضرورة أخذ موقف أوروبي موحد ضده وناشدت الدول ألاعضاء منع استخدام 

م السياسية التي يحظر فيها سفاراتها إلعداد أو لتغطية ألافعال إلارهابية ورفضت فكرة اعتبار إلارهاب من الجرائ

 .(131، صفحة 1008)حمودة، التسليم

ومن أبرز خطوات الدول ألاوروبية للقضاء على ظاهرة إلارهاب الدولي التي غزت أوروبا في أوائل السبعينات هي الاتفاقية 

وتهدف هذه الاتفاقية بصفة أساسية إلى قمع ألاعمال إلارهابية والتي  9132/ 91/09بتاريخ  "ستراتبورغ"املبرمة بمدينة 

ودخلت  90/99/9132تشكل اعتداء على الحقوق والحريات ألاساسية لألشخاص وتمت املوافقة على هذه الاتفاقية في 

 .(9132ملكافحة إلارهاب الدولي، ) الاتفاقية ألاوروبية 01/08/9138حيز التنفيذ في 

نصت املادة ألاولى منها على ألافعال التي  :7311مفهوم إلارهاب الدولي بموجب اتفاقية أوروبا لقمع إلارهاب لعام -7

 تشكل إرهابا دوليا:

  ات.الخاصة بقمع الاستيالء غير املشروع على الطائر  9130الجرائم املنصوص عليها في اتفاقية الهاي لعام 

 الخاصة بقمع ألافعال غير املشروعة املوجهة ضد أمن  9139الجرائم املنصوص عليها في اتفاقية مونتريال عان

 وسالمة الطيران املدني.

  الجرائم الخطيرة التي تشكل اعتداء على حياة أو حرية أو سالمة أشخاص متمتعين بالحماية الدولية، وكذلك

 خذ واحتجاز للرهائن.أالتي تشكل 

  جرائم استعمال املفرقعات والقنابل وألاسلحة النارية واملتفجرات والرسائل الخداعية املتفجرة إذا كان من

 شأن هذا الاستعمال تعريض ألاشخاص للخطر.

 .محاولة ارتكاب أي من الجرائم السابقة أو الاشتراك فيها 

أعطت املادة : 7311وروبية لقمع إلارهاب سلطات الدول املتعاقدة لقمع إلارهاب الدولي على ضوء الاتفاقية ألا -2

من هذه الاتفاقية سلطات واسعة للدول املتعاقدة في التوسع بالنسبة للجرائم التي ال تعد سياسية، وكذلك تلك  01

 : الجرائم املرتبطة بها، ومن أهم هذه الالتزامات

 عذر تاكمته أمام قضائها الوطني إذا بتسليم إلارهابي للدولة التي وقت الجريمة على إقليمها أو مح الالتزام

ألي سبب مثل ألاسباب القانونية أو الدستورية، أو كون الجاني من رعايا الدولة املطلب إليها التسليم،  التسليم
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والاتفاقية قد أعطت ألاولوية للتسليم وطلبت من كافة الدول املتعاقدة أن تعدل معاهداتها السارية املفعول لتتماش ى 

 .(9133)الاتفاقية ألاوروبية لقمع إلارهاب، ذه الاتفاقيةمع أحكام ه

  الالتزام بالتعاون واملساعدة القضائية املتبادلة في مجال تسليم املجرمين والجرائم الجنائية وإلاجراءات

 .(9133)الاتفاقية ألاوروبية لقمع إلارهاب، املنصوص عليها في هذه الاتفاقية حتى ولو كانت ذات صبغة سياسية

برمت الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب عام  :7331اتفاقية التعاون العربي ملكافحة إلارهاب لعام -ثالثا/
ُ
أ

مبدأ وقائي، يعني أن تتخذ الجهات وأخذت بمبدأ "تصعيد الهدف" وهو (9118)الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب، 9118

ألامنية كافة التدابير وإلاجراءات ألامنية التي من شأنها الحيلولة دون وصول أسلحة ومتفجرات في أيادي إلارهابيين، 

وتبادل املعلومات املتعلقة بأنشطة الجماعات إلارهابية وقيادتها وعناصرها وأماكن تمركزها وبالتالي تحول دون ارتكاب 

 .(91، صفحة 1001)سويدان، د من الحوادث إلارهابيةاملزي

عرفت هذه الاتفاقية إلارهاب من : 7331مفهوم إلارهاب بموجب اتفاقية التعاون العربي ملكافحة إلارهاب عام -7

به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع  جانبه الوصفي بموجب املادة ألاولى على أنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد

تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إللقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم أو 

حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو ألامالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو الاستيالء 

 ها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر".علي

وتضيف املادة الثانية من نفس الاتفاقية تعريفا آخر لإلرهاب على أنه: "أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض 

 دإرهابي في أي من الدول املتعاقدة سواء على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ويعاقب عليها القانون الداخلي، كما يع

من الجرائم إلارهابية الجرائم املنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنت منها التشريعات الدولية املتعاقدة 

 أو التي لم تصادق عليها وتتضمن: 

  9121الجرائم وألافعال التي ترتكب على متن الطائرات املنصوص عليها في اتفاقية طوكيو عام. 

 ى الطائرات والخاصة بمكافحته.الاستيالء غير املشروع عل 

 .ألاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة الطيران املدني والخاص بقمعه 

  الجرائم املرتكبة ضد ألاشخاص املشمولين بالحماية الدولية بما فيهم املبعوثين الدبلوماسيين والخاصة بمنعها

 ومعاقبتها.

الدولي لم تأت بجديد، حيث اعتبرت إلارهاب دوليا عندما يقع على وما يالحظ أن هذه الاتفاقية في تعريفها لإلرهاب 

رعاياها أو دول متعاقدة أو على ممتلكاتها أو أحد مصالحها أي عندما يكون هناك اختالف في جنسية الضحايا واعتبرته 

 ة مثل الطيرانكذلك عندما يقع على مصالح دولية هامة وضرورية وحيوية للمجتمع الدولي بما فيها الدول املتعاقد

 .(180، صفحة 1008)حمودة، املدني الدولي واملالحة البحرية أو ألاشخاص ذوي الحماية الدولية

ونرى أن الاتفاقية قد أخرجت بعض ألافعال التي ال تعد من قبيل إلارهاب الدولي على بما يعني ال يجوز التوسع في 

 تفسيرها أو القياس عليها: 
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حاالت الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح املسلح ضد الاحتالل ألاجنبي والعدوان من أجل التحرر و تقرير 

حمودة، )قانون الدولي، وال يعد من قبيل ذلك كل عمل يمس الوحدة الترابية ألي من الدول العربيةاملصير وفقا ملبادئ ال

 .(180، صفحة 1008

الجرائم السياسية ويخرج عنها التعدي على ملوك رؤساء الدول املتعاقدة وزوجاتهم وأصولهم وفرعهم، والتعدي على 

ونواب الرؤساء أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو ذوي الحماية الدولية بما فيهم السفراء والدبلوماسيين  أولياء العهد 

في الدول املتعاقدة، والقتل العمد والسرقة املصحوبة بإكراه ضد ألافراد أو السلطات أو وسائل النقل واملواصالت، 

خصصة لخدمة الغير، وجرائم التصنيع والتهريب أو حيازة وأعمال التخريب وإلاتالف للممتلكات الخاصة والعامة وامل

 .(180، صفحة 1008)حمودة، ألاسلحة أو الذخائر أو املتفجرات أو غيرها من املواد التي تعد الرتكاب جرائم إرهابية

رهاب الدولي والكفاح املسلح من أجل التحرير ويتضح لنا نية الدول العربية املتعاقدة في إيجاد تفرقة بين جرائم إلا 

وتقرير املصير، السيما أن هذه التفرقة هامة وضرورية في قضية ألامة العربية وهي القضية الفلسطينية وحق 

 الفلسطينيين في تقرير املصير وممارسة أعمال الكفاح املسلح ضد املحتل إلاسرائيلي.

 الاتفاقية على نوعين من التدابير:  نصتالاتفاقية: تدابير مكافحة إلارهاب بموجب هذه -2

 وهي مجموعة من التدابير التي تلتزم القيام بها الدول املتعاقدة وتتضمن:تدابير املنع: -أ

فيها بأي  الاشتراكالحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم إلارهابية أو الشروع فيها أو -

لصور بما فيه منع تسلل إلارهابيين إليها أو إقامتهم على أراضيها أو استقبالهم أو إيوائهم أو تدريبهم أو صورة من ا

 تسليحهم أو تمويلهم.

 التعاون بين الدول املتعاقدة وخاصة املتجاورة منها والتي تعاني من إلارهاب بصورة مشتركة.-

راد وتصدير وتخزين واستخدام ألاسلحة والذخائر واملتفجرات تطوير وتعزيز ألانظمة املتصلة بالكشف عن نقل واستي-

 وغيرها من وسائل القتل والدمار وإجراءات مراقبتها عبر الحدود ملنع انتقالها بين الدول.

 تطوير وتعزيز ألانظمة املتصلة بإجراءات املراقبة وتأمين الحدود واملنافذ البحرية والجوية ملنع حاالت التسلل.-

 تأمين وحماية الشخصيات واملنشآت ووسائل النقل العام.تعزيز نظم -

 تعزيز الحماية وألامن والسالمة للشخصيات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وإلاقليمية املعتمدة لدى الدولة.-

أهداف  فتعزيز أنشطة إلاعالم ألامني وتنسيقها مع ألانشطة إلاعالمية في كل دولة وفقا لسياستها إلاعالمية، وذلك لكش-

 التنظيمات إلارهابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها.

قيام كل دولة متعاقدة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل املعلومات الخاصة باإلرهابيين واملنظمات إلارهابية، ومتابعة -

 مستجدات إلارهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها.

 ص املادة الثالثة على تدابير لقمع إلارهاب تلتزم الدول بما يلي: ن الاتفاقية فيتضيف تدابير القمع: -ب

القبض على مرتكبي جرائم إلارهاب ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني أو تسليمهم وفقا ألحكام هذه الاتفاقية أو -

 الاتفاقيات الثنائية.

 تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.-
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 الة ملصادر املعلومات عن الجرائم إلارهابية واملشهود فيها.تأمين حماية فع-

إقامة تعاون فعال بين ألاجهزة املعنية وبين املواطنين ملواجهة إلارهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة -

 مرتكبيها. ض علىللتشجيع وإلابالغ عن ألاعمال إلارهابية، وتقديم املعلومات التي تساعد عن كشفها والتعاون في القب

 املادة الرابعة من هذه الاتفاقية على هذه التدابير من أهمها:  نصتالدولي: تدابير التعاون العربي ملكافحة إلارهاب -9

نصت املادة الرابعة منها على تتعهد الدول ألاطراف في الاتفاقية بغرض مكافحة إلارهاب على تبادل املعلومات: -أ

 نها حول ما يلي: تبادل املعلومات فيما بي

أنشطة وجرائم الجماعات إلارهابية وقيادتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدبيرها ووسائل تمويلها وتسليحها وأنواع -

 الذخائر واملتفجرات التي تستخدمها وغيرها.

لتي السفر ا وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات إلارهابية وأسلوب عملها وتنقالت قيادتها ووثائق-

 تستخدمها.

وتضيف ذات املادة على تعهد الدول املتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل املعلومات ملكافحة الجرائم بتزويد الدول 

املتعاقدة ألاخرى بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب 

مصالح الدولة أو الشروع أو الاشتراك فيها، أو أن تؤدي لضبط أسلحة أو ذخائر أو متفجرات، وعلى جرائم إرهابية ضد 

 الدول املتعاقدة التعهد باملحافظة على سرية املعلومات املتبادلة فيما بينها وعدم إفشاء هذه السرية ألية دولة أخرى.

التحريات إحدى وسائل التعاون العربي في مجال مكافحة جرائم إلارهاب الدولي وتقوم به ألاجهزة  التحريات:-ب

ألامنية للدولة املتعاقدة، وقد نصت املادة الرابعة على تعهد الدول املتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم املساعدة 

 جرائم إرهابية وفقا لقانون كل دولة. في مجال إجراءات التحري والقبض على املتهمين بارتكاب

حثت الاتفاقية العربية للتعاون في مكافحة إلارهاب الدول املتعاقدة على التعاون في إجراءات تبادل الخبرات: -ج

البحوث والدراسات ملكافحة إلارهاب وتبادل املعلومات والخبرات في مجال املكافحة، كما حثت الدول في حدود 

ة لكل دولة أن تقوم بتدريب العاملين في مجال املكافحة وتقديم املساعدة الفنية الالزمة في هذا إلامكانيات املتاح

 .(181، صفحة 1008)حمودة، املجال

دول على أن تقدم كل دولة متعاقدة لل 91نصت املادة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة إلارهاب الدولي:  -4

على  91ألاخرى املساعدة املمكنة الالزمة للتحقيقات أو إلجراءات املحاكمة املتعلقة بالجرائم إلارهابية، وتضيف املادة 

أنه إذا انعقد الاختصاص القضائي إلحدى الدول املتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية فيجوز لهذه الدولة أن 

عن جريمة إرهابية فيجوز لهذه الدولة أن تطلب من الدولة التي يتواجد  تطلب من الدول املتعاقدة بمحاكمة متهم

املتهم على إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة أن توافق هذه الدولة وأن تكون عقوبة هذه الجريمة في دولة 

ة بجميع التحقيقات املحاكمة الحبس حده ألادنى أو أية عقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة بموافاة هذه الدول

والوثائق وألادلة الخاصة بالجريمة، وتجرى املحاكمة عن الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة للمتهم على أن تجرى 

 املحاكمة وفقا لقانون املحاكمة.
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ا على ضرورة أن تقف إجراءات املالحقة والتحقيق واملحاكمة من جانب الدولة الطالبة فيما عد 91وأضافت املادة 

تطلبه مقتضيات التعاون أو املساعدة  وإلانابة القضائية التي تطلبها الدولة املطلوب إليها إجراء املحاكمة، ونصت  املادة 

على أن تخضع إلاجراءات التي تتم في أي من الدولتين الطالبة أو التي تجرى فيها املحاكمة لقانون الدولة التي يتم  92

املقررة في هذا القانون، كما ال يجوز للدولة الطالبة إعادة محاكمة من طلبت محاكمته  فيها إلاجراء وتكون لها الحجية

 إال إذا امتنعت الدولة املطلوب إليها إجراء املحاكمة.

كما للدولة املطلوب إليها إجراء املحاكمة اتخاذ جميع إلاجراءات والتدابير التي يقررها قانونها في مواجهة املتهم سواء 

 .(9118)الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب، ى طلب املحاكمة أو الالحقة عليهالسابقة عل

 الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية املعنية بمكافحة إلارهاب الدولي ضد ألافراد:

العنف والخطف واحتجاز لم تقف الجرائم إلارهابية عند حدود ألاعمال املوجهة ضد الدولة بل امتد العنف ليشمل 

كما تفشت ظاهرة اختطاف الدبلوماسيين  الرهائن طلبا للفدية أو للضغط على الحكومات تحقيقا ملكاسب سياسية،

وأصبحت الاعتداءات املوجهة ضدهم ظاهرة تستحق الاهتمام والوقوف عندها من قبل املجتمع الدولي، وتظهر هذه 

 الجهود في الاتفاقيات الدولية التالية: 

 ية بما في ذلكاتفاقية منع وقمع ومعاقبة الجرائم املوجهة ضد ألافراد املتمتعين بالحماية الدول-أوال/ 

 : 7319املبعوثين الدبلوماسيين املوقعة في نيويورك عام 

نظرا ملا تعرض له رجال السلك الدبلوماس ي وألاشخاص املتمتعين بالحماية الدولية بذلت ألامم املتحدة جهودا لحماية 

جمعية الاتفاقية بقرار من الهذه الفئة من موظفي الدولة، فتم إبرام اتفاقية خاصة تعطي لهم الحماية، وتمثلت في هذه 

)اتفاقية منع وقمع ومعاقبة الجرائم املوجهة ضد ألافراد املتمتعين بالحماية 91/91/9131املؤرخ في  1922العامة رقم 

 .(9131الدولية بما في ذلك املبعوثين الدبلوماسيين، 

نصت املادة ألاولى من هذه الاتفاقية على : 7319ألاشخاص ذوي الحماية الدولية بموجب اتفاقية نيويورك سنة -7

 أن املقصود بالشخص ذوي الحماية الدولية يشمل كل: 

كل رئيس دولة، بما في ذلك كل عضو في هيئة جماعية يتولى وفقا لدستور الدولة وظائف رئس الدولة، وكل رئيس -أ

 أو وزير خارجية أجنبي أثناء وجوده داخل دولة أجنبية وأعضاء أسرته الذين يكونون بصحبته.حكومة 

كل ممثل أو موظف أو شخصية رسمية للدولة أو أي شخص يمثل منظمة حكومية يتمتع طبقا للقانون الدولي  -ب

 ريته أو ضد أفراد أسرته.في تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة ضد شخصه بحماية خاصة ضد الاعتداءات على شخصه أو ح

التي مجموعة من ألافعال  9131جرمت اتفاقية نيويورك عام :7319ألافعال التي جرمتها اتفاقية نيويورك لسنة -2

 ضد أي شخص من ألاشخاص سالفة إلاشارة إليهم، وهي:  ترتكب عمدا

 ة.ارتكاب القتل أو الاختطاف أو أي هجوم آخر ضد شخص أو حرية شخص ذو حماية دولي 

  ارتكاب أي هجوم عنيف ضد املقرات الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل املواصالت الخاصة لشخص ذو

 حماية دولية بما يعرض شخصه للخطر.

 .التهديد أو املحاولة أو املساهمة كشريك في مثل هذه ألافعال 
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ى اخلية مع لفت النظر لخطورة علوما يؤخذ على هذه الاتفاقية ترك تقدير عقوبتها متوقف على النصوص العقابية الد

 .(19، صفحة 9110)أحمد أبو الوفا، حقوق وحريات ألاشخاص ذوي الحماية الدولية

نصت املادة الثالثة من هذه الاتفاقية على : 7319التدابير املمنوحة للدول الخاضعة ألحكام اتفاقية نيويورك عام -9

مجموعة من التدابير تلتزم بها الدول املتعاقدة من أجل تأسيس اختصاصها القضائي ملحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم 

 املنصوص عليها في املادة الثانية من هذه الاتفاقية، في الحاالت التالية: 

  متن سفينة أو طائرة مسجلة في هذه الدولة.إذا وقعت الجريمة داخل أراضيها أو فوق 

 .إذا كان الجاني يحمل جنسية هذه الدولة 

  إذا كان املجني عليه صاحب الحماية وفقا لنص املادة ألاولى من الاتفاقية وقعت ضده الجريمة بمقتض ى

 وظيفته التي يمارسها نيابة عن هذه الدولة.

  سه الدولة وفقا لقانونها الوطني، وتملك الدولة املتعاقدة ال تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي تمار

حق محاكمة الجاني أو تسليمه ألي سبب كان، كما حثت الاتفاقية الدول املتعاقدة على التعاون الدولي املتاحة من 

و الوفا، )أحمد أبأجل منع وقوع مثل هذه الجرائم بما في ذلك تبادل املعلومات والتنسيق بين الجهات إلادارية والقضائية

 .(11، صفحة 9110

ففيما يتعلق بانعقاد الاختصاص القضائي بالنسبة : 7319الاختصاص القضائي في ظل اتفاقية نيويورك لسنة -4

اص لتأسيس اختصللدول ألاطراف، فقد ألزمت املادة الثالثة من الاتفاقية كل دولة متعاقدة باتخاذ التدابير الالزمة 

سلطاتها بالنظر في تلك الجرائم، وذلك إذا ارتكب أي منها على متن طائرة أجنبية أو سفينة ترفع علمها أو عندما يكون 

املتهم بارتكاب الجريمة يتمتع بجنسيتها، أو عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يتمتع بالحماية الدولية ويقوم بممارسة 

 وظائفه باسم الدولة.

)الاتفاقية الدولية املتعلقة بمكافحة 7317الاتفاقية الدولية املتعلقة بمكافحة أخذ الرهائن لعام-ثانيا/ 

في تطور آخر من سلسلة تطورات ألانشطة إلارهابية اتجه إلارهابيون إلى اختطاف ألافراد : (7317أخذ الرهائن، 

على جماعات وأشخاص محددة، وبعد الحادثة الشهيرة املتمثلة في قيام العاديين واعتبارهم مجرد وسائل ضغط 

تقدمت الحكومة  11/01/9131مجموعة من منظمة "هولجر ميتر" باحتالل السفارة ألاملانية  في ستوكهولم بتاريخ 

 9132سنة 19 ألاملانية بطلب إدراج صياغة اتفاقية ملكافحة أخذ الرهائن على جدول منظمة ألامم املتحدة في دورتها

املتضمن تشكيل لجنة خاصة لوضع مشروع اتفاقية  19/901ليتم املوافقة عليه بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 .(193، صفحة 1091/1092)عمراني، دولية ملناهضة أخذ الرهائن

الخاصة بمكافحة أخذ  9131اتفاقية نيويورك لسنة جرت : 7313مفهوم أخذ الرهائن في اتفاقية نيويورك لسنة -7

الرهائن حوادث واحتجاز الرهائن وعرفتها في املادة ألاولى على: "هي قيام شخص بالقبض على شخص آخر واحتجازه، 

والتهديد بقتله أو إيذائه، أو الاستمرار في احتجازه، وذلك إلجبار شخص ثالث سواء كانت دولة أو منظمة دولية حكومية 

أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من ألاشخاص على القيام بعمل معين أو الامتناع عنه كشرط صريح أو ضمني 

 لإلفراج عن الرهينة".
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نصت املادة من اتفاقية نيويورك بشأن مناهضة أخذ  :7313التزامات الدول املتعاقدة في اتفاقية نيويورك عام -2

 تزامات للدول املتعاقدة وهي: واحتجاز الرهائن على عدد من الال

  التزام الدول بإدخال هذه الجرائم الواردة في سياق املادة ألاولى من الاتفاقية ضمن تشريعاتها الوطنية مع

 فرض عقوبات متناسبة لها.

  التزام الدول املتعاقدة بحضر التحضير الرتكاب الجرائم داخل وخارج أراضيها ولها في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ

ة التدابير الضرورية داخل حدودها مع تبادل املعلومات وغيرها من التدابير التي تساهم في تحقيق الغاية من هذه كاف

 الاتفاقية.

  إلتزام الدول املتعاقدة املوجود املتهم داخل أراضيها بإعمال قاعدة إما التسليم أو املحاكمة، وفي حالة رفضها

 القضاء الوطني.ألي سبب وجب عليها محاكمة املتهم أمام 

  التزام الدول املتعاقدة بإدراج جريمة أخذ الرهائن ضمن الجرائم التي يتم فيها تسليم املجرمين، وتتعهد بأن

 تتدارك ذلك في املعاهدات ألاخرى.

  التزام الدول املتعاقدة بإبالغ أمين عام ألامم املتحدة في حالة محاكمة متهم بارتكاب جريمة تدخل في نطاق

ه الاتفاقية بالنتيجة النهائية إلجراءات املحاكمة، ليقوم ألامين العام بإبالغ ما وصل إليه إلى الدول ألاخر تطبيق هذ

 .(9131)اتفاقية نيويورك، واملنظمات الدولية املعنية

 9131اتفاقية نيويورك لعام نصت  :7313الاختصاص القضائي ملحاكمة املتهمين في ظل اتفاقية نيويورك عام -9

اقية )اتفملناهضة أخذ الرهائن على أن الاختصاص القضائي ملحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ينعقد على النحو التالي

 : (9131نيويورك، 

 ي تحمل ر السفينة التالدولة التي تقع الجريمة على إقليمها أو ما يعد في حكمه كمتن الطائرة املسجلة بها أو ظه

 علمها.

  الدولة التي يتبعها الجاني بجنسيته أو املقيم بها إقامة دائمة إذا كان عديم أو غير معلوم الجنسية إذا وجدت

 هذه الدولة أن ذلك مالئما لها.

 املستهدفة من جريمة أخذ الرهائن وهي املطلوب منها أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بهذا العمل. هي التي 

 .الدولة التي يتبعها املجني عليه الرهينة بجنسيته 

 الفرع الثالث: الاتفاقيات الدولية املعنية بمكافحة إلارهاب الدولي ضد سالمة الطيران املدني الدولي:

إلارهاب لتشمل أمن وسالمة الطيران املدني لتصبح من أهم القضايا التي تشغل املجتمع الدولي،  تضاعفت جرائم

بالرغم أن هذه الجرائم يعود ظهورها عندما استولت مجموعة من الثوار في البيرو على طائرة مدنية ملغادرة البالد، فإن 

منذ ذلك الحين تواترت حاالت الاختطاف  9113اختطاف الطائرات املدنية كان مجرد حاالت فردية حتى بداية عام

وقعت املوجة  9118، وفي عام 9111و 9113والاعتداءات على سالمة الطيران املدني وحدثت موجات كثيرة ما بين الفترة 

الثانية من موجات اختطاف الطيران املدني والتي كان يحاول فيها "فيدال كاسترو" توطيد السيطرة على كوبا حتى عام 
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كانت الغالبية من مختطفي الطائرات من حاملي جنسيات الدول الشيوعية يقومون باالستيالء على الطائرات  9129

 .(113، صفحة 1091)حسني ،  واستخدامها كوسيلة للهرب

 ترتكب على متن الطائرات:الخاصة بالجرائم وألافعال ألاخرى التي  7399: اتفاقية طوكيو -أوال/

دولة في مؤتمر دبلوماس ي ملدة ثالثة أسابيع عقد في مدينة طوكيو اليابانية، وفي نهاية  29شارك مندوبو من  9121في عام 

النفاذ بتاريخ ، لتدخل حيز (9112، 11/191)مرسوم رئاس ي دولة على اتفاقية طوكيو من بينها الجزائر 92املؤتمر وقعت 

وال تزال إلى اليوم أحد أهم الصكوك الدولية التي أبرمت تحت مظلة الدولية للطيران املدني وأوسع   01/91/9121

الصكوك املصدق عليها نطاقا، إذ تعد أول اتفاقية أسفرت عنها جهود املجتمع الدولي الرامية لحماية الطيران املدني 

 .من ألافعال إلارهابية

محددة الجرائم ونوعية محددة من  9121يتحدد مجال تطبيق اتفاقية طوكيو لسنة يق الاتفاقية: مجال تطب-7

 الطائرات وفترة زمنية محددة هي حالة الطيران.

الفقرة ألاولى على تطبيق  09تنص املادة : 7399بالنسبة لنوعية الجرائم الخاضعة ألحكام اتفاقية طوكيو لعام-أ

عة ألحكام قانون العقوبات وألافعال التي تعد جرائم أو ال تعد كذلك، والتي من شأنها أن أحكامها على الجرائم الخاض

تعرض أو يحتمل أن تعرض للخطر سالمة الطائرة وما عليها أو تعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها، وتنص 

لة أو يقوم بها شخص على متن طائرة مسجالفقرة الثانية من ذات املادة على تطبيقها على الجرائم وألافعال التي ترتكب 

في دولة متعاقدة أثناء وجود هذه الطائرة في حالة طيران أو فوق أعالي البحار أو فوق أي منطقة أخرى تقع خارج إقليم 

 أي دولة، ويخرج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية الجرائم السياسية أو العسكرية أو الدينية طبقا لنص املادة الثانية منها.

: تنص املادة ألاولى من الاتفاقية على أن أحكامها ال 7399نوعية الطائرات الخاضعة ألحكام اتفاقية طوكيو -ب

 تنطبق على الطائرات املستعملة في ألاغراض الحربية والجمركية أو خدمات الشرطة.

ة طوكيو إال على الحالة ال تنطبق أحكام اتفاقي :7399الفترة الزمنية التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية طوكيو -ج

التي تكون فيها الطائرة في حالة طيران وعرفتها املادة ألاولى على أنها: "الفترة الزمنية منذ لحظة إطالق قوتها املحركة 

 بغرض إلاقالع حتى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط".

طوكيو لتعريف الخطف الجوي  من اتفاقية 99نصت املادة : 7399مفهوم الخطف الجوي في ظل اتفاقية طويكو -2

الفقرة ألاولى على حالة  99وتوضيح شروطه والتدابير التي يجب على الدول املتعاقدة اتخاذها آنذاك، حيث نصت املادة 

ارتكاب أي شخص على متن طائرة في حالة طيران عن طريق القوة أو التهديد باستخدام القوة ألحد ألافعال غير املشروعة 

في استعمال الطائرة والاستيالء عليها أو نوعا آخر من السيطرة الخاطئة على الطائرة أو في حالة الشروع التي تعد تدخل 

في ذلك، فعلى الدول املتعاقدة اتخاذ كافة التدابير املناسبة والالزمة إلعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو 

 تطلب خمسة شروط وهي:  99ن نص املادة املحافظة على سيطرته عليها، ومما تقدم يتضح لنا أ

 .أن يتصف العمل بعدم الشرعية 

 .أن يقع العمل على متن طائرة 

 .أن تكون الطائرة في حالة طيران 
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 ..أن يون الهدف من العمل هو التحكم أو السيطرة على الطائرة بأي صورة 

تختص دولة تسجيل الطائرة بمحاكمة ومعاقبة  :7399الاختصاص القضائي ملحاكمة الجناة في ظل اتفاقية طوكيو -9

الفقرة ألاولى من الاتفاقية أن  1الجناة الذين يقع منهم جرائم وأفعال على متن طائرة طبقا ملا ورد في نص املادة 

الاختصاص ال يقتصر على دولة تسجيل الطائرة بل منحت كل دولة متعاقدة على اعتبارها دولة التسجيل الاختصاص 

الفقرة الثانية وأعطت الاختصاص  01في نص املادة  9121ملحاكمة هؤالء الجناة، ثم عادت اتفاقية طوكيو القضائي 

القضائي ألي دولة يثبت لها هذا الاختصاص طبقا ألحكام قانونها الوطني، ثم أخيرا أخطرت الاتفاقية على أي دولة 

ن بهدف مباشرتها اختصاصها الجنائي بالنسبة لجريمة متعاقدة  غير دولة التسجيل أن تتعرض ألي طائرة في حالة طيرا

 ارتكبت على متن الطائرة إال في الحاالت الخمس آلاتية: 

 .أن يكون للجريمة أثر في إقليم هذه الدولة 

  أن تكون الجريمة قد ارتكبتها أو ارتكبت ضد أحد رعايا هذه الدولة أو أحد ألاشخاص ذوي إلاقامة الدائمة

 فيها.

  الجريمة ضد أمن الدولة.إذا ارتكبت 

  إذا اشتملت الجريمة على خرق للقواعد وألانظمة النافذة في هذه الدولة املتعلقة بالطيران أو تحركات

 الطائرات.

  إذا كان مباشرة هذا الاختصاص ضروريا لضمان مراعاة هذه الدولة ألي من تعهداتها طبقا التفاقية دولية

 متعددة ألاطراف.

لقائدة الطائرة العديد من  9121منحت اتفاقية طوكيو لسنة   ائرة في ظل اتفاقية طوكيو:سلطات قائدة الط -4

السلطات ملواجهة الجناة الذين يقترفون جرائك على متن الطائرة، حيث أنها وسعت من مفهوم "حالة الطيران" حيث 

فتح فيها بغرض تفريغها وفعرفتها أنها: "اللحظة التي يتم فيها إغالق أبواب الطائرة الخارجية حتى اللحظ
ُ
ي حالة ة التي ت

، وقد نصت الاتفاقية على سلطات لقائدة (9121)اتفاقية طوكيو، الهبوط الاضطراري تظل الطائرة في حالة طيران"

، صفحة 1092)حنفي رياض، الطائرة بهدف املحافظة على حسن سير النظام العام وسالمة ألاشخاص وألاموال عليها

 من الاتفاقية املتمثلة في:  90إلى  01، وهذا ضمن املواد من (20

إمكانية اتخاذ إجراءات معقولة في ذلك إجراءات القسر الضرورية في مواجهة أي شخص مهما كانت صفته ارتكب أو -

أن تهدد سالمة الطائرة أو ألاشخاص أو ألاموال املوجودة على متنها  شرع في ارتكاب أحد ألافعال أو الجرائم التي يمكن

 أو أخل بالنظام العام والانضباط داخلها، كما يمكن لقائد الطائرة إنزال هذا الشخص أو تسليمه للسلطات املختصة.

ي له الحق فإمكانية تكليف أحد أعضاء طاقم الطائرة أو الترخيص لهم بمساعدته في القبض على أي شخص يكون -

القبض عليه، كما يكون لقائد الطائرة الحق في طلب املساعدة من أحد الركاب أو الترخيص لهم بها، وقيدت استمرارية 

 إلاجراءات القسرية بوصول أول نقطة هبوط بيد أنها عادت واستثنت من ذلك الحاالت آلاتية: 

ترفض سلطاتها السماح بإنزال هذا الشخص أو كانت هذه إذا كانت هذه النقطة واقعة في إقليم دولة غير متعاقدة و -أ

 إلاجراءات القسرية قد اتخذت لغرض تمكين تسليم املتهم املذكور للسلطات املختصة.
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 في حالة هبوط الطائرة هبوط اضطراريا وعدم تمكن قائد الطائرة من تسليم الشخص املذكور للسلطات املختصة.-ب

 على استمرارية طيرانه مقبوض عليه.في حالة موافقة الشخص املذكور -ج

يجوز لقائد الطائرة بأسرع وقت ممكن لسلطات الدولة التي ستهبط فيها الطائرة و بها شخص مقبوض عليه بوجود -

 هذا الشخص على متنها وأسباب القبض عليه مع مراعاة أن يكون ذلك قبل هبوط الطائرة كلما كان ممكنا

ص في إقليم أي دولة تهبط فيها الطائرة إذا قامت لديه أسباب معقولة بارتكابه أو حق قائد الطائرة في إنزال أي شخ-

شروعه في ارتكاب أحد ألافعال املشار إليها في املادة ألاولى على متن الطائرة مع تقديم تقرير لسلطات هذه الدولة ثابت 

 فيها حقائق إلانزال وأسبابه.

ائرة إذا قامت لديه أسباب معقولة أنه ارتكب فعال يرى أنه يشكل حق قائد الطائرة في تسليم أي شخص على الط-

جريمة خطيرة طبقا لقانون العقوبات الوطني لدولة تسجيل الطائرة إلى السلطات املختصة في أي دولة متعاقدة تهبط 

تهبط الطائرة التي سفيها الطائرة ويجب على القائد أن يقوم في أقرب وقت بإبالغ السلطات املختصة في الدولة املتعاقدة 

 باسم الشخص وألاسباب وألادلة.

 لقمع الاستيالء غير املشروع على الطائرات:  7311اتفاقية الهاي لعام -ثانيا/ 

في وضع حد الختطاف الطائرات، قامت املنظمة الدولية للطيران املدني  9121إزاء فشل اتفاقية طوكيو لعام  

بإعداد تشريع دولي جديد لتجريم وقمع حوادث خطف الطائرات، تم عرض املشروع بتكليف اللجنة الدولية القانونية 

، ودخلت حيز التنفيذ في 92/91/9130إلى  09/91/9130في املؤتمر الدبلوماس ي الذي عقد في الهاي من الفترة 

ورد في ديباجة الاتفاقية أن الهدف من هذه  ،وقد(422، صفحة 2111)حمودة، دول 90بعد انضمام  91/90/9139

 الاتفاقية قمع حوادث الطائرات وعقاب مرتكبيها ألنها تعرض للخطر سالمة ألاشخاص واملمتلكات.

: عرفت اتفاقية الهاي الخطف الجوي على النحو التالي: " أي شخص مفهوم خطف الطائرات في ظل اتفاقية الهاي-7

 ران: على متن طائرة وهي في حالة طي

يقوم بغير حق مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستعمالها أو باستعمال أي شكل آخر من أشكال إلاكراه باالستيالء على -

 الطائرة أو ممارسة سيطرته عليها أو يشرع في ارتكاب أي من هذه ألافعال.

 الجرائم.يشترك مع أي شخص يقوم أو يشرع في ارتكاب أي من هذه ألافعال يعد مرتكبا ألحدى -

يتحدد نطاق تطبيق اتفاقية الهاي بعدة معايير منها ما يرجع إلى الزمن، ومنها ما يرجع نطاق تطبيق اتفاقية الهاي: -2

 إلى الطائرات ومنها ما يرجع إلى طبيعة الرحلة الجوية.

في املادة  رفتها الاتفاقيةال تطبق هذه الاتفاقية إال على الطائرة وهي في حالة طيران، وقد ع بالنسبة ملعيار الزمن:-أ

ألاولى أنها تبدأ منذ اللحظة التي يتم فيها إغالق كل ألابواب الخارجية للطائرة عقب شحنها وتنتهي في اللحظة التي يتم 

 فيها فتح ألابواب بغرض تفريغها، ويعد الهبوط الاضطراري استمرارا لحالة الطيران.

دة الثالثة فإن الطائرات املستخدمة في الخدمات الحربية أو الجمركية وفق املا بالنسبة ملعيار نوعية الطائرات:-ب

 الشرطية تخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية.
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تنص املادة الثالثة ال تطبق هذه الاتفاقية إال على الرحلة الجوية الدولية،  بالنسبة ملعيار طبيعة الرحلة الجوية:-ج

ي ارتكب على متنها الجريمة أو مكان هبوطها الفعلي واقعا خارج إقليم وهي اللحظة التي يكون مكان إقالع طائرتها الت

 دولة التسجيل وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه الطائرة مستعملة في رحلة دولية أو محلية.

من الاتفاقية على عدد من التدابير  02: نصت املادة التدابير التي تتخذ ضد الخاطف في اتفاقية الهاي-ثالثا/ 

 تتخذها الدول املتعاقدة ضد الخاطف، أهمها: 

القبض على الخاطف أو اتخاذ إجراءات من أجل التحفظ عليه: ذلك إذا اقتنعت الدولة أن الظروف تتطلب ذلك -9

الالزم فقط من أجل القيام  محدودة بالقدر ل إلاجراء وتطبق الدولة قانونها الوطني في هذا الشأن، وهذه إلاجراءات تظ

 باإلجراءات الجنائية وإجراءات التسليم في حالة رفضها محاكمة الخاطف جنائيا أمام املحاكم الوطنية.

 إجراء تحقيق ابتدائي في الواقعة محل القبض أو أي إجراء آخر.-1

 ائج التحقيق وظروف الواقعة ومالبستها بكل من دولةقيام الدولة املتعاقدة التي تحتجز املتهم باإلبالغ الفوري بنت-1

 تسجيل الطائرة، 

 الاختصاص القضائي ملحاكمة مرتكبي الجرائم خطف الطائرة في اتفاقية الهاي: -رابعا/ 

الاختصاص القضائي جريمة خطف الطائرات التي ترتكب ضد سالمة  9130منحت املادة السادسة من اتفاقية الهاي 

 ي الدولي لكل دولة متعاقدة وذلك في الحاالت آلاتية: وأمن النقل الجو 

 عندما تقع الجريمة على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة املتعاقدة. .9

 عند هبوط الطائرة مسرح الجريمة في إقليم الدولة املتعاقدة وال يزال على متنها املتهم. .1

التصال الفوري والسريع بأقرب ممثل قيام كل دولة متعاقدة بتقديم تسهيالت ملساعدة املقبوض عليه با .1

 لدولته.

قيام الدولة املتعاقدة التي تحتجز املتهم باإلبالغ الفوري بنتائج التحقيق وظروف الواقعة ومالبستها بكل من  .1

دولة تسجيل الطائرة، والدولة التي ينتمي لها املتهم بجنسيته، ودولة مستأجر الطائرة، وأي دولة أخرى ذات مصلحة في 

 حقيقة إلاجراء وظروفه ومالبساته. معرفة

 املطلب الثاني: آلاليات الدولية املؤسساتية ملكافحة إلارهاب الدولي:

سعت املنظمات الدولية ذات الصلة بمحاولة إيجاد الوسائل الكفيلة للحد من ظاهرة إلارهاب الدولي والقضاء عليها 

لتي تجرم إلارهاب وتقرر عقوبات رادعة يتم توقيعها على من خالل إبرام معاهدات دولية وإصدار القوانين الوطنية ا

إلارهابيين، على نحو يؤدي إلى عدم إفالتهم من العقاب، واتخاذ مجموعة من إلاجراءات الجماعية في إطار من التنسيق 

رهاب والتعاون الدولي خاصة بعد إدراك الدول أن أجهزتها ألامنية الوطنية عاجزة للتصدي بشكل فعال لجرائم إلا 

 .(111، صفحة 1091)نسيب، الدولي

 الفرع ألاول: مكافحة إلارهاب الدولي على مستوى أجهزة ألامم املتحدة:

إن اهتمام ألامم املتحدة بمكافحة إلارهاب ظهر بشكل ال يمكن التغاض ي عنه من خالل بعض الوثائق التي تبناها أعضاء 

املتحدة وخاصة في مشروع قانون الجرائم ضد السالم وأمن إلانسانية الذي تبنته لجنة القانون الدولي في هيئة ألامم 
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إال أن هذا املشروع لم يتم تحقيقه وذلك ألنه حرم على الدول القيام  9111جوان  18إلى  01الدورة السادسة من 

تدابير الواجب اتخاذها ملقاومة ألاعمال إلارهابية التي باألعمال إلارهابية وتشجيعها لكنه لم يتضمن أية إشارة إلى ال

 (https://www.iasj.net/iasj/download/5a3e1a3b8fba8e3e)محسن، ينفذها ألاشخاص ومنظماتهم

ظاهرة أصدرت الجمعية العامة من جهتها مجموعة من القرارات ملعالجة على مستوى الجمعية العامة: -أوال/ 

 إلارهاب الدولي والقضاء عليه.

الخاصة بإجراءات الوقاية من إلارهاب  98/91/9131الصادر في  1110حيث أوصت الجمعية العامة في التوصية رقم 

الدولي ودراسة موضوعه والتمهيد ملعرفته، وقد أكدت اللجنة السادسة على أهمية التعريف والتحديد للظاهرة ممهدة 

، وكانت (13، صفحة 1001)سعادي، 91/01/9133املؤرخ في  1011ت أخرى لتصدر قرار آخر رقم الطريق لعدة قرارا

 قد ضمنت من قبل نصوصا تعالج فيها إلارهاب الدولي من خالل عدة قرارات من بينها: 

التي طالبت من الدول  90/9130/ 11ة في إعالن املبادئ العامة الخاصة بالتعاون الودي وفق ميثاق ألامم املتحد

باالمتناع عن تنظيم أو مساندة أو إنشاء أو تمويل أو إثارة ألانشطة إلارهابية العسكرية التي تهدف إلى قلب أنظمة الحكم 

 .(111، صفحة 1001سم، ) زيدان قابالعنف في الدول أو التدخل في الحروب ألاهلية الدائرة في دولة مجاورة

وملا استفحلت ظاهرة إلارهاب الدولي في التسعينات صادفت الجمعية العامة على العديد من القرارات تدين إلارهاب 

 منها: 

، املتعلق باإلعالن حول التدابير الرامية إلى القضاء على إلارهاب 01/91/9111املؤرخ في  11/920القرار رقم -

 .(9111، 11/920)القرار رقم الدولي

املتعلق بمنع تمويل إلارهابيين واملنظمات إلارهابية سواء كانت خيرية،  93/91/9112املؤرخ في  19/190القرار رقم -

 .(9112، 19/190 )القرار رقمثقافية أو الاتجار غير مشروع باألسلحة واملخدرات وابتزاز ألاموال اجتماعية

، الخاص بالتعاون الدولي بين الدول واملنظمات الدولية والاتفاقيات 91/91/1000، املؤرخ في 11/918القرار رقم -

 .(1000، 11/918)القرار رقم إلاقليمية ومنظمة ألامم املتحدة من أجل الوقاية ومحاربة إلارهاب

املؤرخ  11/921، القرار رقم 12/09/9113املؤرخ في  11/911، والقرار رقم 03/01/9111املؤرخ في  13/911القرار رقم -

)سعادي، املتعلقة بحماية حقوق إلانسان من جرائم إلارهاب 90/01/1001املؤرخ في  13/931، القرار 19/01/1000في 

 .(19، صفحة 1001

 ، املتضمن التنديد بالهجمات إلارهابية ضد الواليات املتحدة ألامريكية.98/01/1009املؤرخ في  12/09قم القرار ر -

املتعلقة بإجراءات  92/91/1001املؤرخ في  11/80، باإلضافة إلى القرار رقم 01/09/1001املؤرخ في  13/81القرار  رقم -

 منع إلارهابيين على أسلحة الدمار الشامل.

، الخاص بتكثيف التعاون الدولي واملساعدة التقنية من أجل الوقاية 11/01/1001املؤرخ في  18/912قم القرار ر -

 وتطبيق املعاهدات والبروتوكوالت العاملية الخاصة باإلرهاب في إطار نشاطات مركز الوقاية الدولية من الجريمة.

لتقديم املساعدة التقنية في مجال منع إلارهاب  املتعلق بتكثيف جهود 10/91/1001املؤرخ في  11/911القرار رقم -

 ومكافحته من خالل تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة باإلرهاب.
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مجلس ألامن عدة قرارات تدين إلارهاب،  اتخذالدولي: محاربة إلارهاب الدولي في عمل مجلس ألامن -ثانيا/

 منها: 

الليبية تقديم على الفور ردا كامال وحقيقا وتسليم املشتبه فيه الذي يطلب فيه من الحكومة  313/91111القرار رقم -

 من طرف السلطات ألامريكية والبريطانية.

 الذي يدين فيه جميع أعمال العنف ضد شعب كوسوفو وألاعمال إلارهابية. 90/02/9111املؤرخ في  9111القرار رقم -

محاربة إلارهاب على املستوى الوطني والدولي تحت  ألول مرة عن تدعيم 91/90/9111املؤرخ في  9121القرار رقم -

مظلة ألامم املتحدة، وأن التعاون الدولي يجب أن يؤسس على ميثاق ألامم املتحدة وقواعد القانون الدولي العام السيما 

 .(9111، 9121)القرار رقم ضمان احترام القانون الدولي إلانساني وحقوق إلانسان

الذي يمنع فيه بوقف تمويل ألاعمال إلارهابية وتجميد أموال مرتكبي هذه  11/01/1009املؤرخ في  9131القرار رقم -

ألاعمال أو املشاركين فيها، ووجوب القيام بتجريم توفير ألاموال أو جمعها لكي تستعمل في أغراض إرهابية والامتناع عن 

ضالعين في ألاعمال إلارهابية وعدم توفير املالذ لإلرهابيين ومنعهم من تقديم الدعم إلى الكيانات أو ألاشخاص ال

استخدام أراضيها لتنفيذ مآربهم وتقديم إلارهابيين للعدالة وتبادل املعلومات في سبيل منع وقمع الاعتداءات إلارهابية 

 .(911، صفحة 1091)بوحوش، واتخاذ إلاجراءات ضد مرتكبيها

، 11/03/1001املؤرخ في  91/1001حيث أصدر القرار رقم  ثالثا على مستوى املجلس الاقتصادي والاجتماعي:

املتضمن  19/03/1001املؤرخ في  91/1001والقرار رقم  11/03/1001املؤرخ في  11/1001باإلضافة إلى القرار رقم 

طات مركز الوقاية الدولية من الجريمة التي ترمي إلى الوقاية تكثيف التعاون الدولي واملساعدة التقنية في إطار نشا

 .(11، صفحة 1001)سعادي، ومحاربة إلارهاب

 الفرع الثاني: على مستوى اللجان الدولية املتخصصة:

للقيام بهذه املهمة الصعبة،  تجسد هذه اللجان الدولية ملحاربة إلارهاب على املستوى الدولي بإحداث وسائل فعالة

 تمثلت في:

من ميثاق ألامم املتحدة على أنه ملجلس ألامن أن ينش ئ من  11تنص املادة على مستوى لجنة محاربة إلارهاب: -أوال/

من النظام الداخلي املؤقت  18الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظيفته، كما يرد هذا الاختصاص في املادة 

 من.ملجلس ألا 

وفي إطار الاختصاصات الفرعية ملجلس ألامن تم إنشاء لجنة محاربة إلارهاب بموجب الفقرة السادسة من القرار رقم 

، من أجل الوقوف على مدى إلتزام الدول بتنفيذ مضمون قرار 1001/ 9211والقرار  18/01/1009املؤرخ في  9131

نع ألاعمال إلارهابية داخل حدودها عبر املناطق، وقد تأسست وتعزيز قدرة الدول ألاعضاء في ألامم املتحدة على م 9131

 ,https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/subsidiary-bodies) 99/01/1009على أعقاب أحداث 

18/11/2022, 12:00.). 

 : (1000، 9131لقرار رقم )اويمكن تقسيم مهامها إلى

 انطالقا من التقارير تبني اللجنة عملها وتحركاتها، حتى يتمكن من خبرائها الذين يساعدونها في عملها لدفع الدول على: -
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 وضع تشريعاتها القانونية.-

 وضع قوانين وممارسات مالية.-

 وضع قوانين وممارسات جمركية.-

 الهجرة.وضع قوانين وممارسات في مسألة -

 وضع قوانين وممارسة في مسألة طرد املطلوبين.-

 إنشاء شرطة القمع.-

 تقل ألاسلحة.-

 جميع امليادين ألاخرى املحتاجة إلى الخبرة.-

 وتتمثل طلبات اللجنة من الدول ألاعضاء: 

حول مجموعات  وأي لجوء أو دعم لإلرهابيين وإخبار الحكومات بكل معلومة رفض أي شكل من أشكال تمويل إلارهاب،-

 تتعاطى أعمال إرهابية أو تنوي القيام بها.

 التعاون مع حكومات أخرى من أجل التحقيقات والتحري والتوقيف واملتابعة مع مرتكبي هذه ألاعمال.-

اعتبار ضمن تشريعاتها الوطنية كل قوة مساعدة سواء سلبية أو إيجابية لإلرهاب مخالفة وتقديم كل املخالفين -

 للمحاكمة.

 الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكوالت الدولية الخاصة باإلرهاب.-

 حسب ظروف كل دولة خاصة. 9131اتخاذ جميع إلاجراءات الخاصة لالمتثال لطلبات القرار -

 لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية: -ثانيا/ 

بناء على طلب قرار  09/9111الجنائية بموجب قرار من املجلس الاقتصادي والاجتماعي  الجريمة والعدالةأنشأت منع 

 كإحدى اللجان الفنية. 12/ 911الجمعية العامة 

تعمل اللجنة بصفتها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في ألامم املتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. نص 

والتي  11/9111 اعي على واليات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وأولوياتها في القراراملجلس الاقتصادي والاجتم

تشمل تحسين إلاجراءات الدولية ملكافحة الجريمة الوطنية وعبر الوطنية وكفاءة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها. 

دى لتبادل الخبرات والتجارب واملعلومات من أجل كما توفر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للدول ألاعضاء منت

وضع استراتيجيات وطنية ودولية، وتحديد أولويات مكافحة 

  .(https://www.unodc.org/unodc/ar/commissions/CCPCJ/index.html)الجريمة

باإلضافة إلى اجتماعات بين الدورات. وفي نهاية كل تعقد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية دورات سنوية عادية 

عام، يجتمعون في دورة مستأنفة للنظر في مسائل امليزانية واملسائل إلادارية باعتبارها الهيئة إلادارية لبرنامج ألامم 

 املتحدة ملنع الجريمة والعدالة الجنائية.

ع من نطاق واليات لجنة مكافحة الجرائم والعدالة الذي وس 111/  29 اعتمدت الجمعية العامة القرار 1002في عام

الجنائية لتمكينها من العمل كهيئة إدارية ملكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، واملوافقة على ميزانية ألامم 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 335 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

الجنائية  املتحدة ملنع الجريمة والعدالة

 .(https://www.unodc.org/unodc/ar/commissions/CCPCJ/index.html)لألموال

 كنظام ردعي: املبحث الثاني: املسؤولية الدولية ملرتكبي جرائم إلارهاب الدولي

بما أن إلارهاب يشمل ألافراد والجماعات والدولة واملنظمات والكيانات، فإن إرهاب ألافراد والجماعات ينصب على 

والاتفاقيات الدولية بغض النظر قوانين بلدانهم ألاصل، وإن جرائم إلارهاب يتعلق ألاعمال املوصوفة في املعاهدات 

 بارتكاب ما يخالف املبادئ ألاساسية وألاحكام النافذة في القانون الدولي التي تشمل الاتفاقيات الدولية.

 الدولية الجزائية الدولية عن جرائم دعم وتمويل إلارهاب: ألاول: املسؤوليةاملطلب 

ألاثر ألاول من آثار مسؤولية الدولة الداعمة لإلرهاب هو أثر ذو طابع جزائي، حيث أن الدولة املعتدية باتت عرضة إن 

 إلمكانية فرض الجزاءات الدولية عليها بسبب عملها غير املشروع الذي ارتكبته.

 ولية بلبنان نموذجا(:الفرع ألاول: محاكمة مرتكبي الجرائم إلارهابية أمام املحاكم الخاصة )املحكمة الد

يتمتع مجلس ألامن بصالحيات واسعة تجاه حفظ السلم وألامن الدوليين وهذا ما نجده في تكوين املحاكم الدولية 

الخاصة بمحاكمة الجرائم إلارهابية، وبموجب هذه الصالحيات أنش ئ مجلس ألامن املحكمة الدولية الجنائية بلبنان 

وتعتبر أول محكمة جنائية دولية مؤقتة أنشأت بموجب خصيصا للنظر في  91/01/1003بتاريخ  9313بموجب القرار 

 .(949)سيف الدين، صفحة الجرائم إلارهابية وتطالب بمحاكمة مرتكبي ألاعمال إلارهابية

الذي أشار فيه  18/01/1008املتحدة بتاريخ وقد رفع رئيس اللجنة التحقيقية القاض ي )بيلمار( إلى ألامين العام لألمم 

إلى شبكة إرهابية اغتالت الحريري، وعلى إثر هذه ألاحداث قدم ألامين العام تقريره إلى مجلس ألامن الدولي ليكون 

وعلى إثر ذلك قامت املحكمة بعدة إجراءات  09/09/1001الانتقال من عمل اللجنة التحقيقية إلى املحكمة اعتبارا من 

 : (110)سيف الدين، صفحة إيجازها بالنقاط التالية يمكن

أعلنت املحكمة أنها طلبت من القضاء اللبناني التنازل عن قضية اغتيال الحريري مع إقرار  09/01/1001بتاريخ -

 .08/01/1001احتجاز ألاشخاص املتهمين، ووافق القضاء اللبناني بتاريخ 

 تم إلافراج عن الضباط العامة من قبل املحكمة لعدم وجود عناصر توجيه الاتهام. 11/01/1001 بتاريخ-

تم تعديل قواعد إلاجراءات وإلاثبات للمحكمة الخاصة بلبنان وقررت املحكمة محاكمة الشاهد  08/99/1001بتاريخ -

 الكاذب.

القاض ي دانيال فرانسيس قرارا إعداديا ألحد  أصدر قاض ي إلاجراءات التمهيدية في املحكمة 03/01/1099بتاريخ -

 الضباط بشأن تسليم إدانة شهود الزور الذي تسبب في الاعتقال التعسفي بحقه وثالثة ضباط آخرين.

يسلك القاض ي الكندي "دانيال بيلمار" قرارا إتهاميا معدال بدل قرار الاتهام الذي أصدره، وتم  92/01/1099بتاريخ -

 لم تكن موجودة من قبل. إضافة عناصر أساسية

سلمت املحكمة الخاصة بلبنان مدعي عام التمييز اللبناني قرار اتهامي مع مذكرات توقيف على  10/02/1099بتاريخ -

 أن يبقى هذا القرار سريا.
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هناك مجموعة من الاجتهادات التي أصدرتها املحكمة الجنائية الدولية في لبنان فقد ذهبت غرفة الاستئناف في هذا 

املحكمة إلى أن وقوع نشاط إرهابي في زمن السلم يمثل جريمة دولية باالستناد إلى القواعد الدولية العرفية، كما أشارت 

إلى أن نية إلارهابي على إكراه سلطة أو ترهيب شعب دولة ما فإنه ما يكون الغرض هو سياس ي  أو إيديولوجي يستند 

عن ألاعمال إلاجرامية التي تهدف إلى نشر الخوف بين السكان وتسعى إلى  إليه أو يكون ضمنيا، وهذا ما يميز إلارهابي

 . (11، صفحة 1093) املالكي و عبد الكاظم،  غايات خاصة ومكاسب شخصية وغيرها

 الفرع الثاني: ارتكاب الجماعات إلارهابية جرائم دولية:

من خالل تحديد اختصاص املحكمة الجنائية الدولية في املادة الخامسة من نظامها ألاساس ي وهي جرائم الحرب، جريمة 

إلابادة الجماعية، جرائم ضد إلانسانية وجريمة العدوان، ما يعني عدم اختصاص املحكمة للنظر في جريمة إلارهاب 

نظام روما بأن  ضمن املقترحات املقدمة في مشروع  بسبب عدم ذكرها جرائم إلارهاب، وقد سبق وأن كان من

تختص املحكمة بجرائم إلارهاب والاتجار باملخدرات إلى أن الاتجاه الغالب في املؤتمر التأسيس ي للمحكمة رفض 

اختصاص املحكمة بإدراج هذه الجرائم بسبب أن مؤتمر ألامم املتحدة الدبلوماس ي املعني بإنشاء املحكمة الجنائية 

لية أبدى أسفه لعدم الاتفاق على وضع تعريف مقبول لتلك الجريمة ما تعذر إدراجها  ضمن الجرائم التي تدخل الدو 

 . (11، صفحة 1091)جدوع، في اختصاص املحكمة

ة ئي يغطي ألاعمال إلارهابيويتجه القاض ي "أنطونيو كاسيزي" إلى أن القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي الجنا

املرتكبة خالل نزاع مسلح دولي أو داخلي،  وكذلك فإن القواعد الدولية تحظر ألاعمال إلارهابية في النزاعات املسلحة، 

إلى حظر ألاعمال إلارهابية ضد املدنيين، كما حظرت املادة الرابعة  11في مادتها   9111كما تحظر اتفاقية جنيف لعام 

ألاعمال إلارهابية التي ترتكب ضد جميع ألاشخاص الذين  9133ول إلاضافي الثاني التفاقية جنيف لسنة من البروتوك

اظم، ) املالكي و عبد الك ال يشاركون في ألاعمال القتالية أو كفوا عن الاشتراك فيها  أو التهديد بارتكاب تلك ألاعمال

 .(11، صفحة 1093

 91/1املتعلق باتفاقيات جنيف ألاربعة وكذلك املادة  9133من البروتوكول إلاضافي ألاول لسنة  19كما حظرت املادة 

من البروتوكول إلاضافي الثاني التفاقية جنيف حظر أعمال العنف والتهديد الرامية أساسا إلى نشر الذعر بين السكان 

 املدنيين.

الدولي أحكاما تحظر أعماال محظورة من طرف املعاهدات املناهضة لإلرهاب وإن لم تستخدم كما تضمن أيضا القانون  

مصطلح إلارهاب تبعا لنية وجنسية الفاعلين والضحايا، حيث يمكن أن تطبق حظر بعض ألاعمال إلارهابية الواردة في 

 أشخاص ال يشتركون مباشرة في ألاعمال املشتركة بين اتفاقيات جنيف ألاربعة في حالة ارتكاب أعمال عنف ضد 1املادة 

من  12العدائية كما يمكن أن تحظر الهجمات على املحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية املذكورة في املادة 

) املالكي  2112البروتوكول إلاضافي ألاول على بعض ألاعمال املحظورة في الاتفاقية الدولية لقمع إلارهاب النووي عام 

 .(10، صفحة 1093و عبد الكاظم، 
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 املطلب الثاني: املسؤولية الدولية املدنية للدول عن تمويل ودعم إلارهاب:

إن مسؤولية الدولة عن دعم وتمويل إلارهاب تثور من خالل إخالل الدولة بالتزاماتها الدولية بمنع تمويل إلارهاب، 

آلاراء على أن هذه املسؤولية تنشأ بفعل هذه الانتهاكات طبقا للشرعية الدولية، فالدولة هي من تدعم وتمول واتفقت 

 إلارهاب تصبح مسؤولة على الصعيد الدولي وتتحمل مسؤولية عملها غير املشروع.

رية ألامريكية قوات عسك وقد طبقت محكمة العدل الدولية هذا املبدأ في قضية نيكاراجوا حين ساندت الواليات املتحدة

في نيكاراجوا ارتكبت بها جرائم ضد القانون الدولي إلانساني وطبقته في قضية الرهائن ألامريكيين في طهران وفي هذه 

القضية ألاخيرة انحصرت املشكلة في مدى توافر حق الدولة )ليبيا( في عدم تسليم رعاياها طبقا التفاقية مونتريال لسنة 

لى مبدأ التسليم أو املحاكمة إال أن هذه القضية شطبت من جدول أعمال محكمة العدل الدولية التي تنص ع 9189

إثر التسوية الودية بين ألاطراف املتنازعة مع ليبيا واململكة املتحدة، أقرت فيه ليبيا بمسؤوليتها املدنية عن أعمالها 

 .(191، صفحة 1019مطر، ) إلارهابية تمت بمساندة منها

أصدرت محكمة العدل الدولية حكما في قضية البوسنة ضد صربيا أكدت فيه مسؤولية الدولة  1008فيفري  11وفي 

على أساس أنه بجانب املسؤولية الجنائية لألفراد، فإن هناك التزامات دولية تقع على عاتق الدول بمقتض ى اتفاقية 

طبقا للمادة ألاولى التي فرضت على الدول املتعاقدة التزاما باالمتناع عن التورط في إلابادة  9113إلابادة الجماعية لسنة 

الجماعية، وانتهت املحكمة إلى أنه نفس السلوك الواحد يمكن أن تنعقد املسؤولية الجنائية للفرد ومسؤولية الدولة 

 )ة إلابادة الجماعية إال أنها تعتبر مساهمةمدنيا، وقضت املحكمة في هذه القضية بأن الصرب وإن لم ترتكب جريم

 .(992، صفحة 1008سرور ، 

 خاتمة: 

في الخاتمة يمكن القول أن الحد من العمليات إلارهابية رهين بالقضاء على العوامل الدافعة إلى ارتكابها وال يقع ذلك 

على عاتق املجتمع الدولي ممثال بدوله ومنظماته ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية، وعلى الدولة أن تتبنى السياسات 

لعمليات إلارهابية والسيما بالعوامل ألامنية والسياسية والدينية، كما يقع على الكفيلة بمعالجة الدوافع الكامنة وراء ا

كل إنسان بالغ رشيد متعاون واجب محاربة إلارهاب والفكر املتطرف، فاضطرابات البيئة الدولية وتصارعها كان له 

ن ذلك أن وضع سياسات انعكاسات وإفرازات وتأثير بارز في البيئات إلاقليمية واملحلية، ويمكن أن نستنتج م

واستراتيجيات ملكافحة إلارهاب تستلزم التصدي للعوامل الدولية واملحلية الدافعة للسلوك إلارهابي من خالل 

 الاقتراحات التالية: 

تبني إجراءات عسكرية وأمنية صارمة، ووضع سياسات واستراتيجيات على الصعيد الداخلي والخارجي،  .9

بأحدث ألاسلحة تبادل املعلومات والخبرات مع الدول املتقدمة وتأمين الحدود والتعاون  كتحديث أجهزة ألامن وتسليحها

 مع دول إلاقليم والعالم بهدف مواجهة التنظيمات إلارهابية التي تهدد دول املنطقة.

 هالاشتراك بشكل فاعل في التحالف الدولي ملحاربة إلارهاب في املنطقة وخصوصا في محاربة تنظيم "داعش" ألن .1

 يشكل تهديدا خطيرا لألمن والسلم الدوليين.
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املواجهة إلاعالمية والثقافية عن طريق برنامج متكامل يتفق عليه ويقوم مركز مكافحة إلارهاب الذي نقترحه  .1

 باإلشراف على تنفيذ هذا البرنامج وترشيد الخطاب إلاعالمي وبيان خطورة إلارهاب وألاعمال إلارهابية.

 ملطلوبين ألي من الدول، خاصة املتهمين في قضايا إلارهاب وتبادل املعلومات بينهم.الاتفاق على تسليم ا .1

 قائمة املراجع:

 

 (.9132) ،الاتفاقية ألاوروبية ملكافحة إلارهاب الدولي .9

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/1041_1041_1041/2022031

6/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1983-1041_1041_1041-20220316-fr-pdf-a.pdf . 

السياسة الجنائية املنتهجة ضد الجرائم إلارهابية، أطروحة لنيل شهادة  ،1091/1092) ،كمال الدين عمراني .1

 الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان .

3. https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/subsidiary-bodies, 18/11/2022, 12:00. (s.d.). 

4. https://www.unodc.org/unodc/ar/commissions/CCPCJ/index.html. (s.d.). 

5. https://www.unodc.org/unodc/ar/commissions/CCPCJ/index.html. (s.d.). 

 (.9113) ،اتفاقية جنيف  .2

 (.9121) ،اتفاقية طوكيو .3

 لدولية بما في ذلك املبعوثيناتفاقية منع وقمع ومعاقبة الجرائم املوجهة ضد ألافراد املتمتعين بالحماية ا .8

 (.9131) ،الدبلوماسيين

 (.9131) ،اتفاقية نيويورك .1

، لبنان، منشورات الحلبي 9الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي، الطبعة ،)بال تاريخ ،أحمد سيف الدين .90

 الحقوقية.

منشورات الحلبي  ،بيروت ،9ة إلارهاب الدولي في ظل املتغيرات الدولية، الطبع (،1001) ،أحمد حسين سويدان .99

 الحقوقية.

 ، دار النهضة العربية، القاهرة .9املواجهة القانونية لإلرهاب، الطبعة (،1008) ،أحمد فتحي سرور  .91

 (.9133) ،الاتفاقية ألاوروبية لقمع إلارهاب .91

 (.9139) ،الاتفاقية الدولية املتعلقة بمكافحة أخذ الرهائن .91

 (.9118) ،إلارهابالاتفاقية العربية ملكافحة  .91

 (.9111) ،9121القرار رقم  .92
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 (.1000) ،9131القرار رقم  .93

 (.9111) ،11/920القرار رقم  .98

 (.9112) ،19/190القرار رقم  .91

 (.1000) ،11/918القرار رقم  .10

مجلة جيل الدراسات  ،مخاطر إلارهاب الدولي وضرورة التعاون الدولي ملكافحته ،1091) ،بسام محمد خضور  .19

 .11قات الدولية، العددالسياسية والعال

مسؤولية الدول عن جرائم دعم وتمويل إلارهاب، مجلة كلية القانون للعلوم  ،1019) ،خالد أحمد مطر .11

 .13، العدد 90القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة تكريت، املجلد 

 ،شريعات الجنائية في العراقدور ألامم املتحدة في تجريم إلارهاب الدولي مع إلاشارة إلى الت ،رنا صباح محسن .11

(https://www.iasj.net/iasj/download/5a3e1a3b8fba8e3e) 

إلارهاب الدولي )أسبابه وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه  ،1092) ،عبد الحميد حسن رمضان شريف  .11

 .01، العدد 19ر، املجلد إلاسالمي دراسة مقارنة(، مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مص

 الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع. ،1003) ،عبد الواحد محمد الفار .11

 .08مقال منشور في مجلة الطيران للجميع، العدد ،وظائف وسلطات قائد الطائرة ،(1092) ،كمال حنفي رياض .12

 دار الجامعة الجديدة. ،إلاسكندرية ،إلارهاب الدولي بين الغموض والتأويل ،(1001) ،محمد سعادي .13

ظاهرة إلارهاب على ضوء أحكام القانون الدولي العام. مصر ، مجلة البحوث  ،(9110) ،محمد أحمد أبو الوفا .18

 ، معهد البحوث والدراسات العربية.19/91/9110، 93/98، العدد 9110والدراسات العربية، املجلد 

اختصاص املحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جريمة اسبايكر. بيروت:  ،(1091) ،حمد جبار جدوعم .11

 ، دون طبعة، دار السنهوري.

، املتضمن املصادقة بتحفظ على ثالث اتفاقيات 08/08/9112املؤرخ في  ،(9112. )11/191مرسوم رئاس ي  .10

 .11سمية عدد وبروتوكوالت املتعلقة بالطيران املدني، جريدة ر 

 ،تدخل ألامم املتحدة في النزاعات املسلحة غير ذات الطابع الدول  ،(1001) ،مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم .19

 إلاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر.

إلارهاب الدولي )جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام  ،(1008) ،منتصر سعيد حمودة .11

 دار الفكر الجامعي. ،إلاسكندرية ،9إلاسالمي(، الطبعةوالفقه 

 ،الرياض ،مكافحة الجرائم املوجهة ضد أمن وسالمة الطيران املدني ،(1091) ،موس ى محمد رضوان حسني  .11

 .21، العد19املجلة العربية للدراسات ألامنية والتدريب، املجلد 

اب الدولي في ضوء قرارات الجمعية العامة ومجلس دور ألامم املتحدة في مكافحة إلاره ،(1091) ،نجيب نسيب .11

 .01، العدد09املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، املجلد  ،ألامن
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املسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم إلارهابية،  ،(1093) ،هادي نعيم املالكي ، و مثيم شاكر عبد الكاظم .11

مجلة العلوم القانونية، العدد الخاص لبحوث مؤتمر فرع القانون الجنائي املنعقد تحت عنوان: "نحو سياسة جزائية 

 .11، 11/99/1093-11معاصرة تجاه الجرائم إلارهابية للمدة بين 

مجلة  ،التابعة ملجلس ألامن في مكافحة إلارهاب الدولي دور لجنة مكافحة إلارهاب ،(1091) ،هشام بوحوش .12

 ، املجلد ب، جامعة قسنطينة.11العلوم إلانسانية، العدد
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 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني

The terrorism in the international humanitarian law 

 د. سلمى عثمان سيد أحمد الشيخ / جامعة السودان املفتوحة / السودان

Dr. Salma Osman Saidahmed Alshaihk 

 د. أمجد إسماعيل عبد العزيز غندور / جامعة إلامام الهادي / السودان

Dr. Amjad Ismail Abdalaziz Ghandour 

 خلص::  امل

تناولت الدراسة موضوع إلارهاب في القانون الدولي إلانساني من خالل التعرف على مشكلة الدراسة املتمثلة في ماهية إلارهاب الدولي   

 تناولت الدراسة 
ً
 تاريخ إلارهاب وتطوره تحت مظلة القانون الدولي إلانساني بعملياته ولونياته املختلفة، وأيضا

ً
الجوهري  ختالفلاامتتبعة

بتلك  امولاهتمالقانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان في مفهوم إلارهاب، تمثلت أهمية الدراسة في لفت النظر  بين

 لتحفيز القانون الدولي إلانساني مجابهة هذه الظاهرة بكل السبل، كما   الظاهرة الخطيرة والتي تهدد ألامن الدولي،
ً
وتهدف الدراسة أيضا

لدراسة أنه من املتتبع والدارس ملواضيع إلارهاب أنه ال يوجد تعريف واضح متفق عليه لهذه الظاهرة الخطيرة مما يشتت ا افترضت

الدراسة املنهج القانوني واملنهج التحليلي الوصفي في طرحها هذا، كما  استخدمتمستخدمي القانون الدولي في معالجة هذه الظاهرة، 

ها أن القانون الدولي لحماية إلانسان أشمل في تعامله مع إلارهاب الدولي من القانون الدولي لحقوق إلانسان توصلت الدراسة لعدة نتائج من

 لعدد من التوصيات منها مراجعة وتنقيح
ً
 ، وتوصلت الدراسة أيضا

االقانون الدولي إلانساني حتى يصبح ألاداة الرئيسة في التعامل مع إلارهاب. 

للصليب  ، اللجنة الدوليةإلارهاب الدولي، القانون الدولي إلانساني، النزاعات املسلحة، القانون الدولي لحقوق إلانسان املفتاحية:الكلمات 

  . 9191جنيف ألاربعة لسنة  اتفاقيات، ألاحمر

Abstract: 

This study focused on the issue of the terrorism in the international public law through the identification of the problem of 

the study depending on the definition of Terrorism and following the history of Terrorism and its development under the 

umbrella of the humanitarian international law, including its various types and operations. The study also revealed the 

essential difference between the humanitarian international law and the international human rights law regarding the 

Terrorism definition, hence the study importance stems from the draw of the attention of the international community for the 

need to pay attention to this serious phenomenon which threaten the international security. Also the study aimed to stimulate 

the international human rights law to face this problem by all means to protect the international peace and the security of 

civilians. 

The study hypotheses that searching and tracking of the Terrorism issues, find that there is no specific and clear definition for 

this serious phenomenon agreed upon, which distracts the  thoughts of those who are supposed to apply the international 

law in processing this phenomenon.  

Keywords: terrorism, international human rights, humanitarian international law, ICRC, the Geneva conventions 1949.  
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 مقدمة

وقانونية مذهلة، في حين أن واقع النزاعات املسلحة وآثارها لم  واجتماعية واقتصادية شهد العالم تغيرات سياسية    

يطرأ عليها تغيير بكل أسف، فال تزال معاناة إلانسان واملوت والتشوه والدمار وفقدان ألامل تمثل آلاثار املباشرة وطويلة 

 عن النزاعات املسلح
ً
بح ة الدولية وغير الدولية أصألامد للحروب على املجتمعات وألافراد الذين يكتوون بنارها، وفضال

 تصاعد ألعمال إلارهاب الدولي التي تفاقمت في عصرنا هذا، عصر العوملة وثورة املعلومات التي 
ً
العالم يواجه مؤخرا

أساليب جديدة في التخطيط للعمليات إلارهابية وتنفيذها . فقد أصبحت  وابتكارا ولاتصالساهمت في سرعة الحركة 

أحد تحديات النزاعات املسلحة املعاصرة التي تواجه القانون الدولي إلانساني، هذا إلارهاب الذي ظاهرة إلارهاب تشكل 

 أخرج من ثوبه التقليدي وا
ً
 واسع النطاق قد يمارس من افراد وجماعات وحتى الدول، والذي اعتبر احيانا

ً
صبح عمال

 أخرى 
ً
 من أبديال عن الحروب التقليدية وأحيانا

ً
الواقع أن الساحة التي تصارعت فيها املبادئ الدولية  أساليبها.سلوبا

لحقوق إلانسان مع التهديدات إلارهابية التي تعرضت لها عدد من دول العالم الثالث ومع ضرورات الحفاظ على ألامن 

 باإلثارة يبين في ذالقومي ضد أخطار واردة تمثل في حد 
ً
 مليئا

ً
عية راجوانبه كيف تمتزج دعاوي الش أحداتها مشهدا

 كيحتل موضوع إلاا الوقت.في ذات  ولانتهازيةالسياسة ومصالحها آلانية  باعتباراتالوطنية والدولية 
ً
 من رهاب حيزا

ً
بيرا

فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي ملا تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على املجتمع بما يخلفه من  اهتمام

 لحياة  وانتهاك تللممتلكاضياع لألمن وتدمير 
ً
للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين آلامنين وتهديدا

الكثير منهم. وثمة مبدأ أساس ي في القانون الدولي إلانساني يقض ي بأن من واجب الذين يشاركون في نزاع مسلح ان 

أن مبدأ  املتعارف عليه يميزوا في كل الظروف بين املدنيين واملقاتلين وبين ألاهداف املدنية وألاهداف العسكرية ومن

التمييز ٌيعد حجر الزاوية للقانون الدولي إلانساني. ويعتبر القانون الدولي إلانساني ملزم لجميع ألاطراف في النزاع فهو 

ة وحركات أو بين دول أكثرايحظر التدابير وألاعمال إلارهابية في حاالت النزاع املسلح الذي يمكن أن يكون بين دولتين أو 

الوطني وهذا في حالة النزاع املسلح الدولي، أما النزاع املسلح غير الدولي إما يكون بين دول وجماعات مسلحة أو التحرر 

املجتمع الدولي بهذه الظاهرة التي تخطت الصعيد الوطني  واهتمامهذه الظاهرة زاد من قلق  فاستفحال  .قوات متمردة

هاب بشكل كبير والقادرة على التخطيط والتنفيذ لألعمال العدائية التنظيمات املمولة لإلرا انتشاراإلى الدولي، ومع 

اوإلارهابية. 

 :مشكلة الدراسة

 للحروب في كثير من ألاحيان، حيث أضحى إلارهاب ا
ً
 بعد يوم، بل أصبح بديال

ً
إلرهاب الدولي أصبح خطر يستفحل يوما

 
ً
يحصد أرواح املاليين من البشر ويتسبب في إزهاق ألارواح وإصابة املدنيين وغيرهم الذين ال عالقة لهم بالحروب، فضال

ي متمثلة فبل ذهب إلى أكثر من ذلك، عليه جاءت مشكلة هذه الدراسة عن إتالف وتدمير املمتلكات العامة والخاصة، 

 :السؤال الرئيس ي التالي

اهو الدور الذي قام به القانون الدولي إلانساني في مواجهة إلارهاب؟  ما 

 الدراسة:فروض 

اال يوجد تعريف واضح لإلرهاب مما شتت القانونيين واملهتمين بالظاهرة.  أوال:
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 مع ما جاء في القانون الدولي 
ً
: املتتبع لدراسة هذه الظاهرة يعرف انها تتنافى جملة وتفصيال

ً
ا إلانساني.ثانيا

: عند تحليل كيفية معالجة العمل إلارهابي في النزاعات املسلحة أنه في كثير من ألاحيان ال يخلو العمل من 
ً
 ختراقاتلااثالثا

ا .حيان بشكل مفرط من التعذيب وغيرهامل مع أسرى الحرب في كثير من ألااوالتجاوزات القانونية، حيث يتم التع

: توضيح كيف يتناول كل من القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلا
ً
اة نسان معالجة ألاعمال إلارهابيرابعا

  :أهمية الدراسة

اباإلرهاب الدولي وكيفية محاربته ملا له تأثير على أمن ألافراد والدول .  لاهتمامتنبع أهمية الدراسة من مدى 

  :أهداف الدراسة

الي بالظاهرة وسن مزيد من القوانين ملحاربتها وبالت لاهتمامتهدف الدراسة إلى تحفيز القانون الدولي إلانساني ملزيد من 

اتطويرها 

 الدراسة:منهج 

التحليلي الوصفي واملنهج التاريخي وهي أكثر املناهج مالئمة لدراسة وكتابة هذا  الدراسة املنهج القانوني، استخدمت

 تتطور ظاهرة إلارهاب اتفاقياتالنوع من البحوث، حيث اتبع املنهج القانوني في ما ورد من 
ً
، واملنهج التاريخي متتبعا

ا الظاهرة.ومرروها بمراحل مختلفة حتى العصر الحديث، واملنهج الوصفي التحليلي في تتبع وتحليل 

اوتناولت الدراسة املحاور التالية : 

ا: إلارهاب في القانون الدولي إلانساني . املحور ألاولا

ارهاب من خالل مصادر القانون الدولي إلانساني . : التطور التاريخي لإلااملحور الثاني

ا: الطبيعة القانونية لألعمال إلارهابية وتوصيفها في القانون الدولي إلانساني . املحور الثالث

ا: نجاعة وسمو القانون الدولي إلانساني على القانون الدولي لحقوق إلانسان . املحور الرابع

 الدولي إلانساني: إلارهاب في القانون املحور ألاول 

 على مر السنين  انتشارالم يتخذ إلارهاب صورة واحدة في جميع ألاوقات فقد شهدت هذه الظاهرة   
ً
 مستمرا

ً
وتطورا

من حيث تنظيمه واسلوبه واهدافه ومن حيث طبيعة القائمين به، كما شهدت الفترة ألاخيرة بروز جماعات مسلحة من 

 لعدد من الجماعات املسلحة ألاخرى من غير الدول تحت لوائها  انضواءهاواغير الدول تلجأ إلى اعمال إرهابية 
ً
الحقا

 ملصطلح (7ص ،6192)عطو، 
ً
 واضحا

ً
 بدالالت إلارهابويبقى تعريف  إلارهاب. ال يقدم القانون الدولي تعريفا

ً
 محمال

 في سبيل الحرية في نظر البعض آلاخر. 
ً
 من قبل البعض ومقاتال

ً
سياسية وأيديولوجية. إذ يمكن لشخص أن يعتبر إرهابيا

ا إلارهاب.وعلى الرغم من محاوالت ألامم املتحدة لم تتفق الدول بعد على تعريف 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 344 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 رهابإلاالجريمة أو ألافعال املكونة لها وطبقا لذلك يعرف يقوم ألاساس املادي في تعريف إلارهاب على السلوك املكون ل   

(  . وقد قاد هذا  26، ص6112بأنه عمل او مجموعة من ألافعال املعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف معين )مزعل، 

لعمل ا إلى تعداد الجرائم التي تعد إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من باالستناداملفهوم إلى تعريف إلارهاب 

إلى أن إلارهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت ألاعمال التي يضمها معناه  باملر(يذهب )بروس  لاتجاهوفي هذا  إلارهابي.

يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة وبطريقة موضوعية دون التمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل ألافراد واعضاء 

 لاكتفاءإلى  ألاسلوب( . ومن ثم ذهب أنصار هذا  22، ص6119)غازي ،  الجماعات السياسية وعمالء دولة من الدولا

وإحتجاز الرهائن وأعمال القرصنة . وال يخفي  وإلاختطاف   بتعداد العمال أو ألافعال التي تعد إرهابية كالقتل وإلاغتيال

رهابية وهو الغرض أو ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث أنه تجاوز عن أهم عنصر من عناصر الجريمة إلاا

الهدف ألاساس ي، كما ان التحديد الحصري لجرائم معينة على أنها إرهابية يؤدي إلى خروج الكثير من الجرائم من دائرة 

إلارهاب ال لش ئ سوى أنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي 

ا إلارهابية. من صور جديدة للجرائم

: تعريف إلارهاب في إطار املنظمات الدولية  
ً
 أوال

    :)أ( تعريف إلارهاب في عهد عصبة ألامم   

املجتمع الدولي أفعال إلارهاب منذ مطلع القرن العشرين وخاصة أعقاب الحرب العاملية ألاولى، حيث أوردتها  إستهجن  

ألاملان وكذلك فعلت  اقترفهاواشارت إلى إلارهاب املنظم ضمن قائمة جرائم الحرب التي  9191لجنة املسؤوليات عام 

، 9111 سليمان،) 9192لثانية التي انشئت في لندن عام لجنة الخبراء لتحديد الحرب في أعقاب الحرب العاملية ا

. وقد عرف املؤتمر الثالث لتوحيد قوانين العقوبات املنعقد تحت إشراف الجمعية الدولية لقانون العقوبات (129ص

فعل  الرتكابمتعمد للوسائل  القادرة على إيجاد خط مشترك  استخدامإلارهاب الدولي على أنه  9121في بروكسل 

ض الحياة للخطر ويهدد سالمة وصحة إلانسان ويدمر املمتلكات املادية ، وتتضمن هذه ألافعال الحرق والتفجير يعرا

وإلاغراق وإشعال املواد الخانقة أو الضارة وإثارة الفوض ى في وسائل النقل واملواصالت والتخريب في املمتلكات الحكومية 

في تسمم مياه الشرب أو ألاغذية مما ينتج عنه أمراض سواء لإلنسان وخدمات املرافق العامة والتلويث والتسبب عمدا 

ا(  .  9، ص 9119أو الحيوان أو النبات ) أحمد البناء ، 

ر ووزي ألاول( )الكسندرملك يوغسالفيا  اغتيالأثير موضوع إلارهاب وبشكل جدي وقوي وعلى نطاق واسع على إثر   

، وبمبادرة من عصبة ألامم قام مجلس العصبة 9129كتوبر أرسيليا في الخارجية الفرنس ي )لويس بارتوا( بمدينة م

ملنع وقمع ألاعمال إلارهابية حيث نوقش مشروعها  اتفاقيةبتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين كلفها بإعداد مشروع 

 ةلاتفاقيتشكل هذه وا إلارهاب.فوقعت في جنيف إتفاقية دولية ملكافحة  9127/ نوفمبر 92خالل مؤتمر دولي وأقرها في 

تعريف ألاعمال إلارهابية بغرض تحقيق مقاصد القانون الجنائي الدولي، ثم تبنيها إللزام  احتواءأول مسعى ملحاولة 

أطرافها على تضمين تشريعاتها الداخلية بعض ألاعمال املحددة واملدرجة في مادتها الثانية، وكذلك محاكمة أو تسليم 

ألاعمال إلارهابية  6في مادتها ألاولى فقرة  لاتفاقية. حيث عرفت بعض الظروف اجتماععند  مرتكبي ألافعال إلاجرامية

بوصفها )ألاعمال إلاجرامية التي تقترف ضد أي دولة أو يقصد منها خلق حالة من الذعر في نفوس بعض ألاشخاص أو 
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تقنين الجريمة إلارهابية على الساحة أول محاولة دولية ل 9127 اتفاقيةمجموعة من الناس أو عامة الشعب( . تمثل 

وتوافق لآلراء حول مفهوم عام  اجتماعللوصول إلى  9121الدولية من خالل الجهود ألاولى التي تم مباشرتها في بداية 

شاملة بخصوصه، وذلك على الرغم من أنها لم تصبح  اتفاقيةلإلرهاب ومحاولة إعطاء تعريف قانوني له وصياغة 

 22، ص 9111، )رفعت أحمد والطيار بكريجة عدم التصديق عليها إال من قبل دولة واحدة وهي الهند نافذة املفعول نت

متها أنظ واحترام( . إال أنها كانت تعبر عن رغبة الدول في حينه للتعاون على مكافحة إلارهاب بما يحقق سيادة الدول 

ا  إلارهاب.ودعت إلى إنشاء محكمة جنائية دولية تنظر في قضايا  إلارهاب،الدستورية، ورسخت قاعدة تجريم 

  :إلارهاب لدى منظمة ألامم املتحدة)ب( مفهوم   

 حول كيف يجب أن يكون مفهوم هذه    
ً
 حادا

ً
شكلت الجهود ألاولى لألمم املتحدة ملواجهة مشكلة إلارهاب نقاشا

 9192الظاهرة وإمكانية تعريفه، فقد تضمن مشروع تقنين جرائم ضد السلم وأمن البشرية املقدم لألمم املتحدة عام 

البشرية وأمنها. وعمل ألامم املتحدة في مجال مكافحة إلارهاب إلاشارة إلى إلارهاب الدولي ضمن الجرائم املاسة بسلم 

يجسده العدد الهائل من القرارات املتصلة بذلك، وهي قرارات أبرزت بصورة خاصة أن إلارهاب يهدد السلم وألامن 

ا( . 92، ص2016الدوليين وانه من واجب الدول واملجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة )عطو، 

عند إصدارها  9171فقد أرست الجمعية العامة لألمم املتحدة املبادئ الخاصة بمكافحة إلارهاب الدولي منذ عام    

 مليثاق ألامم املتحدة، حين 
ً
لإلعالن املتعلق بمبادئ القانون الدولي املتعلق بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقا

 عن التنظيم ولامتناعضد أي دولة أخرى  باستخدامهاالقوة أو التهديد طلبت من جميع الدول إلامتناع عن إستخدام 

ا. (69، ص9119)ظاهر، واملساعدة واملشاركة في أي عمل إرهابي 

  
ً
 : رهاب في عمل لجنة القانون الدولي: إلا ثانيا

 يةإلانسان( تصوره في عمل لجنة القانون الدولي في مشروع الجرائم ضد السالم وأمن إلارهابفي الواقع أن مصطلح )

، حيث شكل تعريف ألاعمال إلارهابية جزءا من مفهوم العدوان الذي يقصد به قيام 9129الذي شرع في دراسته سنة 

ية أعمال إرهاب ارتكابهدافها سلطات دولة بإتخاذ أو تشجيع أنشطة إرهابية في دولة اخرى أو سماحها بأنشطة منظمة أ

والذي كان قد  9119إلى سنة  9112من سنة  اعتبارافي دولة أخرى ، وبعد مرور فترة تم مراجعة مشروع هذا القانون 

لكن هذا املشروع إعتبره العديد من الفقهاء كخالصة لعناصر موجودة في القانون الدولي  9111إتمامه تقريبا سنة 

افي حد ذاته .  وليس في الواقع كموضوع

الدولي وعرفت جريمة إلارهاب  لإلرهابموحد بشأن الرقابة القانونية  اتفاقيةمشروع  9111وضعت اللجنة في سنة   

 مع أفراد آخرين باالشتراكالدولي بأنها ) أي عمل عنف خطير أو تهديد به يصدر عن فرد او سواء كان يعمل بمفرده او 

ألامكنة أو أنظمة النقل أو املواصالت او أفراد الجمهور العام بقصد تهديد  ويوجه ضد ألاشخاص او املنظمات أوا

فعاليات هذه املنظمات الدولية أو التسبب في إلحاق خسارة او ضرر او بهدف تقويض عالقات الصداقة بين الدول أو 

إرهاب  يشكل جريمة ارتكابفي  كولاشترا ارتكابتنازل من الدول ، كما أن التآمر على  ابتزازامواطني الدول املختلفة أو 

ادولي ( . 
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أعمال العنف التي تعد من قبيل إلارهاب  9119لجنة القانون الدولي في املؤتمر الثاني الذي عقدته في باريس عام  اعتبرت

 الدولي : كل ألافعال التي تحتوي على عنصر دولي والتي تكون موجهة ضد مدنيين أبرياء أو ممن يتمتعون بحماية دولية

ذه ه ارتكبتفي بنية املجتمع الدولي سواء  ولاضطرابويكون من شأنها إنتهاك قاعدة دولية بغرض إثارة الفوض ى 

ألافعال في زمن السلم أو في زمن الحرب ، وهي تتميز عن الجرائم التقليدية بأنها ضد السلم وضد إلانسانية ، وبالتالي 

عنصر الدولية فإن جميع ألافعال تعالج على نحو مالئم من  انعدمذا دولي ، أما إ اهتمامفإن قمعها يصبح مسألة ذات 

ا( .  6، ص 1994قبل كل دولة بنفسها ووفقا لقوانينها الوطنية )أحمد البناء ، 

 : التطور التاريخي لإلرهاب من خالل مصادر القانون الدولي إلانسانياملحور الثاني

 
ً
 : إلارهاب في القانون الدولي العرفيأوال

 عند تحديد مبادئه لاستشهاديعد شرط مارتنز أحد مصادر القانون الدولي إلانساني لإلرهاب ، التي يتم    
ً
 بها كثيرا

وضع  اكتسبتومنذ ذلك الحين  9111الهاي الثانية لعام  اتفاقيةألاساسية ، وقد تم تقديم ذلك ألول مرة في ديباجة 

في املواقف التي ال تغطيها صكوك القانون الدولي إلانساني املدونة  القانون الدولي العرفي ، والذي ينص على انه حتى

بشكل صريح ، يتمتع كل املقاتلين واملدنيين بمستوى ادنى من الحماية ، وهو أن جميع ألاعمال العدائية يجب ان 

ر من إمالءات الضميالقانون الدولي ، ومن قوانين إلانسانية ، وا استخداماتتنظمها مبادئ قانون ألامم عندما تنتج عن 

العام ، ويعكس هذا الهدف الشامل للقانون الدولي إلانساني وهو وضع معايير ضبط النفس كحد أدنى وغير قابلة 

اوالتي تنطبق في جميع حاالت النزاع املسلح .  لالنتقاص

اواملبادئ ألاساسية للقانون الدولي إلانساني هي:    

  ا واملقاتلين.التمييز بين املدنيين

  ا .العدائية(حظر أو منع مهاجمة أولئك العاجزين عن القتال )أي أولئك الذين ال يشاركون مباشرة في ألاعمال

  .احظر التسبب في معاناة ال داعي لها

 ا. مبدأ الضرورة

 ا. مبدأ التناسب

 لصلة.اات ذات والقانون الدولي إلانساني بسيط ومعقد في ذات الوقت من حيث أهدافه واملبادئ التي يشملها والتحدي

ال العنف في حد ذاته وا استخداموهناك جوانب معينة ال ينظمها القانون الدولي إلانساني وعلى سبيل املثال ال يحظر 

يعنى بغرض أي نزاع وال يحمي جميع ألاشخاص املتأثرين بالنزاع املسلح ال سيما املقاتلين املنخرطين بشكل مباشر في 

ا.  (6169لون بشكل قانوني )مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، ألاعمال العدائية الذين قد يقت

إن املبدأ ألاساس ي الذي يمثل حجر الذاوية في القانون الدولي إلانساني هو مبدأ التمييز الذي يجب على جميع أطراف 

لعسكرية، وبين ألاعيان املدنية وألاهداف ابه في جميع ألاوقات أي التمييز بين السكان املدنيين واملقاتلين  لالتزامالنزاع 

ر أكث القانوني(ومن ثم توجه عملياتها ضد ألاهداف العسكرية دون غيرها. ويحتمل أن يكون مصطلح )املحارب غير 

اربين عمال العدائية للمحألاامباشرة في  لانخراطإشكالية ألنه على الرغم من أن القانون الدولي إلانساني يقيد الحق في 
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فإنه ال يمنع أي شخص بما في ذلك املدنيين من حمل السالح في حاالت النزاعات املسلحة فأنه يعلق فقط  تميزينامل

وفي املقابل من املمكن أن تبني الدول تشريعات تجرم  معين.وضعهم املحمي خالل فترة هذا النشاط ويحظر سلوك 

ر إن تصنيف العناصر إلارهابية من غير الدول مثي املحلي.ها سلوك القتال غير املميز مما يجعله غير قانوني بموجب قانون

للجدل ألنه ال يوجد تصنيف إرهابي في القانون الدولي إلانساني على الرغم من أنه يعترف باألعمال إلارهابية ويحظرها 

ر الدول ة من غي، ولهذه ألاسباب نشأ العديد من الخالفات والتعقيدات فيما يتعلق بتصنيف الجهات الفاعلة إلارهابي

لدولي وهما ا، الذين ال ينتمون ألي من الفئتين املعترف بهما بموجب القانون إلانساني الدولي الذي يحكم النزاع املسلح 

فراد أن وامثل املقاتلين غير القانونييقانوني (  اعترافبدون مصطلحات وصفية ) استخدام، ولذلك تم املقاتلون واملدنيونا

 قد يكون لديه تصنيفات متزامنة في إطار نهج العدالة إلارهابي، ومما يزيد من تعقيد هذه القضايا حقيقة أن املميزينغير 

 بموجب القانون  اعتباره، على سبيل املثال يمكن جنائية والقانون الدولي إلانسانيال
ً
ي في الدولة املحلومعاملته إرهابيا

ظمة ألغراض القانون الدولي إلانساني وعالوة على ذلك من املمكن ، ولكنه عضو في جماعة مسلحة منالتي يعمل فيها

تصنيف شخص أو جماعة على أنهم محاربون ألغراض القانون الدولي إلانساني ولكن للقيام بأنشطة إرهابية غير 

تعذيب، ، الالقتل العمدنها جرائم حرب مثل )قانونية، التي يحظرها القانون الدولي إلانساني ويعاملها بشكل عام على أ

الذي ال تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بطريقة غير  تللممتلكااملعاملة الالإنسانية، أو التدمير واسع النطاق 

مشروعة وعشوائية (. وباملثل في حاالت النزاعات املسلحة غير الدولية يمكن أن يرتكب العنف إلارهابي من قبل أي من 

لقوات املسلحة للدولة أو الجماعات املسلحة املنظمة أو املدنيين املشاركين في ألاعمال الكيانات املعنية بما في ذلك ا

مصطلحات مثل املقاتل غير القانوني أو املقاتل غير املميز هو إساءة  باستخدامالعدائية. ومن املخاوف املحددة املتعلقة 

حماية أقل مما يحقق لهم بموجب القانون الدولي لتزويد أنواع معينة من املحاربين أو املقاتلين بحقوق وا استخدامها

ا إلانساني.

يحاول املجتمع الدولي من خالل مجلس ألامن التابع لألمم املتحدة كبح التهديدات ذات الصلة بعدد من الطرق، من 

يب، وعلى لواملالحقة القضائية في الجرائم إلارهابية وحظر السفر وغيره من ألاسا ولاحتجازاخالل ألاساليب العسكرية 

 
ً
 مهما

ً
،الرغم من ذلك يمكن للقانون الدولي إلانساني أن يلعب دورا

ً
وكما هو الحال مع أي جهات فاعلة أخرى من  أيضا

غير الدول يطبق القانون الدولي إلانساني عندما يكون لهوالء املقاتلين صلة بنزاع مسلح مستمر بنفس الطريقة التي 

ا آخرينينتهجها أي مقاتلين 

: الخلجنة العليا للصليب ألاحمر ومفهوم إلارهاب من منظور القانون الدولي إلانساني ثاني  
ً
 ا

 قانون النزاعات املسلحة أو قانون الحرب يحظر معظم ألاعمال املرتكبة أثناء 
ً
إن القانون الدولي إلانساني املسمى أيضا

 إرهابية حين ترتكب في أوقات 
ً
هذا  وينطبق القانون الدولي إلانساني في السلم.النزاعات املسلحة التي تسمى عادة أعماال

ة وعلى الجماعات املسلحة غير التابعة للدول على حد سواء، ويمكن أن تخضع السياق على القوات املسلحة النظامي

ألاعمال إلارهابية في حاالت أخرى ملجموعة قوانين مختلفة ال سيما القانون الجنائي الوطني. وسمة مبدأ أساس ي في 

يين ل الظروف بين املدنالقانون الدولي إلانساني يقض ي بأن من واجب الذين يشاركون في نزاع مسلح أن يميزون في ك

وبين ألاهداف املدنية وألاهداف العسكرية. وهذا يعني أن القانون الدولي إلانساني يحظر الهجمات املتعمدة  واملقاتلين

دروع  اماستخدو املباشرة، والهجمات العشوائية ضد املدنيين أو املرافق املدنية. كما يحظر القانون الدولي إلانساني أ
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اهائن، وحين ترقى حالة عنف إلى نزاع مسلح فال مغزى من تسمية هذه ألاعمال بشرية او خطف را
ً
 ( ألنها تشكل )إرهابا

 على ألاطراف املشاركة في نزاع 
ً
 للقانون الدولي إلانساني . كما يحظر القانون الدولي إلانساني تحديدا

ً
جرائم حرب طبقا

سيطرة الخصم او بث الذعر بين السكان املدنيين وذلك  أعمال إرهابية ضد املدنيين الذين يقعون تحت ارتكابمسلح 

وتأتي هذه القواعد التي تحظر ألاعمال التي ال طائل فيها إال تخويف املدنيين لتكمل القواعد  العدائية.أثناء العمليات 

ي إلانساني الدول سالفة الذكر التي تهدف إلى حماية حياة املدنيين واملمتلكات املدنية بصورة عامة. وال ينطبق القانونا

اعمال إرهابية خارج إطار نزاع مسلح. وتتبع اللجنة  ارتكابهمأعمال إرهابية أو إحتجاز أشخاص مشتبه في  ارتكابعند 

 
ً
الدولية للصليب ألاحمر النهج القائم على تناول كل حالة على حدة في التصنيف القانوني لحاالت العنف، وتطبقه أيضا

لألشخاص املحتجزيين في إطار مكافحة إلارهاب وحقوقهم، فإذا أحتجز هؤالء ألاشخاص في تحديد الوضع القانوني 

لي قانون الدواخالل نزاع مسلح دولي يجب أن تمنج اللجنة الدولية للصليب ألاحمر حق الوصول إليهم بموجب قواعد ال

مر اللجنة الدولية للصليب ألاح. وحين تقع مكافحة إلارهاب في سياق نزاع مسلح غير دولي تعرض إلانساني ذات الصلة

خدماتها إلانسانية على أطراف النزاع، وأما خارج حاالت النزاع املسلح فتمارس اللجنة الدولية للصليب ألاحمر حق 

ا( .  6191املبادرة إلانسانية لطلب مقابلة املحتجزيين )مدونات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، 

 لألعمال إلارهابية وتوصيفها في القانون الدولي إلانساني : الطبيعة القانونيةاملحور الثالث

:
ً
  9191الطبيعة القانونية لألعمال إلارهابية في إتفاقيات جنيف ألاربعة لسنة  أوال

في مادتها الثانية املشتركة على انها تطبق في حاالت الحرب املعلنة أو أي نزاع  9191جنيف ألاربعة لسنة  اتفاقياتنصت 

 
ً
مسلح آخر ينشب بين طرفين أو اكثر من ألاطراف املتعاقدة حتى وإن لم يعترف أحدهما بحالة الحرب ، فيعتبر نزاعا

 لنص املادة بكونه بين دولتين أو أكثر ، وا
ً
 وفقا

ً
 ضمن إطار النزاع املسلح الدولي دوليا

ً
 للفقرة ط لاحتالليدخل أيضا

ً
بقا

 كانت مدته أو مداه وسواء كانت هناك مقاومة مسلحة أم ال فإن إلاتفاقيات تطبق في حاالت 
ً
الثانية من ذات املادة أيا

ا( .  27-22، ص 6112الرابعة أهم احكامه )عتلم ،  لاتفاقيةالتي صاغت  لاحتالل

 كما أ    
ً
ضافت الفقرة الرابعة من املادة ألاولى من البروتوكول إلاضافي ألاول الخاص بالنزاعات املسلحة الدولية حكما

 بعد أن أكدت في فقرتها الثانية على 
ً
 عندما نصت على ))النزاعات املسلحة التي ة إلى الحاالت املذكورا امتدادههاما

ً
سابقا

ألاجنبي وضد ألانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق  ولاحتالل  لاستعمارياتناضل بها الشعوب ضد التسلط 

الشعوب في تقرير املصير (( كما كرثه ميثاق ألامم املتحدة وإلاعالن املتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات 

إلى  حروب التحريرا قتارتالودية بين الدول ، وبهذا النص أمكن تكييف حروب التحرير الوطني كنزاعات دولية وبذلك 

ا( .  29، ص 9117مستوى النزاعات بين الدول )الزمالي ، 

 أن ألاعمال إلارهابية  9177وبروتوكولها امللحقين لسنة  9191جنيف ألاربعة لسنة  اتفاقياتوعند البحث في 
ً
يظهر جليا

 ظورة في كل الظروف وبدوناالعنف بدون تمييز لنشر الرعب في وسط السكان املدنيين مح استخدامالتي نعني بها 

وأن سلطات ألاطراف املتحاربة وكل الدول ألاطراف في صكوك القانون الدولي إلانساني ملزمة بالرد على كل  استثناء

ا( .  1، ص 9117شخص يخترق هذا الحظر )أبو الخير أحمد ، 
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في املطلب ألاول،  9191ابعة لسنة جنيف الرا اتفاقيةوعليه تنحصر ألاحكام الخاصة بحظر إلارهاب بصفة مباشرة في    

 اتفاقية( . وعليه تحظر 1ص ،6191)منديل وذياب،  9177وبصفة غير مباشرة في البروتوكول إلاضافي ألاول لسنة 

ألاعمال إلارهابية، ويجد هذا الحظر أساسه في احد مبادئ  9191جنيف الرابعة بشأن حماية ألاشخاص املدنيين لسنة 

وهو مبدأ التمييز بين املقاتلين واملدنيين إذ يتوجب على أطراف النزاع التمييز في جميع  العرفيةاني القانون الدولي إلانس

، لدبكاألاوقات بين املدنيين واملقاتلين وتوجه الهجمات إلى املقاتلين فحسب وال يجوز أن توجه إلى املدنيين )هتركس وا

قاتلين للمرة ألاولى في إعالن سان بيترسبور  الذي ينص على أن ( . وقد ورد مبدأ التمييز بين املدنيين وامل 2، ص 6117

)) الهدف املشروع الوحيد الذي يتعين على الدول أن تسعى إلى تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية 

دنيين ز بين املللعدو (( ، وال تنص الئحة الهاي املتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في حد ذاتها على وجوب التميي

التي تحظر مهاجمة أو قصف املدن والقرى وألاماكن السكنية أو املباني املجردة من وسائل  62واملقاتلين ولكن املادة 

 فقد تم تقنيين هذا املبدأ في املواد ) 
ً
 كانت الوسيلة املستعملة تستند إلى هذا املبدأ ، أما الحقا

ً
 6،  29،  91الدفاع أيا

الحكم الوحيد  9191جنيف الرابعة لسنة  اتفاقيةمن  22من البروتوكول إلاضافي ألاول . وتعد املادة (  6،  26( و ) 

جنيف الذي يستخدم مصطلح إلارهاب والتي تنص على أنه ))ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن  اتفاقياتضمن 

، تحظر العقوبات الجماعية وباملثل جميع تدابي
ً
يحظر  ، فالنص(إلارهاب(ر التهديد أو مخالفة لم يقترفها هو شخصيا

العقوبات الجماعية التي تكرسها ممارسات الدول كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي املنطبقة في النزاعات املسلحة 

 إلى الحاالت التي يتعرض لها شخص يخضع لسيطرة (617، ص6117)عبد الرحمن ذيدان، الدولية 
ً
. ويشير النص أيضا

لوقوع ضحية إلجراءات الترويع وإلارهاب أثناء تواجده باملعتقل أو بأي أرض محتلة. كما يكمل هذا النص العدو ملخاطر ا

القاعدة العامة التي تقض ي بأن يعامل كل طرف املدنيين الخاضعين لسلطته والتابعين للطرف املعادي معاملة إنسانية 

لقوانين  انتهاككعاملية ألاولى والذي صنف الترهيب الهمجي كما ورد في تقرير لجنة املسؤوليات التي شكلت عقب الحرب ال

تكملة للحظر الوارد على السلب والعقوبات الجماعية الواردة  22جاء حظر ألاعمال إلارهابية في املادة  الحرب.وأعراف 

 من أشكال العنف غير املشروع أثناء النزاعات املسلحة الدولية وتبرز أهم
ً
ي كون ية هذا النص ففي املادة كونه يعد شكال

 ألامم املتحدة ألول صكوكها اعتمادشارت إلى أن جميع تدابير إلارهاب محظورة قبل وقت طويل من أجنيف  اتفاقياتأن 

 عتداءااملتعلقة بمكافحة إلارهاب ، على الرغم من أنها لم تعرف إلارهاب فهي ال تشكك في أن ألاعمال إلارهابية تشكل 

 22على املدنيين وألاعيان املدنية املحمية بموجب القانون الدولي إلانساني، كما جاء حظر ألاعمال إلارهابية في املادة 

 من أشكال العنف غير املشروع 
ً
تكملة للحظر الوارد على السلب والعقوبات الجماعية الواردة في املادة، كونه يعد شكال

ا.  9177يد التأكيد على حظر ألاعمال بموجب البروتوكول إلاضافي ألاول لسنة أثناء النزاعات املسلحة الدولية واع

: الطبيعة القانونية لألعمال إلارهابية في البروتوكول ألاول لسنة 
ً
  9111ثانيا

 به، وكذا بالنسبة للتحايل بحج
ً
 ةإن اللجوء إلى ألاساليب إلارهابية للحرب في النزاعات املسلحة الدولية ال يعد مسموحا

، كما أن الهجمات إلارهابية ضد املدنيين التي تسبب 29املنصوص عليها في املادة  لالتزاماتوذلك للتنصل من  لانتقام

 
ً
من البروتوكول  12جسيمة بمقتض ى املادة  انتهاكاتإلاصابات الخطيرة أو الوفاة يجب عدها جرائم حرب وتشكل ضمنا

 
ً
 جسيما

ً
 ارتكاب 29(. وتحظر الفقرة من املادة 96، ص 2018،وذياب  ،ة )منديلجنيف الرابع التفاقيةألاول وخرقا

في الحرب دون تمييز وتشمل العمليات العسكرية أو أي أعمال عنف التي ال توجه نحو هدف عسكري محدد  اعتداءات
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ل وبمعنى آخر وكواالبروت يتطلبهأو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن الحد من تأثيرها على النحو الذي 

) رغم انه يقصد بها ضرب هدف عسكري ( تؤدي في الواقع إلى إصابة او مصرع  ولاعتداءاتتحظر أعمال العنف 

 دون تمييز عادة ما تصيب املدنيين ، أو نشرا اعتداءاتاملدنيين دون تمييز فاألعمال إلارهابية تكون إما ضد املدنيين أو 

 لتعريف ألاعمال إلارهابية ، وال يمكن تجاهل هذا الحظر من الرعب بين السكان املدنيين الذي 
ً
 ضروريا

ً
يعد عنصرا

 عن ذلك فإن املادة  انتقاميةخالل املطالبة بحق اللجوء إلى القيام بأعمال 
ً
من البروتوكول ألاول تحظر  72.  وفضال

 بالحماية بموجب قواعد 
ً
ممارسة العنف ضد جميع ألاشخاص الذين في قبضة الطرف املعادي الذين ال يتمتعون فعال

نيين ب املدجنيف الرابعة. كما يهدد إلارهاب إلى جان اتفاقيةأخرى وعلى هذا النحو تكون هذه املادة قد سدت ثغرات في 

، فيحظر القانون الدولي إلانساني  لابتزازاالذين هم معظم ضحايا الهجمات إلارهابية ، املمتلكات الثقافية ألغراض 

 للمادتين 
ً
من  22و  26الهجمات على ألاعيان املدنية وألاعيان الثقافية واماكن العبادة والتي تحظى بحماية خاصة وفقا

 ،تحتوي على مواد خطرة مثل السدود هجمات ضد ألاشغال الهندسية او املنشآت التيالبروتوكول إلاضافي ألاول وال

 للمادة 
ً
لحماية ألاعيان الثقافية في  9129الهاي لسنة  اتفاقيةمنه .كما تحظر  22الجسور ، واملحطات النووية طبقا

ه أن يكون مجرد التهديد بتدمير حالة النزاع املسلح ، أي عمل عدائي ضد ألاعيان املحمية ولكن ليس من املشكوك في

 ) فياللي، 
ً
ا( . 962، ص 6111هذه ألاعيان بغرض إرهاب السكان محظورا

عليه فإن الطبيعة القانونية لألعمال إلارهابية في القانون الدولي إلانساني تعنى بحظر الوسائل ولاساليب إلارهابية وهو 

ملسلح الدولي ، الذين يتمتعون بحماية مطلقة بموجب أحكام حظر موجه بدرجة أولى لحماية املدنيين وقت النزاع ا

البروتوكول ألاول ، باملقابل فإن أفراد القوات املسلحة ليسوا محميون من تدابير إلارهاب كاملدنيين ، وأن العمليات 

 معينة وإال تحولت ألعمال إرهاب ، هذا ومن الضروريا
ً
بحث مدى  العسكرية بين اطراف النزاع يجب ان تلتزم حدودا

عد نزاعات مسلحة دولية بموجب أحكام  حظر ألاعمال إلارهابية في نطاق حروب التحرير انضواء
ٌ
الوطني التي ت

ن جنيف بخصوص ألاعمال إلارهابية والقانوا واتفاقياتالبروتوكول إلاضافي ألاول ، إن احكام البروتوكول إلاضافي ألاول 

 للدول فهي ملزمة
ً
بأن تمتنع عن اللجوء إلى إلارهاب ، وان تبذل كل ما في قدرتها ملنع ألافراد  الدولي العام موجه أساسا

 على التزاماهذه ألاعمال على أراض خاضعة لواليتها ، ويرتب ذلك  ارتكابألاعمال إلارهابية ومنع  ارتكابمن 
ً
 مباشرا

لحة وقوات الشرطة والهيئات ألاشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة وهذا أمر ذو اهمية خاصة ألفراد القوات املس

 على ألافراد الذين ال يمثلون الدولة بشكل  التزامااملماثلة ، وال يرتب القانون الدولي إلانساني 
ً
ر، ولكن و بآخأمباشرا

-99، ص 2018القانون الدولي العام )منديل وذياب ،  احترامالدول ملزمة بأن تسن التشريعات املحلية املالئمة لتأمين 

ا( .  92

 نسانانون الدولي لحقوق إلااملحور الرابع: نجاعة وسمو القانون الدولي إلانساني على الق

 بين القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان  والاختالفالعالقة 

ولكن جذوره ضاربه في التاريخ إلانساني وقد أطلقت عدة  لاستخدامحديث  كاصطالحالقانون الدولي إلانساني 

للداللة على القواعد التي تدرج آلان تحت لواء القانون الدولي إلانساني وذلك مثل قانون الحرب وقانون  اصطالحات

 في 
ً
لقوة ا داماستخم املتحدة الذي حرم ألامهو قانون الحرب حتى ميثاق  لاستخدامالنزاعات املسلحة ، فما كان سائدا
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القانون الدولي إلانساني  اصطالح استخدامقانون النزاعات املسلحة ، وجاء  استخدامثم ساد  باستخدامهاأو التهديد 

إلظهار الطابع إلانساني لهذه القواعد ، وخاصة بعد تحريم اللجوء إلى الحرب كوسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية 

 مليثاق ألامم املتحدة ، وأولا
ً
من أبتكر تعبير القانون الدولي إلانساني هو القانوني الشهير ماكس هوبر الرئيس السابق  وفقا

اللجنة الدولية للصليب ألاحمر ولم يلبث أن تبناه معظم الفقهاء .   

، ميعتبر القانون الدولي إلانساني في تعريفه ألاولي هو نقل ألفكار أخالقية إنسانية إلى ميدان القانون الدولي العا   

ونية الصبغة القانونية أي أنها قواعد قان الكتسابهابطابعها ألاخالقي وإلانساني إضافة  احتفظتوبالتالي هذه املبادئ 

دولية ذات سمات خاصة ، فتستمد هذه القواعد صفتها القانونية من كونها جزء من القانون الدولي العام ولها نفس 

نفس مصدر القانون الدولي العام من قواعد مكتوبة أو عرفية ، وعليه خصائص القاعدة الدولية ، وكذلك مصدرها هو 

فإن هذه القواعد القانونية تنشأ وتتطور داخل إطار القاعدة القانونية الدولية . وبالنظر للقانون الدولي نجد أن فرعين 

ما ه ورفاهيتهم،ألافراد  أساسيين من القانون الدولي كانت الدوافع ألاخالقية وراء وجودهما، وكذلك تؤمنان حماية

ا( .  61، ص 6191وموس ى ، ،  قانون النزاعات املسلحة وكذلك قانون حقوق إلانسان )غزالن

ه كائن بشري وليس بكون باعتبارهعلى الفرد  اهتمامهكذلك وبشكل أساس ي فإن القانون الدولي إلانساني صب جل 

 من دولته، وهذا يعكس 
ً
 ومن الدول.القة بين أشخاص القانون الدولي العام أال وهي القانون الدولي بالع اهتمامجزءا

ا:  ال وهيأخالل ما سبق فإن فإن تعريف القانون الدولي إلانساني وتحديد مفهومه يرتكز على ثالث قواعد أساسية 

  . اإنها قواعد قانونية دولية

 صدر الخالق لهذا القانون والتي الدوافع إلانسانية والقيم ألاخالقية التي نشأ هذا القانون لحمايتها هي امل

ا القانون.تحددت من خالل التطورات التاريخية التي مر بها هذا 

  .االواقعية التي تميز بها القانون إلانساني رغم أنه نشأ لتحقيق أهداف مثالية وهي ما تعرف باملتطلبات العسكرية

نساني باملفهوم الواسع يهدف إلى وضع قواعد منظمة إن قانون الحرب أو قانون النزاعات املسلحة أو القانون الدولي إلا

للعمليات الحربية وتخفيف ألاضرار الناجمة عنها إلى أقص ى حد نتيجة الضرورات الحربية. والقانون الدولي إلانساني 

ا فرعين:ينقسم إلى 

قانون الهاي أو قانون الحرب ويتدخل لتنظيم الحرب وألاسلحة املستخدمة فيها وكذلك حقوق املتحاربين وواجباتهم 

ووسائل القتال وإلايزاء، وقانون الهاي هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية  اختيارافي إدارة العمليات الحربية وتقيد 

التي تنظم حقوق وواجبات املحاربين في إدارة العمليات العسكرية    9117و 9111الهاي لعامي  اتفاقياتالتي أقرتها 

اوالحربية وتهدف إلى الحد من اثار العنف والخداع بحيث ال تتجاوز ما تطلبه الضرورة العسكرية. 

 بما في ذلك حماية العسكريين ا إلانساني،قانون جنيف أو القانون الدولي 
ً
ذين لوالذي يتدخل لحماية إلانسان عموما

عجزوا عن مباشرة القتال، وحماية املدنيين وكل ألاشخاص الذين ال يشتركون في العمليات الحربية ويتمثل قانون 

ا.  9177وبروتوكوليها إلاضافيين  9191جنيف ألاربعة  اتفاقياتجنيف في 
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عة فقط جنيف ألارب واتفاقيات الهاي اتفاقياتالقانون الدولي إلانساني ال يقتصر على القواعد إلانسانية الواردة في    

بل تجاوز ذلك ليشمل جميع القواعد إلانسانية املستمدة من أي مصدر آخر، سواء كانت مستمدة من إتفاق دولي آخر 

 ،انية والضمير العام )غزالن وموس ىأو كانت مستمدة من مبادئ القانون الدولي كما إستقر بها العرف ومبادئ إلانس

ا( .  69سبق ذكره ، ص

ريات فيها ألاراء وتنازعت حوله ثالث نظ اختلفتالعالقة بين القانون الدولي إلانساني والقانون الدولي لحقوق إلانسان    

 ومستقالن، وثانيهما النظرية  لانفصاليةفي الفكر القانوني أولها النظرية 
ً
والتي ترى أن القانونين مختلفان تماما

ابكين ومندمجين أما ثالثهما النظرية التكاملية والتي يرمي جوهرها بأن القانونين التوحيدية والتي تفيد أن القانونين متش

مكن بارزة بين القانونين ي اختالفاتولكنه من الناحية الفكرية والعملية هناك  متكامالن.نظامين متمايزين ولكنهما 

اصياغة جزء منها على النحو التالي : 

 : من حيث تباين املفهوم  
ً
 أوال

القانونيين يكونان فرعين مستقلين من القانون الدولي من حيث املفهوم، اما من حيث الشكل فأن لكل منهما كل من 

اتيتهما، ويكتمل تباين املفهومين إذا علمنا أن القانون الدولي إلانساني يقوم على ذمواثيق دولية تنظمهما وتعكس 

نية جمع مفهومه بين فكرتين مختلفتين في طبيعتهما فاألولى قانواالتخفيف من معاناة إلانسان أثناء النزاعات املسلحة إذ ي

ة ألافراد حقوق وحري باحترامقانونية دولية  التزاماتوالثانية أخالقية، أما القانون الدولي لحقوق إلانسان فهو تعبير عن 

قوق لى القانون الدولي لح. وهنا يبرز سمو ونجاعة القانون الدولي إلانساني عةوالشعوب وتمكينها من العيش في رفاهي

اإلانسان. 

:
ً
امن حيث نطاق التطبيق  الاختالف ثانيا

جوهري من الناحية القانونية بين مجال تطبيق كل من القانونيين ، فالقانون  اختالفالواقع القانوني  يدل على وجود 

الدولي إلانساني ينطبق من حيث الزمان عند بداية النزاعات املسلحة ، أما من حيث النطاق املادي فإنه ينطبق على 

 ، أما من حيث النطاق الشخ
ً
 أو غير دوليا

ً
ص ي فإنه يمنح حماية لفئتين كل حالة تأخذ وصف النزاع املسلح كان دوليا

وهما ضحايا النزاعات املسلحة من جرحى وموتى وأسرى ، واملدنيين ، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق إلانسان في 

 ، أي على ألاوضاع الطبيعية للدول ويوقف العمل ببعض الظروف 
ً
مقتض ى ، وذلك بللدولا لاستثنائيةزمن السلم أساسا

عهد الدولي لحقوق املدنية والسياسية ، هذه املادة التي لم تحدد ضمن فقراتها حالة الحرب كحالة املادة الرابعة من ال

 سمو القانون الدولي إلانساني على القانون الدولي لحقوق  استثنائية
ً
ا إلانسان.. وهنا يبرز أيضا

  خاتمة:

مختلف الجوانب الخاصة باإلرهاب في القانون الدولي إلانساني، أمكن  استعراضفي ختام تناولنا لهذا املوضوع وبعد 

اذلك الخروج بعدة نتائج منها: 
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/ ستبقى ظاهرة إلارهاب من املشكالت الدولية حتى نجد الطريق الذي يقودنا إلى وضع تعريف جامع من ناحية التعرف 9

ا
ً
 داخليا

ً
 هنا وهناك وفي شتى أنحاء العالم، وكذا توضيح على إلارهابيين وشخصياتهم وهويتهم ومن ثم يظل مستمرا

ً
 ودوليا

ا.  واحترامهالقانون املطبق 

/ إن أعمال إلارهاب قد تحدث أثناء النزاعات املسلحة أو في وقت السلم، وعند رجوعنا لإلطار الخاص بالقانون الدولي 6

ي النزاعات املسلحة، وتعد ألاعمال إلارهابية إلانساني الحظنا أنه ال يتوافق أي عمل إرهابي مع هذا القانون املطبق ف

 لهذا القانون الذي يمنع ويلزم الدول 
ً
 جسيما

ً
عن اللجوء إلى إلارهاب وسن التشريعات املحلية املالئمة  باالمتناعخرقا

ا إلارهابية.ألاعمال  ارتكابالقانون الدولي العام، وبذل كل مقدورها ملنع ألافراد من  احتراملتأمين 

ات ففي العملي مختلفة،القانون الدولي إلانساني صعوبات في مناهضة إلارهاب تحكمها ظروف  اتفاقياته / تواج2

 التي تهدف لوقف ألانشطة إلارهابية تنزع القوات املناهضة لإلرهاب إلى 
ً
ية ألاساسية، القيود القانون انتهاكالعسكرية مثال

في بعض الحاالت إفراط ومغاالة الحكومة أو القوات الدخيلة ويتعرض السجناء لسوء املعاملة والتعذيب وقد يساهم 

افي تفاقم الحمالت إلارهابية ضدها . 

ا سان.إلان/ القانون الدولي إلانساني أشمل في طبيعته القانونية لحماية ألافراد والدول من القانون الدولي لحقوق 9

 لعدة توصيات ومقترحات منها: 
ً
 توصلت الدراسة أيضا

مؤتمر دولي برعاية وإشراف دولي ملنظمات دولية كبرى ملعالجة مشكلة إلارهاب الدولي، وتوسيع الكفاح ضد  / البد من9

 مع مبادئ القانون الدولي. 
ً
اإلارهاب بوضع تعريف لإلرهاب الدولي يحظى بموافقة املجتمع الدولي أو غالبية الدول وتماشيا

هذه ألاعمال املصنفة على وجه التحديد ب مسلح، باستثناءاق نزاع لعمل إلارهابي في سي/ ينبغي أال يستخدم مصطلح ا6

وال ينبغي أن يستخدم وصف أعمال مشروعة أو أعمال ال يحظرها  إلانساني،الصفة بموجب معاهدات القانون الدولي 

ا إلانساني.القانون الدولي 

ا/ مراجعة وتنقيح القانون الدولي إلانساني حتى يصبح ألاداة الرئيسة في التعامل مع إلارهاب. 2

 قائمة املراجع: .9

ضة دار النهالقاهرة:  . حماية السكان املدنيين وألاعيان املدنية أبان النزاعات املسلحة. (9117أبو الخير، أحمد. ) .6

امنشأة املعارف . إلاسكندرية: شركات الطيران ومسؤوليةدولي إلارهاب ال .(9119العربية أحمد البناء، يحي. )

منشورات املعهد العربي لحقوق إلانسان إلانساني.  تونس: مدخل في القانون الدولي  . (  9117الزمالي، عامر. ) .2

اللصليب ألاحمر.  واللجنة الدولية

االدراسات العربي ألاوروبي  باريس: مركزا. إلارهاب الدولي .( 9111)  .بكر ،والطيار صالح، محمد ،رفعت أحمد .9

  املجلة الجزائرية للعلوم القانونية وإلاقتصادية  والقانون.ظاهرة إلارهاب   .( 1990)سليمان، عبد هللا.  .2

ا 9، والسياسية

دار الحسام للطباعة والنشر . بيروت: إرهاب الدول وعمليات إلارهاب –إلارهاب العالمي  .( 9119تركي. )  ظاهر، .2

التوزيع وا
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ادار الكتب القانونية  . القاهرة:إلارهاب في ضوء القانون الدولي العام .(6117عبد الرحمن زيدان، مسعد. ) .7

، في محاضرات (2ط)مدلول القانون الدولي إلانساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه  .( 6112شريف. )  عتلم، .1

افي القانون الدولي إلانساني، اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، القاهرة 

أطروحة  .تطبيق القانون الدولي إلانساني وحقوق إلانسان في إطار مكافحة إلارهاب .( 6192). محمد ،عطو .1
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ا. 2

اأكاديمية دراسات الالجئين  . د م:الوجيز في القانون الدولي إلانساني. ( 6191، سامر. ) فليج، وموس ى غزالن، .99

ي، ي إلانسانالقانون الدولي إلانساني وإلارهاب، في إسهامات جزائرية حول القانون الدول. ( 6111كامل. )  فياللي، .96

االلجنة الدولية للصليب ألاحمر 

هاب، الوحدة التعليمية السادسة مكافحة إلارا .( 6169)  .مكتب ألامم املتحدة املعني بالجريمة واملخدرات .92

عن طريق مكتب ألامم  6169، ونشرت الترجمة العربية في أبريل 6191يزية منه ألول مرة في يوليو شرت النسخة إلانجل)

ا. املعني باملخدرات والجريمةتحدة امل

اإلارهاب.  –تحديات أمام القانون الدولي إلانساني  . ( 6191)  .مدونات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر .99
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ا.  2، كربالء –

حظر ألاعمال إلارهابية ومكافحتها في القانون الدولي  .( 6191)  .آدم سميان وذياب، ،منديل، ناظر أحمد .92
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 الغسيل إلالكتروني للنظام املصرفي في التشريع الجزائري 

Electronic laundering of the banking system in Algerian legislation  
 الجزائر /  جامعة تيارت، امللحقة الجامعية قصر الشاللة /قعموس ي هواري  .د

Dr .Gaamouci  Haouari/ annexe kessar Chellala University of Tiaret/Algeria 

 لص:: ملا

ّ ّولة أن تنش ىء نظاما  للرّ تحرص الد  إلالكتروني ل لغسلسات املالية  وسائر الهيئات املعرضة بشكل خاص قابة وإلاشراف على املصارف واملؤس 

ذي يعرفه اقتصاد الدولة قنيوالتّ  طور العلميألموال، خاصة مع  التّ ل
 
قمي،  ال ينار الر  والفساد املالي للموظف العام واعتماد بنك الجزائر الد 

ذي يتطلب
 
عاون بينها في مجال تضافر جهود املؤسسات املالية إلا ألامر ال ولية في املراقبة وقمع هذه الجريمة، والت  لكترونية الوطنية والد 

رف وبطاقات الائتمان والوفاء وعمليات املقاصة والحوالات املالية،تبادل املعلومات حول عملي أوجد املشر ع أساليب وإجراءات  لذلك ات الص 

ق بالبحث والكشف وقمع جريمة الغسيل املصرقي لألموال
 
عة تتعل ّ.متنو 

ة أساليب بغية تمويه متحصالت الجرائم  رعية لهيلجأ مرتكبو جرائم الغسيل إلالكتروني لألموال إلى عد 
 

يغة الش  ،اوذلك قصد اضفاء الص 
ّ يجب على ألافراد لذلك جارية  ساتواملؤس  ولية املالية والت  وك القابلة قد ومن الصكإلابالغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النّ واملنظمات الد 

داول ذات الصّ  قابية أن يكون لدى املصارف  وأن، لة عبر الحدودللت  لطة الر  ورا  وألّا إجراءات مالئمة إلدارة مخاطر الائتمانتتأكد الس 

جارية  تي يصدرها البنك لعمالئه بهدف تحويل أموالهمإلالكترونية الت 
 
ّ.ال

ّرقابة.؛ غسيل إلكتروني ؛  مؤسسة مالية ، تدابير ، نقد ،سفتجة   . الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 The Fund is keen to establish a system of control and supervision of banks, financial institutions and other bodies that are 

particularly vulnerable to electronic money laundering  . Especially with the scientific development and technicality of the state 

economy and the financial corruption of the public official and the accreditation of the Algiers Digital Dinar Bank  . This 

requires concerted efforts by national and international electronic financial institutions to monitor and suppress this crime 

and collaborate with them in exchanging information on disbursements, credit cards and remittances  

Perpetrators of e-money laundering use several methods to disguise the proceeds of crime in order to legitimize it. Therefore, 

individuals, financial and trading institutions and international organizations must report the transfer of large quantities of 

cash and related negotiable instruments across borders. 

          KeyWords: oversight; suppression; Electronic laundering; Financial institution; measures; cash; bill of exchange.

 ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ
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 مقدمة 

حوالت  رات نتيجة الت  ة تطو  ة،عرف عد  ائرة البنكية بصفة خاص  ة والد  ائرة املالية بصفة عام  ولة في الد  ل الد 
 
إن  تدخ

طورات في العالم ونتيجة لذلك على  غييرات والت  ة للت  املالية إذ يعتبر القطاع املصرفي من القطاعات ألاكثر حساسي 

كيف مع قابية املصرفية الت  لطات الر  كما  (31، صفحة 3102)ريمة، ها من خالل تحسين طر  إلاشراف البنكي الس 

دات طور إلى خلق بيئة تنشط بها العائول وتجارتها إلالكترونية أدى هذا التّ لعبت الرقمنة دورا حاسما في اقتصاديات الد ّ

ّاملجال املصرفي بسهولة.لكترونية املالية غير املشروعة في الاجرامية إلا

 :إشكالية الدراسة

غم من إلاجراءات املتخذة املنصوص عليها في قانون رقم إ املتعلق  بالوقاية من تبييض  10-10شكالية الدراسة بالر 

 أمام إلافصاح عن 
ً
رية املصرفية يقف عائقا  أن  مبدأ عائق الس 

 
م، إال ل واملتم  ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما املعد 

لة بالغسيل  صرفي في املجال املالرقمي املصرفي، وكشف هذه الجرائم يتطلب خبرة فنية املعامالت املالية ذات الص 

سات املالية واملصرفية، فمامدى نجاعة آلاليات التي لوتكوين عال  ألعوان املؤهلين لقمع جرائم املال وألاعمال باملؤس 

ها املشرع الجزائري ملراقبة وقمع جريمة الغسيل إلالكتروني املصرفي لألموال ؟ ّأقر 

ّ:هداف الدراسةأ

راسة فهي رغبة ذاتية
في البحث واكتشاف الجوانب الغامضة في املوضوع وتحليل موقف املشر ع الجزائري  أما أهداف الد 

بيعة املالية  املصرفي لألموال، إلالكترونيفيما تعلق بجرائم الغسيل 
 
ض الجزائية أو ذات الط من حيث مسؤولية املبي 

عرف على مدى تطبيق تلك القواعد في القضاء الجزائرّيريمةجاملقرر لهذه الداري إلّا وتبيان الاجراء ّ.، والت 

ّ:أهمية البحث  

ة لدراسة املوضوع لكثرة جرائم  راسة في ظهور الحاجة امللح 
وارساء  ،الغسيل إلالكتروني املصرفي وضبطتكمن أهمية الد 

ظام الاقتصادي و  املالي.من خالل  وحماية الن  ّتنظيم الس 

غب من املصرفي  لكترونيلكترونية املتعلقة بالغسيل إلاة امللحة في الكشف عن الجرائم إلاأسباب إختيار املوضوع الر 

ظام القانوني  حوالت إلالكترونية غير املشروعة والوقوف على الن  ّ.يمةملكافحة هذه الجّر الجزائرّيلألموال ومختلف الت 

 :هج املتبعةاملنا

ّإلاشكالیة تم إلاعتماد على املنهج التّ ولإلجابة على هذه 
 
كيك ، إذ يعتمد على تفذي یتالئم وطبیعة املوضوعحلیلي ال

ركيب والخروج بمفاهيم جديدة. ،مشروع القانون للعناصر
 
ّثم  نقد وتقوم املعلومات وأخيرا الت

ّ

ّ
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 مصطلحات الدراسة:

ّ oversight قابةالر   .1

بما يتفق مع انجاز ألاهداف   التنظيمية ألانشط تعديل و متابعة ألاداء عملية و هي الرقابة وظيفة من وظائف إلادارة،

ّ(260، صفحة 3112)علي ش.، 

 Electronic launderingالغسيل إلالكتروني .2

دة عن بعد وصعوبة مشاهلكترونية بحكم موقع حدوثها في الفضاء الافتراض ي الواسع وإمكانية تنفيذها الجريمة إلا
ّالجناة فيها يجعل من الصعب ضبطها، اكتشافها، التّ 

 
ى زمة إلثباتها، العتمادها علعرف على عناصرها وجمع ألادلة الال

ّ(00، صفحة 3131)وهيبة،  عائم الالكترونيةالد ّ

 ,Financial institutionاملؤسسات املالية . 3

ّامل ّاملالية سات ؤس  القرض الجزائري قانون النقد ّو نم000 ادةاملتعرف قدية واملالية النّ  ياساتتقوم بضبط ومراقبة الس 

 نالرئیسیة القیام باألعمال البنكیة ما عدا تلقي ألاموال مأشخاص معنویة مهمتها العادیة ّو املؤسسات املالیة بأنها:

 الجمهور.

 measuresتدابير .4

دابير الاحترازية تعتمد على الوقاية والعالج، ففي حالة تعذر اجتناب السلوك إلاجرامي يلجأ إلى التدابير  إن  فكرة الت 

)حباس  .العالجية التي قد تظهر في صورة جزاءات تحل محل العقوبة، لكن وعلى الرغم من نجاعتها وطبيعتها النفعية 

 (020، صفحة 3133ر قندوس ي يحي ، عبد القاد

 cash نقد. 5

ّ هي
 
إيداع نقود ورقية أو تحويالت مصرفية  ا عن عمليةتي تحتفظ بها املصارف في حساباتها إمّ الودائع تحت الطلب ال

ّ أو ما تقوم
 
ّ صرف بـهاملصارف بتوليده منها ويتم التـ

 
ّعن طريق الش

 
ظهـرت مـع  تـييكات أو بطاقات الائتمان املختلفـة ال

ّ
 
ّ(32، صفحة 3112)زيدان،  .الاقتصادي شاطتطـورات النـ

 bill of exchange  كمبيالة .6

ت املادة  جاري الجزائري على أن   05-50من قانون رقم  2نص  ق بالقانون الت 
 
ّاملتعل  ألوضاع  فتجةالس 

ً
أمر مكتوب وفقا

ّمعينة حددها القانون   منه دفع مبلغ يتوجه به شخص يسمى الس 
ً
احب إلى شخص آخر ُيسمى املسحوب عليه طالبا

ّ.عيين إلذن شخص ُيسمى املستفيدقود في تاريخ معين أو قابل للتّ معين من النّ 

ّ



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 358 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

ارسة ما تستحقه من عناية عمدت على تناول موضوعها في   ي املصرفيلكترونيل إلاماهية الغس :مبحثينلكي توفي هذه الد 

ّ املبحث الثاني(.)لألموال  جرائم الغسيل إلالكتروني املصرفي مكافحة ومراقبة)املبحث ألاول( ثم آليات  لألموال

 املبحث ألاول: ماھیة جریمة الغسيل إلالكتروني املصرفي لألموال

ولة إلى إعتماد كل ّ وك كقد والصّ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى مجدية لكشف ورصد حركة النّ  تسعى الد 

لة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام املعلومات ودون إعاقة حركة  داول ذات الص  القابلة للت 

دابير اشتراط قيام  ور، ويجوز أن تشمل تلك الت  ّرأس املال املشروع بأي صورة من الص  جاريألافراد واملؤس  ة سات الت 
داول ذات الصّ قد ومن الصّ باإلبالغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النّ  لة عبر الحدود، وانشاء نظام كوك القابلة للت 

ّ
 
لة ال ول أن تسترشد باملبادرات ذات الص  تي تتخذها املنظمات إلاقليمية املتعددة رقابي وإشرافي داخلي، وُيهاب بالد 

)اتفاقية ألامم املتحدة ضد الاتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لعام  كافحة غسل ألاموالألاطراف مل

0522)ّ

املة ساتناول ذلك من خالل تعريف جريمة تبييض ألاموال )املطلب ألاوّ 
 

ل( ثم: أساليب حديثة سعيا لإلحاطة الش

ّ مستعملة في جرائم الغسيل
 
 اني(.إلالكتروني املصرفي لألموال )املطلب الث

 ل: تعريف جريمة الغسيل املصرفي لألموالاملطلب ألاو  

دت تعاريف جريمة تبييض ألاموال "هي كل ّ اتجة بصورة مباشرة  تعد  فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر املداخيل الن 

، واكتفى املشر ع الجزائري بتحديد ألافعال (31، صفحة 3115)علي, لعشب،  أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم

تي تعتبر جرائم تبييض ألاموال بموجب املادة 
 
، وكذا ، املعدل و املتمم( 006-66)رقم  مكرر من قانون العقوبات 225ال

انية 
 
، جرمت  املتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما  10-10القانونمن القانونرقم املادة الث

ّغسيل عائدات الجرائم  إذ نصت على أنه يعتبر تبييضا لألموال:

لك لتها عائدات إجرامية، بغرض اخفاء أو تمويه املصدر غير املشروع تحويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنّ  -

ّ املمتلكات أو مساعدة أي ّ
 
تي تحصلت منها هذه املمتلكات، على إلافالت من شخص متورط في ارتكاب الجريمة ألاصلية ال

ّألاثار القانونية ألفعاله.

- ّ
 
صرف فيها أو حركتها أو الحقو  بيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التّ إخفاء أو تمويه الط

ّ
 
ّها عائدات إجرامية .ها، مع علم الفاعل أنّ قة باملتعل

- ّ من الجرائم املقررة وفقا لذه املادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها واملساعدة  املشاركة في ارتكاب أي 
ّحريض على ذلك أو تسهيله واسداء املشورة بشأنه.أو التّ 

ها عائدات إجرامية اكتساب املمتلكات أو حيازتها أو استخدامه- خص القائم بذلك وقت تلقيها أن 
 

ّ.ا مع علم الش
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فعل إخفاء، أو تمويه مصدرها، أو حيازة، أو تحويل أو استبدالها، لألموال ذات املصدر غير  يستنتج من ذلك كل ّ

ّأو املشاركة أو التّ  املشروع،
 

 دات إجرامية أوها عائخص القائم بذلك وقت تلقيها أنّ واطؤ أو استخدامها مع علم الش

ّ ّارسالها بطريق العبور، اعتبر املشرّ  مسرة فيها، أوالس 
 
بة عن مختلف هذه العمليات ع الجزائري جميع العوائد املترت

 الرتكاب جريمة الغسيل املصرفي 
ً
ّموال.لأّلإلاجرامية محال

ريعة الاسالمية كل ّ
 

مت الش فعل إخفاء، أو استخدام لألموال ذات املصدر غير املشروع وأدلة تحريم العائدات املالية  حر 
ه بوية وفي آيات كثيرة قالغير املشروعة مذكورة في السنة النّ 

 
وا بِّ: تعالى الل

ُ
ْدل

ُ
ت اِطِل وا با

ْ
م ِبال

ُ
ك ْينا م با

ُ
ك

ا
ال ْموا

ا
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
ا
 ت

ا
ى وال

ا
ا ِإل ها

رِّ
ا
وا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ اِم ِلتا

َّ
ُحك

ْ
ُموّنال

ا
ْعل

ا
نُتْم ت

ا
أ ِم وا

ْ
ث ِ

ْ
اِس ِباإل اِل النَّ ْموا

ا
ْن أ ِ

ّ.من سورة البقرة ( 022)آلاية  يًقا م 

رقة  رع من الخيانة والغضب والسَّ
َّ

جاء في تفسير الطبري لهذه آلاية الكريمة ال يأكل بعضكم مال بعٍض بما ال يحلُّ في الش

ّترشوا الحاكم ليقض ي لكم.وال  ألاموال وتطفيف للكيل وغير ذلك،والقمار وربا وتبيض 

ْمِرو ابّْ ْن عا الاّالرشوة صورة من صور تبييض ألاموال ملا لها من تدمير للحقو ، عا
ا
اِص رض ي هللا عنه ق عا

ْ
ِمْعُت ِن ال : سا

ْوٍم 
ا
ا ِمْن ق ُقوُل : " ما ما يا

َّ
ل سا ْيِه وا

ا
ل ه عا

َّ
ى الل

َّ
ل ِه صا

َّ
ُسولا الل ْوٍم را

ا
ا ِمْن ق ما ِة القحط والجدب، وا نا وا ِبالسَّ

ُ
ِخذ

ُ
 أ

َّ
ا ، ِإال با ِ

ُر ِفيِهُم الر  ها
ْ
ظ يا

ْعِب" وا ِبالرُّ
ُ
ِخذ

ُ
 أ

َّ
ا، الرشوة، ِإال

ا
ش ُر ِفيِهُم الرُّ ها

ْ
ظ ّيا

ماء  رة، وويالت مهلكة، وقحط وجدب، فقد أمسكت الس  ألامة اليوم تعاني تبعات أكل املال الحرام، من حروب مدم 

قوس ببرودتها، فاحذروا أسباب سخط هللا، ماء
 
مس بحرارتها، واشتدت الط

 
ها، ومنعت ألارض خيراتها، ولفحت الش

ّ.(3133الرابط،  http://www.saaid.net/Doat/yahia/143.htm) وموارد عقوبته

دت فاقية فينا لعام  2املادة  حد 
 
نة  0522من ات أو مؤثـرات  مخـدرات : انتاج أي ّلجريمة تبييض ألاموال كمايليألافعال املكو 

ّ تسليمها أو تحضـيرها، للبـيع، أو أوعرضها توزيعهـا، أو بيعها،أو  أو استخراجها أو صـنعها، عقلـية،  وجه كان، أو بأي 

مسرة فيها، أو  نقل صنع، أو، أو أو حيازتهااستيرادها  أو تصديرها، ارسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو ارسالها، أو الس 

رات انتاج أو صنع أو في أو من أجل زراعة ستستخدم ان هتوزيع مواد، مع العلم بأ أو معدات،
رات املخد 

 
 العقلية أو املؤث

ّمشروع  بشكل غير

ها مستمدة من أية جريمة من الجرائم املذكورة أعاله، أو من فعل من أو نقلها مع العلم ألاموال تحويل  الاشتراك أفعال بأن 

أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب  لألموال املشروع املصدر غـير هذه الجرائم بهدف اخفاء أو تمويه في مثل

مصدرها،  أو تمويه حقـيقة ألاموال أو من العواقب القانونية ألفعاله، اخفاء الافالت هذه الجريمة أو الجرائم على  مثل

ّ أو حركتها، أو ملكيتها أو فـيها أو طريقة الت صرف انهمكا أو
 
أو من  ا مستمدة من جريمةن هبأ ا، مع العلمبهقة الحقو  املتعل

ّ.(0522)اتفاقية ألامم املتحدة ضد الاتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لعام  منصوص عليها جرائم

فا  مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة يعتبر من قبيل جرائم تبييض 
 
ألاموال كل  الات

اخلي  مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الد 

فا ، أو تكون ضالعة فيه 
 
املادة ) جماعة إجرامية منظمةذلك، على فعل يقوم به أحد املشاركين يساعد على تنفيذ الات
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ّ، لجريمة تبييض الرّ (3111من اتفاقية ألامم املتحدة،  0/ 0
 
ل في  كل  عائدات  قمي املصرفي لألموال ركن مادي يتمث

تي يحصل عليها السيما املنقولة أو  غسيل ألاموال الاجرامية  من املمتلكات أو ألاموال املادية أو غير املادية،
 
غير املنقولة ال

ة وسيلة  كانت مباشرة أو غير مباشرة، تي تأتي بواسطة له وملكية  تلك ألاموال غير املشروعة أو  ِبأي 
 
مصلحة فيها وال

فر والحوالات وألاسهم وألاورا   يكات وشيكات الس 
 

قمي، بما في ذلك الائتمانات املصرفية، والش كل إلالكتروني أو الر 
 

الش

ندات والكمبياالت، أماامل الر كن املعنوي لجريمة الغسيل إلالكتروني املصرفي يستلزم توافر القصد الجنائي  الية والس 

 من خالل 
 
ّعلم وإلارادة وهي جريمة عمدية.اللقيامها، وذلك ال يتأتى إال

اني: أساليب حديثة مستعملة في جرائم الغسيل إلالكتروني املصرفي لألموال
 
 املطلب الث

ة أساليب بغية تمويه متحصالت الجرائمي فاء وذلك قصد اض ،لجأ مرتكبو جرائم الغسيل إلالكتروني لألموال إلى عد 

ّ
 
رعية لها، فكل

 
يغة الش بييض إلالكترونيما تمكن رجال مكافحة إلاجرام من كشف جريمة الص  ما املصرفي لألموا الت 

 
ل، كل

تي يصعب حصرها نركز على ألاساليب  استطاع املبيضون من ابتكار وسائل جديدة، ونظرا
 
لكثرة ألاساليب املستعملة ال

 ، في جرائم الغسيل إلالكتروني املصرفي لألموال.(25، صفحة 3100)حسان،  الحديثة

ّالفرع ألاول: مخاطر الائتمان

جاريةأصبحت تستعمل وسائل الحساب إلالكتروني كبديل لألورا   تي يصدرها البنك لعم ،الت 
 
الئه ومنها بطاقة الائتمان ال

رف آلالية، تمكن هذه آلالية مبيضو ألاموال من سحب مبالغ مالية كبيرة في دولة بهدف تحويل أموالهم عبر منافذ الصّ 

ّ ذي أصدر بطاقة للس 
 
رف من جهازه بطلب تحويل املبلغ من الفرع ال ذي تم  الص 

 
بدما يتولى الفرع ال ون، اد من حساب الز 

هرب من الرّ  حوالتتستخدم هذه الوسيلة للت  ّ.     (52-53، الصفحات 3100)حسان،  سوم املفروضة على الت 

قابية أن يكون لدى املصارف إجراءات مالئمة إلدارة مخاطر الائتمان، لطة الر  تقبل  درجةتأخذ بعين الاعتبار  تتأكد الس 

و  والاقتصاد لديها. ويشمل ذلك سياسات وعمليات  املخاطر لدى هذه املصارف، وطبيعة املخاطر، وأوضاع الس 

 بما فيها مخاطر ائتمان الطرف املقابل وقياسها وتقييمها ومراقبتها وإلابالغ عنها احترازية لتحديد مخاطر الائتمان

يطرة عليها أو الحد منها في الوقت امل ورة الائتمانية بشكلناسب، والس  أو  كامل، بما في ذلك تعهدات وتتم تغطية الد 

، صفحة 3103)أمانة مجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية،  ضمانات الائتمان، وتقييم الائتمان

22).ّ

وطين البنكيالفرع الثاني
 
ّ: إعادة الت

اتجة إیداع أموال مشبوهة ن الـبنوك عامل مهم في عمليات تبییض ألاموال أو الغسيل املصرفي لألموال، حیث یتم ّتعتبر 

ول لیقـوم بعد ذلك بتحویلها إلى الوطن ألاصلي للمودعين،  عن أفعال غير املشروعة وألاعمال إلاجرامیة في بنوك أحد الد 
)الشافعي،  جـة عـن عمـل غير مشروع وجعلها تبدو كأي  أموال مشروعةاتوبذلك یكون البنك قد علم بغسل ألاموال النّ 

ّ.(32، صفحة 3110
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ّ ظام املالي أو في إحدى املصارف، أو املؤس  قود في إحدى آليات الن  يك سات املالية غير املصرفية، بما يسمح بتحّرفوضع الن 

قود إلى تحويالت أخرى  خلص من الن  مويه، كما يمكن الت  خول في مرحلة ثانية وهي مرحلة الت  ألاموال بسهولة تمهيدا للد 

حويالت البرقية خارج الحدود عن طريق ، يتم نقل أموال عن طريق (05، صفحة 3115)دليلة، عقارات مجوهرات  الت 

وطين، تستخدم هذه الوسائل  ولية ومنها إلى داخل ألاسوا  املالية في العالم ومنها أسوا  إعادة الت  صال الد 
 
شيكات الات

ظام املصرفي العالميثة في العالم ّوفي غسيل ألاموال امللوّ  ّ.(33، صفحة 3115)دليلة،  ذلك بسبب سهولة انتسابها في الن 

 مراقبة جرائم الغسيل إلالكتروني املصرفي لألموالاملبحث الثاني: آليات مكافحة و 

حقق من هوية العمالء ومن  10-10قانون رقم ألزم  سات املالية ضرورة توخي الحيطة والحذر والت  جميع املصارف واملؤس 

ة حسابات لشخصيات مجهولة أو بأسماء وهمية، كما يجب عليها اتخاذ بأيّ سمية وعدم الاحتفاظ املستندات الرّ 

ّ
 

ّإلاجراءات املناسبة للحصول على معلومات كافية عن الش
 
يذ ذي يطلب فتح حساب له أو تنفخصية الحقيقية للعميل ال

ة وبشرية تكفل لها ضمان عملية مالية لحسابه،  دها املشر ع بصالحيات واسعة وبوسائل مادي  ة وشفوزو  افة منافسة حر 

ّعلى مستوى القطاع املصرفي.

جنةسأتناول هذا املبحث من خالل 
 
قذ والقرض صالحيات الل املطلب ) املتعلقة بالغسيل إلالكتروني املصرفية ومجلس الن 

ّألاول( ثم 
 
 اني(.)املطلب الث فين بقمع الغسيل إلالكتروني املصرفي بموجب قوانين خاصةاختصاصات ألاعوان املكل

قذ والقرضاملطلب ألاول: 
 
جنة املصرفية ومجلس الن

 
قة بالغسيل إلالكتروني املصرفي صالحيات الل

 
 املتعل

سات املالية املشابهة وكذا ألاشخاص  سات املالية واملؤس  قابة من أهم  الالتزامات الواقعة على عاتق املؤس  تعد  الر 

بيعيين املخاطبين بذلك
 
ّ.(22، صفحة 3115)دليلة،  الط

جنةسأتناول املطلب من خالل 
 
ّ املصرفية صالحيات الل

 
ات  )الفرع ألاول( قة بالغسيل إلالكتروني املصرفياملتعل ثم صالحي 

ّ
 
قد والقرض املتعل ّقة بالغسيل إلالكتروني املصرفي )الفرع الثاني(.مجلس الن 

جنة املصرفيةصالحيات  ألاول:الفرع 
 
  الل

 
 قة بالغسيل إلالكتروني املصرفياملتعل

جنة املصرفية
 
ّ، اتعتبر الل تي تمارسها البنوك واملؤس 

 
ات سلحارس ألامين للقطاع املصرفي مـــن خالل مراقبة ألانشطة ال

د أمر رقم (3115)نورة،  املالية والبحث عند الاقتضاء عن املخالفات املرتكبة من قبل هذه ألاخيرة
 
 00-12، لذلك أك

ة  جنة في املاد 
 
م على اختصاصات هذه الل ل واملتم  ة 010املعد  دها املشر ع بصالحيات واسعة وبوسائل مادي  وما بعدها وزو 

لة فيما يلي: 
 
ة وشفافة على مستوى القطاع املصرفي واملتمث  وبشرية تكفل لها ضمان منافسة حر 

مراقبة مدى احترام البنوك بقانون قانون النقد والقرض على  املتعلق 12- 01مر رقم مكرر من ألّا 55نصت املادة   - 

جنة املصرفية
 
نظيمية من قبل الل شريعية والت 

 
ّ.والهيئات املالية لألحكام الت

جنة، أو أي  شخص يقع عليه  -
 
قابة بواسطة أعوانه لصالح الل ف بنك الجزائر بتنظيم هذه الر 

 
جنة أن تكل

 
يمكن لل

م من تي تقد 
 
قابة على الوثائق واملستندات ال ب هذه الر  سات املالية  اختيارها، وتنص  تطرف البنوك واملؤس 

 
جنة وال

 
ي ترى الل
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قابة، ولها  ها هامة في عملية الر  سة مالية جميع املعلومات وإلايضاحات وإلاثباتات أن  أن تطلب من كل  بنك أو مؤس 

سر 
 
ة معلومة، وال يحتج بال متها، ويمكن لها أن تطلب من كل  شخص معنى تبليغها بأي  مستند وأي  زمة ملمارسة مه 

 
الال

ّ.املنهي اتجاهها

ذين يسيطرون بصفة مباشرة  كما يمكن أن تمتد  تحرياتها إلى املساهمات والعالقات املالية 
 
بين ألاشخاص املعنويين ال

ابعة لها ت عليه املواد من ّو أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية وإلى الفروع الت   12-00من ألامر  01إلى 2هو ما نص 

قد  ق بقانون الن 
 
جنة  ،والقرضااملتعل

 
ولية إويمكن الل فاقيات الد 

 
ركاتوسيع مراقبتها في إطار الات

 
ت الجزائرية لى فروع الش

ركات ألاجنبية في الجزائر، 
 

سات املالية املقيمة في الخارج، وفروع الش جنة شروط استغالل البنوك واملؤس 
 
تفحص الل

ّلوضعياتها املالية،

سة املالية دون أن يتم ّ - تي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو املؤس 
 
 تعاين عند الاقتضاء، املخالفات ال

ســة  صفية ويعي ن مصف لكل  مؤس  جنة أن تضع قيد الت 
 
أديبية، كما يمكن لل اعتمادهم وتطبيق عليهم العقوبات الت 

تي تخل  باملمنـوعات املنصــوص عليها فــي 
 
سات املالية أو ال لة للبنـوك واملؤس  ات املخو  تمارس بطريقة غير قانـونية العملي 

ة جنــة املصـــرفية سلطات عقابية وأخرى احترازية.ال 00 -12مــن أمــر  20املـاد 
 
كــر، وبـذلك منحت الل

 
ـــالف الذ ّس 

 املتعلق بتبييض ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما لخليـة معالجة الاستعالم املالي 10-10أعطى قانون رقم          

نفيذي رقم ، صـالحية تلقـي إلاخطـارات مـن املصـارف املعدل و املتمم( 5/2/3113املؤرخ في  035-13)املرسوم الت 

ّ كل ّمن ّو   واملؤسسـات املاليـة 
 
سـعة اتي خولها القانون ذلك بمقتضـى املـادة التّ شخص طبيعي أو معنوي، وسـائر الجهات ال

ّإلارهاب ومكافحتهما.( مـن قـانون الوقايـة مـن تبييض ألاموال وتمويل 05عشـر )

 العقوبات التأديبية أثناء الغسيل املصرفيسلطات اللجنة املصرفية من خالل أوال: 

ة  جنة املصرفية بسلطات عقابية منحت لها بموجب املاد 
 
ع الل كر إذا أخلت 00-12أمر رقم من 002تتمت 

 
الف الذ الس 

ّ قة بنشاطاته، أولم يذعن ألمر أو لم يأخذ  سة املالية والبنك بأحد ألاحكاماملؤس 
 
نظيمية املتعل شريعية والت 

 
الت

جنة أن تقض ي بإحدى العقوبات آلاتية:
 
حذير، يمكن الل وبيخ بالحسبان الت   . (255، صفحة 3115)نورة،  إلانذار، والت 

شاطاملنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من  -
 
 ،أنواع الحد  من ممارسة الن

ت ملسير أو أكثر، سحب الاعتماد، -
 
وقيف املؤق ّالت 

ّإنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤالء ألاشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، -

جنة  -
 
أسمال زيادة على ذلك يمكن لل ذي يلزم البنك أأن تقض ي بعقوبة مالية تكون مساوية على ألاكثر للر 

 
و ألادنى ال

سة املالية بتوفيره وتقوم الخزينة بتحصيل املبالغ،  املؤس 

ساوي، -
 
حا في حالة الت ئيس مرج  جنة بأغلبية ويكون صوت الر 

 
خذ قرارات الل  تت 

أديبية وحدها  - تا، أو املصفي، والعقوبات الت 
 
قة بتعيين قائم باإلدارة مؤق

 
جنة املتعل

 
ّقابلةتكون قرارات الل

عن في أجل 
 
م الط عن القضائي، يجب أن يقد 

 
بليغ تحت طائلة 61للط رفضه شكال، يتم   ستين يوما ابتداء من تاريخ الت 

 تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون إلاجراءات املدنية،
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نفيذ - ولة وهي غير قابلة للت  عون من اختصاص مجلس الد 
 
تّو تكون الط قد  015ليه املادةع هو ما نص  من قانون الن 

ّالقرض.ّو

حري عن  رطة  القضائية وهي صاحبة الاختصاص ألاصيل في الت 
 

اط الش انية، فتشمل ضب 
 
ا الفئة الث موما، الجرائم ع أم 

ة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتة رقم خ في  10-16منحهم  املشر ع أساليب تحر ي خاص  فيفري  31املؤر 

قم ، 3116 م ذي الر  ل واملتم  خ في33-16وبمقتض ى  قانون إلاجراءات الجزائية املعد  ة  31/3/3116، املؤر  إذ تنص  املاد 

ر  60 ة  0مكر  حقيق الابتدائي في الجرائم ...املاس  س بها أو الت  حري في الجريمة املتلب  ه :" إذا اقتضت ضرورة الت 
 
منه على أن

رف، بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات أ شريع الخاص  بالص 
 
قة بالت

 
و جرائم تبييض ألاموال أو إلارهاب أو الجرائم املتعل

ص أن يأذن بما يلي:  ّوكذا جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورية املتخص 

سلكية، -
 
لكية والال صال الس 

 
تي تتم  عن طريق وسائل الات

 
ّاعتراض املراسالت ال

قنية، دون مواف - رتيبات الت 
 
قاط وضع الت ـة أو سّرقة املعنيين من أجل الت  ه به خاص  ة وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفو  ي 

ة أو عمـومية أو التقاط صـور لشخص ه أشخاص في أماكن خاص  ّ،مـن طرف شخص أو عـد 

كنية أوغيــرها يسمــح إلّا - خـول إلــى املحــالت الس  قنية بالد  ــرتيبات الت  املواعيد  جولــو خــاّرذن املسلم بغـــرض وضع الت 

ة  دة في املاد  ذين لهم حق  في تلك ألاماكن". 52املحد 
 
ّمن هذا القانون، وبغير علم أو رضا ألاشخاص ال

، 5مكرر  225إلى غاية املادة  0مكرر  225نالحظ من خالل ألاحكام الواردة في قانون العقوبات الجزائري خاصة املادة 

ّ ،املصرفي لألموالجريمة الغسيل  تنفيذن أن املشرع الجزائري لم يفر  بي
 

بات سالبة ّوقبعوخصها روع فيها ومجرد الش

مصادرة منها د ج، وبعقوبات تكميلية 2111111ج إلى د2111111مة من بغرا( سنة ّو00( إلى)0) تتراوح بينللحرية 

ّ
 
ّتي استعملت في جريمة الغسيل إلالكتروني لألموال، ومصادرة الوسائل واملعدات ال

 
وحل  تي تم تبييضها،العائدات ال

خصمنع مزاولة ّو
 

ّ .املعنوّي نشاط الش

 ثانيا
 
  دابير الاحترازية: الت

 
 جنة املصرفية لل

 
 بالغسيل إلالكتروني املصرفي  قة املتعل

ه لها - جنة أن توج 
 
سات املالية الخاضعة لرقابتها بقواعد حسن سير املهنة، يمكن لل ت إحدى املؤس 

 
بعد ا تحذيّر إذا أخل

تي من شأنها أن تعيد أو 
 
دابير ال ن كل  الت  خذ وفي أجل معي  سة بتقديم تبريراتهم، وتت  إتاحة الفرصة ملسيري هذه املؤس 

سة املالية أو تصحيح أساليب تسييرها وازن املالي للبنك أو املؤس  م الت  ت عليه املادة ّو تدع  -00من ألامر  000هو ما نص 

ّاملذكور أعاله. 12

سات املالية بأحد املمنوعات املنصوص عليها في املادّ عند إخال - ل ّو 00-12من أمر رقم 20ة ل البنوك واملؤس  م، املعد  املتم 

جنة تعيين قائم باإلدارة 
 
تا تنقليمكن لل

 
سة املعنية أو فروعها في  مؤق لطات الالزمة لإلدارة أعمـال املؤس  له كل  الس 

ه لم يعدالجزائر بناء على مبادرة من مسيري امل
 
روا أن سة املعنية، إذا قدَّ  باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد ؤس 

ّ.(3116)الجياللي، 

قد والقرض املتعلقة 
 
ات مجلس الن ّبالغسيل إلالكتروني املصرفيالفرع الثاني: صالحي 

ة  12-00حصر أمر رقم  ات املجلس في  63في املاد  قد فقط أي  كوسيلة نقدية ليس لها  أي دور في منه صالحي  شؤون الن 

ة  قد والقرض، كما 01-51من قانون رقم 022الاستثمار، وتم  هذا الحصر في الواقع بعد إلغاء نص  املاد  ق بالن 
 
املتعل
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ولة بموجب دعوة إلالغاء ترفع فقط من قبل وزير املالية، وا حظة ملاّلأصبحت أنظمة املجلس خاضعة لرقابة مجلس الد 

ولة  أن  أنظمة البنك املنشورة في الجريدة الر سمية هي أعمال تشريعية أكثر منها تنظيمية وإخضاعها لرقابة مجلس الد 

شريعي،
 
ابع الت

 
قدية دون املسائل الاقتصادية،  يفقدها الط كما يعتبر املجلس املستشار الوجوبي للحكومة في املسائل الن 

ف باملالية بناء على طلب من هذا ألاخيريستمع املجلس إلى الوزير املك
 
ما تداولت في ،ل

 
 وتستشير الحكومة املجلس كل

قد  ق بالن 
 
قدي على اعتبار أن  املجلس سلطة نقدية مسائل تتعل والقرض أو مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع الن 

قدية وإلاشراف عليها  ياسة الن  د الس  قد ويحد  ه يصدر الن 
 
يمارس جميع سلطاته في إطار هذا ألامر عن طريق أنظمة، فإن

و  وشروط اعتماد البن د املقاييومتابعتها وتقييمها، ويضع قواعد الوقاية في الس  سات املالية وفتحها، يحد  س وك واملؤس 

بائن، يضع املقاييس  سات فيما يخص  تغطية املخاطر وتوزيعها وحماية للز  تي تطبق على البنوك واملؤس 
 
سب ال

 
والن

رخيص لفتح 
 
خذ القرارات الفردية في مجاالت الت سات املالية يت  تي تطبق على البنوك واملؤس 

 
لبنوك اوالقواعد املحاسبية ال

سات املالية وتعديل قوانينها ألاساسية،  ص بفتح املكاتب لتمثيل البنوك  00-12من ألامر  63حسب املادة ّوواملؤس 
 
يرخ

ّألاجنبية .ا

ف باملالية مشاريع ألانظمة لتعديلها ويمنحه 
 
قد  01يبلغ املحافظ إلى الوزير املكل ام، ويستدعي املحافظ مجلس الن  أي 

ان موافقة املجلس  10أجل والقرض لالجتماع في ذين يلي 
 
عديل املقترح، ثم  يصدر القرار بعد يومين ال ام ويعرض عليه الت  أي 

ّعليه ويكون نافذا مهما يكن مضمونه.

ادر واملنشور موضوع طعن باإلبطال  - ظام الص  يحتج باألنظمة تجاه الغير بمجرد نشرها في الجريدة الر سمية ويكون الن 

مه وزير املال عن أثر موقف، يقد 
 
ولة وال يكون لهذا الط ّية، أمام مجلس الد 

عن خالل أجل    -
 
 يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكال، 61يجب أن يقدم الط

ة  - خذة بموجب املاد  شاطات املصرفية،  63يسمح بتقديم طعن واحد باإلبطال في القرارات املت 
 
ّبخصوص الن

-ّ
 
بيعيين أو املعنويين املستهدفين من القرار املباشر،ال يسمح بإجراء هذا الط

 
ّعن إال لألشخاص الط

عــن تحت طائلة رفضه شكال خـالل  -
 
م الط ّستين يـوما ابتداء مـن نشر القـرار أو تبليغه   61يحق  لـه أن يقد 

ة  م. 00 -12من أمر رقم  25حسب الحالة، مع مراعاة أحكام املاد  ل و املتم  ّاملعد 

ة    نفيذ باملاد  عن  00-12رقم من أمر  25سكت املشر ع ولم يصر ح بإعمال مبدأ وقف الت 
 
ت على:" ال يمكن الط إذ نص 

ة  خذها املجلس بموجب املاد  تي يت 
 
ولة في القرارات ال  بعد قرارين بالر فض، وال  20و 22و 23أمام مجلس الد 

 
أعاله إال

 بعد مض 
 
اني إال

 
لب الث

 
لب.  01ي أكثر من يجوز تقديم الط

 
ّأشهر من تبليغ رفض الط

قد والقرض،         عن في قرارات مجلس الن 
 
ه أخذ موقفا بين  يستنتج أن  املشر ع وبخصوص ألاثر غير املوقف للط

 
أن

ة  نفيذ كما هو منصوص عنه في املاد  ريح لوقف الت  كوت عنه مثلما ورد    00-12من أمر رقم  60الاستبعاد الص  أو الس 

ة في  ّمن نفس ألامر. 25املاد 

 
 
 اني: املطلب الث

 
 فين بقمع الغسيل إلالكتروني املصرفي بموجب قوانين خاصةاختصاصات ألاعوان املكل

ّ بموجب قوانين خاصةألزم املشرع الجزائري 
 
خذوا كل  تدابير ألامن املناسبةفين ألاعوان املكل ل لقمع الغسي أن يت 

ّ: هؤالء ألاعوان في لألموال من بينإلالكتروني املصر
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رطة القضائية املتعلقة بالغسيل الالكتروني املصرفي لالموال )
 

اط الش تصاصات اخ الفرع ألاول( ثماختصاصات ضب 

فتشية اختصاصات أعوان املفي ألاخير أعوان إدارة املالية املكلفين بقمع الغسيل إلالكتروني املصرفي )الفرع الثاني( 

ة للمالية بقمع الغسيل  ّ)الفرع ثالث(.لألموال  إلالكتروني املصرفيالعام 

  ل:ألاو  الفرع 
 
رطة القضائية املتعل

 
اط الش  قة بالغسيل الالكتروني املصرفياختصاصات ضب 

رف وإثباتها في محاضر، لذلك  قة بجرائم الص 
 
كاوي وجميع الاستدالالت املتعل

 
ي الش رطة القضائية بتلق 

 
اط الش يلتزم ضب 

حري  ة البحث والت  ة عن الجرائم من قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري  03/2بموجب املادة يناط بهم مهم 
 
وجمع ألادل

نهم من ءحقيق الابتداوعن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بالتّ 
 
تي تمك

 
، وتنحصر هذه املهام املوكلة لهم في الاختصاصات ال

رطة القضائية، لكن هذا ال يمنع من ممارسة  33-56أداء واجبهم  رغم سكوت أمر رقم 
 

اط الش عن تحديد صالحيات ضب 

ة  مهامهم وفق قواعد إلاجراءات الجزائية، لة م 5فقرة  06وبالر جوع إلى أحكام املاد  ن قانون إلاجراءات الجزائية املعد 

خ في  33-16بموجب قانون رقم  رف  31/03/3116املؤر  شريع الخاص بالص 
 
ة بالت ق ألامر بالجرائم الخاص 

 
ه إذا تعل

 
فإن

ص إقليميا وعلم  ائب العام لدى املجلس القضائي املتخص  يمتد  اختصاصهم إلى كامل إلاقليم الوطني تحت إشراف الن 

ظر وكيل الجم وقيف للن  هورية، فلهم سلطة تفتيش املساكن  وحجز محل الجريمة والوسائل املستعملة في الغش، والت 

 دون سواهم.

 الفرع الثاني
 
 فين بقمع الغسيل إلالكتروني املصرفي: اختصاصات أعوان إدارة املالية املكل

ة  ر املستحدثة بعد تعديل أمر رقم  2تنص  املاد  خ في 10-12رقمبموجب أمر 33-56مكر  املتعلق بقمع  ،05/13/3112املؤر 

رف  وحركة رؤوس ألاموال  نظيم الخاصين بالص  ه:"يمكن ألعوان إدارة املالية والبنك املركزي مخالفة التشريع والت 
 
على أن

تين ألاولى تي يقومون  بها مباشرة عند متابعة املخالفات املنصوص عليها في املاد 
 
لين في ألاعمال ال انية من هذا ّو املؤه 

 
الث

ة  خذوا كل  تدابير ألامن املناسبة لضمان تحصيل العقوبات املالية املتعر ض لها مثلما هو معمول به في املاد  ألامر أن يت 

الع املختلفة املنصوص عليها فيالجمركية، 
 
شريعين الجم ويمكنهم أيضا دخول املساكن وممارسة حقو  الاط

 
ركي الت

ّوالجبائي 

ة للمالية بقمع الغسيل إلالكتروني املصرفي: ثالثالالفرع  ّاختصاصات أعوان املفتشية العام 

ة للمالية جملة من الاختصاصات تتمثل فيمايلي :    ألعوان املفتشية العام 

ال: حق  دخول  ة للمالية أو   أعوان املفتشية العام 
 
 فتيش املساكن بغرض الت

ة انية من املاد 
 
ر من أمر  2 تجيز الفقرة الث خ في  10-12رقم مكر  ابعين  3112فيفري  05املؤر  لين الت  لكل  ألاعوان املؤه 

خّو هلإلدارة املالية وللبنك املركزي الحق  في الد 
 
ت على أن ك :" ويمكنهم أيضا دخول املساكن وذلل إلى املساكن حيث نص 

ة   هي:ّوأخضعت حق  تفتيش املنازل لشروط من قانون الجمارك  25دون قيد هذا الحق  بشرط "، في حين املاد 

فتيش في املنازل  - ى يباشروا الت  لين من قبل املدير العام إلدارة الجمارك حت  ّأن يكون أعوان الجمارك مؤه 

 تعر ض هذا إلاجراء للبطالن،  -
 
ة وإال ّاملوافقة الكتابية من الهيئة القضائية املختص 

بط القضائي  - ، أن يرافق أحد مأموري الض  ّأعوان الجمارك عند قيامهم بهذا الحق 

ذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليال،  -
 
فتيش ال ا الت  هار أم  فتيش في الن  ّأن يكون الت 
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شريعات ألاخرى، 
 
رف مع باقي الت ق بالص 

 
شريع املتعل

 
وعليه وعند مقارنة حق  تفتيش املساكن املنصوص  عليه في الت

رف كان  ، حيث جعل طريقة مباشرة لهذا ألاخير مشوبة يستنتج أن  مشر ع الص  محدودا جدا في تنظيمه لهذا الحق 

ة ووضوح
 
فتيش بدق ذي عالج كيفية ممارسة الت 

 
)شيخ ناجية،  بالغموض وإلابهام، على غرار املشر ع الجمركي ال

رف في القانون الجزائري،  ريعة إلاسالمية حرمة دخول  ، كما (311صفحة ص ،3103خصوصيات جريمة الص 
 

كفلت الش

ة في قوله تعالى":  خص الخاص 
 

ُموا املسكن وحرمة الش
 
ِل سا

ُ
ت ِنُسوا وا

ْ
أ ْستا

ا
ى ت تَّ ْم حا

ُ
ْيرا ُبُيوِتك

ا
وا ُبُيوًتا غ

ُ
ل
ُ
ْدخ

ا
 ت

ا
ُنوا ال ِذينا آما

َّ
ا ال ها يُّ

ا
ا أ يا

ْم 
ُ
ك

ا
ْيٌر ل

ا
ْم خ

ُ
ِلك

ا
ا ذ ْهِلها

ا
ى أ

ا
ل ُم عا

ُ
ك

ا
ِإْن ِقيلا ل ْم وا

ُ
ك

ا
نا ل

ا
ذ

ْ
ى ُيؤ تَّ ا حا وها

ُ
ل
ُ
ْدخ

ا
 ت

ا
ال

ا
ًدا ف حا

ا
ا أ ِجُدوا ِفيها

ا
ْم ت

ا
ِإْن ل

ا
ُرونا * ف

َّ
ك

ا
ذ

ا
ْم ت

ُ
ك

َّ
ل عا

ا
ُعوا اْرِجّل

ِليٌمّ  عا
ونا

ُ
ل ْعما

ا
ا ت ُه ِبما

َّ
الل ْم وا

ُ
ك

ا
ى ل

ا
ْزك

ا
اْرِجُعوا ُهوا أ

ا
ّو 32و 35) آلايتان  ف ّ، ر(من سورة الن 

خص وحرمة مسكنه قد أوردها املشر ع الجزائري 
 

شريعات الوطنية على وجود حرمة الش
 
ولية، والت وتحرص املواثيق الد 

ة  ة  020في نصوص عديدة منها املاد  خ في  006-66من قانون العقوبات الجزائري رقم  350واملاد  ،  0566جوان  12املؤر 

ة نة في املاد  بموجب  3131من القانون املدني الجزائري وكر س كذلك هذه الحماية دستور  25إضافة إلى الحماية املبي 

ة   ولة عدم انتهاك حرمة مسكن ".""  22املاد  ّتضمن الد 

ده املشر ع الجزائري بضمانات عديدة       ستور لذلك قي  تي كفلها الد 
 
حقيق مساس بالحريات ال وز يج فاّل إجراء الت 

ة،  لطة املختص  خول إلى املساكن  بغير إذن من الس  حقيق والد  رطة القضائية تحت طائلة البطالن مباشرة الت 
 

لضباط الش

ة  د املصلحة العامة حتى  و إن كان يراعي حرمة الحياة الخاص  دها القانون، فاملشر ع ال يهد   في أحوال استثنائية حد 
 
إال

فتيش والحجز في جميع الجرائم املعاقب عليها في املواد لألفراد، إذ يجوز إجراء ا ، من قانون العقوبات 222الى  223لت 

لبس تي تعد  قيدا على ّو   ّوفي حالة الت 
 
ب مثل هذا إلاذن، وقد يكون دخول املنازل لضرورة وال

 
اتج عنه ال يتطل القبض الن 

ة  50-12رقم  من قانون إلاجراءات الجنائية املصرّي 20 حرمة املساكن كإنقاذ غريق أو إخماد حريق، قد أباحت املاد 

اخل"  3112لسنة   ...في حالة طلب املساعدة من الد 
 
خول في أي  محل  مسكون إال لطة الد  ها "ال يجوز لرجال الس  ذلك بنص 

ة  ّ.ج.من  .إ .ج 25، ويجوز أن يسمح به استنادا لرضا صاحبه، فال يعد  ذلك انتهاكا لحرمة مسكن طبقا املاد 

رطة القضائية بتفتيش منزل في مــواد
 

حقيق بنفسه ّوالجنايات  ال يسمح لضباط الش بحضور وكيل بل يباشره قاض ي الت 

خول من  خول وبطلت معه كافة ما يلحق بهذا الد  ص له بالد 
 
ف غير مرخ

 
الجمهورية ويبطل دخول املحل  إذا كان املوظ

ـه يملك قاض ي، بينما إجراءات
 
هم، إذا ما وجدت قرائن على أن هم وغير املت  حقيق تفتيش منزل املت  ق حائـز لألشي الت 

 
اء تتعل

ّ .بالجريمة

املعدل     33-56من أمر رقم  5بموجب املادة  وحسن فعل املشر ع الجزائري لقمع الغسيل املصرفي لألموال عندما أخضع

رف وحركة ورؤوس ألاموال من تقديم شكوى املتابعة الجزائية بسبب واملتمم  ين بالص  نظيم الخاص  شريع والت 
 
مخالفة الت

لين لهذا الغرض بإخطار الجهة القضائية ّ.والى الخارج إلى وزير املالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليها املؤه 

ة  تراجع املشر ع الجزائري بعد خ في  12-01 رقم  بموجب أمّر 33-56من أمر  15إلغاء املاد  ، ومنح 3101أوت 36املؤر 

ق تحريكها 
 
تي تباشرها وحدها بعدما أن عل

 
ة ولم يجردها من سلطتها ال ابة العام  عوى العمومية للني  بذلك تحريك الد 

ر كالبنك الوسيط إمكانية  رف املتضر 
 
لين  وللط على شكوى من وزير املالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما املؤه 

ّحريكها.ت
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الع حق  ألاعوانثانيا:  
 
ّ لقمع الغسيل إلالكتروني املصرفي لألموال على الوثائق الاط

ة  ر من أمر  12تنص  الفقرة ألاخيرة من املاد  خ في  10-12مكر  م 3112فبراير 05املؤر  ل واملتم  ه:" ويمكنهم أيضا  املعد 
 
على أن

شريعات 
 
شريعين الجمركي والجنائي". بصدد إلاحالة إلى هذه الت

 
الع املختلفة املنصوص عليها في الت

 
وممارسة حقو  الاط

ة ة  0فقرة  22املبنية في الفقرة ألاخيرة أعاله تكون املاد  رائب غير  15من قانون الجمارك، وكذا املاد  من قانون الض 

جارية واملحاسبة، وكل  ألاقراص املباشرة قد  الع على كل  أنواع الوثائق واملستندات املالية والت 
 
لت حق  الاط خو 

جالت  فاتر والس  قل، والد  سليم، وجداول إلارسال وعقود الن 
 
قة باألعالم آلالي، الفواتير وسندات الت

 
املغناطيسية واملتعل

ّ
 
،ال يقتصر (233، صفحة 3110)الشريف،  تي يمكن لألعوان مطالبتهااملختلفة وغيرها من ألانواع ألاخرى من الوثائق ال

بيعية وحدها، بل أيضا إلى ألاشخاص املعنوية، سواء كانت من القانون الخاص أو 
 
الع على ألاشخاص الط

 
حق  الاط

ة  غير مباشرةعمليات الغش تهمهم بصفة مباشرة أو  القانون العام، سواء كانت ،  12-05القانون رقم 2فقرة  22)املاد 

ّ.املتعلق بقانون الجمارك(3105فيفري 06املؤرخ في 

رجة ألاولى منصوص 
ة، فاعتبر رفض تقديم الوثائق مخالفة من الد  الع بضمانات مهم 

 
ل املشر ع وأحاط حق  الاط

 
تدخ

تينومعاقب عليها في  رجة ألاولى على  22و205املاد 
ه :" تعد  مخالفة من الد 

 
ت ألاولى على أن من قانون الجمارك، إذ نص 

تين  من هذا القانون  وفضال عن العقوبات املنصوص عليها في قانون  22و22الخصوص" كل  مخالفة ألحكام املاد 

ة 0111العقوبات، يعاقب على املخالفات املذكورة أعاله بغرامة قدرها) ت املاد  على  22( خمسة أالف دينار، بينما نص 

ة  ه:" يعاقب كل  شخص يرفض تبليـغ الوثائق املذكورة في املاد 
 
من هذا القانون ألعوان الجمارك بغرامة مالية  22أن

 ألف دينار عن كل  يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق ...". 0111تساوي 

ة وإلا ثالثا حفظي 
 
دابير الت

 
 ات إلادارية الوقائية املتعلقة بالغسيل املصرفيجراء: الت

ة  م،  33-56من أمر رقم  2تجدر إلاشارة إلى ما أتت به املاد  ل واملتم  خذ املعد  ه يمكن  ملحافظ بنك الجزائر أن  يت 
 
من أن

ّر عوى الص  د صدور الحكم القضائي الفاصل في الد  ة أو إجراءات إدارية وقائية تنتهي بمجر  بإجراء  فية أّوتدابير تحفظي 

خذ املحافظ هذا إلاجراء من تلقاء نفسه  أو بناء على طلب من وزير املالية أو أحد  لح إذا طلب املخالف به، يت  الص 

جارة الخارجية على ألاشخاص  رف والت  لين، وله اتخاذ عقوبات ردعية كاملنع من مزاولة عمليات الص  ممثليه املؤه 

بيعية واملعنوية املنصوص عليه
 
ة الط ه:" ويمكنه رفض إدخال أي  وسيلة دفع،  06/3ا في املاد 

 
ت على أن ر إذ نص  مكر 

خاذ كل  
 
م طلب إدخال هذه الوسيلة ات م ضمانات سالمة غير كافية، كما يمكن أن يطلب من مقد  السيما إذا كانت تقد 

دابير"  الت 

ة  خ فيامل00-12من أمر  06أصبحت صالحيات محافظ البنك محصورة بمقتض ى املاد  املتعلق بالنقد  3112أوت 36ؤر 

ة ّو خ في 01-51رقم من قانون  32القرض، على خالف ما ورد في املاد  ، إذ يقوم بجميع ألاعمال امللغى 0551أفريل  02املؤر 

م بصالحيات أخرى ا 00-12من ألامر رقم  26دون تحديد، وكونه رئيس مجلس إلادارة خصته املادة  ل واملتم   ملعد 

نمية  ن الت  تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل  مشروع قانون أو نص  تنظيمي، يقترح كل  ما من شأنه أن يحس 

قد،يطلع الحكومة على الاقتصادية،  ّكل  ما من شأنه املساس باستقرار الن 
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ق باألوضا
 
تي تتعل

 
ده بكل  إلاحصاء واملعلومات ال سات املالية أن تزو  د كيفيات ي ع الاقتصاديةيطلب من البنوك واملؤس  حد 

ص بها،
 
ّعمليات الاقتراض من الخارج ويرخ

ة  ر من أمر  2لألعوان املذكورين في املاد  خاذ تدابير ألامن املناسبة لضمان تحصيل العقوبات املالية مثلما 10-12مكر 
 
، ات

ة  ة الجمركية وهي احاله صريحة إلى املاد  لين  لجمارك،من قانون ا 320ما هو معمول به في املاد  ل لألعوان املؤه  تي تخو 
 
ال

ة وثيقة  تي هي في حوزة املخالف، أو أي 
 
للمعاينة الجريمة الجمركية، حق  حجز البضائع الخاضعة للمصادرة، وألاخرى ال

ة.  ّترافق هذه البضائع كضمان في حدود الغرامات املستحق 

 :خاتمة

حري فإن  البحث والتّ  نظر لطبيعة جريمة الغسيل املصرفي لألموال وارتباطها الوثيق بتحرك البضائع وألاشخاص، 

ولية  الزمين للكشف عنها يقتضيان تضافر الجهود الد 
 
ب ،على مختلف أشكالها والوطنية للقضاءال

 
كذلك تحيين  ويتطل

قليدية مع فروع القانون الجزائي الّا الطريق إلاجرائي ملتابعة الجريمة فتصادي واتخاذ املبادرة في رسم القواعد الت 

طور.الاقتصادية رعة والت  تي تتميز بالس 
 
 ال

ّ
 
صد ّريعتبر املجال املصرفي من أسهل القطاعات عرضة للغسيل املصرفي، لذلك ينبغي تسهيل جمع ألادلة   والت

شريعات ،وّلالالكتروني، تسهيل عملية تسليم املجرمين بين الد ّ
 
جه الت ى تشديد إل ولخطورة الجريمة الاقتصادية تت 

ولة  العقوبة تي تضيف أعباء مادية على كاهل الد 
 
البة للحرية ال إلرها  املخالف ماديا بالغرامات وليس العقوبات الس 

زالء  
 
ولة اتجاه الن تي تتكبدها الد 

 
ّمن أكل وإيواء ومصاريف صحية وغيرها ال

ادعةالاقتصادي الجزائي يبقى القانون  ر بللمنظما  وحده قادرا بفضل قائمة عقوباته الر  تي تربط املتضر 
 
اعتباره عالقة ال

ذي يتميز بالقوة 
 
ل ال

 
سبة للمتدخ

 
تي توفرها فروع القانون أخرى ، ألن  الاقتصاديةطرفا ضعيفا بالن

 
ردودها مالحماية ال

دع ضعيف ّ         ، من حيث الر 

حواّل الثة أوضاعا جديدة منها تحريّر فيت الاقتصادية أفرزت الت 
 
ذي  ألاسوا  ألالفية الث

 
يال العب الجب يؤد  ائي إلى الت 

ر  
 
ذلك يجب لغير املشروعة، ألاكثر خطورة على املستوى املحلي، إذ تحاول كثيرا من البلدان جذب الاستثمار بشتى الط

ظاأن  فافية ّويلتزم الن 
 

نافسية ّو الحوكمة، ودعمم الاقتصادي بمعايير الش مو املتواّزالت  ، ومنع ّنتشجيع الاستثمار والن 

جاري ّومراّواملمارسات الاحتكارية،  زان املالي والت 
 
ريبي العادلعاة الات ظام الض  ّ.الن 

  ّ
 
شريعات ال

 
ى املشر ع لذلك بالت رف تصد  ساع نطا  الجرائم الخاصة بالص 

 
ر الحياة الاقتصادية في الجزائر وات ي تمع تطو 

م هذه ألافعال  ز ّوتجر  ريبي بعقوبات  واجه املشر ع حاالتّو. لذلك قابة وتكوين املوظفين املؤهليندور الرّ عز  هرب الض  الت 

ريبية املختلفة ظهرت جليا في القوانين  ّ.في الجزائرالض 

اخلية ضرورة وضع قواعد جديدة تتال و  الد  خ في  12 -12فصدر ألامر رقمءم مع معطيات الس  ، 06/15/3112املؤر 

ّ .كفل  باملوظف اجتماعيا قصد القضاء على الفساد املاليتّ لتم  ا، ّواملتعلق باملنافسة
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 دراسة سوسيولوجية :العنف الالكتروني بين التهديدات ألامنية وارتكاب الجرائم إلارهابية

Electronic violence betweensecuritythreats and the commission of terrorist crimes, a 

sociologicalstudy 

 .م.د.سرمد جاسم محمد الخزرجي / العراق / جامعة تكريت/علم الاجتماع اختصاص الانثروبولوجياا

Dr. Sarmad Jassim Muhammad Al-Khazraji / Iraq / TikritUniversity / SociologyMajoring in Anthropology 

 البويرة / الجزائر م.د. لحميدي عادل _ جامعة

Dr.L hmidi Adel _ University of Bouira / Algeria 

 :امللخص

ن ,ذلك لأ ةفئة الشباب املستهدفة من طرف املنظمات إلارهابي علىهدفنا من خالل الدراسة إلى البحث عن طبيعة تأثير العنف الالكتروني 

هور نوع لى ظإ فهذا الاختراق قدأدى ،تراقه كافة جوانب حياتنا اليوميةواخالثورة التكنولوجية ودخول الحاسوب والانترنت إلى مجتمعنا 

  جديد من العنف يسمى العنف الالكتروني املمارس عبر الوسائط الالكترونية ،فمعدل الجرائم الالكترونية قد فاق معدل الجرائم العادية

ر وأل لأللعاب الي  تحمل أفاارا إرهابية وخطيرة انتججتها ممحدماغ الشباب وتعليمهم أدوات الجريمة من خال استحواذ على اخطرهالعل 

 جذبوأ فيها، استقطاب فكريأ فيها و جسماني فقط، بلأجانب اعتداء بدني فيه نه اليوجدألكتروني لجذب الشباب ،فخطورة العنف إلا

 ميف تنتحر ..ميف تصنع قنبلة ..ميف تمحتوياب العاب ومواقع  على سبيل املثال هناك مخططاتهم الشخصية الارهاب معنوي ، لتنفيذ

نف لى الجريمة والقتل والعإن العنف الالكتروني قد يدفع الشباب أتقتل ..فال هذه املحتويات محل نظر ، ومذلك الجانب النفس   يرى 

زعزعت اضحة للعيان فضحت خطورتها وأأضد النفس وايذاء الاخرين .فحينما مست الجريمة هذه املواقع وبدأ العنف بأشااله يتغلغل فيها 

ال أمن.   نمحالة وخلق بلبلة داخل املجتمع إحداث نها أمن شخالقية والاجتماعية الي  والثوابت العقائدية واملقومات لألأالقناعات الفكرية 

 .رهاب والدمار للمجتمعستقطاب الفكري املغطب طغطاء إلاأإلاأو

 الجريمة.، التكنولوجيا ،الشباب ،العنف الالكتروني الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Our goal through the study is to search for the nature of the impact of electronic violence through the youth group targeted 

by terrorist organizations, because of the technological revolution and the entry of computers and the Internet into our society 

and its penetration into all aspects of our daily life, this penetration has led to the emergence of a new type of violence called 

electronic violence practiced through media The rate of electronic crimes has exceeded the rate of ordinary crimes, and the 

most dangerous of them is brainwashing young people and teaching them the tools of crime through games that carry terrorist 

and dangerous ideas that they have used as a hub to attract young people. The danger of electronic violence is that there is 

no aspect of physical or physical aggression only.Rather, it has intellectual polarization, moral attraction, to implement their 

personal plans, for example, there are contents: How to commit suicide.. How to make a bomb.. How to kill.. All of these 

contents are under consideration, as well as the psychological aspect that sees that electronic violence may push young people 

to crime and murder. And violence against oneself and harming others. When crime touched these sites and violence in its 

forms began to permeate them, its danger became clear to the eye, so it shook intellectual convictions, ideological constants, 
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and moral and social foundations that would cause confusion within society and create a state of insecurity. And intellectual 

polarization covered under the guise of terrorism and the destruction of society? 

Keywords: electronic violence, youth, technology, crime. 

قدمة:م  

ريحة لألضعف في أي مجتمٍع وذلك طسبب عدم امتمال نمّوهم الجسماني والنفس  ،   
َّ

الشباب والاطفال هم الش

عاية والِعناية طشاٍل مبيٍر إليصالهم إلى بر لألمان، حيث يصِبحون قادرين  فالطفال واملراهقين الشباب بحاجٍة إلى الِرّ

ل في البداية من طريقة التعامل معه وهو طفل ونشأته منذ على الاعتماد على أنفسهم، مما أّن شخصّية إلانسا
ّ
ن تتشا

 ما نسمع من 
ً
 على لألطفال. مثيرا

ً
صغره، لذلك اعتنى إلاسالم بالطفولة طشاٍل مبيٍر لن اعتماد لألمة ياون مستقبال

س طفولتهم، فانعكأثناء  عانوا منهقصِص املجرمين وأصحاب املشاِكل من أّن البداية كانت طسبب سوء التعامل الذي 

، فظاهرة العنف ضد لألطفال أصبحت من املشاِكل 
ً
ذلك على نفسيتهم وأفاارهم وتصّرفاتهم عندما أصبحوا مبارا

املوضوعة في أولويات الّدول.لقد اهتمت املجتمعات بظاهرِة العنف ِضد لألطفال منذ قديم الزمان، ويدل ذلك على أنها 

 وإنما هي قديمة
ً
 جديدة

ً
ل جع، ولكّنها انتشرت مؤخرا طشاٍل مبيٍر، مما أن الانفتاح الذي أصاب الناس ليست ظاهرة

كل عنٍف يتم إيقاعه بأي شخص لم  .حيثطفاللألأ الذي تعرض له أذىمن مثر من هذه الظاهرة تخرج عن صمتها 

في حق الاطفال اصبح يهدد امنهم وامن مارس عنف ل كوأُيكِمل الثامنة عشر من عمره يدعى بالعنف ضد لألطفال، 

الكترونية  تحت لباس الترفيه واملتعة  العابياون تحت غطاء العنف اسرهم ويهدد مستقبلهم بصفة خاصة وهذا 

هناك غاية خفية وهي تدمير عقول الاطفال البريئة وخلق جيل يسعى للحرب والتدمير وبالتالي فساد الامة واملجتمع 

نفعالي والاجتماعي من حياة الالعاب من مخاطر على مستوى العقلي والاأ هذهتسبب  اذن ماذاوالاسرة طشال خاص ، 

أللجريمة ؟ الاطفال والشباب ف اصبحت هذه الالعاب تدفعومي؟ طفال والشبابالاأ

 وال: مصطلحات البحث:أ

 الالكتروني:العنف _ مفهوم 1

العنف الالكتروني هو كل فعل ضار بالخرين عبر استخدام الوسائل الالكترونية مثل الحواسيب والهاتف النقال 

 بألفاظ القذف ونقل املعلومات، ووسائلالهاتفية،وشباات الاتصال 
ً
الانترنيت )مواقع التواصل الاجتماعي( متمثال

يضا بانه كل سلوك غير أخالقي وغير مسموح به يرتبط أوصفه  الفرد، مما يمكنوتحقير فراد لألأوالسب والشتم بين 

 من هذابوسائط الالكترونية 
ً
نه يمس الحياة أذ إنعد العنف الالكتروني من أخطر أنواع العنف  أنيمكن  وانطالقا

 برائم تهدد الاستقرار لألمن  والاجتماعي مروأجارتااب الاجتماعية والنفسية لألفراد فهذا قد يؤدي بهم الى 
ً
 السرة وارا

ً
نتهاءا

أ.       (25ص ،5102 ،باملجتمع)هناء سعاد

)ابن  وآلاخر على دقة وخفة( ،قال ابن فارس: )الراء والهاء والباء أصالن: أحدهما يدل على خوف الارهاب: _ مفهوم2   

 (110ص: ،0111فارس،
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مجمع اللغة العربية في القاهرة أن إلارهابيين . وقد ذمر 1وإلاخافة( إلازعاج-بالكسر–وجاء في تاج العروس: )إلارهاب    

. ومن خالل ما تقدم يتبين أن معنى إلارهاب 2وصف يطلق على الذين يسلاون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية

 (15ص: ،0191،الزبيدي). في اللغة يدل على إلاخافة والتفزيع والترويع

جتمع ولم يصل امل الاجتهادات،ف إلارهاب واختلفت وتباينت في شأنه أما تعريف إلارهاب اصطالحا فقد تعددت تعاري    

الدولي حيى آلان إلى تعريف جامع مانع متفق عليه لإلرهاب، ويرجع ذلك إلى تنوع أشااله ومظاهره وتعدد أساليبه 

نقنها ت الي  تعتواختالف وجهات النظر الدولية والاتجاهات السياسية حوله، وتباين العقائد ولأليديولوجيا ،وأنماطه

 مشروعا.، الدول تجاهه
ً
 يراه آلاخر عمال

ً
                                                (595بدون تاريخ. ص ،إبراهيم مصطفب وآخرون)   فما يراه البعض إرهابا

: أنواع العنف الالكتروني:
ً
  ثانيا

هناك أنواع مثيرة من العنف الا اننا سوف نرمز على اهم لألنواع الي  يمكن ان تؤدي الى ممارسة هذا النوع من العنف 

  ما:من العنف هتسقيسمها لنوعين الالكتروني ويكمن 

يهدف هذا العنف الى التعدي على حقوق وحريات آلاخرين بإيذائهم عن طريق  :املتعمد واملقصودالعنف اللفظي -1

ويتجلى هذا النوع من العنف في رفع الصوت عند املخاطبة والاهانة والشتم والسب بها  غير املسموحالكالم او الالفاظ 

ال وذلك ر شباات الاتصوالتحقير املتمثل بنعت الشخص بألفاظ غير مقبولة اذ يرتكز العنف اللفظي عند الكالم عب

 .قلق النفس   والاجتماعيمن الجو  من اجل إيذاء وخلق

يختلف هذا النوع من العنف عن العنف اللفظي اذ انه يستخدم فيه الضرب والركل العنف الجسدي)البدني(: -2

أ.والهاتف فهذا النوع من العنف غالبا ما يصاحبه حالة من الغضب والعدوانالكمبيوتر  د لألجهزةبالي

: خصائص العنف إلا
ً
  :لكترونيثالثا

 الى استعمال القوة والضرب باليد بل يحتاج الى وجود حاسوب وهاتف متصل  لعنف الالكترونيا ال يحتاج

أبالنترنيت يستعمل به الشخص الفاظ تمس الطرف املقابل متمثال بالقذف والسب والشتم والترويج له.

 نتيجة لنقص الخبرة لدى لألجهزة لألمنية والقضائية في التعامل مع  معرفة لألشخاص الذين يمارسون العنف

 .مثل هذا النوع من العنف

: اهداف العنف الالكتروني
ً
 :رابعا

أ:يهدف العنف الالكتروني الى تحقيق جملة من لألهداف ويمكننا بيان أبرز تلك لألهداف

  أ.ينترنيت وشباات التواصل الاجتماعالاأ يستعملونأالذين نشر القلق الاجتماعي والنفس   بين الافراد

 تعرض سالمة الاسرة واملجتمع وامنه للخطر والانتقام من الخصوم. 
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 عبر النصب والاحتيال. الدعاية والاعالن وجذب الانتباه واثارة الراي العام وجمع لألموال والاستيالء عليها 

 فرادممارسة العنف ضد لألألى إالانترنيت مما قد يؤدي  عبر شباات الاخالل بالنظام العام. 

  فراد املعرضون للخطرلألأ طعض سمعةوتشويه التشهير 

: املخاطر الاجتماعية للعنف الالكتروني
ً
  خامسا

ثارها على الحياة الاجتماعية لألسرة واملجتمع يستدعي آن فهم املخاطر الاجتماعية للعنف الالكتروني ومعرفة إ     

هم هذه التغيرات ما يتعلق أالوقوف عليها، فهذا ال يتم الا من خالل التغيرات الي  يشهدها العالم اليوم ومن بين 

بية رأوما تحمله من برامج ومواقع وخدمات ثقافية غربية تتناقض مع قيم مجتمعاتنا الع طعالقتها طشبكة الانترنيت 

 لى سلك سلوميات شاذة ومنحرفة كاالنحرافات اللفظية والضرب والسب والتحقيرأإوإلاسالمية والي  قد تؤدي بالفراد 

أالشخص   
ً
هم مخاطر العنف أولعل من  ، وصف بألفاظ غليظة تمس حياته الخاصة والي  ال تلقي قبوال اجتماعيا

نه يعمل على اظهار ظاهرة التفكك الاسرية وهذا ما يعمل على إشاعة القلق أذ إسرية لكتروني تصدع التنشئة لألأإلا

 عدائية تظهر في قسمات الوجهلى ارتااب جرائم و احداث مشاعر إوالتوتر والصراع بين الافراد وبالتالي قد يؤدي بهم 

 ستخدام الفم عن طريقو باأكالتججم باللفاظ والعبوس واحمرار الوجه ومذلك بالنظرات الغاضبة عن طريق العيون 

فعل في فضال عن استخدامها بال ،صدار أصوات الاحتقار والاستناار فيلوح الغاضب بالثأر والتهديد والانتقامإو أالبصق 

لكترونية، وزيادة على ذلك فان تصدع عملية التنشئة الاسرية على مستوى ف عبر الوسائط إلايذاء بالشتم والقذإلاأ

 مهما في ممارسة العنف إلالكتروني وهذا راجع الى القلق وانعدام الدفء وعدم الشعور 
ً
البيت او املدرسة قد تودي دورا

أفعال غير تؤدي به الى قيام ببالمام والاطمئنان النفس   للفرد، فالفرد الذي يعيش في بيئة تتسم بالعدوان وإلاحباط 

العنف الالكتروني الصادر من في أن وال شك .وعلى حياته الاجتماعية.مسبوقة من قبله قد تترك اثارها على الاسرة 

يعد جريمة  لكترونيويتر وغيرها من مواقع التواصل إلافي الفيس بوك او تأكان  خالل الوسائل إلالكترونية الحديثة سواء

داء على سمعة الفرد مما ويعد من الامراض الخطيرة الي  يتعدى شرها الى كل فئات املجتمع فهو يطال ملا فيه من اعت

ي عبر لكترونإلا العنف اعتبرأاعراض الناس وحرماتهم خاصة في ظل التطور الالكتروني الذي يشهده العالم اليوم وقد 

فراد شنع الجرائم لسعة انتشاره بين لألأأبل من  ،وسائل إلالكترونية من قبل املختصين في الحقوق القانونية جريمة

والنيل من ناس بالالرهيب في وسائل الاتصال الحديثة فمرتكبها يتخذ من التقنية سبيال للتشهير التقدم اعتمادا على 

 ومتنفسا لهم مع موت الضمير  ،عراضهمأ
ً
حيث يجد ضعفاء النفوس في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ماانا

 .                              (001ص ،5100الضرر بالفراد واملجتمع)مريم ، فيلحقونأية الدين ابةوغياب الرق

  :ويتطلب مواجهة هذا النوع من العنف جملة إجراءات منها آلاتي

  ة على لألسرأقانونية تساهم في الحد من تلك الظاهرة واثارها الاجتماعية قيام لألجهزة لألمنية بوضع رقابة

 .واملجتمع

 العنف  توعية الشباب بماهية الانترنيت من خالل الخدمات الي  يقدمها لهم وعدم الانجراف الى ممارسة

أ الالكتروني.

  ي.الالكترون على الحلول والعالج العنف من اجل الوقوفئها وتصرفات أبنامساهمة الاسرة في مراقبة سلوك 
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  تعميم مبدأ الديمقراطية من خالل حرية تبادل الرأي والتعبير وإشاعة ثقافة التسامح والحوار وتأمين حق

 .الفرد واملجتمع فضال عن احترام حقوق إلانسان

 إلالكترونية:لعاب دمان ألاسادسا: إ

الادمان على الالعاب الالكترونية عند القارئ الاستغراب والتحفظ فقد يظن البعض أن لألمر من البساطة مشال  يثيرأ 

والسطحية من ان نطلق عليه لفظ الادمان وفى حقيقة لألمر ان تلك الرؤية املبسطة لحالة ادمان الالعاب الالكترونية 

باستهتار او تهاون فحالة الادمان تتمثل في حالة سلومية  من الخطأ بماان ان تاون استراتيجية تعاملنا مع هذا امللف

ونفسية ال يستطيع الشخص فيها الابتعاد عن الش  ء أو السلوك الذى اعتاد دوما على القيام به وتلك الحالة النفسية 

ة شديدة يالسلبية الي  تخلف العديد من لألضرار النفسية والاجتماعية بل وايضا الصحأينتج عنها العديد من آلاثار

       .                                                                                                                            ترونيةالالك ادمان الالعابظاهرة على الخطورة على الفرد واملجتمع وفى حقيقة لألمر هذا التصور ينطبق بال مقوماته 

لكترونية ال يقتصر فقط على مجرد العاب إلالعاب دمان لألإن ألى إن نشير أالبد  هذه الظاهرةن نبدأ في مناقشة أوقبل 

شد خطرا أقد تاون والي   ونالينلعاب لألأدمان لألإلى إيمتد لألمر في مثير من لألحيان  . بلممبيوترمسجلة مسبقا على 

لعاب دمان لألإيضا أويشارمها في الخطورة  و حاسوبألى هاتفك الجوال عموجودة لكترونية لعاب إلادمان لألإمن 

تنفق  تلعاب الفيديو من تالفة مادية ومالية سواء أكاندمان لألإدمان الالعاب الاونالين وأإحالة  الفيديو ملا ينتج عنه في

يحرص ما  لعاب الي  دائمالتلك لأل الاونالين أو تنفق في تحويل مالي خاص بالشركات املنتجةفي نوادي العاب الفيديو و

ي املراهقين عمرية املتمثلة ففوق طاقة الشريحة ال ياونأما غالبامنتجيها على تطويرها لزيادة الانفاق املالي عليها وكل هذا 

 الالعاب الفيديو طعضدمان إلعاب الاونالين وأدمان لألإيدفع  وقد ،عابللألمثر استهالكا وتعامال مع تلك طفال لألولألأ

أ.من تلك لأللعاب املتجددةرغباتهم املنزل لتلبية و أى السرقة من الوالدين إلاملراهقين 

وهذا  الالكترونية،لعاب دمان لألإيديو أخطر أنواع ومظاهر عاب الفدمان لألأإلعاب الاونالين وأان لألدمإلذلك نؤمد أن 

 ونيةالالكتر لأللعاب على والشباب لألطفال دمانإ أن وهيوالدراسة جدير باالنتباه  ظاهرةلى إشارة لى إلاأإكله يقودنا 

 لكترونية عبر وسائل وسيطة طشال دائم يؤثر علىلعاب إلاد الاامل واملستمر على ممارسة لألظاهرة تتمثل في الاعتيا

حالة من التعلق الشديد بتلك الطبيعي للفرد ويجعله في حالة انفصال دائم عن الحياة الطبيعية مخلفا  النشاط

أ(52ص ،5102عائشة،) الالعاب تحتل وجدان الطفل في يقظته ونومه

أ :الالكترونية الالعاب دمانإ سبابأ سابعا:

 :تتمثل أهم اسباب ادمان الالعاب الالكترونية والي  تم رصدها وفق دراسات واحصائيات عملية وواقعية في

   لواقعمترونية والي  يفتقدها في ايشعر بيها الشخص في فضاء الالعاب إلاحالة النشوة وإلاحساس بالقوة الي. 

  لعاب الالكترونية في قتل حالة الفراغ املادي والشخص   الذى قد يعانب منه مثير من الاشخاص نجاح لأل

 . خاصة في فترة املراهقة

  لعاب املرحلى عالم لألإالرغبة الجامحة في الهروب من العالم الواقعي بمشاكله وهمومه. 
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 وح حساس برألى حالة إلاأإضافة إ ،تتقنه شركات انتاج الالعاب الالكترونية يالتجديد والتحفيز الدائم الذ

 .الالكترونيةلعاب الي  تنتاب الشخص عند ممارسته لألالفريق والتواصل 

   هماطفالهم وأبنائفي التواصل إلايجابي والفاعل مع لألسر سباب ادمان الالعاب الالكترونية فشل أهم أومن .

 املعاناة من طعض املشاكل الجسدية كالسمنة  وقد بينت
ً
سميرة الحبيشيأن أسباب لألمراض النفسية مثيرة منها مثال

الزائدة أو النحافة الزائدة، أو طول القامة الزائد أو قصرها، وابتعاد البعض عن الاختالط بالناس والانعزال عن الحياة 

من الفراغ، فعندما يشعر البعض بالفراغ فإنهم يلجأون إلى مثرة التفكير بالمور املحيطة بطريقة الاجتماعية، واملعاناة 

سلبية، ومن هنا تبدأ املعاناة، بحيث يصاب الفرد ببعض لألعراض دون أن يشعر بها ثم تبدأ بالتزايد. مما أن الظروف 

راد، وصعوبة ظروف حياة الشخص منذ الصغر، الاجتماعية السيئة مثل التفكك لألسري والفقر، ترهق أعصاب لألف

حيث تعتبر الطفولة من العوامل لألساسية في تشكيل شخصية الطفل وتأهيلها ملا سيكبر عليه، وبالتالي، عندما تاون 

 (.52ص ،5102،عائشة) النفسية تربيته صعبة وظروفه قاسية فإنه ياون أمثر عرضة لإلصابة بالمراض

أ :لكترونيةإلا لعابألا دمانإ ضرارأ ثامنا: 

يمكن ان نتجاهل اضرار ادمان الالعاب الالكترونية الي  تمثل خطرا حقيقيا على الشباب الذين هم عماد لألمة  الأ

 :وتتمثل اضرار ادمان الالعاب الالكترونية في

  في الرقبة مع ضعف شديد في  آالمأسفل الظهر في آالم ل تأثيرات شديدة الخطورة على الصحة تتمث

 مآالأأضف الى ذلك شاوى دائمة من …..أعضالت املثانة مع مسل شديد في العضالت واحساس دائم باإلمساك املزمن

أ.العين وضعف النظر

   تأخر دراس   وضعف ملحوظ في التحصيل العلم. 

  التوتر الشديد واضطراب في النوم مع ظهور عالمات الامتئاب. 

  أ.لكترونيةلعاب إلافرادها لألأحد أدمان إالاسرة نتيجة تتحملها  التالفة الاقتصادية العالية الي  قد

  ن معظم عنف أمتخصصةدراسات ، وقد أثبتت امتساب الطفل سلوميات سلبية مثل العنف والعدوانية

 (051ص ،5100مريم،) الالكترونيةاملراهقين في الواليات املتحدة سببه الرئيس   ادمان الالعاب 

 زدواجية إلاعالم في نشره ألخبار إلارهابإتاسعا: 

إذا كان من مقاصد إلارهابيين الترويج لعملياتهم من خالل وسائل إلاعالم ليتحقق لهم ممارسة الضغوط على الجهات 

 ين؟ ة أغراض إلارهابيالي  يريدون تهديدها، فكيف يمكن لوسائل إلاعالم القيام بدورها في إلاعالم دون الوقوع في خدم

دار جدل واسع بين إلاعالميين أنفسهم في نشر ما يحصلون عليه من مواد إعالمية تخص العمليات إلارهابية، بين من 

يرى نشرها لبيان وحشيتها وتنفير الناس من أصحابها، وبين من يرى التحفظ على نشرها، وإن كان الكثيرون يميلون إلى 

ل قائما فيما قد يخشاه البعض من تحديد حرية إلاعالم نفسه عدم النشر تغليبا للمصلحة في ذلك، لكن يظل الجد
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رجح عدم نشر الفظائع إلارهابية بين عامة الناس 
ُ
طسبب هذه الاعتبارات الاحترازية، ولو عدنا إلى قيمنا إلاسالمية فإننا ن

أ( 15:ص ،5102أحمد الهادي جاب هللا، ). عمال بالتوجيه إلاسالمي العام في عدم نشر السوء بين الناس

أمنها: نشر املعلومات والصور عن العملية إلارهابية تترتب على مجموعة من املحاذير  أن   

   أخدمة الجهات إلارهابية في التعريف بأعمالها

  أترويع الجمهور وخصوصا الناشئة بنشر الصور الفظيعة

   .الكسر التدريجي للحاجز النفس   في النفور من لألعمال إلارهابية طسبب تكرر عرض مشاهد لألعمال إلارهابية 

 (19ص: ،5102،عبد العزيز بن حميدان)

 :لكترونيةإلا لعابألا دمانإ عالج عاشرا:

أ :لكترونية علينا اتباع الخطوات والتوصيات التاليةلعاب إلالأل دمانإننجح في عالج لاي  

  ن ن نخلصه مأدمن عليها حيى نستطيع أن هناك وقت محدد يقضيه امام العبة الي  أالبد من تعليم الطفل

أ.تأثيرها إلادماني تدريجيا

  البد من تعويض وقت الفراغ الذى سوف يشعر به املدمن بأنشطة حياتية مفيدة كالرياضة أو العالقات

أ.من املدمن في تلك املرحلةالاسرية الودية وهنا البد ان يقترب الاهل مثيرا 

  ال يجب التعنيف او الشدة مع املدمن حيى ال يلجأ لنواع اخرى من الادمان اشد خطرا. 

 صديقا محببا أليه حيى تنجح دائما في  منه ومنراقب طفلك واقترب .أن الوقاية دائما خير من العالج وأخيرا

أ(01-9ص ،5101ميرفت،):الادمانحمايته من كل أنواع 

 خاتمة:

ن جل سأمن  هاومتاطعت تهامن الضرورة معرف ظاهرة خطيرة  الوسائط الالكترونيةلكتروني املمارس عبر العنف إلا

، فظاهرة فرادعلى لألأه من خسائر مادية ومعنوية مبيرة سببت نظرا ملا امنهللحد القوانين والتشريعات والعقوبات الالزمة 

يزات ممصفات به العوملة من  تمتازأمما الرغم العوملة إلالكترونية الي  اصحبت سمة من سمات العصر الحالي وعلى 

شالة لكتروني أصبح يعد من العنف إلاأال إة وارسالها ومذلك اختصار الوقت، منها على سبيل املثال، سرعة نشر املعلوم

 لغياب الحرياتأتهدد 
ً
نه ال بد من وضع آليات تربوية أال إرية والديمقراطية وغياب القانون الفك من مجتمعنا نظرا

فراد، وعلى الرغم من الجهود املبذولة ملؤسسات املجتمع املدني ذه املشالة بين لألأخالقية ودينية للحد من انتشار هأوأ

الجهود تواجه عقبات هذه ن أال إواملؤسسات الاعالمية ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق إلانسان، 

أالقانوني لها. لى مرامز أبحاث تهتم بهذه املشالة وأيضا عدم توفـر الغطاءإسرية ومذلك افتقارها أاجتماعية وأ

 :املراجعقائمة 

 املكتبة إلاسالمية,  ،املعجم الوسيط العربية،مجمع اللغة ، )ب_ت( وآخرونإبراهيم مصطفب  .0
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بيروت: دار  لألولى،الطبعة  الدين،وضع حواشيه إبراهيم شمس  اللغة،معجم مقاييس  ،(0111)ابن فارس .5

  العلمية،الكتب 

بحث مقدم إلى املؤتمر إلاسالمي العالم  ملاافحة  إلاعالم في مواجهة إلارهاب، ،(5102)حمد الهادي جاب هللاأ .2

أإلارهاب الذي تنظمه رابطة العالم إلاسالمي بمكة املكرمة، اململكة العربية السعودية  

 الاويت ،الطبعة الثانية ،قيق علي هالليتح ،العروس من جواهر القاموس ، تاج(0191)الزبيدي .1

ألعاب الالكترونية ايجابياتهاالطفالنا وماهي الاضرار املترتبة عليها لأل(، 5102عائشة العمري ) .2

 الطبعة لعاب الالكترونية والسلوك العدواني،العالقة بين ممارسة لأل (،5100عبد الرزاق بن ابراهيم القاسم) .5

أ.0جزء مام محمد بن سعود،جامعة إلاأ السعودية، ولى،لألأ

ة جامع :الجزائر ولى،الطبعة لألألألطفال، نية على السلوميات لدى لعاب الالكترولأل رأثأ(، 5100مريم قويدر ) .1

أ.0، جزء الجزائر

، بحث مقدم إلى املؤتمر تأثير إلارهاب إلالكتروني وسبل ماافحته ،(5102) معبد العزيز بن حميدان الثمالي .9

 إلاسالمي العالم  ملاافحة إلارهاب الذي تنظمه رابطة العالم إلاسالمي بمكة املكرمة، اململكة العربية السعودية 

 الاردن. بين سلبياتها وايجابياتها تعرف على كل مايتعلق باللعاب الالكترونية. ،(5101ميرفت عوف ) .1
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 إلانساني الدولي القانون  ألحكام وفقا املسلحة املقاومة عن الدولي إلارهاب تمييز جرائم

terrorism  international of crimes the Distinguishing

provisions the with accordance in resistance armed from 

law humanitarian internationa of 

 جامعة إلاسكندرية/ مصر-قوق د/جمعة فرج شرف الدين/ كلية الح 

Alexandria University/ Egypt -Dr. Gomaa Farag Sharaf El Din/ Faculty of Law  

 :امللخص

 سائلو  إلانساني. وتطالعنا الدولي القانون  إطار في املسلحة املقاومة عن الدولي إلارهاب جرائم بتميز التعريف إلى البحثية الورقة تهدف

وتعتبر ..لدوليةا املرافق وسالمة بأمن وتخل وتقتلهم، آلامنين وتروع الرعب تبث التي إلارهابية باألعمال واملقروءة واملرئية ةاملسموع إلاعالم

 ملدنيةا الرهائن وتخريب املنشآت املدنية وأخذ الطائرات املقاومة املسلحة مثل خطف أفراد يرتكبها ألافعال التي - عمد عن- بعض الدول 

تاللضد دولة الاح
 

 عسكرية تدابير اتخاذ من أجل مصلحية سياسية العتبارات دولي إرهاب جريمة تشكل والعنصرية الاستعمارية ألانظمة أو

  فعال تعتبر هل ونتسأل،. الدولي إلارهاب جرائم مكافحة بدعوى  تساندها التي الدول  وضد املقاومة أفراد ضد
ا
 يولكن ف إرهابية؟ أعماال

ا املسلحة اومةاملق أعمال املقابل تعد ا ضد ألانظمة الاستعمارية والعنصرية حقا  املسلحة مةاملقاو  ولذا؛ تعتبر أعمال بالقانون الدولي. مشروعا

ا فيها مشروعة الاحتالل لقوات العسكرية ألاهداف وألافغانية، ضد العراقية  نساني،إلا الدولي والقانون  الجنائي الدولي القانون  ألحكام وفقا

 تالقوا ضد واللبنانية الفلسطينية، املقاومة على الحكم ذات وينطبق. ظروف أي تحت إلارهابية بالجرائم مالهاوصف أع يمكن وال

. دولي رهابإ جريمة بأنها وصفها يمكن الفلسطينية ال املسلحة للمقاومة احدى الدول  ومساندة .إسرائيلي مدني فرد يوجد إلاسرائيلية؛ فال

  تعد وال
ا
  عدوانا

ا
 غيرها. وأ الدولة هذه ضد الدولي الشرعي للدفاع باللجوء والعنصرية الاستعمارية الاحتالل أو ألانظمة دولةل يسمح مسلحا

 .إلانساني الدولي القانون  املسلحة، املقاومة الدولي، إلارهاب ميز، جرائمت الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

internat under resistance armed and crimes terrorism international nbetwee distinction the define to is paper the of aim The

peacef kill and terrorize terror, sow that acts terrorist of us inform media print and visual audio, The law. humanitarian ional

com acts that intentionally consider States Some facilities. onalinternati of safety and security the undermine and people ul

sabotage the and hostages of taking the aircraft, civilian of hijacking the as such resistance, armed the of members by mitted

terror international of crime a constitute regimes, racist and alcoloni or Power occupying the against installations, civilian of 

sup that States against and resistance the of members against measures military take to order in expediency political for ism

act contrast, By terrorism? of acts really they Are errorism.t international of crimes combating of pretext the under them port

a Iraqi the of actions The So; law. international under legitimate are regimes racist and colonial against resistance armed of s

with accordance in legitimate considered are forces pyingoccu the of targets military the against resistance armed Afghan nd

te as described be cannot actions their and law, humanitarian international and law criminal international of provisions the 

Is the against resistance Lebanese and Palestinian the to applies provision same The circumstances. any under crimes rrorist

describ be cannot resistance armed Palestinian the for support State,s' One individual. civilian Israeli no is There ; forces raeli
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 racist and colonial or Power occupying the allows ttha aggression armed an not is It terrorism. international of crime a as ed

others. or State that against defense legal international to resort to regimes 

Keywords: discrimination, crimes of international terrorism, armed resistance, international humanitarian law.                                     

 مقدمـة:

ا وسائل إلاعالم املسموعة واملرئية واملقروءة،  قيام فرد أو مجموعة من ألافراد بأحد ألاعمال إلارهابية التي بتطالعنا يوميا

تبث الرعب وتروع آلامنين وتقتل ألابرياء، وتدمر ألاموال واملمتلكات العامة والخاصة، وتخل بأمن وسالمة املرافق الدولية 

الناس في شتى أنحاء املعمورة. ولم تعد الجرائم إلارهابية قاصرة على دولة معينة، بل أصبحت ظاهرة التي تخدم ماليين 

ا تستخدمه الدول والجماعات وألافراد على حد سواء. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  عاملية، وصار إلارهاب سالحا

إلارهاب في مختلف الكتابات وألاحاديث، وفي  إلارهاب، تزايد استخدام مصطلحما يسمى بالحرب على م وعقب 1002

 .كثير من الاجتماعات والندوات واملؤتمرات التي تعقد على مدار العام في املؤسسات والهيئات املحلية وإلاقليمية والدولية

تندد اليو 
ُ
اعات جمـ بل ووصفت  الخاصةنظرة  ةكل من وجه-اب والباحثون وزعماء الدول وقادتها باإلرهاب وإلارهابيينك

 ومنظمات بأنها إرهابية. 

 ايراه حين في الدولي، إلارهاب جريمة تشكل أنها على العنف أعمال بعض إلى -عن عمد - تنظر دوال هناك أن ونالحظ،

ا ومقبولة مشروعة غايات لتحقيق للقوة، مشروع استعمال أنها -وبحق  - آلاخر البعض  ءاللجو ذلك، أمثلة ومن. دوليا

 لىع أوطانها لحصول  تسعى والتي الوطني في إطار املقاومة املسلحة، التحرر  حركات ِقبل من نفالع استخدام إلى

 .املصير تقرير وحق الاستقالل

حصول على لل والعنصرية الاستعمارية الوطني ضد ألانظمةحركات التحرر  تقوم بهاأعمال املقاومة املسلحة التي وتعتبر 

امشروعا  ا، حقا املصيرتقرير الاستقالل وحق في 
ا
امة أكدته الجمعية الع فقد سبق وان. من املجتمع الدوليبه  ا ومعترف

التدابير "السابعة والعشرين تحت بند  تهام في دور 2791ديسمبر 21الصادر في  0003رقم بالقرار لألمم املتحدة 

ا بشرية ب"؛ ألن إلارهاب الدولي الرامية إلى منع إلارهاب الدولي ة أو يودي بها أو يهدد الحريات يئر يعرض للخطر أرواحا

حق على -وال تزال -12/ 34لألمم املتحدة في العديد من قراراتها ومنها القرار  الجمعية العامةأكدت  . كماألاساسية

يدت وأ، تقرير املصير والاستقاللحق  الحصول على جميع الشعوب الخاضعة لألنظمة الاستعمارية والعنصرية في

 .والسيما كفاح حركات التحرر الوطني، وأنه ال يعد من جرائم إلارهاب الدوليد الاحتالل ضشرعية كفاحها املسلح 

ا، إلارهاب وفي تطور ملحوظ لإلرهاب من ناحية مرتكبيه، ال يقتصر  على ألافراد أو الجماعات بل أصبح إلارهاب دوليا

تطوره الحديث  بعدإلارهاب الدولي  يعدو ترتكبه دولة أو عدة دول أو منظمة دولية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

ا لالستخدام كبديل للحروب التقليدية؛ ألنه ال يكلف الدولة التكاليف الباهظة للحروب التقليدية م، 2711حلمي، ) صالحا

فما عرف  س لها من الصحة،. والحرب على إلاسالم بدعوى مكافحة إلارهاب، هي حرب ظاملة ال أسا(12) (217صفحة 

ا عاملية أولى وال ثانية، وما كانت محاكم التفتيش التي أنشأها الغرب للمسلمين صناعة إسالمية صنعت ل ب إلاسالم حربا

صنوف إلارهاب ضد املسلمين منذ  كل-يزال وال-الغربعين الغرب وبأيديهم، وتلك بضاعتهم ردت إليهم. ولقد مارس ب
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 . (3)  (171-140م، الصفحات 1022)شرف الدين،  هذا خير شاهد علىعهود طويلة، والتاريخ 

 مشكلة الدراسة:

إلانساني العديد من  الدولي القانون  ألحكام وفقا املسلحة املقاومة عن الدولي إلارهاب موضوع تمييز جرائم يثير

 : ومنهاالدولي الوطني و ستويين لدراسة على املعند البحث وا تإلاشكاليا

. ملعنىا في منها القريبة ألاخرى  واملصطلحات املفاهيم من عدد مع الدولي إلارهاب وجريمة إلارهاب مفهوم يتداخل- 2

 تجنيد وجريمة العدوان، وجريمة املسلحة، املقاومة وأعمال املنظمة، والجريمة السياسية، والجريمة كالعنف، ،

ي باملخالفة ألحكام القانون الدول يالجماعية .وتلك جرائم ترتكبها قوات الاحتالل إلاسرائيل إلابادة وجريمة املرتزقة،

  (171-140، الصفحات 1000)عنان،  إلانساني ضد أفراد املقاومة املسلحة لدولة فلسطين والتي نراها يوميا 

 ريةالاستعما ومنها الدول -الدول  من بعض إليها تلجأ قد بل والجماعات ألافراد على رهابيةإلا  ألاعمال تقتصر ال-ـ1

 عيةشر  غير أعمالها أن بدعوى  الشعبية املقاومة حركات على فيما تسمية بالجرب على إلارهاب للقضاء- والعنصرية

 تفا من الا بالرغم معينة. وهذا لدولة تقراروالاس الداخلي ألامن لزعزعة تسعى الحركات هذه أن باإلرهابية أو وتصنفها

 لعدوان علف كرد املسلحة املقاومة شرعية على تنص التي الدولية واملواثيق طبقا للقرارات املقاومة شرعية على الدولي

 .ملواجهة كافة أعمال سلطات الاحتالل خارجي

  ادوليا  اضوعا مو  إلارهاب الدوليجرائم التفرقة بين أعمال الكفاح املسلح و تعد -0
ا
م ، بسبب اختالط املفاهياشائك

ا . فاملناضل،  -خطأ-تسمىفالسياسية والقانونية،  ا دوليا أعمال املقاومة في فلسطين والعرا ، ضد إسرائيل وأمريكا إرهابا

 آلاخر.هو إرهابي بنظر البعض، ومقاتل من أجل الحرية والاستقالل في نظر البعض 

بدعوى مكافحة جرائم أو ضد املقاومة املسلحة ابير عسكرية ضد دول أخرى قيام بعض الدول باتخاذ تد- 3

ا إل إلارهاب الدولي، دى ونتساءل عن م. إلضفاء صفة املشروعية الدولية عليهاالدولي نظرية الدفاع الشرعي ى استنادا

  مشروعية ذلك؟

 :الدراسـة أهمية

ام وألامن الدوليينجريمة إلارهاب الدولي أحد أخطر مصادر التهديد للسلتشكل  بعض الدول سعي  . فنالحظ حاليا

 الفوض ى وعدم الاستقرار في دولة ما.حداث ؛ إل التنظيمات إلارهابيةو تشجيع أالرتكاب جرائم إلارهاب الدولي أو دعم 

ف دوتهدف الدراسة لبيان أوجة التفرقة بين املقاومة املسلحة وجريمة إلارهاب سواء أكانت وطنية او دولية. كما ته

الدراسة لدحض فرية وصف ما يقوم بة افراد املقاومة الشعبية املسلحة من أعمال ضد قوات الاحتالل أو ألانظمة 

ر تبيح لهذة ألانظمة اتخاذ تدابي ىالعنصرية؛ من اجل الحصول على حقها في تقرير املصير باألنشطة الارهابية، الت

  خرى.من الدول ألا عسكرية ضد أفراد املقاومة املسلحة أو من يساندهم 

 البحث: منهجية

 التمييز وجهأ وذلك لبيان . آلاراء من واملنطقي بالالزم والخروج املقـارن  التحليلي الوصفي املنهج البحث هذا في اتبعنا 
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 ائي .الجن الدولي والقانون  إلانساني الدولي القانون  قواعد منظور  وفق املسلحة واملقاومة الدولي إلارهاب جرائم بين

 :الدراسـة هدافأ

 انيإلانس الدولي طار القانون إفي التميز بين إلارهاب الدولي واملقاومة املسلحة تهدف الدراسة إلى محاولة جادة نحو 

 ال  بمافي حدود ما يخدم املوضوع و وآلاراء الفقهية الدولية  الصكوك من خالل الرجوع إلى، القانون الدولي الجنائيو 

وإلانساني. وتقتصر دراسة جرائم إلارهاب الدولي على الجوانب املوضوعية دون الجنائي يخرجه عن الطابع القانوني 

  إلاجرائية. 

 مصطلحات الدراسـة:

ات فمن فروع القانون الدولي العام، يحكم تصر  افرعا  الجنائي الدولي القانون يعد  القانون الدولي الجنائي:-1

العام والقانون  املسئولين عن خر  مبادئ القانون الدولي الحكومات عن طريق فرض جزاءات جنائية علىو الدول 

يتضمن القانون الدولي الجنائي وصفين يتحدد على أساسهما مضمونه، فهو و جرائم دولية.  الدولي إلانساني الرتكابهم

ا، لذلك كانت صفته الدولية سابقة على طبيعته الجنائية ، ثم هو قانون جنائي ثانيا
ا
م، 1001، )الشاذلي قانون دولي أوال

وتعني صفته الدولية أنه يتحدد عن طريق ماهية القانون الدولي العام، ويكفي بعد ذلك التقرير بأنه ،  ( 21صفحة 

تعريف  ناويمكن ، ETS; PLAWSKI(S), 1972, p. 10 ets) (GLASSER(S), 1959, p. 7 قانون دولي عام جنائي

القانون الدولي العام والقانون الجنائي، يتضمن مجموعة من القواعد بين  القانون الدولي الجنائي، بأنه فرع مشترك

لجرائم االتي تحكم سلوك الدول واملنظمات الدولية، بفرض جزاءات جنائية على مرتكبي الدولية  القانونية الجنائية

 الدولية. 

 هي: ت التعريف ثالثة أن مقومامما سبق  ويظهر

 يتصدى القانون الدولي الجنائي للجرائم الدولية.  -2

 يقرر القانون الدولي الجنائي عقوبات ملرتكبي الجرائم الدولية.  -1

 املنظمات الدولية.  عامة ومجردة صادرة عن الدول أو دولية  يتضمن القانون الدولي الجنائي قواعد قانونية -0

قاومة ضد أفراد امل والعنصرية الاستعمارية التي ترتكبها ألانظمة، أن التصدي للجرائم الدولية مماسبق نالحظو 

)ومنها جريمة إلارهاب الدولي( يعد الغاية  ملنع وقوعها أو محاولة ذلك ومعاقبة مرتكبيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

حماية مصالح الجماعة الدولية الجديرة بالحماية الجنائية من . كما يهدف إلى الجنائي إليها التي يسعى القانون الدولي

أفراد  والعنصرية ضد التي قد ترتكبها الدول الاستعمارية ومنها جريمة إلارهاب الدوليالدولية  لجرائملآلاثار الخطيرة 

ا بعد يوم، نطاقوالتي يتسع املقاومة    .(GLASSER(S), La culpabilité en Droit International Pénal 1960,, p. 467 ets)ها يوما

فراد التي ترتكب ضد أ ومنها جريمة إلارهاب الدولي -والجرائم الدولية كمفترض أساس ي لقيام القانون الدولي الجنائي 

الجنائية  هموتقوم مسئوليتبناء علي طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها،  يرتكبها ألافراد باسم الدولة ولحسابها - املقاومة

ا عنها؛ وتتأثر العالقات بين الدول بهذه الجرائمالدولية  لذلك، قيل بأن و . (10م، صفحة ص 1001)الشاذلي،  دائما
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د املقررة للعقاب على الجرائم التي تنتهك أحكام القانون الدولي العام، القانون الدولي الجنائي يتضمن مجموع القواع

 .ممثليها الرسميين  وأوالتي تنسب إلى الدول أو قادتها 

 لعاما الدولي القانون  فرع من فروع هو إلانساني الدولي القانون القانون الدولي إلانساني وألاعمال إلارهابية:  -2

ه ومن ثم يعرف املسلحة في اطار الشعور بالحق في إلانسانية. والنزاعات الحروب قاتأو  في إلانسان حماية إلى يهدف

الدكتور الغنيمي بانة: مجموعة القواعد الدولية التي تتضمن حرية شخص ألانسان ورفاهيته كما يتضمن القواعد 

ا  لح وحصر أهواله في نطإلانسانية في قانون الحرب وهي القواعد التي تستهدف التخفيف من بربرية العدوان املس

  .(222 -27م، الصفحات ،ص 2710)الغنيمي،  ما أمكن ةالضرور 

 ويتولى. املسلحة النزاعات آثار من الحد تستهدف القواعد من مجموعة من إلانساني الدولي وبذلك يتكون القانون 

 وهو العدائية، ألاعمال في املشاركة عن يكفون  الذين أو يشتركون  ال الذين حماية ألاشخاص سانيإلان الدولي القانون 

 النزاعات قانون “ أو ”الحرب قانون “ إلانساني الدولي القانون  على ولذا؛ يطلق .الحرب وأساليب وسائل بذلك يقيد

 .”املسلحة

لسلم. ا زمنترتكب  عندماأثناء النزاعات املسلحة  لتي تقعارهابية إلا يحظر القانون الدولي إلانساني، معظم ألاعمال و 

ويطبق القانون الدولي إلانساني على القوات املسلحة النظامية وعلى الجماعات املسلحة غير التابعة للدول على حد 

سنرى  ي كماوالقانون الدولي الجنائ سواء. ويمكن أن تخضع ألاعمال إلارهابية في حاالت أخرى للقانون الجنائي الوطني

 وأ املتعمدة والهجمات دروع بشرية أو خطف رهائنك املدنييناستخدام  إلانساني الدولي القانون  الحقا. كمايحظر

طراف ألا إلانساني على القانون الدولي  يفرضكما  .املدنية املرافق املدنيين أو ضد العشوائية والهجمات املباشرة،

 الذعر بين ارتكاب أعماعدم املشاركة في نزاع مسلح 
ّ

ل إرهابية ضد املدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الخصم أو بث

ا السكان املدنيين وذلك أثناء العمليات العدائية  . كما سنرى الحقا

ويكمل  عام،ال الدوليإلانساني فرع من فروع القانون  الدوليالقانون و الجنائي  الدوليالقانون ان كال من  يتبين مما سبق

النزاعات  منز  وتوفير الحماية القانونية الجنائية لإلنسان والسلم ألامن هما بالحفاظ علىهدففي تحقيق  كل منهما ألاخر 

 قانون لل املوضوعية إلانساني أحد مصادر القواعد الدولي القانون  ويظهر هذا التكامل جليا في اعتبار قواعد .املسلحة

إلانسان. كما  لحقو   الجسيمة والانتهاكات الحرب رائمج على تقتصر القانون  هذا قواعد أن حيث الجنائي الدولي

ية عن الدول الجنائية املحكمة أمام التقاض ي بإجراءات املتعلقة إلاجرائية النصوص الجنائي الدولي يتضمن القانون 

 إلانساني. الدولي القانون  ملبادئ الجسيم الانتهاك املترتبة على الجرائم

 خطة البحث:

على -يجازبإ- ةإطاللرهاب الدولي وتميزه عن املقاومة املسلحة في إطار القانون الدولي إلانساني لتحديد مفهوم إلا  يلزم

اللغوي، والاصطالحي في اللغتين العربية وألاجنبية، وكذلك مفهومه الاصطالحي في الفقه العربي مفهوم إلارهاب تطور 

 تفردهاو  لتحديد جريمة إلارهاب الدولي. كما يلزم ليةبعض املنظمات الدو  لدىإلارهاب الدولي جريمة فهوم وموألاجنبي. 

  .مبحثينأن نوضح الفر  بينها وبين أعمال املقاومة أو الكفاح املسلح من خالل  يجبعن أعمال املقاومة املسلحة، 
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لدولي؛ ا رهابوالقانوني لجرائم إلا املدلول اللغوي والاصطالحي بايجاز وفي حدود مايخدم البحث  املبحث ألاول يتناول 

جرائم إلارهاب الدوليها عن تمييز و ماهية املقاومة املسلحة املبحث الثاني:  بينما سنتناول في
 

 املسلحة مةاملقاو  ووسائل

 الاستنتاجات همأ تتضمن بخالصه دراستنا نختتمالدولي، ثم  إلارهاب ووتفردها عما قد يوصمها بفرية جرائم

 والتوصيات.

 املــــبـــحـــث ألاول 

 ول اللغوي والاصطالحي لإلرهاباملدل

ا للتوصل إلى تعريفه  قد يفيد التعرض للتعريف اللغوي لإلرهاب في الوصول إلى نتائج تعبر عن مضمونه الواقعي، تمهيدا

ية الوطني والدولي من الناحية الفقه يينمن الناحية القانونية، كجريمة وكمصطلح قانوني شابه الغموض على املستو 

 .(92-33م، الصفحات ص 1022)شرف الدين،  والتشريعية

 املطلب ألاول 

 التعريف اللغوي لإلرهاب

العربية القديمة من كلمة: إرهاب، وإرهابي، اللغة معاجم معظم تخلو  العربية:اللغة معاجم بعض تعريف إلارهاب في 

الذعر والرعب والخوف، وبابه  كلمة ثالثية الوزن تحمل معنى: ي، وه«َرِهَب »ملجرد اوالحكم إلارهابي، وإن أوردت الفعل 

وتشتق كلمة "إرهاب" من مستحدثة في اللغة العربية أقرها املجمع اللغوي.  ر بمفهومها املعاص وكلمة إرهاب«. طرب»

عه، وهو املعنى نفسه ال فه وفزَّ .  )ذي يدل عليه الفعل املضعف )َرّهَب الفعل املزيد )أرهب(؛ ويقال أرهب فالنا: أي خوَّ

 »و. «أرهب»هي مصدر الفعل « إرهاب»وكلمة . ، بمعنى خاف وبابه طرب«َب ِه رَ »وفي مختار الصحاح: كلمة 
َ
« هبَ َه ر  أ

 اس  »و
َ
 « وتُم َح وت خير من رَ بُ َه رَ »ويقال: ، وب(ُه ر  وت( بفتح الهاء أي )مَ بُ َه بمعنى أخافه. ورجل )رَ « هبَ ره  ت

ُ
 ر  ب خيَه ر  أي ألن ت

 
ُ
  (158م، صفحة 2891هـ ـ 2041)الرازي،  مَح ر  من أن ت

وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف وإلارهاب، لتحقيق أهدافهم » اإلرهاب:، يقصد بوفي املعجم الوجيز

قصور في . ويالحظ (178م، صفحة 2880، ه2025)مجمع اللغة،  وهذا هو تعريف مجمع اللغة العربية، «السياسية

ماعية أو حتى دينية أو عقائدية. والقاسم تجا؛ ألن أهداف إلارهابيين قد تكون سياسية أو اقتصادية أو السابقالتعريف 

 الرعب. بث هو الخوف وإلازعاج و « َب ِه رَ »املشترك فيما يتعلق بمشتقات كلمة 

 سرد السابق لكلمة إرهاب في بعض املعاجم العربية وألاجنبية نصل إلى النتائج آلاتية:من خالل ال

مشتقة ، كلمة إرهاب. و العربية القديمة من كلمة: إرهاب، وإرهابي، والحكم إلارهابياللغة معاجم معظم تخلو -2

بمعني خاف  «َرِهَب »لفعل املجرد . وكلمة إلارهاب مشتقة من اتعني الخوف والفزع والرعبمن الفعل املزيد "أرهب" و 

 . وفزع. 

بين إلارهاب وتحقيق ألاهداف السياسية، اللغوية والقواميس واملوسوعات املتخصصة تربط معظم املعاجم  -1

 
ا
هاب قد أثبتت أن إلار إلارهابية التطور التاريخي وألاحداث  . ولكنالصبغة السياسية و من أنماط العنف ذ اباعتباره نمط
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 أخرى، اقتصادية، أو اجتماعية، أو حتى عسكرية. إجرامية ف يكون ألهدا

كلمة حديثة في اللغة العربية أقرها مجمع اللغة العربية وشاع استعمالها " بمعناها املعاصر، هي إرهاب"كلمة  -3

-14م، الصفحات 1022)شرف الدين،  رعبأفزع و أو  خافأ بمعنىرهب" أ" املزيد الفعلهي مشتقة من بين الناس، و 

17)  

 املطلب الثاني

 وإلارهاب الدوليالجهود الفقهية لتعريف إلارهاب 

بي. فلم ، سواء في الفقه ألاجنبي أو العر الوطني والدولي يينإلارهاب على املستو جريمة تعددت املحاوالت الفقهية لتعريف 

املشكالت املعقدة في أحد ؛ ألنه يعد من الدولي در ظاهرة إلارهاببكم هائل من التعريفات قإجرامية تحظ ظاهرة 

من  مركبةإجرامية ظاهرة ، م. والظاهرة إلارهابية1002العصر الحالي، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

قوة من عدة جرائم تجتمع على هدف واحد، وتستعمل وسائل ال ، بل تتألفتشتمل على جريمة واحدةعدة جرائم فال 

 واحتجاز الرهائن، وخطف الطائرات لتحقيق أغراضها. ، والعنف كاالغتياالت

 
ا
 في الفقه الغربي:وإلارهاب الدولي تعريف إلارهاب  -أول

ا لكثرة تعريفات إلارهاب ا نظرا ا ودوليا  لظاهرةمختلفة ل خصائص، فيمكن تصنيفها إلى مجموعات تبرز كل منها داخليا

ا -ع هذه التعريفات وجمي. إلاجرامية إلارهابية ا ذ-تقريبا ، يميزه طبيعة سياسية و تنظر إلى إلارهاب على أنه يتضمن عنفا

عن مجرد العنف الجنائي العادي، ثم بعد ذلك تتباين في تركيزها على بعض العناصر، ويمكن أن يضم تعريف إلارهاب 

، )شرف الدين منهاالفقهي لإلرهاب  متعددة للتعريف معاير  أكثر من عنصر يشدد عليه في التعريف. ويمكن رصد

 . (51-07م، الصفحات 1422

تخدمة. خطورة الوسائل املسضابط في تعريفه لإلرهاب إلى بعض الفقه الجنائي طبيعة السلوك إلاجرامي: يستند -2

عنيفة الاستخدام العمدي واملنظم لوسائل :)بأنه  حيث يعرف إلارهاب «لوفاسير»الاتجاه الفقيه الفرنس ي ويمثل هذا 

  .(4)(levasser(G), p. P.68 ETS)( من طبيعتها إثارة الرعب، بقصد تحقيق أهداف معينة

كنتيجة  يولوجيالنتيجة إلاجرامية للسلوك إلاجرامي: يركز بعض الفقهاء في تعريفهم لإلرهاب على الطابع ألايد -1

إيديولوجية أو استراتيجية تبرر إلارهاب الفتاك ) :بأنه " إلارهابA. Turk"إجرامية للسلوك إلارهابي، حيث يعرف تورك 

 ,T.TURK) (أو غير الفتاك، بقصد ردع املعارضة السياسية بزيادة الخوف لديها عن طريق ضرب أهداف عشوائية

كل عنف يرتكب ضد ألاشخاص، أو ألاموال، أو املؤسسات، ويكون له طبيعة : )بأنه" إلارهاب  بولوك "ويعرف .(5) (1982

سياسية، ويستهدف الحصول على استقالل إقليم من ألاقاليم، أو قلب نظام الحكم، أو التعبير عن اعتراض على بعض 

 . Daulac (B), (6)) (1989 مظاهر سياسة الدولة(

إلى أن ما يميز العمل إلارهابي، هو استهدافه للمدنيين ألابرياء. فقهي املستهدف من العمل إلارهابي: يذهب اتجاه  -3

 غير مشروع وغير 
ا
وتعد هذه الصفة هي املميزة في تحديد كل من إلارهابي والعمل إلارهابي، وهي التي تجعل إلارهاب عمال

الاستخدام املتعمد للعنف ضد املدنيين غير املقاتلين لتحقيق أهداف ) :بأنه إلارهاب ويتكر"و أخالقي. فيعرف "ديفيد 
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 . (7) (Daivd J, 2004) (سياسية

؛ ألن في ذلك إدانة صريحة لدولهم التي ياملحلي أو الدول ومن الطبيعي أال يتناول مفكرو الغرب إلارهاب الرسمي -3

 إلارهاب بشتى أنواعه، وبأبشع صوره ضد الدول الصغيرة والفقيرة في ظل ما يسمى بالعوملة. تمارس 

ا  :(8)(54، 08م، صفحة 1422)شرف الدين،  إلارهاب الدولي في الفقه العربيإلارهاب وتعريف  -ثانيا

و معيار محدد أفي تعريف إلارهاب، فلم يتفق الفقه العربي على تعريف موحد يأخذ الفقه العربي باملذهب التوفيقي 

ا.  ا وإلارهاب الدولي خصوصا  .  وهذا ما نالحظه من التعريفات آلاتيةلفكرة إلارهاب عموما

تلكات مكل اعتداء على ألارواح وألاموال وامل»: إلارهاب كجريمة دولية بأنه« عبد العزيز سرحان» يعرف ألاستاذ الدكتور -2

العامة أو الخاصة، باملخالفة ألحكام القانون الدولي بمصادره املختلفة بما في ذلك املبادئ العامة للقانون باملعنى الذي 

يعد بذلك يمكن النظر إلى إلارهاب على أساس أنه و «. ( من النظام ألاساس ي ملحكمة العدل الدولية39تحدده املادة )

  (270، 273م، صفحة 2873)سرحان،  قانون الدوليجريمة دولية، أساسها مخالفة ال

الاستخدام غير املشروع للعنف أو التهديد به، »: إلارهاب الدولي بأنه« حلميأحمد نبيل » ألاستاذ الدكتور  عرف-1

ا بشرية أو يهدد بواسطة فرد أو جماعة أو دولة، ضد فرد أو مجموعة أو دولة، ينتج  عنه رعب يعرض للخطر أرواحا

أنه  ويضيف. «حريات أساسية، ويكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو الدولة، لكي تغيير سلوكها تجاه موضوع ما

 
ا
ا، وإن كان قد أصبح وفق التطور الحديث الستخدام العنف بديال ا يكون الهدف من استخدام إلارهاب سياسيا أحيانا

 . (9) (19، 17م، صفحة 2899)حلمي،  صورتها التقليديةللحروب في 

ر كافة أفعال التخريب والتدمي»: إلى أنه يقصد باإلرهاب الدولي «حسنين إبراهيم عبيد» يشير ألاستاذ الدكتور -3

على ألاشخاص، ومن ثم فهو يشيع الاضطراب في املجتمع  التي تقع على املرافق العامة، وكذلك القتل الجماعي الذي يقع

بل دولة ضد دولة أخرى، أي إن الجاني يقدم على الجريمة باسم الدولة الدولي، إذا نفذت بناء على خطة مرسومة من قِ 

  (112-113م، الصفحات 2888)عبيد،  «ولحسابها

أن إلارهاب الدولي ال يختلف عن إلارهاب الداخلي من حيث  «عبد العزيز مخيمر» دكتور يالحظ ألاستاذ ال -0

استخدام وسائل عنيفة، لخلق حالة من الرعب والفزع لدى شخص معين، أو »طبيعته الذاتية، فكالهما عبارة عن: 

)مخيمر،  «أو مؤجلةمجموعة معينة من ألاشخاص، أو حتى لدى املجتمع بأسره، بغية تحقيق أهداف معينة حالة 

 . (10) (57م، صفحة 2892

 املطلب الثالث

 :االدولي ومواجهته لجريمة إلارهاباملفهوم القانوني 

لي الدو املدلول اللغوي والفقهي لإلرهاب، رأينا الستكمال التعرف على حقيقة إلارهاب -بايجاز-بعد أن استعرضنا 

ت املنظما نالصادرة عفي التشريعات الدولية جريمة إلارهاب الدولي مدلول -بإيجاز شديد -ستعرض القانونية، أن ن

ن م قليمية، باعتبارها أحد مصادر القانون الدولي الجنائي وهي املرجع في بيان الحقو  والواجبات الدوليةإلاوالعاملية 

 . خالل الفروع التالية
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 الفرع ألاول 

 املنظمات الدوليةبعض في  االدولي ومواجهته يمة إلارهابلجر املفهوم التشريعي  

 
ا
  (17-10م، الصفحات 1022)شرف الدين،  املنظمات العاملية في اإلارهاب الدولي ومواجهتهجريمة مفهوم -أول

 عصبة ألامم:عهد إلارهاب الدولي في إلارهاب وجريمة تعريف -1

إلى عقد مؤتمر دولي إلبرام اتفاقية دولية ملكافحة إلارهاب -بناء على طلب من الحكومة الفرنسية - ألاممدعت عصبة 

بل جمعية م من قِ 2703أكتوبر سنة  7الدولي على أثر اغتيال ملك يوغوسالفيا ووزير خارجية فرنسا في مرسيليا يوم 

 تينم تم إقرار مشروع الاتفاقي9270نوفمبر سنة  24كرواتية متطرفة تطالب باستقالل بلدها عن يوغوسالفيا. وفي 

. تناولت الاتفاقية ألاولى تجريم وعقاب إلارهاب، بينما تناولت الاتفاقية الثانية املقدم من اللجنة املشكلة لهذا الغرض

 . (11)  (pella(v), 1938) (200م، صفحة 1001)الشاذلي،  إقامة محكمة جنائية دولية لهذا الغرض

أول محاولة دولية لتقنين جريمة إلارهاب الدولي على  م2709ملكافحة إلارهاب الدولي سنة  وتعد اتفاقية جنيف

  -لإلرهاب:وقد وضعت اتفاقية جنيف تعريفين  . املستوى، الدولي

ا إلا جريمة عرفت املادة ألاولى  :معياري  :ألاول  ا رهاب الدولي تعريفا ا، فيقصد باإلرهابمعياريا امية ألاعمال إلاجر »: وصفيا

املوجهة ضد دولة، ويكون هدفها أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة، أو جماعات من الناس أو لدى 

 «. الجمهور 

 لألعمال إلارهابية -غير حصري -ولي في صورة تعداد تناولت املادة الثانية تعريف جريمة إلارهاب الد :تعدادي :الثاني      

  (22، 25م، صفحة 2892)مخيمر، 

ا عن إصرار املجتمع الدولي على مكافحة جرائم ، م2709وتعد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال إلارهاب الدولي لعام  تعبيرا

املرجع الذي تستلهم منه الاتفاقيات التي تعالج مشكلة جرائم تعد كما ، طوة جادة على الطريقإلارهاب الدولي، وأول خ

إلارهاب الدولي فيما بعد. ويؤخذ على الاتفاقية، أنها لم تعالج سوى شكل وحيد من إلارهاب، وهو إلارهاب الثوري 

، ولم يصد  عليها سوى النفاذفاقية حيز لذلك، لم تدخل الاتو والاعتداءات املوجهة ضد ممثلي السلطة في الدولة. 

 م. 2732دولة واحدة هي الهند في ألاول من يناير 

ا: تعريف   ألامم املتحدة:منظمة إلارهاب الدولي في إلارهاب وجريمة ثانيا

 على جدول أعمال 
ا
منذ صدور الجمعية العامة  سابقه. وتحرص ألامم املتحدة منذ عقودمنظمة لقد كان إلارهاب مدرجا

م على التركيز بإدانة جميع أعمال إلارهاب؛ وتشريع النضال من أجل تقرير املصير. 2740لعام  2123 لقرار رقما

م إصدار إعالن عالمي من أجل مكافحة 2773وتضاعفت جهود الجمعية العامة في هذا الاتجاه حتى استطاعت في عام 

  (12)، بال تاريخ(strategy-terrorism-counter-global-tps://www.un.org/counterterrorism/unht) .إلارهاب الدولي

ا لتزايد الهجمات إلارهابية على الصعيد الدولي، أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم و  في  0030نظرا

ا ثالث لجان فرعية، اختصت إحداها بتعريف م، إلنشاء لجنة خاصة باإلرهاب الدولي تفرع عنه2791ديسمبر لسنة 21
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 . (13)   وما بعدها( 21م، صفحة 2770)دبارة،  إلارهاب الدولي

ا، أبرمت اليوأربع سبعةوملدة  م2010م وحتى2740وخالل الفترة من  اعشر ستة جماعة الدولية ن عاما ا قانونيا
ا
 صك

ا على مشروع . (14)، باإلضافة لتسع اتفاقيات إقليميةالدولي إلارهابجرائم ملكافحة  ادوليا  وتتفاوض الدول ألاعضاء حاليا

 ويظهر  .القانوني الدولي ملكافحة جرائم إلارهاب الدوليالنظام لتكملة  -إلارهاب الدوليملكافحة شاملة دولية اتفاقية 

مصطلح إلارهاب للمرة ألاولي في القانون الدولي ضمن نصوص الاتفاقية الدولية ملكافحة الاعتداءات إلارهابية بالقنابل 

 . 2777؛ والاتفاقية الدولية ملكافحة تمويل إلارهاب لسنة 2779لسنة 

عالمي كل النظام القانوني الاملتعلقة بمكافحة جرائم إلارهاب الدولي والتي تش ويالحظ أن الاتفاقيات والبروتوكوالت

ا معيارية هامة في عدد من املجاالت،ملكافحة إلارهاب  تتعلق بأمندولية حيث توجد أربع اتفاقيات  ، قد أرست أسسا

وسالمة الطائرات املدنية، وتطبق اتفاقيات أخرى على الهجمات إلارهابية ضد ألاشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية 

دنية، ضد السفن البحرية املإلارهابية تتعلق اتفاقيات أخرى بالهجمات و . ظفين الدبلوماسيينأو اختطافهم مثل املو 

والهجمات على املنصات في أعالي البحار، وأخذ الرهائن املدنيين، واملتفجرات، وغيرها من الوسائل الخطيرة، وتمويل 

ا من الصكوك الق(15) إلارهاب، وحماية املواد النووية أي ملكافحة جرائم إلارهاب الدولي انونية الدولية . وال يتضمن أيا

ا لإلرهاب الدولي، ولكن ومحدد تعريف قانوني صريح  على تعريفات عملية فيما يتعلق ببعض الجرائم  منها تحتوي تسعا

 . (16)إلارهابية

 في مكافحة إلارهاب من خالل إصدار قرارات كان وال يزال مجلس ألامن : مجلس ألامن
ا
 هيئات فرعية وإنشاء دولية نشطا

 جلسم والذي أدان فيه امل2731ديسمبر21الصادر في 19. فقد جاءت أول إشارة إلى إلارهاب في القرار رقم عديدة

عملية اغتيال "الكونت فولك برنادوت" أول وسيط لألمم املتحدة في فلسطين ومعاونة الفرنس ي الكولونيل "سيرو" بأيدي 

ه مجلس ألامن الدولي إلارهاب الدولي بصورة حاسمة إال في الحادث الذي وقع في اليهود. ومنذ ذلك التاريخ لم يواج

م الذي اشتمل على 11/7/1002في  2090القرار -حينذاك-م. فقد أصدر املجلس22/7/1002في الواليات املتحدة 

 كثير من إلاجراءات الحاسمة ملواجهة أعمال إلارهاب الدولي ومنها:

 لقراروبالتالي كان هذا ا. ل السابع من ميثا  ألامم املتحدةخذه من إجراءات وتدابير إلى الفصاستند املجلس فيما يت-2

ا يزال وال  . املناسبة الدولية العقوبات طائلة تحت وذلك استثناء، بدون  الدول  لكافة ملزما

 ل دول العالم كافة.استحدث لجنة مكافحة إلارهاب كآلية ملراقبة أعمال إلارهاب والسعي إلى قمعها من ِقب-1 

اعتبر إلارهاب جريمة غير مبررة بصرف النظر عن بواعثها ومظاهرها وأشكالها. ويجب على كل الدول اتخاذ كافة -0

 إلاجراءات الوقائية والرادعة في هذا الشأن. 

ا للسالم وألامن الدوليين بقدر ما يشكل جريمة دولية تستهدف املجت -3  بكامله.  مع الدولياعتبر إلارهاب يشكل تهديدا

وهذا التوصيف القانوني لإلرهاب الدولي، ساعد ويساعد مجلس ألامن في معالجة أي موضوع يتعلق به ألنه يستند إلى 

 الفصل السابع من ميثا  ألامم املتحدة. 

سعينات تجرى تصنيفه منذ منتصف الوثائق ألامم املتحدة ملكافحة جرائم إلارهاب الدولي؛ نالحظ أنه قد  ءوباستقرا



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات لدولي:ااملؤتمر 

 

 389 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 للسلم وألامن الدوليين
ا
ل تهديدا

ّ
ألامن  ل مجلسختد تطلبيإلارهاب الدولي  أن. بمعنى، من القرن املاض ي على أنه يشك

من الفصل السابع من ميثا  ألامم املتحدة. وهذا التوصيف يعتبر  07الدولي استجابة للتوصيف الذي أوردته املادة 

 بحد ذاته، وهو بمثابة 
ا
ملكافحة  هاالتفاقات الدولية الشارعفدوله.  افةولي يقع على عاتق املجتمع الدولي بكد التزامملزما

أصبحت ملزمة للدول كافة بموجب قرارات مجلس ألامن املستندة العام لها و عرفته ضمن إلاطار  إلارهاب الدولي جرائم

، م1003لسنة2130ورقم ، م2100لسنة2090 القرارسيما الفصل السابع من ميثا  ألامم املتحدة وال  إلى أحكام

، ألزم كافة الدول بفرض تدابير ملكافحة ألانشطة م1002لسنة2090ويالحظ أن القرارم. 1003لسنة2144و

ا إلى الفصل السابع من امليثا ،  مكافحة ألاعمال إلارهابية بصفة عامة. ولم يتضمن القرار إطار في وإلارهابية، استنادا

 res-www.un.org/arabic/terrorism/sc-) امكما حدث ضد ليبيا والسودان وغيرهالسابق فرض عقوبات على الدول ـ 

) .  (17) . 

 24م، صفحة 1422)شرف الدين،  في بعض املنظمات إلاقليمي اإلارهاب الدولي ومواجهتهجريمة مفهوم ثالثا: 

 : (18) (22، 24م، صفحة 1422)شرف الدين،   ة (22،

إبرام اتفاقيات دولية تلتزم  ألاول:املحور ملحاصرة جرائم إلارهاب الدولي ومواجهتها،  اتخذت الجماعة الدولية محورين

بعض بإقليمي لدول يربطهم  نطا تفاقيات إقليمية داخل عقد ا واملحور الثاني:؛ ألامم املتحدةفي عضاء الدول ألا بها 

رابط معين. فظهرت اتفاقيات ملكافحة جرائم إلارهاب الدولي بين أعضاء منظمة الدول ألامريكية، وكذلك داخل مجلس 

 جامعة الدول العربية، وبين أعضاء منظمة الوحدة ألافريقية، وكذلك بين أعضاء منظمة املؤتمر  إطار أوروبا، وفي 

ا تسع اتفاقيات إقليمية تتعلق بمكافحة جرائم إلارهاب الدولي  -؛ وهي :(19) إلاسالمي. ويوجد حاليا

 م. 2792 لعام إلارهاب لقمع ألامريكية الدول  منظمة اتفاقية -2

 م. 1001 سنة إلارهاب ملكافحة ألامريكية البلدان اتفاقية -1

 م. 2799 سنة إلارهاب لقمع ألاوربية الاتفاقية -0

 .  م2777 لعام إلارهاب ملكافحة العربية الاتفاقية -3

 .  إلارهاب ومكافحة ملنع ألافريقية الوحدة منظمة اتفاقية -1

 م2719 سنة إلارهاب لقمع إلاقليمي للتعاون  آسيا جنوب لرابطة إلاقليمية والاتفاقية -4

 م1001 سنة إلارهاب ملنع أوربا مجلس اتفاقية -9

 م2777 سنة إلارهاب لقمع املستقلة الدول  كومنولث في ألاعضاء لدول ا بين التعاون  معاهدة-1

 م. 2777 سنة إلارهاب ملحاربة إلاسالمي املؤتمر منظمة واتفاقية -7

 :م 1111الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب لعام  -1

، لتعزيز م2777مايو  9، ودخلت حيز النفاذ في م2771فبراير  11في  العربية ملكافحة إلارهاباعتمدت الاتفاقية 

ه في املادة عرففتعرف إلارهاب، تبين الدول العربية ملواجهة الجرائم إلارهابية. وتعد أول اتفاقية إقليمية ما التعاون في
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ا ملشروع إجرامي فردي  :بأنه (2/1)
ا
ا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذ كل فعل من أفعال العنف، أو التهديد به، أيا

هدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو أو جماعي، وي

إلحا  الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو ألامالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو الاستيالء عليها، أو تعريض أحد املوارد 

ا لغرض إرهابي  :مة إلارهابية بأنها الجري (2/0)عرفت املادة و . (20) الوطنية للخطر
ا
أي جريمة أو شروع فيها ترتكب، تنفيذ

؛ خلييعاقب عليها قانونها الداأو على رعاياها أو ممتلكاتهم في أي دولة من الدول املتعاقدة، أو على ممتلكاتها أو مصالحها 

و نشر أو حيازة محررات، أو مطبوعات، أو وكذلك التحريض على الجرائم إلارهابية، أو الترويج لها أو تحبيذها، وطبع أ

ا كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع، أو  ا لتك الجرائم الطالعتسجيالت أيا
ا
ا أو تحبيذ  .الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجا

  .ويعد جريمة إرهابية، تقديم أو جمع ألاموال، أيا كان نوعها، لتمويل الجرائم إلارهابية مع العلم بذلك

/أ( 1)املادة  في . فنصتإلارهابوأعمال الكفاح املسلح ضد الاحتالل  العربية ملكافحة إلارهاب بينالاتفاقية  تمييز و 

ال تعد جريمة، حاالت الكفاح املسلح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح املسلح ضد الاحتالل ألاجنبي  :على ما يلي

ا مل ال يجوز ألي دولة عربية موقعة ، بادئ القانون الدولي. . . . . وبالتاليوالعدوان من أجل التحرير وتقرير املصير، وفقا

ا من تشريعاتها الداخلية امللزمة لها  . (21)على الاتفاقية، أن تعاقب املقاتلين من أجل الحرية؛ ألن الاتفاقية أصبحت جزءا

 :م 1111منظمة املؤتمر إلاسالمي ملكافحة إلارهاب الدولي سنة معاهدة  -2

ا  :إلارهاب بأنهملعاهدة اعرفت 
ا
ا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذ كل فعل من أفعال العنف، أو التهديد به أيا

ملشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم، بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم 

رر بالبيئة، أو بأحد املرافق أو ألامالك العامة أو الخاصة، أو أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحا  الض

احتاللها أو الاستيالء عليها، أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو املرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السالمة 

 . (22) إلاقليمية، أو الوحدة السياسية، أو سيادة الدولة املستقلة

 ا نطقد أخذت بتعريف إلارهاب الوارد باالتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب، مع التوسع في املعاهدة أن  ،ويالحظ

الحماية املوضوعية، ليشمل التعريف أفعال العنف أو التهديد به، متأثرة في ذلك بموقف املشرع املصري في تعريف 

ا مناملعاهدة وسعت ت( من قانون العقوبات. كما 14إلارهاب في املادة ) ). . . . :العيني للتجريم، فأضافت  النطا  أيضا

التي تعرض املرافق الدولية للخطر أو بتهديد الاستقرار أو السالمة إلاقليمية، أو الوحدة السياسية، أو سيادة الدولة 

 املستقلة(. 

ا لغرض  : الجريمة إلارهابية بأنهااملعاهدة وعرفت 
ا
ي من إرهابي في أأي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذ

الدول ألاطراف، أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها، أو املرافق والرعايا ألاجانب املتواجدين على إقليمها، مما 

كما تعد من الجرائم إلارهابية الجرائم :) الفقرة الرابعة من املادة ألاولى وأوضحتيعاقب عليها قانونها الداخلي. 

 . (23)  عدا ما استثنته منها تشريعات الدول ألاطراف، أو التي لم تصد  عليها. . قيات التالية. املنصوص عليها في الاتفا

 املطلب الرابع

 الدولي بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون وجريمة إلارهاب تعريف جريمة إلارهاب 
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ا كان نوعه-نعتقد أن املفهوم القانوني لإلرهاب عتادة من إلارهاب، وهي بث الرعب ينبغي أن يدور حول الغاية امل -أيا

ونشر الفزع بين السكان، أو إرغام حكومة ما أو منظمة دولية ما على اتخاذ إجراء معين أو الامتناع عن اتخاذه. وإذا 

ا كان نوعها  -تطابق سلوك معين مع النموذج القانوني لجريمة إلارهاب ا بصرف النظر عن  -أيا  إرهابيا
ا
فإنه يشكل عمال

يه أو مرتكبيه. ويجب توسيع املفهوم القانوني للجريمة إلارهابية الوطنية والدولية ليشمل الشروع في هوية مخطط

ا إلى حجمها أو ألاضرار الناجمة عنها  شرف )ارتكاب ألاعمال إلارهابية، وعدم جواز التمييز بين ألاعمال إلارهابية استنادا

 .  (24) (91-91، الصفحات م1022الدين، 

 مقومات تعريف جريمة إلارهاب الدولي:اول:

كل من  طار إالدولي في تحديد بجريمة إلارهاب املتعلقة  الفقهية والتشريعية الف بين التعريفاتتختنحصر نقاط الا 

قانوني  لتوصل لتعريفلويلزم الركن املادي والركن املعنوي وطبيعة الركن الدولي لإلرهاب في التعريفات املختلفة. 

: ركن مادي يعكس ألافعال املادية غير املشروعة واملرتكبة هي لجريمة إلارهاب الدولي، أن يتوافر في الجريمة ثالثة أركان

الركن و ؛ وركن معنوي يوضح النية إلارهابية في الجريمة؛ من الدولة أو املنظمة الدولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 رتكب ألافعال إلارهابية ومحل العدوان بها. الدولي يتعلق بم

 ونعتقد أن مقومات تعريف جريمة إلارهاب الدولي، يلزم أن يتضمن العناصر املوضوعية والشخصية آلاتية :

استخدام القوة أو العنف أو التهديد به، بصورة غير مشروعة من خالل وسائل تتسم وسيلة السلوك إلارهابي:  -2

ر جسيمة مثل ألاسلحة بأنواعها، ولو كانت من أسلحة الدمار الشامل، كاألسلحة الكيماوية أو طبيعتها بإحداث أضرا

 البيولوجية أو النووية. 

ا: وذلك من خالل  ناملصلحة الدولية: يلزم أ -1 ا على مصلحة دولية محمية جنائيا تقع ألافعال املادية عدوانا

الاختطاف واحتجاز الرهائن وتخريب وتدمير املنشآت، والتهديد أساليب إلارهاب، التي تتمثل في التفجير واستعمال 

ا بالعالقات ا لقاعدة الدولية خر  السلمية باملعلومات الكاذبة، واختطاف الطائرات املدنية والاغتياالت؛ لتتضمن مساسا
ا
ق

 تل وألاذى، أوسواء أكانت هذه ألافعال موجهة نحو ألاشخاص، كالق تتحقق جريمة إلارهاب الدوليجنائية دولية. و 

يض تعر  إلخالل باألمن العام الدولي، أو؛ لاملمتلكات كالتخريب والتدمير وإلاحرا ، أو التهديد بإحداث ش يء من ذلك

 للخطر. الدولية املرافق  وامن املجتمع الدولي أو سالمة 

لوجية ذو أيديو  ا ما يكون يلزم أن يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد به، لتحقيق هدف نهائي غالبا  الباعث: -0

  سياسية أو دينية أو عرقية متطرفة

الركن املعنوي: يلزم أن يقصد الجاني من استخدام العنف أو القوة أو التهديد بها، إحداث إلافزاع أو الترويع -3

ع عنه، و الامتناعلى القيام بعمل أدولة أو منظمة دولية  مساس بحياتهم أو حريتهم أو أمنهم، أو يقصد حملللبين الناس 

وبصرف . (25)من والسلم الدوليين واملرافق الدوليةلحفاظ على ألا أو إحداث أضرار بمصالح أخرى للجماعة الدولية كا

والتي تشكل السبب وراء ارتكاب الفاعل لجريمته، فال  -السياسية أو الدينية أو ألايديولوجية لذلك -النظر عن الدوافع 

 وقعت.  يعتد بها مادامت الجريمة قد
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يرتكب فرد أو جماعة ألاعمال إلارهابية باسم  عندما، لجريمة إلارهاب الدولي الركن الدولي: يتحقق الركن الدولي -1

سواء تعلق ألامر بالدولة التي يحملون ؛ ولحساب دولة أو منظمة دولية، أو بتشجيع أو تحريض أو تمويل أو مساعدة منها

 ا عاديين. كانوا موظفين رسميين أو أفرادا جنسيتها أو أية دولة أخرى، وسواء أ

ايوهكذا، نرى أن املعيار املميز للعمل إلارهابي في جريمة إلارهاب الدولي يقوم على عنصر  لركن باإلضافة إلى ا - ن معا

 :هما -الدولي 

ا للجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألاول:العنصر  
ا
 الوسيلة تتسمو . نوع الوسيلة التي ينتهجها الجاني تنفيذ

 . الدولي الجنائي الخروج على أحكام القانون و الوحشية بالعشوائية و 

اـ صورة ألايديولوجية السياسية  ـ الباعث ويتخذ. الباعث الدافع الرتكاب العمل إلارهابي الثاني:العنصر   و أغالبا

 املناهضة للدولة. الدينية 

ا: التعريف املقترح:  ثانيا

 أو مشروع غيركل فعل أو امتناع عن فعل  " :بأنه إلارهاب نعرف، مبدأ الشرعية الجنائيةإطار وبناءا على ما سبق وفي 

، يتضمن استخدام القوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما، وكل تهديد، أو ترويع، أو تخويف، يلجأ إليه الجاني مبرر

ا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي ضد ألافراد أو ألاموال العام
ا
ة أو الخاصة أو مرافق الدولة أو لتعطيل الاستفادة تنفيذ

 أشخاص أو ةمن طائفة أو الجمهور  عامة بين الرعب من ةحال إشاعة؛ يكون غرضه بحكم طبيعته أو سياقه، هو  منها

ام، عإلاخالل بالنظام ال وُيقصد منه؛ حكومة أو منظمة دولية على إلاتيان بأي فعل أو الامتناع عنهالرغام إل أو ، معينين

ا".  سياسية ألغراض أو تعريض سالمة املجتمع الداخلي أو الدولي أو أمنه أو مصالحة للخطر   غالبا

ا إجرامية إرادة عن صادر مبرر أو مشروع غير إنساني سلوك ":بأنها إلارهابية الجريمة ونعرف  اعدوانا ، معتبره قانونا

ا محمية قانونية مصلحة علي  عبالر  من ةحال شاعةسياقه تحقيق غرض إرهابي، إل ، يتضمن بحكم طبيعته أو جنائيا

 رضيف، على القيام بعمل ما أو الامتناع عنهأو منظمة دولية أو طائفة معينة منة أو إلجبار الحكومة  الجمهور  عامة بين

 . "اجنائيا  جزاءا له  القانون 

ا طب أو القوة بصورة غير مشروعة" كل استخدام أو التهديد باستخدام العنف  :بأنها الدولي إلارهاب جريمة ونعرف قا

ا إجرامية إرادة عن صادرألحكام الصكوك الدولية ملكافحة جرائم إلارهاب الدولي  في زمن السلم أو زمن  معتبره قانونا

 نمطائفة معينة  أو السكان املدنيين بين ترويعال من حالة إشاعةالحرب؛ يكون غرضه بحكم طبيعته أو سياقه 

 ةالدول باسم أكثر أو فرد به، يرتكبه القيام عدم أو ما بعمل القيام علي دولية منظمة أو دولة رإلجبا؛ أو  ألاشخاص

مة الدولية العا ألاشخاص الطبيعية أو املعنوية أو ألاموالامن وسالمة ضد ، تشجيعهاأو  هابرضاأو  الدولية املنظمة أو

ير غح ألي شخص آخر لحالة الصراع املس مدني، أو فيب الوفاة أو إلاصابة البدنية الخطيرة لشخص بيس والخاصة، أو 

اا جخطرا يمثل  ألاعمال العدائية؛ أو  مشرك في ينطوي على بما  ةمن سالمة الجمهور أو أي قطاعامن و  على صحة أو  ديا

ا جزاءا  الجنائي الدولي القانون  له ، يقرر انتهاك ملصلحة دولية جديرة بالحماية الجنائية  . "جنائيا

ا: مزا
ا
 :يا التعريف السابق لإلرهاب وللجريمة إلارهابية ولجريمة إلارهاب الدوليثالث
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يتضمن التعريف في جوهرة التمييز بين جريمة إلارهاب الداخلي كعمل إجرامي تقع ضمن إقليم الدولة وتخضع  -2

لي ألحكام فتخضع بالتالقوانينها العقابية؛ وبين جريمة إلارهاب الدولي التي تتجاوز تلك الحدود وبما لها من خصوصية 

 القانون الدولي الجنائي. 

يمكن من خالل التعريف التفرقة بين إلارهاب بما يتضمنه من عنف ضد املدنيين من أجل تحقيق غرض  -1

 سياس ي؛ وبين املقاومة الوطنية من أجل حق تقرير املصير أو الاستقالل. 

 م إرهاب الدولة وليس إرهاب ألافراد فحسب. يتناول التعريف املقترح لجريمة إلارهاب الدولي تجري -0

بتناول التعريف املقترح ما يستجد من تقدم لفنون إلاجرام املحلي والدولي الرتكاب الجريمة إلارهابية أيا كانت  -3

 صورتها ومواكبة التقدم التقني في أعمال إلارهاب الدولي. 

ط ومتعمد من أعمال العنف املادي، أو التهديد به، يعد جريمة إرهاب دولي كل عمل مخط، ومن خالل هذا التعريف

ضد ؛ ارضا منهبتشجيع أو بترتكبه دولة أو منظمة دولية، أو يرتكبه فرد أو جماعة باسم الدولة أو لحسابها أو بدعم أو 

 أو  بغية تحقيق هدف -بما في ذلك ما يرتكب ضد افراد املقاومة املسلحة - طرف آخر قد يكون فرد أو دولة أو جماعة

ا ما تكون سياسية أو مادية  ،ويؤدي الفعل إلارهابي إلى العدوان على مصلحة دولية محمية جنائية. أهداف مباشرة غالبا

أو التخريب أو القتل أو إلحا  ألاذى بالطرف املستهدف أو بمصالحه أو بأطراف أخرى ال عالقة لها بأهداف العمل 

ويستثنى من ذلك، . الذي يطلب منه الاستجابة ألهداف إلارهابيينمن أجل الضغط املعنوي على الطرف ؛ إلارهابي

 التي ال تعتو الكفاح املسلح للشعوب لتحرير ألارض وتقرير املصير العنف املشروعة التي تقع في إطار  أعمال
ا
بر أعماال

 إرهابية. 

 ملبحث الثانيا

 أعمال املقاومة املسلحةعن جريمة إلارهاب الدولي تمييز 

 م :تمهيد وتقسي

 جرائم حكمي الذي الجنائي الدولي القانون  عن كبير بشكل إلانساني يختلف الدولي القانون أن يتبين لنا  مما سبق،

 ألاهداف ضد الحرب زمن ترتكب معينة عنف أعمال حظر عدم هي أساسية قاعدة على يقوم إذ الدولي إلارهاب

  يبقى إرهابي عمل أي أن إال. العسكرية القوات وأفراد العسكرية
ا
  السابق لتعريفه وفقا

ا
  عمال

ا
  محظورا

ا
 إجرامي وعمال

ا
 . ا

الكفاح املسلح أو املقاومة املسلحة، الوسيلة التي تلجأ إليها الشعوب من أجل الحصول على الاستقالل وتقرير ويعد 

لية في عالقات الدو مصيرها، عندما تقع تحت وطأة الاحتالل ألاجنبي . وباإلضافة إلى جواز استعمال القوة املسلحة في ال

ا للضوابط السابقة م، 1022)شرف الدين،  حالتي الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي كرد على جرائم إلارهاب الدولي وفقا

لحة القوة املسفأحكام القانون الدولي املعاصر تجيز للشعوب الخاضعة لالستعمار باستخدام ؛ (26) (209-211الصفحات 

 تقرير املصير .  حقحقها املشروع في الحصول على الاستقالل و  ةرسإطار ممافي مواجهة املستعمر في 

  ادوليا  اموضوعا  إلارهاب الدوليجرائم التفرقة بين أعمال الكفاح املسلح و تعد و 
ا
 ، بسبب اختالط املفاهيماشائك
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م، صفحة 1009)فودة، شرعية املقاومة في ألاراض ي املحتلة، ،  وما بعدها( 17م، صفحة 2711)ابو سخيلة،  السياسية والقانونية

ا . فاملناضل، هو  -خطأ -تسمىف، (27) ما بعدها(و  9 ا دوليا أعمال املقاومة في فلسطين والعرا ، ضد إسرائيل وأمريكا إرهابا

 م2709 لسنة جنيف معاهدة ومنذ. ة والاستقالل في نظر البعض آلاخرإرهابي بنظر البعض، ومقاتل من أجل الحري

  مكافحةب متعلقة شارعه دولية اتفاقية عشرة ثالث إبرام تم تنفيذ،ال حيز تدخل لم والتي إلارهاب وقمع بمنع الخاصة

 نألام مجلس من الصادرة الدولية والقرارات إلاقليمية الاتفاقيات من العديد إلى باإلضافة الدولي، إلارهاب جرائم

 رهابإلا   جرائم كافحةمل الجنائي الدولي القانون  عليه نطلق ما تشكل أن يمكن والتي املتحدة، لألمم العامة والجمعية

 الدولي

بينها وبين أعمال  الفر  أن نوضح  يجبعن أعمال املقاومة املسلحة،  وتفردها ولتحديد جريمة إلارهاب الدولي

 :املطلبين التاليينمن خالل هما  تمييز ومظاهراملقاومة أو الكفاح املسلح 

 : ماهية املقاومة املسلحة وطبيعتها . املطلب ألاول 

 تمييز جرائم إلارهاب الدولي عن أعمال املقاومة املسلحة . مظاهر : انياملطلب الث

 ملطلب ألاول ا

 ماهية املقاومة املسلحة وطبيعتها

 : تعريف املقاومة املسلحة :
ا
  ـأول

تفترض  فاملقاومة. على حق غيره ييقصد باملقاومة، دفع الاعتداء الواقع غير املشروع بالكفاح املسلح في مواجهة معتد

 واملسلحة تعني استخدام السالح في وجه املعتدي. ويعرف جانب من الفقه؛ ملقاومته ومكافحته يذن وجود معتدإ

ا عن ، املقاومة املسلحة بأنها عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات املسلحة النظامية، دفاعا

يه تنظيم يخضع إلشراف وتوجإطار ء أكانت تعمل تلك العناصر في سوا؛ املصالح الوطنية أو القومية، ضد قوى أجنبية

أم كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت هذا النشاط فو  إلاقليم الوطني سلطة قانونية أو واقعية، 

. ويعرفها البعض آلاخر بأنها: قيام شخص بمفرده (28)(02، 40م، صفحة 2877)عامر، أو من قواعد خارج هذا إلاقليم 

أو باالشتراك مع جماعة طواعية بوازع من النفس والوطن، بشن هجمات مسلحة ضد قوات الاحتالل دون أن يكون 

ا إلى القوات املسلحة النظامية   .(29) (53، 51م، صفحة 1447ي ألاراض ي املحتلة،، )فودة، شرعية املقاومة ف منتميا

العالقات الدولية من إحدى  إطار الاستخدام غير املشروع للعنف في  وسبق لنا تعريف جريمة إلارهاب الدولي بأنها:

بقصد إشاعة حالة من الرعب إلجبار دولة أو منظمة دولية على الدول أو املنظمات الدولية أو بدعم وتشجيع منها، 

ا؛ ا لحة ض مصيتعر للإلضرار أو لقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، يقرر له القانون الدولي الجنائي جزاءا جنائيا

الجماعة الدولية للخطر. فالقاسم املشترك بين جريمة إلارهاب الدولي وأعمال املقاومة الشعبية املسلحة، هو استخدام 

 أو بدعم وتشجيع منها. ، و منظمات دوليةبل أفراد أو جماعات أو دول أالعنف من قِ 

ا  ـمشروعية أعمال املقاومة املسلحة:: ثانيا

. . . ] أنه:ب أكد عليه ميثا  ألامم املتحدة في املادة ألاولى والذييعد حق تقرير املصير أحد الحقو  ألاساسية للشعوب، 
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ض ي بالتسوية في الحقو  بين الشعوب، وبأن يكون إنماء العالقات الودية بين ألامم على أساس احترام املبدأ الذي يق

 (30) (001-001م، الصفحات 2710)الغنيمي،  تقرير مصيرها[حق لكل منها 

، ممارسة حقها في تقرير مصيرها ونيل استقاللها ألاجنبي وبناءا عليه، يكون لكل الشعوب التي تقع تحت الاحتالل

ي إذا لم تفلح الطر  السلمية ف -سواء أكانت مسلحة أو غير مسلحة -حتل ألاجنبي بكل الوسائل التي تراها ممكنةعن امل

 . (31) له املواثيق والقرارات الدولية اكفلته تيال حقوقهحصول الشعب على 

ا 
ا
 :ـ الطبيعة القانونية ألعمال الكفاح املسلح وجرائم إلارهاب الدولي: ثالث

ل التعريفات املوجزة السابقة للمقاومة املسلحة، أنها عمل عسكري شعبي، يهدف إلى ممارسة الشعب يتبين من خال

. ضد قوى أجنبية وبدافع وطني، لحقه في الاستقالل، في ظل حرية نابعة من ذاته خالية من أعمال القوة أو التهديد بها

عة خاصة تتميز بأنها: مشروعية، وذات طبيعة ومن ثم تكون أعمال الكفاح املسلح من أجل تقرير املصير ذات طبي

ان ، )سلطعسكرية وشعبية؛ والغاية منها هو مقاومة أجنبي محتل والدافع الوطني وراء العمليات العسكرية املسلحة 

 . (32) (12، 14م، صفحة 2897راتب، و عامر ، 

ى أنه يشترط ملشروعية أعمال املقاومة املسلحة، التزام حركات التحرر الوطني بمراعاة قواعد ، إلويذهب غالبية الفقهاء

د وإذا كان القانون الدولي ق. كفاحها املسلح لكي تتصف أعمالها بصفة املشروعية إطار القانون الدولي إلانساني في 

ا دولية، وأعط ى لهذه الحركات صفة الكيانات املحاربة ذات اعترف لهذه الحركات ببعض الحقو  باعتبار حروبها حروبا

ل كفاحها من خال يبااللتزامات التي يلقيها عليها القانون الدولي إلانسان -في املقابل  -الصفة الدولية؛ فيجب أن تلتزم 

 أجل حق تقرير املصير ومن أهم هذه الالتزامات ما يلي:

جب أال توجه املقاومة أعمالها املسلحة ضد ألاهداف ي أن توجه املقاومة أعمالها ضد ألاهداف العسكرية : -1

-573م، الصفحات 2888)موس ى،  املدنية، أو ألاشخاص املدنيين، أو ضد ألاشخاص املتمتعين بحماية دولية خاصة

 إرهابية (33)  (13-29م، الصفحات 1447)العنزي،  (597
ا
ما تقوم به حركات التحرر الوطني من . وبالتالي، تعد أعماال

. كما (34) (085، 080م، صفحة 2877)عامر،  توجه إلى وسائل النقل العام، أو ضد املدنيين في ألاماكن العامةهجمات 

املقاومة من خطف للطائرات املدنية أو تفجيرها، والاعتداء على ألاشخاص املتمتعين  تعتبر أفعاال إرهابية ما تقوم به

بحماية دولية كرؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماس ي، وألاعمال التي 

ا كان رائم إرهابية ال مبرر لها أيا تستهدف مقار املنظمات الدولية أو املساس باملوظفين الدوليين. فهذه ألافعال، تعد ج

ا كان مرتكبوها، ويجب إدانتها بشكل واضح، ويجب أن تتعاون الدول املعنية في تقديم مرتكبي  الدافع وراء ارتكابها وأيا

تلك ألافعال للمحاكمة الجنائية الدولية العادلة. فاإلرهاب، يتحدد هنا باألنشطة إلاجرامية املرتكبة، بغض النظر عن 

 وعية أو عدم مشروعية القضية، أو الحق الذي ترتكب تلك ألانشطة من أجل اقتضائه. مشر 

ال تعد الاعتداءات التي توجهها رجال املقاومة  ممارسة أعمال املقاومة في إلاقليم الخاضع للسيطرة ألاجنبية: -2

  -تها أو مصالحها في الخارج سفارا دكاالعتداءات التي توجه ض -ضد مصالح دولة الاحتالل خارج إلاقليم املحتل 
ا
أفعاال

 إرهابية، الفتقارها للغرض إلارهابي الذي 
ا
مبررة وال مشروعة من الناحية القانونية . كما ال تعد هذه الاعتداءات أعماال
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يستهدف بث الرعب والخوف بين أفراد املجتمع الدولي، وال يمكن أن تبررها عدالة القضية التي ترتكب هذه ألافعال 

. ولذلك، نعتقد أن الاعتداءات التي تقع من رجال املقاومة (35) (249، 247م، صفحة 2899)حلمي، جل الدفاع عنها من أ

 
ا
ا، بل تعد عمال  إرهابيا

ا
ا خارج إلاقليم املحتل ال تشكل عمال ا عاديا  يخضع ألحكام القانون الجنائي الوطني .  إجراميا

فإن أفعال املقاومة املسلحة التي تقوم بها املقاومة العراقية وألافغانية، ضد ألاهداف العسكرية لقوات  وبناء عليه،

ا ألحكام القانون الدولي الجنائي، وال يمكن وصفها باألفعا  لالاحتالل في العرا  وأفغانستان، تعد مقاومة مشروعة وفقا

إلارهابية تحت أي ظروف. ويطبق ذات ألامر على املقاومة الفلسطينية، واللبنانية ضد القوات إلاسرائيلية، مع مالحظة 

ا. أما ألانشطة إلاجرامية التي توجه ضد املدنيين ألابرياء، أو  أنه ال يوجد فرد مدني إسرائيلي حسب ما سنوضحه الحقا

التي تستهدف اختطاف الصحفيين وقتلهم، أو اختطاف الدبلوماسيين وقتلهم،  دور العبادة، أو وسائل النقل العام، أو 

 ؛أو غيرها من ألافعال التي ال تقرها قواعد القانون الدولي إلانساني، أو الاعتداء على مقار املنظمات الدولية أو موظفيها

 إرهابية؛ لتوافر الغرض إلارهابي فيها. وبالتالي، تعد هذه 
ا
يجب  -ية وطنية أو دول -ألافعال جرائم إرهابيةفإنها تعد أفعاال

  . مالحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى املحاكمة الجنائية الدولية أو الوطنية حسب ظروف ومالبسات ارتكابهم لهذه الجرائم

 املطلب الثاني

 تمييز جرائم إلارهاب الدولي عن أعمال املقاومة املسلحةمظاهر 

 :تمهيد تقسيم

ا . ومشروعيتهااملسلحة مال املقاومة بعد بيان ماهية أع مع جرائم إلارهاب الدولي من خالل استخدام لتشابهها ونظرا

بينهما مع تحديد الطبيعة القانونية للوسائل التي تتبعها املقاومة الاختالف بيان أوجه  ؛ فيجبالقوة أو العنف أو التهديد

 :من خالل الفرعين التاليين يةوالعنصر  الاستعمارية وألانظمةاملسلحة ضد قوات الاحتالل 

 املقاومة املسلحة. وأعمال بين جرائم إلارهاب الدولي أوجه التمييز : الفرع ألاول 

 . ة املسلحة وجرائم إلارهاب الدولي: وسائل املقاومالفرع الثاني

 الفرع ألاول 

 بين جرائم إلارهاب الدولي وأعمال املقاومة املسلحةأوجه التمييز 

: من حيث ا
ا
 ملشروعية:أول

ل من أج والعنصرية الاستعمارية ضد ألانظمةأعمال املقاومة املسلحة التي تلجأ إليها حركات التحرر الوطني تعد 

امشروعا  ا، حقا املصيرفي تقرير  شعوبها الحصول على حق
ا
ا. حيث أكدته الجمعية العامة لألمم املتحدة  ا ومعترف به دوليا

التدابير الرامية إلى منع "م في الدورة السابعة والعشرين تحت بند 2791سمبر دي21الصادر في  0003في قرارها رقم 

ا بشرية بو  "إلارهاب الدولي الجمعية أكدت  . و يئة أو يودي بها أو يهدد الحريات ألاساسيةر الذي يعرض للخطر أرواحا

ع الشعوب الخاضعة لألنظمة حق جميعلى  -وال تزال -34/12عديد من قراراتها كالقرار لألمم املتحدة في ال العامة

حتالل ضد الا وأيدت شرعية كفاحها املسلح ، تقرير املصير والاستقاللحق  الحصول على الاستعمارية والعنصرية في
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 . (36)والسيما كفاح حركات التحرر الوطني، وأنه ال يعد من جرائم إلارهاب الدولي

ا وال تسم باستخدام العنف غير املبرر قانتإلارهاب: فجرائم أما  ستند ألية شرعية، تقوم به عصابات مسلحة أو يونا

ا حسب توافر الرعب وبث الخوفأفراد مسلحون بقصد تحقيق  ا أو عامليا ا داخليا ، يعملون لحسابهم الخاص فيكون إرهابا

ا، حيث ترتكب ألانشطة إلارهابية عنصر الاغتراب من عدمه ابها حسباسم دولة أو منظمة دولية ول. ويكون إلارهاب دوليا

دولة الاحتالل ضد رعايا دولة أو شعب واقع تحت سيطرتها . ويمكن أن ترتكب العنف إلارهابي أو بتشجيع ورضا منها

ية والواليات املتحدة ألامريك -وال تزال  -في فلسطين  إسرائيل ويشكل جريمة إرهاب دولة؛ شأن ما قامت به الاستعمارية

 أثناء احتالل العرا  وأفغانستان. 

ا: من حيث محل الاعتداء:ثان  ـيا

 صريةوالعن الاستعمارية لألنظمة ألاجنبي العسكرية وأفراد الجيش ياملعتدأهداف أعمال املقاومة املسلحة ضد توجه 

ا . ومن ثم نرى، اعتبار املستوطن (41م، صفحة 2711)ابو سخيلة،  سواء أكانوا بزي عسكري أو بدونه، 
ا
حامل السالح هدف

ا، فهو اغتصب ألارض بالقوة  ا مركبا ا لرجال املقاومة؛ ألنه اقترف في حق شعب إلاقليم املستعمر إجراما ا مباحا عسكريا

السالم، ومن املمكن أن ينخرط في صفوف الجيش للقتال ي ألامن و وفي نفس الوقت أهدر حق شعب إلاقليم املحتل ف

ا لحكم املواد ) إلاسرائيلي ن املستوطنيعد النيل مولذا؛ في أية لحظة.  ا، طبقا  مشروعا
ا
( من 11، 12حامل السالح عمال

لم ا م -بحسب ألاصل-العمليات العسكرية ضد املواطنين أو ضد أفراد الشعب  هال توجيلزم أو . ميثا  ألامم املتحدة

 يكونوا على عالقة مع قوات الاحتالل. 

فهو ، إلاجراميةإلجبار خصم معلوم ألهداف العصابات ا؛ ذنب لهال جماعات أو  اأفرادضد وإلارهاب، يعد وسيلة عنف 

ااملمن أعمال العنف غير  ا ، والتيبررة قانونا ا ودوليا محل ألاعمال إلارهابية في جريمة . فتوصم بعدم املشروعية داخليا

في جريمة إلارهاب الدولي رهابي يستوي أن ينال العمل إلا و إلارهاب الدولي، غير محدد وعشوائي وقد ينال من ألابرياء. 

ا عسكرية أو مدنية، فاإلرهاب عمل انتقامي غير مشروع موجه ألهداف غير معلومة وغير محددة. اأهد
ا
 ف

ا: من حيث 
ا
 ـ:وأثارها الغاية الهدف و ثالث

ارية ة الاستعمتهدف أعمال املقاومة املسلحة لحركات التحرر الوطني إلى تحرير ألارض وإلانسان من الاحتالل وألانظم

أجنبي، وتأخذ الطابع العسكري  يإلى معتداملقاومة توجه أعمال . و والعنصرية، وهي أهداف عامة لتحقيق آمال الشعوب

والشعبي، وتحظى بتأييد شعبي ودولي. وبالتالي، ال تثار املسئولية املدنية الدولية بالتعويض عن أضرار املقاومة املسلحة 

 سئولية الجنائية الدولية للمقاومين . املادية، كما ال تثار امل

سواء تعلقت -أما هدف وغاية العمل إلارهابي في جرائم إلارهاب الدولي، قد يكون الانتقام، أو تحقيق أهداف خاصة 

ا كانت صورتها -أو لتحقيق مصالح لجهات أخرى. فاألعمال إلارهابية-باملصالح الذاتية أو الشخصية  باألنانية  تتصف-أيا

 25م، صفحة 2899)ابو سخيلة،  ء تحقيق أهدافها بغية الوصول للسلطة أو زعزعة الاستقرار السياس ي للدولةمن ورا

 . فاألثر النفس ي والسياس ي الذي تحدثه الجريمة إلارهابية في املجتمع هو الهدف منها وليس ضحاياها. فاستهداف(37) (22،

ا في ذاته، ولكن الهدف هو في الجريمة إلارهابية ئح السا
ا
 ليس هدف

ا
التأثير على سياسة الدولة من خالل ضرب قطاع مثال
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ا ترتكب جريمة خطف الطائرات املدنية؛ إلجبار الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه من خالل  السياحة. وأيضا

 . التأثير على قطاع املالحة الجوية

ا. وبالتالي، تثير ألانشطة إلارهابية املسئولية وال تحظى ألا ا وشعبيا ا دوليا نشطة إلارهابية بتأييد شعبي، بل تلقي استنكارا

ا املسئولية الجنائية الدول. الدولية املدنية والتعويض عما تحدثه من أضرار مادية في مواجهة مرتكبيها ية كما تثير أيضا

 . في مواجهة الدولة وألافراد بحسب صورها 

ا، وإنما مقيدال تعد أعمال الكفاح املسلح  نالحظ أن قومما سب* ا مطلقا نية قانو بحدود وضوابط -بحسب ألاصل - ةحقا

 تتمثل فيما يلي:

ارية أو ألانظمة الاستعم املصالح املادية لدولة الاحتالل أو أن توجه أعمال الكفاح املسلح ضد ألاهداف العسكرية -2

 . عدات والجنود النظاميينبما في ذلك امل والعنصرية

 وقوع أعمال الكفاح املسلح داخل ألاراض ي املحتلة.  -1

  والعنصرية الاستعمارية وألانظمة مقاومة الاحتاللإلى تهدف هذه ألاعمال  -0
ا
قرير لنيل حق توتحرير ألارض وصوال

 املصير. 

 عماريةالاست وألانظمة ادية لدول الاحتالليمكن توجه أفعال املقاومة خارج حدود إلاقليم املحتل ضد املصالح امل-3

شخص من ألاشخاص املشمولين بالحماية الدولية أو حرية تعرض حياة  شريطة أال تمس ألابرياء، أووالعنصرية؛ 

ا لالتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.   للخطر وفقا

 العنصرية،و  الاستعمارية ولألنظمة تاللاملسلحة التي تنتمي إلى شعب خاضع لالح مقاومةمساندة دولة ما لل لذلك نرى و  

إرهاب دولي. وال تعد هذه املساندة جريمة بهدف مساعدته على ممارسة حقه في تقرير مصيره، ال يمكن وصفها بأنها 

 يسمح لدولة الاحتالل باللجوء للدفاع الشرعي
ا
 مسلحا

ا
وإنما هي عمل مشروع الدولي ضد هذه الدولة وغيرها؛  عدوانا

واملسمى باإلعالن م 2790الصادر في الرابع والعشرين من أكتوبر  1410ر ما جاء بقرار الجمعية العامة رقم يأتي في إطا

 مليثا  ألامم املتحدة
ا
من حق  ،الخاص بمبادئ القانون الدولي املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول. ووفقا

لحصول على املساعدة والدعم من الدول ألاخرى حتى تتمكن حركات التحرر الوطني والشعوب الخاضعة لالستعمار في ا

 :لنيل الاستقالل وحق تقرير املصير من مقاومة املحتل

 وليد إرهاب جريمة يشكل أن يمكن دولية، كجريمة املسلحة املقاومة أفراد ضد الاحتالل دولة ترتكبه الذي وإلارهاب

 ريمةج اعتبر أثناءها في ارتكب وإن السالم، ضد الجرائم من كان الحرب إلعالن بداية كان فإن السلم، زمن في وقع إذا

. إلانسانية ضد أو البشرية أمن ضد دولية جريمة أو وطنية، إرهاب جريمة يعد الوقتين، هذين غير في وقع إذا أما حرب؛

 الجرائم من تعد وال العادية الجرائم من املسلحة املقاومة أفراد ضد الاحتالل دولة ترتكبها الذي إلارهابية الجرائم وتعتبر

 فيها إلارهابيين تسلم يجوز  وبالتالي السياسية،

 الفرع الثاني

 وسائل املقاومة املسلحة وجرائم إلارهاب الدولي
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ا، فهل تتقيد في ممارستها باستخدام وسائل معينة، أم أنها حق إذا  كانت املقاومة الشعبية املسلحة مشروعة قانونا

اومة املسلحة منذ أقدم العصور، تستخدم في قتالها أساليب ووسائل تختلف عن تلك التي مطلق؟ السيما وأن املق

من أبرز ألاساليب التي انتهجتها الشعوب والزالت في  رب العصاباتـوب حـر أسلـتستعملها الجيوش النظامية. ويعتب

  وما بعدها( 342م، صفحة 2884)دبارة،  مقاومتها لالستعمار والتسلط

حول مدى مشروعية ألاعمال التي تقوم بها حركات التحرر الوطني في مواجهة قوى الاحتالل إذا تضمنت  ويثور التساؤل،

ملقاومة وصف أعمال ا -سطين ولبنان وأفغانستان في العرا  وفل -وسيلة من وسائل إلارهاب، حيث كثر في آلاونة ألاخيرة 

املسلحة ضد الاحتالل ألامريكي وإلاسرائيلي بأنها أعمال إرهابية. والجدير بالذكر، أن القانون الدولي إلانساني املطبق في 

 ليةوب الداخحاالت النزاعات املسلحة، سبق قانون السلم إلى حظر ألاعمال إلارهابية، سواء في الحروب الدولية أو الحر 

  :(14، 28م، صفحة 1441)الزمالي، 

 : الخالف الفقهي حول الطبيعة القانونية لوسائل املقاومة املسلحة :ـ 
ا
 أول

ملسلح املشروع، حها ااملقاومة الشعبية في كفا إليها أفراداختلف الفقه الدولي حول الطبيعة القانونية للوسائل التي تلجأ 

 إلى ثالثة اتجاهات فقهيه مختلفة هي:

يذهب إلى عدم إدراج جميع أنشطة حركات التحرير الوطني، التي تعمل من أجل الحصول على حق تقرير  الاتجاه ألاول:

. وما بعدها( 534م، صفحة 2888)موس ى، املصير تحت وصف ألانشطة إلارهابية، ولو تضمنت اعتداءا على املدنيين 

ويرجع ذلك لشرعية حق املقاومة وانتقائية استخدام مصطلح إلارهاب، فال يمكن استخدامه كذريعة النتهاك حقو  

ا ا بما -بمعناها الواسع -ستخدام أفراد املقاومة للقوة الشعوب إلانسانية والسياسية املشروعة. ومن ثم، يعد مشروعا

في ذلك الوسائل إلارهابية لصد العدوان ولتحرير ألارض من الاحتالل؛ ألن املعتدى عليه قد اضطر للجوء إلى مثل هذه 

تخدام سالوسائل إلارهابية، لرد العدوان غير املشروع الواقع عليه ولتحرير أرضه املغتصبة. وفي هذه الحالة، يصبح ا

ا.   الوسائل إلارهابية مشروع ومباح ملواجهة الطغيان. ثم يخلص هذا الاتجاه إلى أن املقاومة باإلرهاب ليست إرهابا

يذهب إلى أن ألاعمال إلارهابية التي ترتكبها حركات التحرير الوطني أثناء الحرب تظل خاضعة للقانون  الاتجاه الثاني:

. مما يعني، أن (Cassese, 2004, p. 955) (234م، صفحة 1449)سرور،  ات املسلحةالدولي إلانساني الذي يحكم النزاع

 هذه ألاعمال تعتبر جرائم حرب، ويجعلها خاضعة ألحكام كل من القانون الدولي إلانساني والقانون الوطني سواء بسواء. 

بدعوى أنها مجرد وسيلة للوصول إلى غاية مشروعة ، ال يجوز اللجوء إلى استخدام أية وسائل إرهابية بناء عليه:و 

. (213م، صفحة 8428)دبارة،  (539م، صفحة 2888)موس ى، تتمثل في التحرير والاستقالل وممارسة حق تقرير املصير 

يضاف إلى ذلك، أن جميع القرارات الدولية الصادرة عن ألامم املتحدة بخصوص مشروعية الكفاح املسلح الذي 

ال لم تشر ال من قريب و -للتخلص من الاحتالل العسكري والنظم العنصرية والسيطرة الاستعمارية-تمارسه الشعوب

ائل تحقيقها. بل تؤكد هذه القرارات على إدانة إلارهاب واستنكاره ووجوب من بعيد إلى اعتبار أن إلارهاب وسيلة من وس

 مكافحته؛ ألنه يعرض أرواح البشر البريئة للخطر ويهدر كرامتها. 

اتجاه توفيقي بين الاتجاهين السابقين؛ حيث يرى الجمع بين تطبيق القواعد الدولية الخاصة باإلرهاب،  الاتجاه الثالث:
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م، 1449)سرور،  نساني؛ بمعني أن يحمل العمل إلارهابي أثناء النزاعات املسلحة وصفين قانونينوالقانون الدولي إلا

رير . الوصف ألاول: هو إلارهاب وهو ما ال يسري على أعضاء جماعات التح. (Cassese, 2004, p. 954) (232صفحة 

الوطني أثناء الكفاح املسلح. والوصف الثاني: هو إلارهاب كجريمة حرب أو جريمة اعتداء على إلانسانية، وهو ما يسري 

 . على جميع املقاتلين. وقد ظهر هذا الرأي في اتفاقية ألامم املتحدة بخصوص مكافحة تمويل إلارهاب

الثانية على أنه: ال تعد جريمة حاالت الكفاح بمختلف الوسائل، وقد نصت الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب في املادة 

ا للقانون الدولي. وتضمنت  بما في ذلك الكفاح املسلح ضد الاحتالل ألاجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير املصير وفقا

ا يقض ي 2888اتفاقية مكافحة إلارهاب الدولي التي أقرتها منظمة املؤتمر إلاسالمي عام  بأن: نضال الشعوب بما م نصا

ا ملبادئ القانون الدولي،  فيه الكفاح املسلح ضد الاحتالل ألاجنبي والسيطرة ألاجنبية، بهدف التحرر وتقرير املصير طبقا

 الدولي،  يجب أال تعتبر جرائم إرهابية. ونصت اتفاقية منظمة الوحدة ألافريقية ملنع إلارهاب
ا
 على أنه ال تعد أعماال

ا ملبادئ القانون الدولي بما في  إرهابية، حاالت الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر أو تقرير املصير، طبقا

  .ذلك الكفاح املسلح ضد الاستعمار، والاحتالل والعدوان، والسيطرة ألاجنبية

ا: مدى مشروعية ألانشطة إلارهابية ضد ألاهداف العسكرية وألاعيان املدنية:   ثانيا

املقاومة الشعبية املسلحة على حدة، وتحديد مدى  أعمالمن عمل القانونية املجردة، التمييز بين كل  يلزم من الناحية

مشروعيتها. فإذا كانت أساليب إلارهاب التي تمارسها املقاومة الشعبية املسلحة، ال يمكن أن تكون مجرمة على إطالقها 

ن تكون مشروعة على إطالقها من وجهة نظر القانون الدولي. في ظل الظروف الدولية القائمة، فإنها باملقابل ال يمكن أ

ا عن غيره، حيث إن مشروعية أي منها ال تعني بالضرورة  بل أن املنطق القانوني السليم، يفرض تكييف كل عمل بعيدا

عيان مشروعية ألافعال ألاخرى. لذلك، سنبحث مدى مشروعية ألانشطة إلارهابية التي توجه لألهداف العسكرية، أو ألا 

 املدنية من ِقبل رجال املقاومة الشعبية املسلحة. 

 ـ ألانشطة إلارهابية املوجهة ضد ألاهداف العسكرية:ـ1

ألاهداف م 2808لسنة امللحق باتفاقيات جنيف ألاربعة م 2877ألاول لسنة ( من البروتوكول إلاضافي 51/1عرفت املادة )

سواء أكان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أو -ة فعالة في العمل العسكري العسكرية بأنها: تلك ألاهداف التي تسهم مساهم

ويحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة -بغايتها أو باستخدامها

 .عسكرية أكيدة

ا ملشروعية املقاومة املسلحة  ا تعتبر ألاهداف العسكر -عبية املسلحة في ظل النظرية الحديثة للمقاومة الش-ووفقا
ا
ية هدف

ا لرجال املقاومة يتم مهاجمتها ولو بممارسة أساليب إلارهاب التي تختلف عن أساليب القتال العادية. ويرجع ، مشروعا

ة حيث تهدف ممارس، ذلك إلى الاختالل في توازن القوى بين رجال املقاومة واملحتل ألاجنبي الذي تتم املقاومة ضده

نشطة إلارهابية ضد ألاهداف العسكرية إلى إضعاف القوة العسكرية للعدو. يضاف إلى ذلك، أن استخدام أساليب ألا

تعد بمثابة نوع من أنواع إلارهاب. فإذا تمت املقاومة ضد تلك ألاساليب بعمل إرهابي ال ضد املقاومة،  الحرب الحديثة

ا تعد إرهابا؛ ألن املقاومة باإلرهاب ضد إلارهاب ل ا، فهي حرب الضعفاء ضد عدو متفو  عسكريا )عامر، يست إرهابا
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على ألاهداف غير البريئة للعدو التي تساند نشاطه ، ويطبق ذات الحكم. (13م، صفحة 2871، 3)جبيب، السنة  م(2877

ا باملثل على املمارسات إلارهابية  -بصورة غير مشروعة  كاملستوطنات التي أقيمت -العسكري  أو تكون ألاعمال إلارهابية ردا

. ولذلك، نرى مشروعية خطف رجال املقاومة لجنود دولة الاحتالل؛ فال يعد إرهابا خطف الجندي إلاسرائيلي من العدو

 . م من ِقبل منظمة حماس الفلسطينية1445"شاليط" عام 

اب املوجه نحو ألاهداف العسكرية من واقع أن الغاية من الحرب في نهاية ألامر، هي إضعاف وتأتي مشروعية إلاره

ا،  ا. وتحقيق هذه الغاية مرتبط بعدة وسائل يعد أكثرها فاعلية وأشدها تأثيرا ا ومعنويا القدرات العسكرية للعدو ماديا

ا إلى بث الرعب والذعر  في صفوف القوات املحتلة، وإضعاف معنوياتها استعمال ألاساليب إلارهابية التي تهدف أساسا

وروحها القتالية. أو على ألاقل تقليص الفوار  في إلامكانيات العسكرية بين الطرفين املتحاربين، من خالل لجوء حركات 

 أو أسلوب حرب العصابات ومبدأ ]اضرب عدوك واهرب[. ، املقاومة الشعبية املسلحة إلى إتباع ألاساليب إلارهابية

أن أغلب التعريفات الغربية وإلاسرائيلية املقدمة لتعريف جريمة إلارهاب الدولي، تستبعد من  ا يدعو للعجب،وم

فال يعتبر لديهم من قبيل العمليات . ا ألاعمال إلارهابية الصادرة عن العسكريين أثناء سير العمليات الحربيةنطاقه

 التي ترتكبها القوات -وإرهابها ولو في مواجهة أهداف مدنية مهما بلغت حدتها -إلارهابية جميع العمليات العسكرية

املسلحة النظامية التابعة لهذه الدول أثناء سير العمليات الحربية العدائية، بل تعتبرها من ألاعمال الحربية التي تتم 

 إرهابية ألاعمال  تعد -من وجهة نظرهم الخاطئة  - قانون الحرب. وفي املقابل إطار في 
ا
ع الشعبية املسلحة التي تقأفعاال

 في مواجهة تلك القوات النظامية ولو كانت صادرة من رجال املقاومة. 

 ـألانشطة إلارهابية املوجهة ضد ألاعيان املدنية والسكان وألاشخاص املدنيين: -2

م على أن 2808 م امللحق باتفاقيات جنيف ألاربعة لعام2877( من البروتوكول إلاضافي ألاول لسنة 51/2نصت املادة )

ا ملا حددته الفقرة الثانية[  ا عسكرية وفقا
ا
. وبالتالي يمكن (38)ألاعيان املدنية هي: ]. . . جميع ألاعيان التي ليست أهداف

 
ا
 أو جزئيا

ا
القول بأن العين املدنية، هي العين التي ال تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، وال يحقق تدميرها كليا

( الالتزام بحماية السكان وألاشخاص املدنيين ضد 52/1وبعد أن قررت املادة )ليها ميزة عسكرية أكيدة. أو الاستيالء ع

ألاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، نصت على أنه: ]. . . ال يجوز أن يكون السكان املدنيون بصفتهم هذه وكذا 

 للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو الت
ا
ا إلى بث الرعب بين السكان املدنيين[ ألاشخاص املدنيون محال هديد به الرامية أساسا

 . (379م ، صفحة 1444) هانز، 

، أن إلارهاب ليس وسيلة من وسائل الحرب أثناء النزاعات املسلحة، حيث نصت املادة ويستفاد من تلك النصوص

يين بصفتهم هذه وضد ألاشخاص املدنيين. وهذا الحظر واضح وقاطع، ( على حظر الهجمات ضد السكان املدن52/1)

ا إلى 52/1ومن الراجح أنه يشمل معظم ألاعمال إلارهابية. كما أكدت املادة ) ا حظر أعمال العنف الرامية أساسا ( أيضا

 ان وألاشخاصبث الذعر والرعب بين السكان املدنيين. وال يلزم بالضرورة أن تكون هذه ألاعمال موجهة ضد السك

ف الرامي إلى حتى التهديد بالعن -في النهاية  -فاملهم هو نية بث الذعر بين السكان املدنيين. وبالتالي، فيحظر ؛ املدنيين

 مما يعني حظر اللجوء إلى ألاساليب إلارهابية في النزاع املسلح الدولي. ، بث الرعب )وهو جوهر ألاعمال إلارهابية(
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فما هو  .مهاجمتها ولو بأساليب إرهابيةاملسلحة ألاهداف العسكرية مشروع للمقاومة الشعبية  إذا كانت ضع املشكلة:و 

 ، وأخذ الرهائن، وأعمال التخريباملدنية يرتكبها رجال املقاومة، كخطف الطائراتو حكم ألاعمال التي تنطوي على عنف 

 إر 
ا
 هابية؟. ضد املنشآت املدنية، أو املقار الدبلوماسية، فهل تعتبر أعماال

ا ألحكام القانون الدولي، بصرف النظر عن مشروعية الهدف الذي أنه تعد  املستقر علية؛ هذه ألانشطة مجرمة وفقا

ارتكبت من أجله. وقد أبرمت في هذا الشأن اتفاقيات دولية وإقليمية، بل ونصت التشريعات الجنائية الوطنية على 

 ينبغي أن توجه بأي حال من ألاحوال ضد ألاهداف املدنية، أو املدنيين ووجوب مكافحتها. فأساليب إلارهاب، ال  هاتجريم

املساملين بوجه خاص. فإذا كانت النظرية الحديثة للمقاومة الشعبية قد سلمت لرجال املقاومة بالحق في مباشرة 

وقوعهم في قبضة  املقررة للمقاتلين، وأبرزها وصف أسرى الحرب حالالقانونية هم الحماية تأعمال املقاومة، ومنح

ى النظرية الحديثة للمقاومة الشعبية إلوفي املقابل، ال يمكن أن تذهب العدو في ظل شروط مبسطة يسهل استيفائها. 

 و ، بأن يكون املدنيلرجال املقاومةحد التسليم 
ا
فذلك مطلب أولي . إلارهاب ضدهم ا ملمارسة أعمال القتال أون هدف

القانون الدولي إلانساني  ا من ألاسس الرئيسية لقانون الحرب، أولذي يعد واحدا إلانسانية، ااحترام يقتضيه مبدأ 

  (719-713م، الصفحات 2749)ابو هيف،  املعاصر

 ، على عدم سريان أحكامها على أي فعل من أفعالم2797كافحة أخذ الرهائن لسنة ماتفاقية من  (21)ونصت املادة 

. وتسري هذه وبروتوكوالتها م2737لعام  ألاربعةاتفاقيات جنيف ب الواردةأخذ الرهائن يرتكب أثناء النزاعات املسلحة 

م، بشأن 2799من البروتوكول ألاول إلاضافي لعام  (2/3)بما في ذلك التي ورد ذكرها في املادة على النزاعات املسلحة 

شرف ) العنصرية، وبمقتضاه يخضع هذا الكفاح للقانون الدولي إلانسانيكفاح الشعوب ضد الاحتالل ألاجنبي والنظم 

 Jean, :les Règles Internationales Relatives A la lutte Contre le) (384-379م، الصفحات 1422الدين، 

)Terrorisme, 1994, p. 78 .  

مشروعية ألاعمال إلارهابية التي تقوم بها حركات التحرر الوطني التي توجه مدى ويلزم أن نضع في الاعتبار عند بحث 

لألهداف املدنية، أن ألانشطة العسكرية للمقاومة قد تصل إلى طريق مسدود، أو تكتنفها أخطار تهدد بالقضاء على 

ا - املقاومة في هذه الحاالتوتلجأ قوات الاحتالل. املقاومة وإهالكها بسبب التفو  العسكري ل إلى استخدام  -غالبا

ذب هو ج سياس يلتحقيق هدف ؛ رهائنالأو أخذ  املنشآت طائرات أو تفجير الأساليب إلارهاب ضد املدنيين من خطف 

ر قد تمع الدولي املعاصأن املج، انتباه الرأي العام العالمي إلى حقيقة القضية التي يناضلون من أجلها. يضاف إلى ذلك

إراقة دماء ألابرياء من املدنيين، هي الوسيلة الوحيدة ملن أن بدو . فياعتاد إلانصات وإلاصغاء إلى لغة القوة فحسب

 ناضل من أجلها. يُ تعوزه القوة الكافية لجذب انتباه املجتمع الدولي للقضية التي 

ون في كتتقرير املصير والاستقالل، يجب أن لحصول على حق ااملسلح ألجل  كفاحال ممارسة أعمال ، أنعتقدلذلك نو 

ا ملصلحة إطار  ا وضوابط له، ضمانا القواعد القانونية الدولية امللزمة التي تنظم اللجوء إلى العنف، وترسم حدودا

هذه و لدولي. ع امثل في احترام الذات إلانسانية، وحفظ أرواح ألابرياء، وحماية املرافق الحيوية للمجتمتإلانسانية التي ت

ا ملقاصد ومبادئ القانون الدولي املتعلقة بالتعاون  حركات التحريرل وملزمهلدول ل هلزممالقواعد القانونية  الوطنية، وفقا
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من عدم اعتبار قرارات مجلس ألامن الصادرة بإدانة ، والعالقات الودية بين الدول. ونؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه

ا كانت بوا -إلارهاب  ألن أعمالها  ؛الكفاح املسلح لتقرير املصيرالوطني في ماسه بحق جماعات التحرير  - عثه وظروفهأيا

  (Cassese, 2004, p. 959) ال ينطبق عليها وصف إلارهاب

ا: إرهاب الدولة ضد املقاوم
ا
 املسلحة:   ةثالث

املسلحة باي عمل إرهابي يصدر عن الدولة من خالل أحد أجهزتها، أو أحد  أفراد املقاومة يتحقق إرهاب الدولة ضد

موظفيها املخولين بممارسة سلطاتهم باسم حكومة الدولة كاغتيال قادة املقاومة ورموزها. ويتصور تحقق جريمة إرهاب 

لضرب السكان الدولة، باستخدام وسائل إحداث الرعب في إطار نزاع مسلح باستخدام القوات املسلحة للدولة 

ا لنص املادة ) ا ألحكام القانون الدولي إلانساني، وفقا ( من اتفاقية جنيف الرابعة 00/2املدنيين، وتعد جريمة حرب طبقا

د( امللحقان لهذه الاتفاقية، ونص املادة  -3/1(، والبروتوكول الثاني املادة)12/1م، والبروتوكول ألاول املادة)2731

ساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. ويتصور تحقق جريمة إرهاب الدولة، باستخدام الوسائل الثامنة من نظام روما ألا 

 ,George) إلارهابية من ألانظمة الاستعمارية وقوات الاحتالل ألاجنبي ضد حركات التحرر الوطني والسكان املدنيين

2006, p. 17) . 

ا ألحكام القانون الدولي الجنائي بنصوص  املسلحة مةاملقاو  أفراد وإلارهاب ضد كجريمة دولية ال تقتصر مواجهته وفقا

يمكن أن تخضع للقانون الدولي إلانساني الذي  ةالاتفاقيات الدولية ملكافحة إلارهاب، بل إن بعض ألانشطة إلارهابي

 من جرائم الحرب وجرائم الاعتداء ضد إلانسانية
ا
  (111-111م، الصفحات 2777)عبيد،  يضم كال

 : (182-195م، الصفحات 2888)عبيد،  إلارهاب كجريمة حرب -أ

يتحقق إلارهاب من دولة الاحتالل ضد املقاومة املسلحة أو شعبها كجريمة حرب، إذا ارتكب الفعل إلارهابي أثناء 

ا ألحكام القانون الدولي ال نزاعات املسلحة باملخالف لالتفاقيات وألاعراف الدولية املطبقة في النزاعات املسلحة وفقا

ا جريمة ضد إلانسانية، كما لو ارتكبت بطريقة  ا من الجسامة تعد أيضا ا كبيرا إلانساني. وإذا بلغت ألاعمال إلارهابية حدا

 . (398-375م ، الصفحات 1444) هانز،  منظمة ضد عدد كبير من املدنيين

ا ألحكام القانون الدولي إلانساني؛ يتضح ذلك من خالل عدم اشتراط ارتكابه  ا وفقا ا متميزا ولإلرهاب كجريمة حرب معنا

ا في النزاعمن أطراف النزاع املسلح، اكتفاء بأن تقع ألانشطة إلارهابية ضد املدنيين، أو ضد أشخا
ا
 ص ليسوا أطراف

ا ألحكام القانون الدولي إلانساني، تم تجريم ألاعمال  املسلح، عن طريق أشخاص ال يتمتعون بصفة املقاتلين. ووفقا

( من 3/2،20/1إلارهابية التي تقع زمن النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، فنص على معاقبة مرتكبيها باملواد )

م. ويالحظ، أن معظم ألاعمال إلارهابية تقع ضد املدنيين بدون 2792ي الثاني التفاقيات جنيف عام البروتوكول إلاضاف

 تمييز بينهم وبين املقاتلين، مما يجعلها من جرائم الحرب.

وقد استبعدت الاتفاقيات الدولية ملكافحة إلارهاب من نطا  تطبيقها، ألاعمال إلارهابية التي تقع أثناء النزاعات 

ا، بل هو استبعاد لها من التكييف القانوني لإلرهاب، فإذا توافرت فيها (39)حةاملسل . وال يعني هذا الاستبعاد تبريرها قانونا

العناصر القانونية لجريمة وطنية أو دولية أخرى، خضعت هذه ألاعمال ألحكام القانون الدولي إلانساني. وقد أثبت 
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م 2737نون الحرب الواردة في اتفاقيات جنيف ألاربعة لعام البعض أن كل عنف إرهابي يتنافى مع قواعد قا

 والبروتوكوالت امللحقة بها، يجب النظر إليه بوصفه جريمة حرب. 

وإذا كان نظام روما ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد خال من النص على جرائم إلارهاب الدولي، إال أنه قد تضمن 

املدنيين في زمن النزاعات املسلحة بنية بث الرعب والخوف بينهم، يجعل للفعل  جرائم الحرب. ومن ثم فاالعتداء على

ألاول هو وصف جريمة الحرب، والثاني هو  -عند توافر مقومات الجريمة الدولية -الجرمي وصفين قانونيين متالزمين 

جنائية الدولية، ويعد وصف جريمة إلارهاب الدولي. ويكفي الوصف ألاول النعقاد الاختصاص الجنائي للمحكمة ال

 تأخذه املحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة
ا
 .(Jean, p. 224) الوصف الثاني مجرد عامال

يقصد بالجرائم ضد إلانسانية، ألانشطة إلاجرامية التي تنطوي على عدوان  إلارهاب كجريمة ضد إلانسانية: -ب

ن أو جماعات إنسانية العتبارات معينة. وتفترض الجرائم ضد إلانسانية، اضطهاد جماعة من صارخ على إنسان معي

,PLAWSKI(S))  (GLASSER(S), 1959, p. 103 ets) الناس تجمعهم رابطة الجنس أو الدين أو اللغة أو العر  

)1972, p. 98 ets   وقد ترتكب الجرائم ضد إلانسانية بصفة أصلية أثناء القتال داخل إقليم الدولة التي ينتمي إليها

 الجاني أو الجناة، أو في املناطق املحتلة، وكما ترتكب في زمن الحرب يمكن أن ترتكب في زمن السلم.

حقق إال إذا توافرت أركانها وهي الركن املادي والركن املعنوي وتعد الجريمة ضد إلانسانية من الجرائم الدولية، فال تت

والركن الدولي. وتنص املادة السابعة من النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه )يشكل أي فعل من 

وعة من ألافعال التالية جريمة ضد إلانسانية، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطا  أو منهجي موجه ضد أية مجم

 .السكان املدنيين، وعن عدم بالهجوم ..

ويتحقق الركن املادي للجريمة ضد إلانسانية بارتكاب أحد ألافعال الخطيرة الواردة بهذه املادة، والتي تصيب إحدى 

ي ناملصالح الجوهرية لإلنسان أو ملجموعة من البشر يجمعهم رباط واحد سياس ي أو عرقي أو ديني أو ثقافي أو قومي أو إث

يلزم  ،ضد أفراد املقاومة املسلحة أو شعبها أو متعلق بنوع الجنس ذكر أو أنثى. وألافعال التي يتحقق بها الركن املادي

أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطا  أو منهجي، ضد أية مجموعة من السكان املدنيين التي تجمعهم رابطة معينة 

ا لسياسة دولة أو منظمة، تقض ي بارتكا
ا
ا لهذه السياسة.تنفيذ  ب هذا الهجوم أو تعزيزا

ويستوي في هذه ألافعال لتشكل الركن املادي للجريمة ضد إلانسانية أن تقع في زمن املسلم أو زمن الحرب، وسواء 

 004م، صفحة 1444)فرج هللا س.، كانت الجريمة مرتبطة بغيرها من الجرائم الدولية أم غير مرتبطة بجرائم أخرى 

وفي الحالة ألاخيرة تعد جريمة  . ويستوي أن تكون هذه ألافعال مجرمة في القانون الوطني أو غير مجرمة،(40) وما بعدها(

 وطنية وجريمة دولية في نفس الوقت.

أو  -إلانسانية صورة القصد الجنائي؛ ألنها جريمة عمديه فيلزم أن يعلم الجاني ويتخذ الركن املعنوي للجريمة ضد

أن فعله ينطوي على اعتداء جسيم على حقو  إلانسان ألاساسية مع اتجاه إرادته إلى هذا الفعل، وهي صورة -الجناة 

سابعة، النيل من الحقو  القصد العام. كما يلزم أن تكون غاية الجاني من سلوكه الجرمي املوصوف في املادة ال

 ألاساسية لجماعة بعينها تربط بين أفرادها وحدة دينية أو عرقية أو سياسية أو ثقافية.
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وإذا كان الركن الدولي في الجريمة الدولية، يعني ارتكابها بناء على خطة مرسومة من الدولة تنفذها أو تقبل بتنفيذها 

. أما في الجرائم ضد إلانسانية، فالركن (117م، صفحة 2777)عبيد،  ضد دولة أخرى، أو ضد رعايا دولة أخرى 

ا من جانب  الدولي له طابع خاص ومميز، حيث يكفي لتوافره، أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على خطة مرسومة سلفا

ذه الدولة. ومثال ذلك، قيام أحد ألاجهزة الدولة ضد جماعة بشرية ذات عقيدة معينة ولو كانت تتمتع بذات جنسه ه

الحكومية في دولة ما بممارسة التعذيب ضد املواطنين كأحد السبل لفرض سيطرتها على مواطنيها. فهذا السلوك 

و(وفي  -9/2الجرمي، يعتبر من قبيل الجرائم ضد إلانسانية التي تختص بها املحكمة الجنائية الدولية وفقا لحكم املادة)

ا يشكل جريمة إرهاب دولي ؛ألنه ارتكب بقصد بث الرعب والخوف بين عامة املواطنين ذات الوق ت يعد عمال إرهابيا

 لتحقيق هدف سياس ي يتمثل في السيطرة على الحكم .

وإذا ارتكب ألافعال املجرمة أفراد عاديون يكونون فيما بينهم عصابة إجرامية تهدف إلى القضاء على السكان املدنيين 

فتعد الجريمة في هذه الحالة جريمة إرهاب وطنية تخضع ألحكام القانون -ضد الشعب الفلسطيني ينسرائيليكحالة إلا -

الوطني. ولكن إلاهمال الجسيم من جانب الدولة في ارتكاب جريمة ضد إلانسانية والذي يبلغ درجة إتاحة الظروف 

لي واعتبارها جريمة دولية تخضع الختصاص املحكمة الرتكابها، يعادل التسامح والعمد الذي يكفي لتوافر الركن الدو 

 الجنائية الدولية.

ا من اعتداءات تمت بطريقة منتظمة وعلى  وتندرج أعمال إلارهاب تحت طائفة الجرائم ضد إلانسانية، إذا كانت جزءا

ء عام منظم ضد نطا  واسع ضد السكان املدنيين، وكان مرتكبوها على علم بأن أفعالهم إلاجرامية هي جزء من اعتدا

م بأنها من 1002سبتمبر22السكان املدنيين. وقد تم تكييف ألاعمال إلارهابية التي وقعت ضد الواليات املتحدة في

الجرائم ضد إلانسانية، ومن ثم يمكن أن ينعقد الاختصاص الجنائي عنها للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة ضد 

. ويرجع ذلك ألنها قد وقعت في إطار عام ممنهج ونظامي في ضوء عدد ضحايا (Cassese, 2004, p. 288) إلانسانية

هذه ألاعمال إلارهابية وتعددهم، والتنسيق الذي تمت به تلك الهجمات، والوسائل املستخدمة فيها ضد ضحايا مدنيين 

ومن ثم، نرى أن ألاعمال إلارهابية قد تشكل جريمة ضد أبرياء ال يمكن اعتبارهم قد اشتركوا في اعتداءات مسلحة. 

إلانسانية حيث تقع بترويع أو ترهيب لإلضرار بالبشر أو املمتلكات أو حقو  إلانسان في إطار الدولة أو في إطار املجتمع 

 الدولي.

 أو املسلحة اومةاملق ضد الاحتالل دولة ـ يمكن أن يشكل العمل إلارهابي منإلارهاب كجريمة إبادة جماعية : -ج

جريمة إرهاب دولي، كما يمكن تكييفه على أنه جريمة إبادة جماعية، فتالحق املحكمة الجنائية الدولية مرتكبة  شعبها

تحت هذا التوصيف. ومثال ذلك إذا قام عمالء رسمين للنظام الحاكم في دولة الاحتالل بإخضاع جماعة قومية أو 

ا؛ وذلك لبث الرعب والخوف بين صفوف باقي الجماعة لحملهم دينية ألحوال معيشية صعبة بقصد إبا ا أو جزئيا دتها كليا

؛ ألنه ارتكب بقصد بث الرعب والتخويف بين وك الجرمي يشكل جريمة إرهاب دوليعلى وقف معارضتهم له. فهذا السل

جماعية  وقت يمثل جريمة إبادةإلافراد لتحقيق أغراض سياسية وباملخالفة ألحكام القانون الدولي إلانساني؛ وفي نفس ال

 .(41) /ج(4تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية وفقا ملكم املادة )



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات لدولي:ااملؤتمر 

 

 406 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 الاستنتاجات والتوصيات:

لحة في عن املقاومة املس الدولي إلارهاب لتميز جرائم الدراسة إليها توصلت والتوصيات التي النتائج بعض إيجاز يمكن

 :التالي النحو علىإطار القانون الدولي إلانساني 

 ظاهرة املعاصر عاملنا في إلارهابية الظاهرة كما أصبحت. التاريخ في جذورها لها قديمة إجرامية ظاهرة إلارهاب-1

 الجريمة وصارت بل. والجماعات ألافراد تحقيقها عن يعجز أهداف لتحقيق سماته، كأداة من وسمه خطيرة إجرامية

  والدولية الوطنية إلارهابية
ا
 .اخطورته تصاعد في العوملة وتساهم الدول، بعض لدي التقليدية الحروب عن بديال

 من يمةالقد العربية املعاجم وتخلو. املعاصر بمعناها اللغوي  املجمع العربية، أقرها اللغة في مستحدثة إرهاب كلمة ـ-2

 .والخوف الرعب: بمعني" َرِهَب " الفعل فيها ورد وإن ،"إلارهابي والحكم وإلارهابي، إرهاب،" مصطلح

 مدينةب املنعقد الجنائي القانون  لتوحيد ألاول  املؤتمر في مرة ألول  القانوني الفكر عالم إلى إلارهاب مصطلح دخل-3

  الفقهية الجهود تتوقف لم التاريخ، ذلك ومنذ. م1221 سنة بولندا في وارسو
ا
 مانع جامع لتعريف التوصل في أمال

 . بيةإلارها وللجريمة الدولي لإلرهاب

 يفتعر  محاوالت وتعددت الدولي، إلارهاب لجريمة محدد مفهوم وضع حول  آلان حتى الدولي املجتمع كلمة تتفق لم-4

 وتعددت. وإلاقليمية العاملية الدولية املنظمات إطار في والتشريعية الفقهية الناحية من الدولي إلارهاب وجريمة إلارهاب

 ول ح الدول  الختالف ذلك، ويرجع. والعربية ألاجنبية الوطنية التشريعات في إلارهابية والجريمة إلارهاب تعريفات

قاومتها، مل ألانظمة الاستعمارية والعنصرية مواجهة في تمارس التي فاألعمال العنف؛ أعمال لبعض القانوني التكييف

  تراها بينما املصير؛ تقرير لحق ممارسة مشروعه مقاومة أعمال الدول  بعض تراها
ا
 مصلحتها زاوية من-رى أخ دوال

  الوطنية
ا
 .إرهابية أعماال

 فرادأ ِقبل من العنف استخدام هو املسلحة، الشعبية املقاومة وأعمال الدولي إلارهاب جريمة بين املشترك القاسم-5

 ،للشعوب ألاساسية الحقو   أحد املصير تقرير حق ولكن في املقابل يعد. منها وتشجيع بدعم أو دول، أو جماعات أو

ا املادة في املتحدة ألامم ميثا  عليه أكد لذيوا ا ألاولى منه باعتباره حقا ا مشروعا
ا
ا. به ومعترف  دوليا

 سواء إلارهابية، ألاعمال حظر إلى السلم قانون  سبق املسلحة، النزاعات حاالت في املطبق إلانساني الدولي القانون -6

املسلحة من حيث مشروعيتها  املقاومة عن أعمال الدولي رهابإلا  جرائم الداخلية. وتمييز الحروب أو الدولية الحروب في

 الاعتداء والهدف والغاية وألاثار املترتبة عليها. ومحل

ا تعد ال املسلح الكفاح أعمال -1 ا، حقا  توجه فيلزم أن قانونية وضوابط بحدود - ألاصل بحسب - مقيد وإنما مطلقا

و لألنظمة الاستعمارية والعنصرية   الاحتالل لدولة املادية املصالح وأ العسكرية، ألاهداف ضد املسلح الكفاح أعمال

 . النظاميين والجنود املعدات ذلك في بما
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 في انيإلانس الدولي القانون  قواعد بمراعاة الوطني التحرر  حركات التزام املسلحة، املقاومة أعمال ملشروعية يشترط -8

. وعيةاملشر  بصفة أعمالها تتصف كي والعنصرية الاستعمارية ألانظمة و  الاحتالل دولةضد  ل املسلح كفاحها إطار

ا حروبها باعتبار الحقو   ببعض الحركات لهذه اعترف إلانساني قد الدولي القانون  كان وإذا  هذهل وأعطى دولية، حروبا

 الدولية. الصفة ذات املحاربة الكيانات صفة الحركات

 الاستعمارية ألانظمة مقاومة إلى ألاعمال هذه وأن تهدف املحتلة، راض يألا  داخل املسلح الكفاح أعمال يلزم وقوع-2

  ألارض والعنصرية وتحرير
ا
 ضد تلاملح إلاقليم حدود خارج املقاومة أفعال توجه ويمكن. املصير تقرير حق لنيل وصوال

 املشمولين ألاشخاص من شخص حرية أو حياة تعرض أو ألابرياء، تمس أال شريطة الاحتالل؛ لدول  املادية املصالح

ا للخطر الدولية بالحماية  .الخصوص هذا في الدولية لالتفاقيات وفقا

 في الاحتالل لقوات العسكرية ألاهداف ضد وألافغانية، العراقية املقاومة بها تقوم التي املسلحة املقاومة أعمال-11

ا مشروعة مقاومة تعد وأفغانستان، العرا   مكني وال لجنائي والقانون الدولي إلانساني،ا الدولي القانون  ألحكام وفقا

 تالقوا ضد واللبنانية الفلسطينية، املقاومة على ألامر ذات ويطبق. ظروف أي تحت إلارهابية باألفعال وصفها

 إسرائيلي. مدني فرد يوجد ال أنه مالحظة مع إلاسرائيلية،

 مساعدتها دفبه الفلسطينية، ألاراض ي كما في تالللالح خاضع لشعب تنتمي التي املسلحة للمقاومة ما دولة مساندة-11

  املساندة هذه تعد وال. دولي إرهاب جريمة بأنها وصفها يمكن ال مصيره، تقرير في حقه ممارسة على
ا
 مسلح عدوانا

ا
 ا

 أو غيرها. الدولة هذه ضد الدولي الشرعي للدفاع باللجوء الاحتالل لدولة يسمح

 الهوامش

 

 )1( راجع؛ د/ نبيل أحمد حلمي، إلارهاب الدولي، دار النهضة العربية، سنة 2899م، ص 1.218

2  
 ؛ رسالتنا للدكتوراه بعنوان، جرائم إلارهاب الدولي في ميزان الشريعة إلاسالمية والقانو ن الدولي الجنائي، مقدمة لكلية 

ا
)3( انظر تفصيال

.185-123ص  م،1422الحقو  جامعة إلاسكندرية، سنة   

  )4(- Levasseur(G): Les Aspects Répressifs du Terrorisme International, ,op.cit,p.86  Ets 

  )5(- Austin, T. Turk: Social Dynamics of Terrorism , Annals of the American Academy of  

Politic and Social 463, Septembre, 1982, no. 463, p. 119 -128.  
)6(- Daulac (B): Le Terrorisme, Problèmes Actuels de Science Criminelle,11Presses  Universitaires d'Aix Marseille, 1989, p. 

65 Ets.  

     )7(- David J. Whittaker: Terrorists and Terrorism in The Contemporary World, London,  

New York - Routledge, 2004, p. 66  Ets                                                                                                                                           
 )8( انظر تفصيال؛  رسالتنا للدكتوراه ،ص 08 ،54.

 )9( راجع ؛ د/ نبيل حلمي، املرجع السابق، ص 17، 19.

 )10( انظر تفصيال؛ د/عبد العزيز مخيمر، إلارهاب الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة 2892م ، ص 57.
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 )11( راجع ؛ أستاذنا الدكتور/ فتوح الشاذلي، املرجع السابق، ص 234. وكان مقرر املؤتمر ألاستاذ بيال  وانظر تفصيال؛ 

-Pella (V) : Les Conventions de Genève pour la prévention et la répression du Terrorisme, et pour la création de la cour 

Pénale Internationale, Revue de Droit Pénale et de Criminologie, Bruxelles, 1938,p.409-435. 
    )12(https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy 

)13( ملعرفة اتجاهات الدول  في ألامم املتحدة نحو تعريف إلارهاب:-  راجع؛ د/ مصطفى مصباح دباره : إلارهاب )مفهومه وأهم جرائمه في 

 يونس، قار جامعة منشورات ألاولى، الطبعة بنغازي، قارُيونس، بجامعة القانون  لكلية مقدمة ماجستير رسالة ،(الجنائي الدولي القانون 

وما بعدها. 25ص  ، م2884  

)14( هناك صكان من الصكوك العاملية الستة عشرة الصادرة عن ألامم املتحدة ملكافحة إلارهاب ال يرد فيهما تعريف للجرائم إلارهابية ، 

م، واتفاقية تمييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها لعام 2823وهما اتفاقية طوكيو لقمع الجرائم املرتكبة على متن الطائرات لعام 

م.2882  

 : القسم الثاني من الرسالة.
ا
 )15( انظر تفصيال

ا لإلرهاب الدولي حيث تنص على :  )16( نالحظ أن الفقرة )ب( من املادة )2/1( من اتفاقية قمع تمويل إلارهاب عام 2888م تضمنت تعريفا

]للقيام بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا 

ا لترويع هو في سياقالشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون هذا العمل، بحكم طبيعته أ ، موجها

السكان أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به...[ . ويمكن وضع هذا التعريف في الاتفاقيات 

. 
ا
 التي تبرم مستقبال

 )30( راجع؛ نص القرار 2373 لسنة 1442م على املوقع الشبكي؛ 

-www.un.org/arabic/terrorism/sc-res                                                .  

 )18( انظر تفصيال؛ رسالتنا للدكتوراه، ص 24، 22.

)19( لالطالع على نصوص هذه الاتفاقيات املوقع الشبكي؛ 

www.un.org/arabic/terrorism/instruments                                                                                                                               
 )20( لالطالع على نصوص الاتفاقية راجع املوقع الشبكي: 

-www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3829 www.arableague.online.org - 

 )21( راجع مالحظتنا على الاتفاقية برسالتنا للدكتوراه.

 

    )22( لالطالع على نصوص الاتفاقية راجع املوقع الشبكي ؛                           
-www.oic-oci.org -www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3830 

)23(راجع نص املادة )3،0/2( من الاتفاقية. وقد عرف املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤتمر إلاسالمي في دورته الرابعة عشر بالدوحة 

ا  :إلارهاب، بأنه ا الصادر من الدول أو الجماعات أو ألافراد على إلانسان في دينه، أو نفسه، )العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويا

)ال تعد جريمة إرهابية حاالت  :على أنه /أ(1)أو عرضه، أو عقله، أو ماله بغير حق بشتى صنوفه، وصور إلافساد في ألارض(. ونصت املادة 

دوان ألاجنبيان والاستعمار والسيطرة ألاجنبية من أجل التحرر أو تقرير املصير كفاح الشعوب بما فيها الكفاح املسلح ضد الاحتالل والع

ا ملبادئ القانون الدولي(. و                                         راجع املوقع الشبكي؛                                         لالطالع على نصوص الاتفاقيةوفقا

www.fiqhacademy.org.sa- 

 )24( انظر تفصيال؛ رسالتنا للدكتوراه،  ص 72- 75.

ا لباقي الصكوك - هي التي تشترط القصد النوعي، وهي اتفاقية قمع 
ا
)25( يالحظ أن هناك ثالثة صكوك دولية ملكافحة إلارهاب - خالف

 تمويل إلارهاب واتفاقية مناهضة أخذ الرهائن واتفاقية قمع الاعتداءات باستخدام القنابل.

. 237 -211، ص بخصوص الدفاع الشرعي الدولي وجرائم إلارهاب الدولي رسالتنا للدكتوراه راجع( 2)  

؛ د/ محمد عبد العزيز أبو سخيلة، الفوار  القانونية والسياسية بين مفهومي حق الشعوب في الكفاح 
ا
)27( في ذات املعنى انظر تفصيال

 وما بعدها ؛ د/عز الدين فوده، 58م، ص 2899 سنة1،2، العدد 28السنة  املسلح من أجل تقرير املصير وإلارهاب الدولي، مجلة الحق

وما بعدها. وبشأن التمييز بين الكفاح املسلح وإلارهاب  7م،ص 1447سنة  دار الفكر إلاسالمي، ،شرعية املقاومة في ألاراض ي املحتلة

قع الشبكي؛                                   ؛ انظر املو الدولي في الجمعية لألمم املتحدة، وفي اللجنة الخاصة باإلرهاب

http://www.un.org/ar/sc/ctc  -  

https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy
http://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtml
http://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtml
http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=3829
http://www.arableague.online.org/
http://www.oic-oci.org/
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)28( راجع تفصيال؛ د/ صالح الدين عامر، املقاومة الشعبية املسلحة في القانون  الدولي العام، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية حقو   

 القاهرة، الطبعة ألاولى، دار الفكر العربي، 2877م ،ص 04 ،02.
 )29( انظر؛ د/ عز الدين فوده، املرجع السابق، ص 51، 53.

 )30( راجع املادة )1/2( من ميثا  ألامم املتحدة على املوقع؛                                                             

www.un.org/ar/documents/charter- . 
ا املصير تقرير ليسو  أرادت. إن تمارسها أن ويمكنها فيها كامنة بسيادة تتمتع أمه كل أن :املصير تقرير حق يعنى (31) ا حقا  عليه يرد لب مطلقا

 عالنو و  .الداخلي املصير تقرير حق ألاول  النوع نوعان: املصير تقرير وحق الدولة. داخل تعيش التي ألاقليات على يطبق ال ثم ومن ؛قيود

-331ص السابق، املرجع السالم، قانون  في الوسيط الغنيمي الغنيمي، طلعت د/محمد ؛انظر للمزيد .الخارجي املصير تقرير حق الثاني

  وتفصيال؛.335
Christine Gary, "International Law and The Use of Force ", oxford, 2004, p. 52, 53 .-    

 م،7289 سنة ،العربية النهضة دار العام الدولي القانون  ،عامر الدين صالح راتب، عائشة لطان،س حامد د/ ؛ألاساس هذا في انظر (32)

 .1214، ص
 بإلارها بين التفرقة: حسن موس ى هيثم د/ الخصوص؛ وجه على انظر :املدنية ألاهداف عن وتمييزها العسكرية ألاهداف تحديد في (33)

 حمد رشيد د/ ؛597-573 ص ،م2888 شمس، عين حقو   لكلية مقدمة دكتوراه رسالة ة،الدولي العالقات في الاحتالل ومقاومة الدولي

 .بعدها وما 29 ص م،7144سبتمبر الثالث، العدد الكويت، جامعة الحقو ، مجلة الدولي، القانون  في املشروعة العسكرية ألاهداف العنزي،

  انظر (34)
ا
 دض والعربية الفلسطينية لمقاومةل بالنسبة يختلف الوضع كان وإن .080 ص السابق، املرجع عامر، الدين صالح د/ ؛تفصيال

ا وليس عسكرية تركيبة ذو مجتمع إلاسرائيلي املجتمع ألن ؛إلاسرائيلي الاحتالل ا. مجتمعا  مدنيا
 املسلحة ومةاملقا عناصر ضد إلاجرامية أعماله املحتل وجه إذا ونرى، .249 ،247 ص السابق، املرجع حلمي، أحمد نبيل د/ ؛راجع (35)

 تل،املح إلاقليم خارج أنشطتها نقل املسلحة مقاومةلل يجوز  الحالة هذه في ؛عناصرها وإرهاب املقاومة من لنيلل املحتل إلاقليم خارج

ا مكان، أي في ومصالحه العدو وضرب   موضعه. في نوضحهس ما نحو على باملثل، معاملة فعله ما على ردا
 تقرير حق تأكيد إلى صراحة فيه يشار الذي م2882 لسنة 02/52 رقم القرار وآخرها الشأن هذا في ةالعام الجمعية قرارات راجع (36)

  املواقع؛ وانظرالدولي. إلارهاب بشأن له التالية العامة الجمعية قرارات في ذلك بعد إلاشارة هذه ترد لم حيث املصير،

 https://www.un.org/arabic/terrorism/resolution - / https://www.un.org/ar/ga -  
 .25 ص السابق، املرجع سخيلة، أبو محمد د/ انظر؛( 37)
  تعد ال التي ألاعيان كل هي ،املدنية ألاعيان (38)

ا
 البرتوكول  من (51/3) املادة نصت ، ةاملدني ألاعيان حماية على وللتأكيد .عسكرية اأهداف

 تستخدم مدنية ألغراض املخصصة ألاعيان إحدى كانت إذا فيما الشك حالة في أنهب ،م2808 لسنة ةألاربع جنيف باتفاقيات امللحق ألاول 

 بأماكن ذلك، لىع ألاول  ل البرتوكو  مثل وقد .له املكرسة املدني الغرض في تستخدم أنها فيفترض العسكري، للعمل فعالة مساهمة تقديم في

 سرائيليإلا  الكيان مخالفة لنا يتضح ذلك كل من وبالرغم العسكرية. لألغراض تستخدم ال أنها منها فالغرض ؛واملساكن واملدارس العبادة
ا الفلسطينية، ألاراض ي على املستمر عدوانه في القواعد لتلك  جرائم مالألاع هذه تعد أال وأفغانستان. العرا  في ألامريكية القوات وأيضا

 دولي؟! إرهاب
 ( من اتفاقية قمع الهجمات 28/1م؛ واملادة )2878من الاتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن لعام الثانية عشر  راجع املادة (39)

  (على املوقع  ؛م2888ب( من اتفاقية قمع تمويل إلارهاب لعام  -1/2م؛ واملادة )2887إلارهابية بالقنابل لعام 

www.un.org/arabic/terrorism/instruments.- 

؛ د/ سمعان  (40)
ا
 يف منشور  بحث إلانسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفهومهما، ضد الجرائم ،فرج هللا بطرسانظر تفصيال

 وما بعدها.  004ص.م1444 العربي، املستقبل دار القاهرة، ألاولى، الطبعة شهاب، مفيد/ د تقديم نساني،إلا الدولي القانون  في دراسات
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 جريمة إلارهاب كأحد أبرز تحديات عمل اللجنة الدولية للصليب ألاحمر 

 كفاعل أساس ي في القانون الدولي إلانساني

The crime of terrorism: the most important challenge to the work of the International 

Committee of the Red Cross as a key actor in international humanitarian law. 

 الجزائر /قانونية متخصصةباحثة    /د. غزل العشاوي 

 تونس /جامعة سوسة /ط.د وعد العشاوي 

  :امللخص

إلى غاية اليوم، والتي تعمل  3681تعتبر اللجنة الدولية للصليب ألاحمر القائم الفذ في تطوير وتطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني منذ سنة 

جاهدة لحماية ضحايا النزاعات املسلحة والتخفيف من ويالت الحرب في كل بؤر التوترات السياسية والعسكرية، بل وتعمل أيضا على ترقية 

 الحرب.نساني بلل جوانب  أننا  السلم و ألامن إلا

سة عملاا في امليدان القانوني وباعتبار أن اللجنة الدولية تنشط أننا  السلم وأننا  الحرب فقد طفت للسطح عدة عراقيل حدت من سال 

التي لم يتم الاجماع على صياغة تعريف قانوني لاا ليتبين فعليا مشروعية عمل اللجنة الدولية للصليب  إلارهاب،الفعلي من أبرزها جريمة و 

 ألاحمر في هذه الحالة من عدم .

 اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، القانون الدولي إلانساني، إلارهاب، القانون الدولي، التحديات. املفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

  The International Committee of the Red Cross is considered the pioneer in the development and application of the rules of 

international humanitarian law from 1863 until today, which strives to protect the victims of armed conflicts and mitigate the 

scourge of war in all hotbeds of political and military tensions, but also works to promote human security in all its aspects 

during peace and war. 

Considering that the ICRC is active during peace and during war, several obstacles have surfaced that limit the smoothness of 

its work in the legal and actual fields, the most prominent of which is the crime of terrorism, for which there was no consensus 

on formulating a legal definition for it to show whether or not the ICRC’s work is legal in this case . 

keywords: International Committee of the Red Cross, international humanitarian law, terrorism, international law, challenges. 

 

 

 

 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 413 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 :مقدمة

عّرف اللجنة الدولية للصليب ألاحمر بأنها منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، ذات وضع فريد، تأسست عام 
ُ
 3681ت

وتتمثل مامتها إلانسانية الحصرية في حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب وغيرها من حاالت العنف وكذلك املساعدة في 

 ور بالتدريج إلى أن وصلت اليوم إلى وضعاا الفريد من نوع .الاستجابة لحاالت الطوارئ إلانسانية، وأخذت تتط

(MorrisTidball-Binz, 2017, p. 65) 

 في جميع البلدان 
ً
 على الصعيد الوطني والدولي، فقد أنشئت بمبادرة خاصة وانتشرت تدريجيا

ً
 خاصة

ً
وتحتل اللجنة ملانة

من الحرب، بالتعاون مع الحلومات وتشغل مامة الوساطة بين الخدمات إلاجتماعية العامة في زمن السلم كما في ز 

   (Noailly, 1935, p. 4) والجمعيات البسيطة.

وتميزت دون غيرها من املنظمات الدولية غير الحلومية بتمتعاا برصيد هام من الثقة لدى أطراف النزاع القائم على الحياد 

وعدم املحاباة في الحماية، وتعمل على الحفاظ على هذا الرصيد وتنميت ، ألامر الذي تستطيع في  تقديم املساعدة 

املنظمات الولوج إليها، وقد ساعد هذا الرصيد اللجنة على ألاخذ بزمام املبادرة  والحماية في امليادين التي ال تستطيع بقية

 (24، صفحة 4132)العربي،   في كثير من ألاحيان لتوفير أسباب الحماية حتى من دون أن يطلب منها القيام بذلك.

القانونية واللوجستية تحول دون السماح للجنة الدولية بتنفيذ مااماا على أكمل ومع ذلك ال تزال العديد من العراقيل 

وج ، ولدراسة هذه النقطة وجب استعمال املنهج التحليلي في هذه الدراسة لالستناد إلى تفاصيل نصوص قانونية وتحليلاا 

 ،ج قانوني يشرعن عمل اللجنة الدوليةفيما يخدم هذه الدراسة باإلضافة إلى املنهج الانوني الذي يهدف إلى إيجاد مخر 

 ، وهذا هو أهم ما سيرد في هذه الدراسة.ويسد ثغرات غياب النص القانوني

كيف اعتبرت هذه وعلي  تثار إشلالية مدى تأنير جريمة إلارهاب على سير عمل املنظمات إلانسانية بصفة عامة و

 مر؟جريمة أحد أبرز تحديات عمل اللجنة الدولية للصليب ألاحال

لذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة وفق محورين؛ يشتمل ألاول على توطئة بسيطة عن ماهية اللجنة الدولية 

 للصليب ألاحمر، أما الثاني فيركز على اعتبار جريمة الارهاب التحدي البارز لسير عمل اللجنة الدولية.

 املحور ألاول: ماهية اللجنة الدولية للصليب ألاحمر

لقد كان ميالد اللجنة الدولية للصليب ألاحمر من صلب النزاعات املسلحة، فنتيجة ألنر النزاع املسلح الذي نشب في 

 علي  مواطن سويسري هو هنري دونان، الذي قام بنقل بشاعة النزاعات 
ً
سولفرينو في شمال إيطاليا، والذي كان شاهدا

والذي تحدث في  عن مشاهدات   (244، صفحة 4132)جاسم،  رينو،املسلحة وما تخلف  من ضحايا في كتاب تذكار سولف

املؤملة آلالف الجرحى من املصابين العسكريين الذين تركوا في امليدان ليالقوا مصيرهم بسبب انعدام الخدمات الطبية 

 (12، صفحة 4132)الصالحي،  يمليان النمساوي.وإلانسانية في الحرب بين جنود نابليون الثالث، وجنود ماكس
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فمنذ نشأتها أخذت اللجنة الدولية للصليب ألاحمر تمر بمراحل التطور املختلفة من منظمة محدودة املوارد      

 وإلاملانيات والاختصاصات إلى أن وصلت إلى ما هي علي  اليوم كأكبر منظمة دولية معنية بشؤون النزعات املسلحة.

 (31، صفحة 4131)عتلم، 

كانـت اللجنـة الدوليـة للصليب ألاحمر، على مـدار تاريخاا، طرفا فـي عمليـات عديدة هدفـت إلى تطوير القانون الدولي 

إلانساني وتوضيحـ  وتفسـيره مـن أجـل مواجاـة التحديـات الجديـدة والناشـئة املتعلقـة بالحمايـة والوقايـة واملسـاعدة، وبـدا 

 أن هـذا 
ً
الاتجاه قـد تسـارع بسـبب ظاـور تكنولوجيـا جديـدة فـي مياديـن املعـارك، وتنـوع الجاـات الفاعلـة فـي مؤخـرا

ناهيك عن الجرائم الحديثة واملتطورة فاملجتمع  (4132)ألاحمر،  النزاعـات، وانتشـار العنـف الـذي يسـتهدف املدنييـن،

على تعريف لاذا النوع من الجرائم، مثل جريمة إلارهاب، التي أصبحت اليوم تمثل  الاتفاقتوصل إلى الدولي لليوم لم ي

وفق املبادئ ألاساسية للصليب أبرز التحديات واملعيقات التي تحول دون إتمام اللجنة الدولية عملاا على أكمل وج  

وهي: إلانسانية وعدم التحيز والحياد والاستقاللية والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية، وتولي اللجنة دور للمنظمة 

القائمة على اتفاقيات جنيف والراعية للقانون الدولي إلانساني الذي يحدد قواعد الحرب، حيث أن  لم يكن يسمح حتى 

يات إال للمواطنين السويسريين بالعمل مع اللجنة كمندوبين أجانب بالخارج، أما اليوم فقد أصبح نصف أوائل التسعين

 من غير السويسريين، وتغطي تدخالت اللجنة مناطق في مختلف بقاع العالم من أجل مساعدة 
ً
عدد موظفيها تقريبا

ايا أو أعراقام ودياناتهم وانتما اتهم السياسية ضحايا النزاعات والعنف الداخلي دون تمييز، بغض النظر عن هوية الضح

مندوب  31111موظف محلي وأكثر من  2211ألف شخص في أنحا  العالم بما في ذلك  41والفكرية وتوظف اليوم حوالي 

 إلى جنب مع املوظفين املحليين الذين يتولون نش(4131)الظنحاني، أجنبي، 
ً
ع اطات اللجنة الدولية في جمييعملون جنبا

أنحا  العالم حسب ما لديهم من املعرفة واملاارات املكتسبة من البيئة املحلية التي تجرى في إطارها عمليات اللجنة، فام 

يعملون كموظفين في امليدان ويساهمون في نشاطات اللجنة املتعلقة باملجال الصحي، أو توزيع مساعدات إلاغانة، أو 

الصليب ألاحمر وغيرها، لذلك يتم إرسال عدد من املوظفين املحليين في ماام للعمل ببعثات للجنة الدولية جمع رسائل 

 (46، صفحة 4133)بوحية، في بلدان أخرى. 

دولة في العالم، وتتولى  311من ويوجد لدى اللجنة بعثات ميدانية في أماكن النزاعات املسلحة وبعثات إقليمية في أكثر      

هذه البعثات في ألاساس أنشطة الحماية واملساعدة والوقاية لصالح ضحايا النزاعات املسلحة الداخلية أو ضحايا النزاع 

 جميع الدول غير املتضررة مباشرة من النزاعات املسلحة، وتضطلع 
ً
الداخلي، أما البعثات إلاقليمية فإنها تغطي تقريبا

ددة بعضاا يتصل بتقديم املساعدات امليدانية املباشرة لضحايا النزاعات املسلحة أو القيام بماام دبلوماسية بماام مح

 أخرى أو املساعد على التدخل السريع.

 املحور الثاني: جريمة الارهاب تحدي قانوني للجنة الدولية للصليب ألاحمر

وضعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تالها القانون الدولي إلانساني في اختبار جديد، فقد أدى الالتباس بين 

إلارهاب والحرب وإلاطار القانوني الحاكم للل منهما، إلى تقويض خطير في بنية القانون الدولي إلانساني وتسبب في 

 (6، صفحة 4133)ماكغولدريك، سياسية خفية.   رهاب" لدوافع"إلا مشكالت معينة عندما استغل مصطلح 
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 من النقاش على املستويات ألاكاديمية والرسمية ملا ف
ً
 كبيرا

ً
ظاهرة إلارهاب الدولي والحرب على إلارهاب ال تزال تأخذ حيزا

 تثيره من إشلاالت قانونية وعملية بشأن وصف

نون الذي يحكماا، ومن بين هذه إلاشلاالت استخدام ألاساليب إلارهابية زمن النزاعات املسلحة الظاهرة وتعريفاا* والقا

 (142، صفحة 4132)العقون،  والتحديات إلانسانية التي تثيرها هذه ألاساليب

املسلحة من غير الدول ضدها، ال سيما في النزاعات فنزعة الدول إلى وسم جميع ألاعمال القتالية التي تشنها الجماعات 

 ،
ً
املسلحة غير الدولية "باإلرهابية"، وينظر آلان إلى النزاع املسلح وألاعمال إلارهابية على أنهما مرادفان لبعضاما تقريبا

ط الخل على الرغم من أنهما شكالن مختلفان من أشلال العنف تحكماما مجموعة مختلفة من القوانين، وذلك بسبب

املستمر بينهما في املجال العام،  كما يتسبب استخدام مصطلح "عمل إرهابي" في سياق قضايا النزاعات املسلحة في 

حدوث خلط بين مجموعتين منفصلتين من القوانين، وقد يؤدي ذلك إلى حالة تتغاض ى فيها الجماعات املسلحة من غير 

)القانون  رها أن  ال يوجد لديها دافع لاللتزام بقوانين الحرب وأعرافاا.*الدول عن قواعد القانون الدولي إلانساني لتصو 

 لتعريف  (4131الدولي إلانساني وتحديات النزاعات املعاصرة، 
ً
وقد جرت العديد من املحاوالت الفقاية والتشريعية أحيانا

ما يسمى باإلرهاب، وقد فشلت هذه املحاوالت في وضع تعريف جامع مانع للمصطلح، مما جعل إلارهاب يبقى في نطاق 

م املتحدة ية ألامالظاهرة أكثر من  مصطلح قانونية، وإن كانت ترتبط ب  في بعض ألاحيان، وقد تمت عرقلة مشروع اتفاق

بشأن إلارهاب عدة مرات ولعدة أسباب نتيجة لالختالف الشديد بين الدول حول املسألة، كما تمت عرقلة إدراج ألاعمال 

إلارهابية ضمن النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، إال أن عدم وجود تعريف دولي لظاهرة إلارهاب يجعل املفاوم 

 يخدم
ً
 وٌمسّيسا

ً
مصالح الدول التي تدعي محاربة إلارهاب، ألن ذلك يسمح لاا بوصف أي عمل معاد لاا  فضفاضا

 وتصنيف أي منظمة أو دولة في العالم على أنها إرهابية أو تدعم إلارهاب ألغراض سياسية وبدأت 
ً
 إرهابيا

ً
ولسياستها عمال

 ة وغيرها.ألاوروبي والواليات املتحد الاتحادتظار قوائم إلارهاب هنا و هناك لدى 

اناك العديد من التباينات الواسعة بين ألاطر القانونية التي تنظم النزاع املسلح وإلارهاب وتستند بشلل أساس ي إلى ف

الوقائع املختلفة التي يسعى كل إطار إلى تنظيماا، ويتمثل الاختالف الرئيس ي من ناحية في أن النزاع املسلح هو حالة 

نها قانونية )مسموح بها( وتوصف أعمال أخرى بأنها غير قانونية )محظورة(، ومن توصف فيها أعمال عنف معينة بأ

 غير قانونية.
ً
صنف على أنها إرهابية تلون دائما

ُ
  (Okoko, 2017, p. 72)ناحية أخرى فإن كل ألافعال التي ت

على القوات املسلحة التابعة للعدو ُيسمح ألطراف النزاع بمااجمة وملا كان الادف النهائي ألي نزاع مسلح هو التغلب 

منع من ذلك، وبمعنى آخر، ال يحظر القانون الدولي إلانساني أي 
ُ
ألاهداف العسكرية لبعضاا البعض أو على ألاقل ال ت

رتكب ضد أي هدف عسكري، بغض النظر عن ارتلاب  من جانب طرف يمثل دولة أو طرف غير 
ُ
حلومي، أعمال عنف ت

 وذلك دون املساس بحق الدول في تجريم الاعتدا  على منشآتها العسكرية وأفراد قواتها املسلحة على املستوى الوطني.
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وج  ضد املدنيين أو ألاهداف املدنية تلون، على النقيض، محظورة، إذ أن من ألاهداف 
ُ
ومع ذلك، فإن أي أعمال عنف ت

، الصفحات 4132)ملي،  ية السلان وألاعيان املدنية من عواقب النزاعات املسلحة.الرئيسية للقانون الدولي إلانساني حما

62-66) 

، وال يحتمل الفرق بين هذين النظامين القانونيين أي إبهام 
ً
 إجراميا

ً
 وعمال

ً
 محظورا

ً
إال أن أي عمل "إرهابي" يبقى عمال

 .لق باملنطق والقواعد املنطبقةألن الاختالف بينهما يتع

 
ً
ويكتسب هذا العنصر أهمية خاصة في حاالت النزاع املسلح غير الدولي حيث يمكن أن تشلل صفة "إلارهابي" عائقا

 أمام احترام القانون الدولي إلانساني من قبل الجماعات املسلحة املنظمة )والتي يخضع أفرادها ملالحقة جنائية 
ً
إضافيا

 الوطني(. بموجب القانون 

فما ُيسمى "بالحرب الشاملة على إلارهاب" ماهي إال تدابير تتخذها الدول وغيرها من الجاات من أجل تجنب أعمال 

 .إلارهاب أو وضع حد لاا ال ترقى إلى النزاع املسلح ال بمفاوم  العملي وال بمفاوم  القانوني

 إلى مستوى النزاع املسلح، وبالتالي يلون الحديث عن ملافحة إلارهاب وهي محاوالت متعد
ً
دة ألاوج  قد تصل أحيانا

 للحالة. 
ً
وتسري في تلك الظروف، قواعد القانون الدولي إلانساني التي تنظم النزاعات املسلحة الدولية أو غير الدولية وفقا

 (4131الارهاب، -)تحديات أمام القانون الدولي إلانساني

واملعضلة هنا أن الكثير من الدول وخبرا  القانون واملسؤولين عن وضع السياسات العامة يرون القانون الدولي إلانساني 

، وُينظر إلى هذا القانون 
ً
 عن مواجاة التحديات التي يفرضاا إلارهاب باعتباره ظاهرة جديدة معقدة نشأت مؤخرا

ً
عاجزا

هاب، ولاذا السبب اقترحت بعض الدول واملفكرين ضرورة تنحية هذه القواعد على أن  يعيق تنفيذ سياسات ملافحة إلار 

 بصورة مؤقتة.
ً
 (66، صفحة 4132)ملي،  واملبادئ جانبا

رهابية إفال ينطبق القانون الدولي إلانساني عند ارتلاب أعمال إرهابية أو احتجاز أشخاص مشتب  في ارتلابهم أعمال 

خارج إطار نزاع مسلح، لذا تتبع اللجنة الدولية للصليب ألاحمر النهج القائم على تناول كل حالة على حدة في التصنيف 

 في تحديد الوضع القانوني لألشخاص املحتجزين في إطار ملافحة إلارهاب 
ً
القانوني لحاالت العنف، وتطبق  أيضا

نزاع مسلح دولي، يجب أن تمنح اللجنة الدولية حق الوصول إليهم  وحقوقام؛ فإذا احتجز هؤال  ألاشخاص خالل

 .بموجب قواعد القانون الدولي إلانساني ذات الصلة

وحين تقع ملافحة إلارهاب في سياق نزاع مسلح غير دولي، تعرض اللجنة الدولية خدماتها إلانسانية على أطراف النزاع، 

ات أمام )تحدي جنة الدولية حق املبادرة إلانسانية لطلب مقابلة املحتجزينوأما خارج حاالت النزاع املسلح، فتمارس الل

 (4131الارهاب، -القانون الدولي إلانساني



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 417 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

في النزاع املسلح الدولي، حيث تنص على « إلارهاب« تنظم( من اتفاقية جنيف الرابعة من أبرز املواد التي 11وتعد املادة )

حماية املدنيين الذين يجدون أنفسام في قبضة طرف من أطراف النزاع ولم يلونوا من مواطني ، وتحظر هذه املادة 

 لظاهرة « إلارهاب»وعلى الرغم من أن مدلول مصطلح «. تدابير التهديد أو إلارهاب»جميع 
ً
في هذه املادة ليس مطابقا

على النحو الذي نراه اليوم، فإن املصطلح بالتأكيد يغطي أعمال القتل والتعذيب واملعاملة غير إلانسانية  «إلارهاب»

 (66، صفحة 4132)ملي،  للسلان املدنيين.

ب   على إلارهاب، ولكن يجفال تعترض اللجنة الدولية على شرعية اتخاذ الدول التدابير الضرورية لضمان أمنها والقضا

جَرى ألاعمال املناهضة لإلرهاب في ظل الاحترام اللامل للحماية التي 
ُ
أن تلون الدول واضحة وحازمة بشأن ضرورة أن ت

 يكفلاا القانون الدولي لجميع ألافراد، السيما القانون الدولي إلانساني وقانون حقوق إلانسان.

 في حال توقيف ألافراد واحتجازهم بتهمة الصلة من جاة أخرى ُيعد احترام هذين الفرعي
ً
ن من القانون الدولي واجبا

باإلرهاب؛ فال يجوز بأي شلل من ألاشلال الاحتجاج بهذه الذريعة لعدم التقيد بالحماية القانونية املكفولة لام بموجب 

ظمة املراقبة املستقلة واملحايدة، ملن القانون الدولي، السيما القانون الدولي إلانساني حال انطباق ، وينبغي منح آليات

كاللجنة الدولية إلملانية الوصول إلى هؤال  ألافراد، حتى يمكنها مساعدة السلطات القائمة على الاحتجاز في ضمان 

 للقانون واملعايير الدولية السارية، 
ً
وجمع الجثث، وتدريب (4132)هارالند، معاملة املحتجزين معاملة إنسانية وفقا

 (4132يني، )ماردالجماعات املسلحة على القانون الدولي إلانساني، وتسايل إلافراج عن املحتجزين وتبادلام بين ألاطراف. 

ا  تدابير معينة وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، على آلانار الضارة املحتملة على العمل إلانساني من جر  

 ألانشطة إلانسانية التي تضطلع 
ً
عد أبدا

ُ
تتخذها الدول مللافحة إلارهاب سوا  على الصعيد الدولي أو الوطني، فيجب أال ت

 من أشلال الدعم غير 
ً
بها املنظمات إلانسانية غير املتحيزة، بما فيها تلك التي تساعد الجرحى واملرض ى من املقاتلين، شكال

لجاات الفاعلة غير التابعة للدول، أو ألافراد املصنفين كإرهابيين أو املجرمين بموجب القوانين الدولية أو املشروع إلى ا

ر اللجنة الدولية بأن هذه ألانشطة جز  ال يتجزأ من التفويض إلانساني املعاود ب  إلى 
ّ
إلاقليمية أو الوطنية، وتذك

وبروتوكوليها إلاضافيين لعام  3222طراف في اتفاقيات جنيف لعام املنظمات إلانسانية غير املتحيزة من ِقبل الدول ألا 

ترحب اللجنة الدولية بإدراج فقرات تتعلق باألنشطة إلانسانية في قراري مجلس ألامن بشأن ف(4132)هارالند،  3222

"ألاخذ بعين الاعتبار" آلانار املحتملة لتدابير ملافحة ، تحث فيها جميع الدول على 4264و 4284ملافحة إلارهاب رقمي 

إلارهاب على "ألانشطة إلانسانية الخالصة" التي تجريها "جاات فاعلة إنسانية غير متحيزة" على نحو يتسق مع القانون 

 الدولي إلانساني.

 ة وصول املساعدات إلانسانيةوتتسبب العواقب غير املقصودة الناتجة عن تدابير ملافحة إلارهاب في الحد من إملاني

 في املناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة غير تابعة للدول  –إلى املجتمعات املتضررة من النزاعات 
ً
 –وخاصة

وتجازف بالعمل إلانساني املستقل واملحايد والنزي  الذي وافقت علي  دول العالم أجمع بموجب اتفاقيات جنيف، فقد 
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مواقف أخرت أو أعاقت قدرتها على حماية ومساعدة ألاشخاص املتضررين من النزاع والعنف؛ واجات اللجنة الدولية 

وجا ت هذه املواقف في صور شتى، منها تشريعات وطنية مللافحة إلارهاب، أو قوانين جنائية، أو تدابير ونظم جزائية، أو 

سياسية أو أمنية، أو أنشطة اقتصادية في شروط في عقود املنح، أو تدابير منع الخطر، أو بوضوح قيود ذات دوافع 

مسارح العمليات في النزاعات، لذلك تهتم اللجنة الدولية بالعمل مع جميع السلطات ذات الصلة على املستويات املحلية 

 (4132)ماورير،  وإلاقليمية والعاملية ومع مختلف القطاعات والخبرات من أجل إيجاد حلول دائمة.

القوانين و  وفي رأي اللجنة الدولية، ينبغي استثنا  ألانشطة إلانسانية وغير املتحيزة من نطاق تطبيق نظم الجزا ات

 مع نص وروح القانون الدولي 
ً
الجنائية التي تتصدى لإلرهاب، التي تعرف باسم "الاستثنا ات ألسباب إنسانية"، تماشيا

إلانساني، وبالتالي تتوافق مع التزامات الدول    بموجب هذا الفرع من القانون، فعدم استثنا  هذه ألانشطة من القوانين 

اب من شأن  أن يؤدي إلى نفي فكرة العمل إلانساني املحايد واملستقل وغير املتحيز، ويعّرِض الجنائية التي تجاب  إلاره

للخطر مامة املنظمات إلانسانية غير املتحيزة في حماية ألاشخاص املتضررين من النزاعات املسلحة ومساعدتهم، السيما 

ية إلى )التدابير الراماملصنفة كجماعات إرهابية. في املناطق التي تنشط فيها الجماعات املسلحة غير التابعة للدول و 

 (4132القضا  على الارهاب الدولي ، 

: كفالة توفير ضمانات للعمل إلانساني املحايد، فاذا ليس من شأن  فقط تجنب العواقب إلانسانية لذا وجب    
ً
أوال

 في الحفاظ على 
ً
السلبية غير املقصودة الناتجة عن تدابير ملافحة إلارهاب ونظم الجزا ات فحسب، بل سيساعد أيضا

 الشرعية ودعم هذه التدابير والنظم على املدى البعيد.

:
ً
الحاجة باستمرار إلى إلاعالن عن التطورات في السياسات من خالل قاعدة أدلة ميدانية، ورصد ومراجعة أنر  نانيا

 الجزا ات وتدابير ملافحة إلارهاب على العمل إلانساني على نحو أكثر منهجية.

 أكبر بشأن نطاق التدابير لتخفيف مخاطر الامتثا
ً
: يجب أن تقدم الدول ألاعضا  توجيها

ً
دول ل املفرط من جانب النالثا

 (4132)ماورير، القائمة بالتنفيذ واملانحين والبنوك. 

  :خاتمة

أن اللجنة الدولية للصليب ألاحمر على امتداد التاريخ ومنذ نشأتها ال تزال تسعى جاهدة إلى تحقيق  ُيستنتج مما سبق

ألاهداف التي تأسست من أجلاا سوا  على الصعيد امليداني في مساعد ضحايا الحروب ومنلوبي اللوارث البيئية أو في 

ن الدوليين من خالل تحقيق وتطوير املعايير والضوابط تحقيق أهداف القانون الدولي إلانساني والارتقا  بالسلم وألام

القانونية  للجرائم بشلل عام ولجريمة إلارهاب بشلل خاص باعتبارها مركز بحثنا هذا، والتي ال تزال لليوم تشلل نقطة 

 امعيقة لسير عمل اللجنة الدولية بشلل سلس السيما في ظل غياب نص قانوني صريح يعرف الجريمة ويحدد أركانه

في نطاق القانون الدولي إلانساني، الذي يحظر إلارهاب وألاعمال إلارهابية في جميع الظروف وبال شروط  ألاربع، السيما
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ودون استثنا ، وتترتب مالحقة قضائية ألي طرف يخالف هذه القواعد، ويستغل الثغرات التي لم تغطيها اتفاقيات 

 بعد أحداث جنيف وبروتوكوالتها حول جريمة إلارهاب والتي 
ً
، خصوصا

ً
 إال حديثا

ً
 سبتمبر. 33لم يتم التطرق إليها كثيرا

فاألجدر بالدول واملجتمع الدولي واملنظمات الفاعلة وعلى رأساا اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، الحث على اعتماد 

  ا.ت دولية ملرتكبيهمعاهدة دولية تسطر ألاسس العريضة لاذه الجريمة، وتحدد السلوك املجرم فيها، وتضبط جزا ا

 :قائمة املراجع

 أوال: املصادر العربية:

 .42/12/4143، تم إلاطالع علي  بتاريخ 4131فيفري  05القانون الدولي إلانساني وتحديات النزاعات املعاصرة،  .3

https://www.icrc.org/ar/document/contemporary-challenges-ihl 

كما تبنتها الجمعية العامة للجنة الدولية للصليب  2015–2018إســـتراتيـجيــة اللجنة الدولية للصليب ألاحمر  .4

 ، منشورات الصليب ألاحمر.4132جوان  36ألاحمر في 

املتحدة،  ألامم، أمام هيئة لرامية إلى القضا  على إلارهاب الدوليبيان اللجنة الدولية للصليب ألاحمر: التدابير ا .1

 .4132أكتوبر  04، اللجنة السادسة، نيويورك،24الجمعية العامة لألمم املتحدة، الجلسة رقم 

https://www.icrc.org/ar/document/measures-eliminate-international-terrorism-icrc-statement-united-

nations-2017 

تأتي ملافحة إلارهاب على حساب العمل إلانساني أو املبادئ إلانسانية، مالحظات إلى  بيتر ماورير، يجب أال  .2

طر ملافحة إلارهاب وأنظمة الجزا ات: حماية 
ُ
الفعالية الجانبية رفيعة املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة حول "أ

 .14/12/4143، تم إلاطالع علي  بتاريخ 4132سبتمبر  26، "الحيز إلانساني

https://www.icrc.org/ar/document/combatting-terrorism-should-not-come-expense-humanitarian-

action-or-principles 

، تم إلاطالع علي  بتاريخ 4131أكتوبر  29إلارهاب، مقال،  –نون الدولي إلانسانيتحديات أمام القا .2

13/12/4143. 

 https://www.icrc.org/ar/document/challenges-ihl-terrorism 

، مجلة الجامعة 4132القانونية لتنفيذ القانون الدولي إلانساني"، جوانجاسم محمد علي جاسم، "آلاليات  .8

 . 12/4العراقية، العراق، العدد

https://www.icrc.org/ar/document/contemporary-challenges-ihl
https://www.icrc.org/ar/document/measures-eliminate-international-terrorism-icrc-statement-united-nations-2017
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https://www.icrc.org/ar/document/combatting-terrorism-should-not-come-expense-humanitarian-action-or-principles
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 .14/12/4143، تم إلاطالع علي  بتاريخ 4132مارس  28وملافحة تمويل إلارهاب، 

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-statement-un-security-council-open-debate-preventing-and-

combating-financing-terrorism 

سالم الظنحاني، "دور اللجنة الدولية للصليب ألاحمر في تقديم املساعدات إلانسانية: دراسة حالة لبعض  .6

 .4131، القاهرة، 2، العدد32الدول آلاسيوية" مجلة النهضة، املجلد 

، )أطروحة 4132-4132ساعد العقون، ضوابط سير ألاعمال العدائية في القانون الدولي إلانساني،  .2

 دكتوراه(، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر 

، 4131شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب ألاحمر في إنما  وتطوير قواعد القانون الدولي إلانساني،  .31

 .31منشورات الصليب ألاحمر، جنيف، ص

"هل باتت اتفاقيات جنيف غير مواكبة للعصر؟"، القانون  :عمر ملي، القانون الدولي إلانساني وإلارهاب .33

 ، إعداد عمـر ملي، اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، جنيف.4132الدولي إلانساني في النزاعات املسلحة املعاصرة، 

الوضع القانوني لجمعيات الصليب ألاحمر والاالل ألاحمر ودورها في القانون  عمر وليد طاهر الصالحي، .34

 ، )مذكرة ماجستير(، جامعة عمان العربية، كلية القانون، ألاردن.4132الدولي، 

، «أنشطة ملافحة إلارهاب البد أن تحترم الحماية التي يكفلاا القانون الدولي إلانساني» كريستوفر هارالند، .31

، تم 4132أكتوبر  10، "تماع اللجنة السادسة للجمعية العامة حول "تدابير القضا  على إلارهاب الدوليبيان أمام اج

 .36/12/4143إلاطالع علي  بتاريخ 

https://www.icrc.org/ar/document/counter-terrorism-activities-must-respect-protections-afforded-

international-humanitarian  

، 4133 كلوديا ماكغولدريك، "مستقبل العمل إلانساني من منظور اللجنة الدولية للصليب ألاحمر"، ديسمر .32

 .662، العدد 21مختارات من املجلة الدوليـة للصلـيـب ألاحمــر، املجلد 

وسيلة بوحية، دور اللجنة الدولية للصليب ألاحمر في تطوير وتعزيز القانون الدولي إلانساني، )أطروحة  .32

 .4133دكتوراه(، الجزائر، البليدة جامعة سعد دحلب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، 4132لعربي، املنظمات غير الحلومية كفاعل جديد في تطوير القانون الدولي والعالقات الدولية، وهيبة ا .38

 .بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق -3)مذكرة ماجستير(، الجزائر، جامعة الجزائر
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 حكام القانون الدوليأوفق  إلارهاب على الصعيد الدولي وإلاقليميجرائم استراتيجيات مكافحة  

Strategies to combat terrorism at the international and regional levels in accordance 

with the provisions of international law 

 محمد مصطفى خالد حرارة إعداد الباحث/

 اماليزي –طالب دكتوراه في القانون عام لدى الجامعة إلاسالمية العاملية  

 :امللخص

ية من على النفس البشر  مباشر تؤثر بشكل ألافعال أصبحت تلك و  التطور؛شهد املجتمع الدولي العديد من ألافعال إلارهابية خالل عصر 

ما مالى الشكل املنظم من خالل الدول  لتحين انتق في ؛قبل ألافرادإلارهاب بشكل غير منظم من  أفعال الدولي وبدأتتهديد الامن والسلم 

ولية تعاون دولي ملكافحة إلارهاب عبر املنظمات الدذلك الى إيجاد  ادع الدوليين،من والسلم املجتمع الدولي من توفير ألا  مباشر علىبشكل  أثر 

 .منهالحد ا وآليةوإلاقليمية 

ما جاءت ك القانون الدولي،حكام أإلارهاب والحد منها وفق ظاهرة املعمول بها في مواجهة  الدولية وإلاقليمية الاستراتيجيات الدراسةوتبين 

 ؛إلارهاب افحةفي مكاملعمول بها الوسائل الدولية  تحديدو  ؛ماهية إلارهابالدراسة واملتمثلة في بيان علقة بالدارسة باإلجابة عن ألاسئلة املت

 
 
 خطر ألافعال التي تؤثر أ إلارهاب من يعتبر ؛هاهمأنتائج من عدة وخلص الباحث الى  إلارهاب،إلاقليمية في مكافحة  دور املنظمات وأخيرا

 .املنظمات الدولية وإلاقليمية كان لها دور مهم في مواجهة إلارهاب والحد منهن أكما ، من الدوليعلى السلم وألا 

 الاستراتيجية إلاقليمية، القانون الدولي، املعاهدات الدولية. الدولية، الاستراتيجية إلارهاب،مكافحة  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

The international community witnessed many terrorist acts during the era of development; These acts have become a direct 

impact on the human psyche, threatening international peace and security، Acts of terror were initiated in a disorderly manner 

by individuals; While it moved to the organized form through states, which directly affected the international community in 

terms of providing international peace and security, this called for finding international cooperation to combat terrorism 

through international and regional organizations and the mechanism to reduce it. 

The study shows the international and regional strategies in force in confronting and limiting the phenomenon of terrorism 

in accordance with the provisions of international law. Defining the international means used in combating terrorism; Finally, 

the role of regional organizations in combating terrorism. The researcher concluded several results, the most important of 

which are Terrorism is considered one of the most dangerous acts that affect international peace and security, and 

international and regional organizations have played an important role in confronting and limiting terrorism. 

Keywords: combating terrorism, international strategy, regional strategy, international law, international treaties. 
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  مقدمة:

طر من خيترتب عنها املجتمع الدولي مما  علىيقع بشكل مباشر  تأثيرهاومحور ظاهرة إلارهاب الدولي ظاهرة خطيرة 

في العصر القديم بسبب  تأثير محدودن كان لها إن ظاهرة إلارهاب أونشير الى  الدوليين،من محدق على السلم وألا 

في ن الدول بيعصر التطور والتحدي  كبير معلها تأثير  أصبحمحدودية ألادوات املستخدمة في ارتكاب ألافعال إلارهابية 

ة وفق فولنسان املكحقوق إلالقواعد  انتهاكتمثل ارتكاب ألافعال إلارهابية  نأمر وفي حقيقة ألا  الفتاكة،صنع ألاسلحة 

 قواعد ومبادئ القانون الدولي.

محاربة ألافعال  ضرورةدعا الى  هتمامالا بموضوع ألافعال إلارهابية وهذا  املجتمع الدولي مر اهتمونتيجة لذلك ألا 

ولي التعاون الد لىإاللجوء من خالل عداد الخطط والاستراتيجيات والاتفاقيات الدولية إمن خالل إلارهابية والحد منها 

من ألا  بهدف حمايةالتي تحارب إلارهاب الدولي  تفاقياتالابرام العديد من إفي  ةيوسائل دولية ووسائل إقليملتفعيل 

 .والسلم الدوليين

نه يعتبر ذا أهمية بحثية وال زال النقاش قائما على إمن الدوليين فورغم تأثير إلارهاب ودوره في تقويض السلم وألا 

 دفإلارهاب بهجرائم ارتكاب الصعيد الدولي وإلاقليمي ملكافحة إلارهاب من خالل إيجاد استراتيجية شاملة للحد من 

 مبادئ وقواعد القانون الدولي. واحترامحماية البشرية 

  مشكلة الدراسة

من  يعلى املجتمع الدول الخطورة الواقعةو ألافعال إلارهابية نبثقة عن ارتكاب النتائج املتتمحور مشكلة الدراسة حول 

 وسائلالتصدي لها من خالل املنظمات الدولية وإلاقليمية تطلب من ي ؛ وهذاتهديد لألمن والسلم الدوليين

 حماية حقوق الانسان وفق قواعد القانون الدولي. أمبد منها؛ وتثبيتألافعال والحد تلك ملكافحة فعالة  واستراتيجيات

عدة تساؤالت في موضوع دراستنا تتمثل في التكييف القانوني لألفعال إلارهابية وما  هذه الاشكاليةنتج عن و  .1

لذلك  ؛املوضوعة على املستويين الدولي وإلاقليمي ملكافحة ألافعال إلارهابية والحد منها والاستراتيجياتليات هي آلا

 :على النحو آلاتي وهيإلاجابة عن مجموعة من ألاسئلة  حول مخضت الدراسة ت

 اهية ألافعال إلارهابية؟م .2

 ما هي الوسائل الدولية املعمول بها ملكافحة ألافعال إلارهابية والحد منها ومدى فاعليتها؟ .3

 إلارهابية؟على الصعيد إلاقليمي ملكافحة ألافعال عمول بها ليات املما مدى فاعلية آلا .4

:همية البحثأ  

ليه الدولي، وعتكمن أهمية الدراسة في ضرورة حماية البشرية من جرائم إلارهاب والحد من ارتكابها وفق قواعد القانون 

قامت الدراسة بتحديد الاستراتيجيات الدولية وإلاقليمية املعمول بها في مواجهة ألافعال إلارهابية ومدى فاعلية تلك 
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 لخطورتها على أوساط املجتمع الدولي، 
 
 الرتكابظ لحو املتزايد الفي ظل الاستراتيجيات في الحد من ظاهرة إلارهاب؛ نظرا

  .ألافعال إلارهابية

:هداف البحثأ  

 تحقيق مجموعة من ألاهداف بما يندرج تحت عنوان الدراسة ومن هذه ألاهداف: إلى تهدف هذه الدراسة

 إلارهابية ومدى توافر فعل إرهابي من لألفعالتحديد ماهية إلارهاب تمكننا من خالله بيان الطبيعة القانونية  .1

 انتشارها.ب اسبأ، وتحديد أسباب ارتكاب ألافعال إلارهابية و عدمه

املوضوعة على املستوى الدولي ملكافحة جرائم إلارهاب والحد منها وبيان مدى  ستراتيجياتالا التعرف على  .2

 فاعليتها.

  .املوضوعة على املستوى إلاقليمي ملكافحة ألافعال إلارهابية ومدى نجاعتها في تحقيق ذلك ستراتيجياتالا بيان  .3

:نهجية البحثم  

ملنهج ا الباحث في هذه الدراسة عدة مناهج متمثلة في تبعاملا يتمتع به البحث من خصوصية مهمة في الوقت الحالي 

تحليل و حكام ومبادئ القانون الدولي أالتحليلي وذلك من خالل تحليل آلاراء ومواقف املجتمع الدولي ومدى تطابقها مع 

كما استعملت الدراسة ، ئ الوصول الى الفائدة املرجوة من البحثظاهرة إلارهاب بصورة تمكن القار لراء الفقهاء آ

ة الباحث باستعماله في هذه الدراسة من خالل بيان ماهي والتفسير وقاماملنهج الوصفي وهذا املنهج يعتمد على التحليل 

املنهج  وكذلك ،لحد منهاظاهرة إلارهاب وكذلك مدى فاعلية الوسائل الدولية وإلاقليمية في مكافحة ألافعال إلارهابية وا

استقراء النصوص القانونية وتحليلها، ولجا الباحث الى استعمال هذا املنهج من  أوهذا املنهج يتخذ مبد ستقرائيالا 

 املبرمة على الصعيد الدولي وإلاقليمي ملكافحة ظاهرة إلارهاب والحد منها. تفاقياتالاخالل استقراء 

 املبحث ألاول: ماهية ظاهرة إلارهاب

من خالل بعض العصابات املشكلة من قبل القبائل لزعزعة  بدأت؛ و عرفتها البشرية منذ القدمظاهرة ألافعال إلارهابية 

سيادهم بعد فرارهم من أمن  نتقاملال أماكن استقرار خصومهم كما بانت هذه الظاهرة مع تشكيل العبيد لعصابات 

 . (200-171، ص 2002 عرفة،) سطوة حكمهم

ن مفهوم إلارهاب ال يوجد له تعريف واضح ومحدد في ظل تنوع ألافعال إلارهابية وتزايدها في ظل أمر ألا وفي حقيقة 

تكاد تكون واضحة وذلك من خالل البحث في دوافع ارتكاب ألافعال  ارتكابها ن دوافع وأسبابأالوقت الحالي في حين 

هداف أب ارتكابه في املطلب ألاول ومن ثم الحديث عن مفهوم إلارهاب وأسبااملبحث يتطلب منا بيان  إلارهابية، وهذا

 تي:وذلك على النحو آلافي املطلب الثاني شكاله أإلارهاب و 
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سبابهأاملطلب ألاول: مفهوم إلارهاب و   

 تي:وعليه سنقوم بتقسيم هذا املطلب الى فرعين على النحو آلا

 الفرع ألاول: مفهوم إلارهاب

ألافعال إلارهابية متعددة ومتنوعة منها القتل والقصف والتفجير وخطف الرهائن وغيرها من ألافعال إلارهابية لكن في 

الحقيقة توجد صعوبة في تحديد تعريف واضح ومحدد لظاهرة إلارهاب وذلك الختالف وجهات النظر بين الدول وفقهاء 

ولبيان ذلك ال بد (، 23، ص2007عياد،  (عدمهعال إلارهابية من من ألافضن فعل معين يدخل من أالقانون في اعتبار 

 تي:من بيان تعريف إلارهاب في اللغة والاصطالح وذلك على النحو آلا

 
ا
  : تعريف إلارهاب في اللغة:أول

، كما يقصد بمعنى إلارهاب في اللغة الخوف (134، ص2003)الرازي،  وأسترهبرهبه أإلارهاب في اللغة مصدر رهب، و 

 أويستفاد مما تقدم  .(27، ص2007)العادلي،  والفزع
 
على أ يشير الى الخوف والرعب الذي يطر  ن معنى إلارهاب لغة

 نسان من خالل ظاهرة ألافعال إلارهابية.إلا

 ثاني
ا
 عريف إلارهاب في الاصطالح:ت: ا

ظاهرة إلارهاب ويرجع ذلك الى في تحديد تعريف واضح ومحدد يبين كذلك الاتفاقيات الدولية راء الفقهاء آتباينت 

)سرور،  رهابإر خن فعل معين يعتبر إرهاب ال يعتبر في نظر آلا أاختالف التكييف القانوني لواضعي التعريف فمن يعتبر 

 . (6ص ،2001

 و الفزع بقصد تحقيق هدف معين"أو العنف أنه" العمل الاجرامي املقترن بالرعب أويعرف الفقيه سوتيل إلارهاب ب

(Sottile ،8391  ،39ص) ،نه لم يحدد طبيعة العمل الذي يشكل بحد ذاته عنف وخوف كما لم أعلى التعريف  ويؤخذ

 فعل إلارهاب.يحدد الجهة الواقعة عليها 

 ،فلسفية و أ ،هداف سياسيةأعمال العنف املسلح يرتكب لتحقيق أنه" كل عمل من أيفيد ايرك بدفي حين عرفه الفقيه 

ن أنه حصر أفعال إلارهاب باألفعال املسلحة في حين أويالحظ من التعريف  ، (David. P.25) دينية" و أ ،و أيديولوجيةأ

هداف اللجوء الى ارتكاب ألافعال إلارهابية أهناك أفعال إرهابية ال تتطلب استعمال عمل مسلح كما حصر التعريف 

 ألافعال إلارهابية. هداف محددة وهذا الامر ال يمكن تحديده في ظل تطور وتزايدألتحقيق 

 جتماعية"او أو اقتصادية أهداف سياسية أالعنف غير املشروع ضد املدنيين لتحقيق  ستخدامانه" أكما ويعرف ب

نه أالعنف دون غيرها مثل التهديد كما  ستعمالابويعاب التعريف بحصر ظاهرة إلارهاب (، 22، ص 2002)خوالدة، 

 الحصر.ارتكاب إلارهاب على سبيل حدد دوافع 
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م 1237، حيث عرفت املادة ألاولى من اتفاقية جنيف لعام لى بيان مفهوم إلارهابإالدولية  تفاقياتالاكما تطرقت 

خطار إحداث حالة من الرعب في إلى إو تخطط أجرامية املوجهة ضد دولة وتهدف عمال إلا ألا  "نهاأعمال إلارهاب بأ

نها اقتصرت على إلارهاب أجنيف  تفاقيةا" ويؤخذ على تعريف العامةو لدى أو مجموعة من الناس أشخاص معينين أ

")املحمدي، نه يوجد صور أخرى لظاهرة إلارهاب الخارجيأغير  ؛فراد الدولة على السلطة الحاكمةأالصادر من قبل 

 .(42، ص2007

  م كان لها دور في بيان ألافعال إلارهابية1277والاتفاقية ألاوروبية لقمع إلارهاب عام 
 
محدد دون تحديد تعريف  حصرا

لفيف من مكونات املجتمع الدولي كان  تجمع ن الاتفاقية املبرمةأبما (، و 271، ص2006)حمودة،  الارهابية ةللجريم

 عليها وضع تعريف محدد لظاهرة إلارهاب.

نه" كل فعل من أفعال أتعريف إلارهاب بالقول ب دور فيم كان لها 1221ن الاتفاقية العربية ملكافحة إلارهاب لعام أكما 

 أالعنف 
 
 غراضه يقع أو أكانت بواعثه  و التهديد به أيا

 
و أتهم حري تعريض حياتهم، أو  بإيذائهم، أوترويعهم و أ ،تنفيذا

 و الاستيالءأ ،حتاللهااو أ ،الخاصة ألامالك العامة، أو بأحد املرافق، أو لحاق الضرر بالبيئة، أوإو أدميتهم للخطر، أ

 .(12، ص2003)الرشيدي،  حد املوارد الوطنية للخطر "أو تعريض أعليها 

ومع عدم وجود تعريف واضح ومحدد لظاهرة إلارهاب الدولي من قبل املجتمع الدولي واملنظمات الدولية وفقهاء القانون 

اقية العربية ملكافحة إلارهاب لعام ن التعريف املناسب لظاهرة إلارهاب هو التعريف الوارد في الاتفأيرى الباحث ب

 م حيث أشار التعريف الى ركني الفعل الاجرامي لظاهرة إلارهاب الركن املادي املتمثل بالعنف والتهديد والركن1221

 نه لم يحصر ظاهرة إلارهاب على النفسأفراد املجتمع كما أاملعنوي  بتوافر  قصد الجاني بتحقيق الرعب والخوف بين 

 نه من املتصور وقوعها على ألامالك العامة واملوارد الوطنية.أالبشرية حيث أشار 

 رهابالفرع الثاني: أسباب ارتكاب جريمة إلا 

 أظاهرة إلارهاب تكون مستندة على أسباب ودوافع أدت الى تحقيقها، و  رتكابا
 
 ن معرفة ألاسباب وتحديدها تعتبر عامال

 
 
ملكافحة الجرائم إلارهابية والحد منها، وعليه سنقوم ببيان دوافع وأسباب ظاهرة إلارهاب وذلك على النحو  أساسيا

 تي:آلا

 
ا
نبع ن ألاسباب السياسية قد تأحد دوافع ارتكاب الفعل إلارهابي و أتعتبر ألاسباب السياسية : الدوافع السياسية: أول

ما الدوافع الداخلية تكون بسبب النظام السياس ي الحاكم أ؛ تصور وقوعها من الخارجمن داخل الدولة كما من املمكن 

،ص 2007)شكري،  من عدوها نتقامالا ى إلمعارضة داخل الدولة مما يدفعها و جهة أبما يتخذه من إجراءات تضر بفئة 

رهابية املرتكبة بدوافع سياسية تكون بهدف الضغط على النظام السياس ي داخل الدولة سواء بالقيام فعال إلا ، وألا (62

 من خالل الضغط عليها بارتكاب ألافعال إلارهابية املخالفة ملبادئ قواعد القانون الدولي ؛عن عمل تناعمالا و أبعمل 

 .(14)حلمي، "د،ن"، ص
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سبب واستقرار دولة معينة، ب بأمنهابية بدوافع سياسية خارجية بهدف الاخالل نه من املتصور ارتكاب ألافعال إلار أكما 

ن دوافع إلارهاب السياسية أالبعض الى  ر ، وأشا(42، ص2003)الجعفراوي،  و معارضتها لهأسياس ي  ملبدأمساندتها 

تمثل في خر مما السبب آلا ألية في النظام السياس ي الدولي للتصدي والرد عليها بعقوبات رادعة؛ آتتمثل في عدم وجود 

القول  وهذا يمثل تعارض بينينتج عنها من أفعال إرهابية ما تناقض الدول في مبادئها والتزامها في املواثيق الدولية مع 

 .(67، ص2002)رشوان،  والفعل

جتمع خطورة على املشد أو لى ارتكاب الفعل إلارهابي إهم ألاسباب التي تؤدي أن ألاسباب السياسية من أب ويرى الباحث

 نأنما النظام السياس ي الحاكم داخل الدولة في حين إفراد الدولة و أهذا الفعل الاجرامي ال يخاطب  إنحيث  ،الدولي

 م خارجية.أكانت ألافعال إلارهابية داخلية أحدى صور إلارهاب سواء إوسيلة الضغط املتاحة من خالل ارتكاب 

 
ا
لي من أهمية كبيرة على املستوى الدو  الاقتصادفي ظل عصر العوملة وما يتمتع به  الاقتصادية: الدوافع :ثانيا

لى استغالل الدول العظمى وسيطرتها على الدول الصغيرة في إى ذلك أدمصدر قوة لدى الدول؛  أصبحوإلاقليمي حتى 

م كانت تلك ألافعال بشكل منظأذلك الدول الصغيرة بارتكاب ألافعال إلارهابية وسواء ما دفع اقتصادها ونهب ثرواتها 

 .(211، ص2003)املصري،  للتمتع بحقوقها الاقتصادية و غير منظمأ

ركان الاقتصاد داخل الدولة مثل أن التعرض الاقتصادي متصور وقوعه على كل ما يعتبر أحد أويفهم مما سبق 

 الاقتصادية.املنشئات الصناعية والتجارية واملنشئات السياحية وغيرها من املصادر 

 
ا
ان حيث تعمل على بيألاسباب الدينية تؤثر بشكل مباشر على الجوارح الداخلية لإلنسان  : الدوافع الدينية:ثالثا

  يشكل خاطئ بشكلن فهم تعاليم ديانة محددة أغير  عليها،نسان الحرص الالتزامات والنواهي التي يجب على إلا
 
 دافعا

ون يك. وللحد من ارتكاب ألافعال إلارهابية التي يكون مصدرها الدوافع الدينية (72، ص2007)شكري،  رهابالرتكاب إلا 

من خالل حصر املناهج الدينية وتعليمها من خالل املؤسسات الدينية املعتمدة داخل الدولة ومحاربة الجهات التي 

 
 
 لها. تأخذ من التعصب الديني والطائفي منهجا

 
ا
وسائل الاعالم لها دور بارز في ظاهرة إلارهاب من خالل بث الفتنة على قنواتها املتعددة  : الدوافع إلاعالمية:رابعا

، ويتعين على الدول محاربة الاعالم الذي يبث الفتن من خالل (1، ص2001)حمدي، على املستوى الدولي  وانتشارها

 سباب إلاعالمية التحريضية.و املحلية للحد من ظاهرة إلارهاب املرتكبة بفعل ألا أوسائل الرقابة الدولية 

 
ا
العوامل الاجتماعية  إنحيث  ،ارتكاب الجرائم بشكل عام على الظاهرة الاجتماعية ينبعالاجتماعية: : الدوافع خامسا

ن كالهما يؤثر في تكوين شخصية الفرد ما ينتج عن ذلك التأثير أو  ؛و سلبيأفراد املجتمع بشكل إيجابي أتؤثر على 

ن ألافعال إلارهابية الناتجة عن الدوافع الاجتماعية تكون بسبب أ. و (273، ص1226)الشوا،  لإلنسانالسلوك الخارجي و 

ومن ألامثلة على التأثير السلبي عدم توافر فرص عمل وانعدام الخدمات الصحية  ؛التأثير السلبي على الفرد دون إلايجابي

 لبي وتدفع به الى ارتكاب ألافعال إلارهابية.وغيرها من احتياجات الفرد مما تؤثر على نفس الفرد بشكل س
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ا
ر التعليم ن عدم توفيإحيث  يسلكون،فراد املجتمع وأي اتجاه أالتعليم والتربية تحدد مصير : الدوافع التربوية: سادسا

 .(224، ص1212)شالل،  دافع الرتكاب الظاهرة الارهابية املناسب ونقص املناهج التعليمية

 ألى إوهنا البد من إلاشارة 
 
حيث هناك دوافع أخرى  ،همهاأو  ن دوافع وأسباب إلارهاب كثيرة ومتعددة ذكرنا بعضا منها

 
 
ع مرتبطة ن الدوافأغلب الرتكاب فعل إلارهاب، وفي ألا  متمثلة في الدوافع الشخصية والفكرية والتاريخية تشكل دافعا

 فعل يهدد املجتمع الدولي املتمثل في الفعل إلارهابي. أخطر لى ارتكاب إمما تؤدي  مع بعضها البعض

شكالهأهداف إلارهاب و أاملطلب الثاني:   

ألافعال إلارهابية تهدف الى غاية مرجوة من ارتكاب ظاهرة إلارهاب وهذه ألاهداف تختلف فيما إذا كانت ألافعال 

الزمان واملكان والفئة القائمة باألعمال  ختالفابشكال متعددة تختلف أم خارجية، كما يوجد لإلرهاب أإلارهابية داخلية 

ا سبق سنقوم ببيان ذلك من خالل فرعين أساسيين وهما معلى  إلارهابية والفئة املستهدفة من ألافعال إلارهابية، وبناء  

في الفرع الثاني وذلك على  شكال ظاهرة إلارهاب وهذاأهداف ظاهرة إلارهاب وهذا في الفرع ألاول ومن ثم الحديث عن أ

 تي:النحو آلا

 هداف ظاهرة إلارهابأالفرع ألاول: 

 نسان ليس سلوك إلا
 
و الجماعة في ارتكاب أن سلوك الفرد إو  هداف،أو مجموعة أبل سلوك له هدف  ؛عشوائيا

اف هدأن أالقول ب الظاهرة إلارهابية ال تخرج عن القاعدة السابقة في الوصول الى النتيجة املراد تحقيقها، ويمكن

 ارتكاب ظاهرة إلارهاب هي:

 
ا
إلارهابية بهدف الاخالل بإحدى مكونات النظام العام التي منها  الفعلارتكاب من خالل  خالل بالنظام العامإلا  :أول

بعضهم  ف(. ويضي376، ص2012)زين الدين،من العام والصحة العامة وآلاداب العامة والسكينة والطمأنينة ألا 

على جميع  الاعتداء ر(، ويعتب12، ص 2011)غانم،  حترام كرامة الانساناالعامة و  وآلاداباملحافظة على الرونق العام 

 .(234، ص1216)عبد هللا،  حداها جريمة إرهابية يجب املعاقبة عليهاإو أما ذكر 

ال يعتبر نظام عام في دولة قد وما يعتبر نظام عام في دولة  ؛مكونات النظام العام ال يمكن حصرهان أويرى الباحث ب

ن فكرة النظام العام فكرة مرنة تختلف وذلك أل  الدولة،ن مكونات النظام العام قد تختلف في ذات إقليم إأخرى؛ بل 

عيان ألا  يستهدفكان الفعل إلارهابي املرتكب أالاعتداء والخوف والترويع سواء  أمبد اعتمادالزمن وعليه يجب  باختالف

   مرتكبها.على عقوبة  ترتبنه يشكل جريمة يإف املجتمعيةم أالبشرية 

 
ا
ق فراد بشرية ومكونات الدولة املتمثلة في املؤسسات واملرافأمفهوم املجتمع يتكون من الضرر بأمن املجتمع:  قلحاإ :ثانيا

ب تبر ظاهرة إرهابية يجعحدى مكونات املجتمع تإن الاعتداء على إالعامة والسياحية والتجارية والاقتصادية، وعليه ف

 . (217ص، 1272)مدكور،  عقوبة مرتكبها
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رهابي ن الفعل إلا إو  ،العقوبةإيقاع  رتبفعل إرهابي يتوقوع ن أحيث  ،ن شرط الضرر ال يعتبر معيار قبول أالباحث  ى وير 

فراد املجتمع، بل يجب تكييف الفعل إلارهابي على الشروع في ارتكاب أثار الرعب والخوف الشديد على أيتحقق طاملا 

 نشاء القانون الدولي إلانساني. إهداف أالجريمة وهذا يتناسب مع 

 شكال ظاهرة إلارهابأالفرع الثاني: 

ال شكأشكال الظاهرة إلارهابية ويمكن التمييز بين أألافعال إلارهابية وتعدد أهدافها أدى الى تعدد  تطور وتزايد

 تي:إلارهاب على النحو آلا

 
ا
و اوإلارهاب الدولي متمثل في قيام الدولة  فردي:الدولي وال ي املتمثل في الارهابإلارهابالجهة القائمة بالفعل : أول

، 2001)املومني،  إقليم دولة اخرى حدى الجماعات داخل الدولة بتوجيه من ألاخيرة بارتكاب أفعال إرهابية على إ

فمن املتصور وقوعها من الدولة ذاتها عن طريق  ؛فرادن ظاهرة إلارهاب غير مقتصرة على ألا أ. ويفهم مما سبق (17ص

خطر أنواع أوهذا يعتبر  أخرى؛جندتها العاملة في الدولة على ارتكاب فعل إرهابي على دولة أو من خالل أحد أجهزتها أ

 ترامالحن هذه الدول قد تكون منضمة الى اتفاقيات دولية وإقليمية أاملجتمع الدولي يتكون من عدة دول و ن إلارهاب ال 

 قواعد القانون الدولي وهذا يظهر حجم التناقض بين القول والاتفاق مع ألافعال إلارهابية. 

وهذا النوع من  ؛رهاب الفرديما الصورة الثانية الرتكاب الفعل إلارهابي وفق تصنيف الجهة القائمة عليه هو إلا أ

يق و تحقأهداف معينة منها تغيير النظام السياس ي أو جماعي وذلك لتحقيق أفراد بشكل فردي إلارهاب يقوم به ألا 

 .(43، ص2004)الهزايمة،  هداف ذاتيةأ

ويمكن الحد منه ال داخل إقليم الدولة إهداف وال يكون أإلارهاب الفردي له عدة صور وعدة  إنوهنا ال بد من القول 

ما إلارهاب الدولي فهو إرهاب يكون خارج إقليم الدولة وهو أ ،ومكافحته من خالل إلاجراءات الوقائية من قبل الدولة

  أكثر 
 
ولية دعلى املجتمع الدولي مما يلزم ألاخير بمتابعة مدى مصداقية الدول في الالتزام في املعاهدات والاتفاقيات ال تأثيرا

 امللزمة ملكافحة جرائم الارهاب.

 
ا
 ، فقد تكون الغايةن يكون له سبب وغاية من القيام بهأال بد  الارهابيفعل ال : إلارهاب حسب الغاية والهدف:ثانيا

من ارتكاب جريمة إلارهاب هي غاية سياسية ومن املتصور وقوع مثل هذه الجرائم من قبل الدول القوية على الدول 

 ،،ن")حلمي،"د نه من املتصور وقوع  إلارهاب من داخل الدولة من قبل املعارضة للنظام السياس ي الحاكمأالضعيفة كما 

 فراد الجماعة التطرف ويدفعهم الى ارتكاب إلارهاب باسم الدينأينية مما يبث في ن الغاية قد تكون دأكما  (،67ص

من  ناني"ألا  ب"إلارها شخصيةاية من إلارهاب قد تكون غن الأخرون بآ، وذكر (110، ص2006)الترتوري، جويحان، 

، كما قد يكون هدف (164، ص2001)طشطوش،  ذاتية ألهدافخالل القيام بالعنف وبث الرعب والخوف في املجتمع 

الحكم املوجود داخل ارتكاب الفعل إلارهابي هو هدف عرقي ووفق ما يملي عليهم الاعتقاد العرقي مثل الانفصال عن 

نه من املتصور أهداف ارتكاب الفعل إلارهابي حيث أحد صور أ ي، والدافع ألايديولوج(101، ص2003)عبيدات،  الدولة

 . (22ص ،1214)الجسماني،  ت يريد الفرد اثباتهابفعل أفكار ونظريا حدوث الارهاب
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شكال إلارهاب الواقع حسب الامتداد املكاني فقد يكون إلارهاب أن من أيرى بعض الفقهاء  ثالثا: إلارهاب حسب املكان:

، 2001)حمدي، دود الدولةحدولة على إقليم دولة أخرى كما قد يكون محلي وهو الذي يمارس في  اعتداءدولي وهو 

 .(1ص

ن التقسيم ألاول واملعنون بشكل إلارهاب إشكال إلارهاب ال داعي له حيث أن التقسيم ألاخير في تحديد أويرى الباحث 

حسب الجهة القائمة بالفعل إلارهابي املتمثل في إلارهاب الدولي وإلارهاب الفردي متشابهان في ألاهداف والغاية 

  شكل إلارهاب حسب الجهة وحسب الغاية دون املكان. قتصر علىنوالتكييف القانوني لكل منهما وعليه 

 ومدى فاعليتها ظاهرة إلارهاب في مكافحةالوسائل الدولية املبحث الثاني: 

برام إمن والسلم الدولي للخطر دفع الدول الى على املجتمع الدولي في تعريض ألا  تأثيرهاخطورة ألافعال إلارهابية وشدة 

من والجمعية العامة لألمم كما عمل مجلس ألا  ،العديد من الاتفاقيات الدولية ملحاربة ظاهرة إلارهاب والحد منها

صدار العديد من القرارات الدولية ملكافحة ظاهرة إلارهاب، ولبيان ذلك سنقوم بتقسيم املبحث الى مطلبين إاملتحدة 

طلب ما املأعن دور الاتفاقيات الدولية املتعلقة بمكافحة إلارهاب والحد منها، و بالحديث في املطلب ألاول  طرق سنت

 تي:مكافحة إلارهاب والحد منها، وذلك على النحو آلافي  املتحدة ألاممالثاني عن دور 

 ول: دور الاتفاقيات الدولية املتعلقة بمكافحة إلارهاب والحد منهااملطلب ألا 

د برام العديإفة من خالل التصدي لهذه آلا  نفسه وجب املجتمع الدولي علىأعمال إلارهابية فة إلارهاب وألا آلخطورة 

 من هذه الاتفاقيات؛ الاتفاقيات الخاصةالدولية ملكافحة هذه الظاهرة وايقاع العقوبة على مرتكبيها و من الاتفاقيات 

بقمع إلارهاب والاتفاقيات الخاصة بمكافحة إلارهاب ضد سالمة الطيران املدني والدولي، وسنقوم ببيان ذلك على النحو 

  تي: آلا

 إلارهاب ومكافحة الفرع ألاول: الاتفاقيات الخاصة بقمع

 
ا
تعتبر هذه الاتفاقية نواة محاربة ظاهرة إلارهاب وهي  الخاصة بمنع ومعاقبة إلارهاب: 7331: اتفاقية جنيف عام أول

نها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم التصديق عليها من قبل الدول أال إ ؛ول محاولة دولية للحد من الجرائم إلارهابيةأ

، وقد حددت الاتفاقية وما بعدها( 11، ص2001) حمدي،  عليها من دولة واحدة وهي الهنداملوقعة عليها وتم التوقيع 

ن الفعل إلارهابي متصور وقوعه على رؤساء الدول أألافعال إلارهابية من خالل ما جاء في املادة الثانية من الاتفاقية ب

)املادة الثانية من اتفاقية  عريض العامة للخطر و تأعمال إلارهابية الواقعة على امللكية العامة و من ينوب عنهم وألا أ

 .(1237جنيف ملنع ومعاقبة إلارهاب عام 

 عمال" ألا انهأوقد عرفت الاتفاقية الاعمال إلارهابية وذلك وفق ما جاء في الفقرة الثانية من املادة ألاولى بالنص على 

و عامة أو مجموعة من ألاشخاص أشخاص معينين أذهان أالاجرامية املوجهة ضد دولة وتستهدف خلق حالة رعب في 

إلارهابية املوجهة ضد دولة ويكون  " ألافعالنهأالجمهور" كما نصت على تعريف إلارهاب في نفس الفقرة بالنص على 
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و لدى الجمهور أو جماعات من الناس أدى شخصيات معينة لثارة الفزع والرعب إ –و يكون من شانها أ –الغرض منها 

 .(1237)املادة ألاولى من اتفاقية جنيف  بصفة عامة

ن الفعل املرتكب يمثل عمل اجرامي من عدمه يعتمد على توافر مجموعة من الشروط لكي تنطبق أوعنصر تحديد 

 :وما بعدها( 162، ص1216)مخيمر،  تيهذه الاتفاقية وهذه الشروط متمثلة في آلابنود عليه 

 باإلضافة الى ما هو وارد في التشريعات الاجرامية الواردة في الاتفاقيةن يكون العمل إلارهابي من ألافعال أيجب  .1

 الوطنية.

 .فراد ال تنطبق عليها الاتفاقيةن ألافعال إلارهابية املوجهة ضد ألا أن يستهدف الفعل الاجرامي دولة معينة و أ .2

 و الجمهور.أاد ثارة حالة الفزع والخوف لدى بعض الافر إالهدف من وراء ارتكاب ألافعال إلارهابية  .3

   ن يكون الفعل من ضمن ألافعال املنصوص عليها في املادة الثانية من الاتفاقية.أ .4

نها اقتصرت ألافعال إلارهابية الثورية التي تؤثر على مراكز الدولة فقط دون غيرها من أيؤخذ على الاتفاقية السابقة بو 

مس على ألافعال إلارهابية التي ت قتصر ان مفهوم إلارهاب أكما  أخرى،ألافعال التي يتعدى تأثيرها إقليم الدولة الى دولة 

 ا.و املرافق ألاساسية وغيرهأعمال إلارهابية من املتصور وقوعها على املمتلكات العامة للدولة ن ألا أألاشخاص مع العلم 

إلارهابية الواردة داخل ن الشروط املوضوعة تقلل من مكافحة إلارهاب حيث نجدها اقتصرت في تحديد الجرائم أكما 

ايد ن ألافعال إلارهابية في تطور متز أن مفهوم إلارهاب مفهوم مرن و الاتفاقية وهذا يعتبر تقييد بما جاء بالنص وذلك أل 

ن الشرط الثاني اقتصر على أ، كما 1237ومتنوع وال يعقل حصر محاربة إلارهاب على الجرائم املنصوص عليها في عام 

أقدم  الاتفاقية تعتبر هذه ن بمكن القول بأومع ذلك  فراد دون غيره من مكونات الدولة،الواردة على ألا ألافعال إلارهابية 

  .اتفاقية وأول تعاون دولي في مكافحة ظاهرة إلارهاب

 
ا
وهي اتفاقية خاصة بمحاربة ومكافحة جرائم إلارهاب الواقعة على ألاشخاص  :7313: اتفاقية نيويورك لعام ثانيا

نها اقتصرت على حماية أ، ويعاب على هذه الاتفاقية (Dalloz.1997) بحماية دولية ومنهم الدبلوماسيون  املتمتعين

  الشخصيات الدبلوماسية دون غيرها.

 
ا
 الابتزاز املرتبطة بها لعماأشكل الجرائم ضد ألاشخاص، و تأخذ  ي: اتفاقية منع ومعاقبة اعمال إلارهاب التثالثا

  :7317ذات ألاهمية الدولية واملوقعة في واشنطن عام 
 
مريكية بسبب ما برمت هذه الاتفاقية بين منظمة الدول ألا أ

برام اتفاقية بين الدول ألاعضاء ملواجهة الجرائم إمرت به أمريكا الالتينية من أفعال إرهابية ما دعا الدول الى ضرورة 

إلاجراءات الالزمة ملعاقبة  اتخاذ، وتهدف هذه الاتفاقية الى (77،ص1221)رفعت، الطيار،  رتكبيهاالخطيرة ومعاقبة م

ية الجرائم إلارهابك تل بإدراجعمال القتل والخطف ضد ألاشخاص كما تلتزم الدول أمرتكبي الجرائم إلارهابية خاصة 

 .(1271)املادة ألاولى من اتفاقية منع ومعاقبة إلارهاب  في تشريعاتها الداخلية

عمال إلارهاب متمثلة في الجرائم الواقعة على الشخصيات الدبلوماسية من خالل أن أن الاتفاقية نصت على أكما 

 (.1271إلارهاب )املادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة  و الابتزازأ ،و القتلأ ،ارتكاب جريمة الخطف
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 اقتصرت على إنهاالاتفاقية السابقة تتسم بعدم الوضوح كونها جاءت بمفاهيم عامة حيث  أنوهنا ال بد من بيان 

حماية ب املتمتعينعمال إلارهابية الواقعة على ألاشخاص تجريم ألافعال إلارهابية الواقعة على ألاشخاص وحصرها في ألا 

 جرائم الواقعة على مكونات املجتمعللولم تتعرض  خاصة ومنها القتل والخطف والابتزاز 

 
ا
مع تطور وتنوع الظاهرة  م:7313الرهائن واملوقعة في نيويورك في عام  ألخذ: الاتفاقية الدولية املناهضة رابعا

ذ جل تنفيأإلارهابية ظهرت أفعال إرهابية جديدة متمثلة في احتجاز الرهائن بهدف الضغط على الجهات ألاخرى من 

وهذا ما دفع القانون الدولي الى تجريم الفعل إلارهابي املتمثل في حجز الرهائن وعملت الجمعية  ؛أهدافهم ورغباتهم

، ص 1222)رفعت،  خذ الرهائنأالعامة لألمم املتحدة على وضع مشروع اتفاقية ملكافحة الفعل إلارهابي املتمثل في 

72). 

خر)الرهينة( واحتجازه، آنه" قيام شخص بالقبض على شخص أخذ الرهائن بأوعرفت املادة ألاولى من الاتفاقية 

كشرط  و الامتناع عنهأطرف ثالث...للقيام بعمل معين  إلجبار وذلك  احتجازهفي  الاستمرار و أيذائه، إو أوالتهديد بقتله 

 (.1272)املادة ألاولى من الاتفاقية الدولية ألخذ الرهائن  عن الرهينة" لإلفراجو ضمني أصريح 

برام مثل هذه الاتفاقيات يحد من ارتكاب جرائم إلارهاب بصورها املتعددة إن أذا املقام ال بد من إلاشارة الى وفي ه

تشمل  نأاملسلحة، كان عليها  النزاعاتثناء أنها لم تتطرق الى جريمة احتجاز الرهائن أالكن يؤخذ على هذه الاتفاقية 

  الفترة.لضبط الجرائم إلارهابية الواقعة خالل تلك ذلك 

 
ا
تعرضت سفينة (: 7311اتفاقية روما ): اتفاقية قمع الاعمال غير املشروعة ضد سالمة املالحة البحرية خامسا

 إلعدادذلك قررت املنظمة الدولية البحرية  إثر  1212إيطالية تسمى اكيلي الورو لعملية استيالء غير مشروع عام 

وما  26، ص2002)بسيوني،  1222اتفاقية ضد إلارهاب البحري بصوره املختلفة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 

 .بعدها(

 
ا
على توصيات  الاتفاقية جاءت بناء   ههذ م:7331: الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات إلارهابية بالقنابل لعام سادسا

من قبل ألامم املتحدة ملحاولة حصر الجرائم إلارهابية بصورها املتعددة وتقدمت اللجنة املكلفة بإعداد املشروع 

 12، ص2016)سالم،  م2001ثم عرض على الجمعية العامة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام  1227ملناقشته عام 

 .وما بعدها(

 
ا
بعد محاربة املجتمع الدولي للجرائم إلارهابية  )اتفاقية التمويل(: 7333ع إلارهاب لعام : الاتفاقية الدولية لقمسابعا

اتفاقية  برامإن هناك أفعال غير مشروعة تتمثل في تمويل إلارهاب مما دفعه الى أمن خالل الاتفاقيات الدولية تبين له 

 .(132، ص2004)بسيوني،  دولية تهدف الى محاربة تمويل إلارهاب

ي أنه" يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأتمويل إلارهاب بالنص على بتجريم الاتفاقية  اءتوج

ا نهأو هو يعلم أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أموال بنية استخدامها أوسيلة كانت مباشرة 
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 أستستخدم كليا 
 
ي عمل يهدف الى التسبب في أب -2دى املعاهدات...بعمل يشكل جريمة في نطاق اح -1للقيام: و جزئيا

 .(1222)املادة الثانية من اتفاقية قمع تمويل الاعمال إلارهابية  و اصابته..."أموت شخص ...

 وهذا يؤدي الى ؛مر محمودأبرام اتفاقية ملحاربة تمويل إلارهاب إمر لجوء املجتمع الدولي الى وفي حقيقة ألا   

 عمال إلارهابية بتلكنها حصرت ألا أنه يؤخذ على الاتفاقية أال إم إلارهابية وتقليل وقوعها، محاربة ومكافحة الجرائ

ها نأكما  ؛ملعرفة وقوع عمل إرهابي من عدمه ة لهاقانونيال الطبيعةالواردة في الاتفاقيات واملعاهدات دون تحديد 

و قتل دون النص على ألافعال التي تشكل حالة الخوف والذعر دون أفراد بإصابة عمال الواقعة على ألا اقتصرت على ألا 

 عمال الواقعة على املمتلكات العامة.  نها لم تنص على ألا أتحقق حالة إلاصابة كما 

 الفرع الثاني: الاتفاقيات الخاصة بمكافحة إلارهاب ضد سالمة الطيران املدني والدولي

 
ا
تعتبر هذه الاتفاقية : 7393التي ترتكب على متن الطائرات املوقعة في طوكيو فعال ألاخرى : اتفاقية الجرائم وألا أول

ان وذلك بعد جهود دولية من قبل منظمة الطير  الطائرات؛ول اتفاقية تهتم بموضوع الجرائم إلارهابية املرتكبة على متن أ

، وجاء في (14، ص 1212عبد الخالق، ) عمال إلارهابية الواقعة على متن الطائرات تلتزم بها الدول املدني ملكافحة ألا 

حكام هذه الاتفاقية على الجرائم الواقعة على الطائرات املسجلة في احدى الدول أن تطبق أاملادة ألاولى لالتفاقية على 

 ) وتعتبر الطائرة في حالة طيران من لحظة الطيران الى الهبوط الدول؛و فوق إقليم أي من أثناء وجودها فوق البحر أ

 .(1263املادة ألاولى من اتفاقية الجرائم والافعال ألاخرى التي ترتكب على متن الطائرات املوقعة في طوكيو 

ة على عمال إلارهابيول اتفاقية تحارب ألا أن هذه الاتفاقية ذات أهمية كبيرة كونها أوفي هذا املقام ال بد من إلاشارة الى 

 ؛عمال إلارهابية الواقعة على الطائرةنها لم تحدد طبيعة ألا ألى هذه الاتفاقية نه مما يعاب عأال إمتن الطائرات املدنية، 

لم تحدد مدى وقوع العمل  كما ؛عدمهمن والسلم على متن الطائرة من ن فعل معين يعتبر مخل بالنظام وألا أولم تبين 

م نها لم تنص على تجريأو لحظة مرورها في املمرات الخاصة بها، كما أإلارهابي على الطائرة عند تشغيل محرك الطائرة 

حكام أو الطائرات املستعملة لألغراض الحربية وهذا يعتبر قصور في أعمال إلارهابية الواقعة على الطائرات التجارية ألا 

ها قعة على الطائرات بأشكالإضافة ما سبق للحد من الجرائم إلارهابية الواالاتفاقية مما يتوجب على املجتمع الدولي 

  املتعددة.

 
ا
جاءت هذه الاتفاقية لتفادي  :7311: اتفاقية قمع الاستيالء غير املشروع على الطائرات املوقعة في لهاي ثانيا

ة في ن ألافعال إلارهابية املتمثلة باالستيالء على الطائر أالقصور في الاتفاقية السابقة حيث نصت املادة ألاولى منها على 

ادة ألاولى امل ) و الشروع في ارتكاب ذلك يعتبر فعل إرهابيأو التهديد أحالة الطيران بصورة غير مشروعة باستعمال القوة 

ن أنص على اقية بالجاءت الاتف، كما (1270من اتفاقية قمع الاستيالء غير املشروع على الطائرات املوقعة في الهاي 

ثانية من الفقرة ال ) و الشروع في ارتكاب الفعلأالفعل إلارهابي متصور حدوثه في حالة الشراكة سواء في ارتكاب الفعل 

الاتفاقية على كما نصت ، (1270املادة ألاولى من اتفاقية قمع الاستيالء غير املشروع على الطائرات املوقعة في الهاي 

 ن تجعل الجريمة معاقبا عليها بعقوبات مشددة"أنه" تتعهد كل دولة متعاقدة بأة حيث نصت على ضرورة تشديد العقوب
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.كما حددت الاتفاقية (1270املادة الثانية من اتفاقية قمع الاستيالء غير املشروع على الطائرات املوقعة في الهاي  )

املادة الثالثة من اتفاقية قمع  ) حدى ألابوابإمن اغالق جميع أبواب الطائرة حتى فتح  أحالة الطيران حيث تبد

 .(1270الاستيالء غير املشروع على الطائرات املوقعة في الهاي 

ن الاتفاقية تطرقت الى موضوع الشروع والشراكة في ارتكاب الجرائم إلارهابية الواقعة أعلى تلك املعطيات نجد  وبناء  

 لعقوبة،العقوبة الواقعة على مرتكبي الجرائم إلارهابية واكتفت بتشديد نها أصابها عيب عدم تحديد اأال إعلى الطائرات 

 نها لم تتطرق الى أنواع الطائرات ألاخرى.أكما 

 
ا
حاولت هذه الاتفاقية  :7317عمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة الطيران املدني )مونتريال( : اتفاقية قمع ألا ثالثا

تفادي القصور الوارد في الاتفاقيتين السابقتين املتعلقتين بموضوع سالمة الطيران املدني حيث نصت املادة ألاولى من 

ن يتوافر ركن القصد العمدي في الجريمة إلارهابية سواء أنه حتى يعتبر الفعل إلارهابي غير مشروع أالاتفاقية على 

ن يقوم ببث الاشاعة مما أو أو يقوم بتدمير أجهزة خدمة الطائرة أأي شخص على الطائرة  عنف ضد بأعمالبالقيام 

ة املادة ألاولى من اتفاقي ) ن تكون الطائرة في الخدمةأن يكون العمل إلارهابي غير مشروع و أيؤثر على سالمة الطائرة و 

ن الطيران في أ اعتبار، كما حددت الاتفاقية حالة (1271قمع الاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة الطيران املدني

ربع أن الطائرة تعتبر في حالة الخدمة من فترة تجهيز الطائرة لإلقالع حتى مض ي أالخدمة من عدمها وذلك بالقول ب

 .(1271املادة الثانية من اتفاقية قمع الاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة الطيران املدني) وعشرين ساعة

خالل  حالة الطيران من تحيث بين ؛ن هذه الاتفاقية قد تفادت القصور الوارد في الاتفاقيات السابقةأكن القول بويم

و على الطائرة أن ألافعال إلارهابية من املتصور وقوعها على شخص على متن الطائرة أتوضيح حالة الخدمة وبينت 

 ناسبة لألعمال إلارهابية الواقعة على حالة الطيران.نها لم تحدد العقوبات املأنه يؤخذ عليها أال إذاتها، 

 دور ألامم املتحدة في مكافحة إلارهاب والحد منهااملطلب الثاني: 

جل مكافحة تلك الظاهرة والحد منها أبرز دور ألامم املتحدة في محاربة ظاهرة إلارهاب مع تزايد الجرائم إلارهابية من 

من والسلم الدوليين، وعمل على تحقيق ذلك أجهزة ألامم بهدف املحافظة على ألا وتوقيع عقوبة على مرتكبيها وذلك 

 تي:من والجمعية العامة لألمم املتحدة، وعليه سنقوم ببيان دور تلك ألاجهزة على النحو آلااملتحدة املتمثلة في مجلس ألا 

 من في محاربة إلارهابالفرع ألاول: دور مجلس ألا 

 من في جاء دور مجلس ألا 
 
ليه من قبل ألامم املتحدة حيث نصت املادة إاملوكل  الاختصاصعلى  مكافحة إلارهاب معتمدا

  نه"أمن ميثاق ألامم املتحدة على  24
 
، يعهد أعضاء  رغبة

 
 فعاال

 
في أن يكون العمل الذي تقوم به "ألامم املتحدة" سريعا

م وألامن الدولي ويوافقون على أن هذا املجلس يعمل تلك الهيئة إلى مجلس ألامن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السل

 عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات
 
 .(1242من ميثاق ألامم املتحدة  24)املادة  "نائبا
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د منها، والح إلارهابيةكثر فاعلية في محاربة الجرائم أمن من الدولي جعلت من مجلس ألا املحافظة على السلم وألا  أمبدو 

 من العديد من القرارات التي منها:عن مجلس ألا صدر ونتيجة ذلك 

 
ا
عمال إلارهاب على أم والذي بزغ ظهوره مع تزايد 1222في عام  من الدوليالصادر عن مجلس ألا  1262رقم قرار  :أول

 باالتفاقيات الدولية املناهضة للجرائم الارهابية والانضمام الالتزامالدول الى ضرورة  ر املستوى الدولي ودعا هذا القرا

 عمال إلارهابية الدوليةمن في محاربة ألا مجلس ألا  اهتمامهذا القرار هو نواة  أنونشير الى  (948صم، 4182الغانمي،)

 شكاله وشروط تحققه.أبشكل عام دون تحديد طبيعة الفعل إلارهابي و 

 
ا
سبتمبر في الواليات املتحدة  11حداث أالخاص بإدانة  2001من عام الصادر عن مجلس ألا  1361قرار رقم  :ثانيا

زيدان، ) التدابير الالزمة وتوحيد الجهود العاملية في مكافحة الجرائم الارهابية اتخاذلزم الدول ألاعضاء أالامريكية الذي 

 .(233، ص2007

 
ا
م الخاص بمحاربة حصول واستخدام إلارهابيين للمواد 2003الصادر عن مجلس الامن عام  1426قرار رقم  :ثالثا

، 2004)بسيوني،  من والسلم الدوليينالنووية وغيرها من املواد او املكونات الخطيرة ملا ينتج عنها من خطر يالحق ألا 

 .وما بعدها( 123ص

 
ا
م والذي جاء بالتأكيد على ضرورة تعاون الدول للتصدي 2004من عامالصادر عن مجلس ألا  1266قرار رقم  :رابعا

 (.ny.un.org-dds-https://documents/  ،2004) للجرائم إلارهابية بأشكالها املتعددة ومحاربتها وفق مبادئ القانون الدولي

 
ا
عمال إلارهابية الواقعة على ألاراض ي م الخاص بإدانة ألا 2002من عام الصادر عن مجلس ألا  1611قرار رقم  :خامسا

 . (Cardosa. 2007. P45) من الدولينه من الضرورة تعاون الدول في حماية السلم وألا أالعراقية وجاء بالنص على 

 دسا
ا
لجان م الذي ينص على ضرورة تعاون الدول في تشكيل 2014من عام الصادر عن مجلس ألا  1270قرار رقم  :سا

 .وما بعدها( 12، ص2016)سالم،  للنظر في مدى تنفيذ العقوبات الصادرة ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا

 
ا
م يتعلق بفرض عقوبات على تنظيم داعش ومن يشترك 2012من عام الصادر عن مجلس ألا  2223قرار رقم  :سابعا

 موالمعها من تنظيمات أخرى وهذه العقوبات متمثلة في منع السفر ومنع توريد ألاسلحة وتجميد مصادر ألا 

(https://www.un.org/  ،2012). 

يتمتع به من من بما ن مجلس ألا أعمال إلارهابية نجد من الخاصة بمحاربة ألا وفي نهاية ذكر بعض قرارات مجلس ألا 

ن قراراته تتسم بالطابع الالزامي بمتابعة الدول ومكونات املجتمع الدولي في محاربة إسلطة الحاكم للمجتمع الدولي ف

من وبما يتمتع به من حق الفيتو فذلك نه يعاب على سلطة مجلس ألا أال إ ؛عمال إلارهابية والحد منها بوسائل متعددةألا 

واقعة من قبل دولة أخرى كما يحدث على الرهابية إلا عمال لأل فة في حال مالحقتها يعتبر خطر يالحق الدول الضعي

محصن  من فيكون مام مجلس ألا أعمال إرهابية من قبل الاحتالل إلاسرائيلي وعند رفع القضايا أألاراض ي الفلسطيني من 

 حق الفيتو. استخدامبالفيتو ألامريكي مما يتوجب على املجتمع الدولي بضرورة تقييد 

https://documents-dds-ny.un.org/
https://www.un.org/
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 الفرع الثاني: دور الجمعية العامة لألمم املتحدة في محاربة إلارهاب

 صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة العديد من القرارات الخاصة بمحاربة ظاهرة إلارهاب والحد منها والتي منها:

 
ا
ودعت الجمعية العامة املجتمع الدولي الى التوقف الى ارتكاب  1262قرار يستنكر خطف الطائرات املدنية عام  :أول

 .(13، ص2021)كرليفة،  من والسلم الدوليينمثل هذه الاعمال إلارهابية وذلك حماية لأل 

 
ا
برام اتفاقية إول ألاعضاء بضرورة والذي جاء بعد طلب منها الى الد 1272عام  3034قرار الجمعية العامة رقم  :ثانيا

وما  133، ص1، ط1224)الصويعي،  عمال إلارهابية والحد منها وايقاع العقوبة املناسبة على مرتكبيهادولية ملكافحة ألا 

 بعدها(. 

 
ا
بتحريم وتجريم إلارهاب الصادر عن الدول الذي يهدف الى تقويض السلم  1214عام  32قرار الجمعية العامة رقم  :ثالثا

 .(14، ص2011)بديوي،  من الدوليينوألا 

 
ا
 اشكالهأو  ااهرة إلارهاب وأسباب ارتكابهظوهذا القرار جاء بالنص على  1212عام  40قرار الجمعية العامة رقم  :رابعا

 .وما بعدها( 73، ص2011)حسين،  املختلفة كما بين تحديد مفهوم إلارهاب وكيفية مكافحته والحد منه

 
ا
جل أالدول التعاون والتنسيق مع بعضهم البعض من  لزموالذي ي 1224اعالن صادر عن الجمعية العامة عام  :خامسا

 .وما بعدها( 60، ص2002)أبو غزالة،  عمال إلارهابية والحد منهااتخاذ التدابير الرامية الى تقويض ألا 

 عمالومن خالل ما سبق بيانه من ذكر وتوضيح الدور املهم للجمعية العامة لألمم املتحدة في محاربة ومكافحة ألا 

بل حاربت  ؛املتعددةإلارهابية عبر الاتفاقيات والقرارات املوجهة للمجتمع الدولي للتصدي لألعمال إلارهابية بأشكالها 

إلارهاب الصادر عن الدول وهذا يعطي مدى التأثير إلايجابي الذي نتج عن الجمعية العامة لألمم املتحدة في محاربة 

 عمال إلارهابية.  ومكافحة ألا 

 إلاقليمية في مكافحة ظاهرة إلارهاب دور املنظماتاملبحث الثالث:  

ذا وه ؛بذلت جهود إقليمية ملحاربة ظاهرة إلارهاب الدولي والحد منهاثار الناتجة عنها عمال إلارهابية وآلالخطورة ألا 

من ومنظمة ألامم املتحدة، واملنظمات إلاقليمية هي بجانب الدور املمارس على املستوى الدولي من قبل مجلس ألا 

ات ومن املنظم و ديني،أو عرقي أو بناء على تقسيم جغرافي أمنظمات تشمل مجموعة من الدول على املستوى إلاقليمي 

لس فريقي وجامعة الدول العربية ومجإلا  والاتحادألاوربي  الاتحادعمال إلارهابية إلاقليمية التي كان لها دور في محاربة ألا 

 تي:التعاون الخليجي وعليه سنقوم ببيان ودور تلك املنظمات إلاقليمية على النحو آلا
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 في مكافحة إلارهاب فريقيةاملنظمات الغربية وإلا املطلب ألاول: دور 

  
 
فريقي من مجموعة من الدول إلاقليمية وهذه إلا  تحادوالامريكية ومنظمة الدول ألا ألاوروبي  تحادالامن  يتكون كال

عمال إلارهابية والحد منها وفي هذا تضافرت جهودهما إلبرام اتفاقيات ومعاهدات ملكافحة ألا  تحادلالالدول املكونة 

  تي:الجهود املبذولة ومدى فاعليتها وذلك على النحو آلااملطلب سنقوم ببيان تلك 

 الفرع ألاول: دور الاتحاد ألاوروبي في مكافحة ظاهرة إلارهاب

 لة مكافحة ألا أاهتمت الدول ألاوروبية بمس
 
رام بإعمال ونتج عن ذلك لخطورة تلك ألا  عمال إلارهابية والحد منها نظرا

وفي هذا املقام نشير الى أهمية تلك الاتفاقية  .(67، ص1221)رفعت، الطيار،  1277اتفاقية ملنع وقمع إلارهاب عام 

 ول تعاون بين الدول على املستوى إلاقليمي في محاربة ظاهرة إلارهاب والحد منها.أكونها تمثل 

 مالعي من صور الحصانة، كما بينت ألا أخص يرتكب فعل إرهابي بشلة عدم تمتع أي أكما نصت الاتفاقية على مس

وكما ذكر  ،(Alexander. 1992. P250) لة تسليم املجرمين بين الدول أفعال املكونة لتحقيقها ونظمت مسإلارهابية وألا 

ن أتحارب ألافعال إلارهابية السياسية التي تأخذ الطابع الدولي؛ ويفهم من ذلك  فإنهافي النصوص القانونية لالتفاقية 

عمال إلارهابية السياسية التي يسلك املجرم طريق الهرب الى دولة محاربة ألا لة أالاتفاقية عالجت بصفة أساسية مس

 .(261، ص2007)الفار،  أخرى للحماية والحصانة

لى والتي منها جرائم الاستيالء عإلارهابية تحاد ألاوروبي جاءت بالنص على تحديد الجرائم واملادة ألاولى من اتفاقية إلا

فراد والجرائم املتمثلة ية ألاشخاص ذات الحماية الدولية والجرائم املاسة بحياة ألا امالطائرات والجرائم املاسة بح

ملادة ا) حدى الجرائم السابقة يعتبر جريمةإن الشروع في ارتكاب أباستخدام ألاسلحة النارية كما نصت على اعتبار 

 .(1277 ألاولى من الاتفاقية ألاوروبية ملكافحة إلارهاب

الثانية من الاتفاقية ألاوروبية قد أعطت الصالحية للدول ألاعضاء بالتوسع في الجرائم ألاخرى والتي ن املادة أفي حين 

ية )املادة الثانية من الاتفاقية ألاوروب لة تحديد املجرمينأال تدخل في تصنيف الجرائم السياسية، وقامت بتحديد مس

 .(1277ملكافحة إلارهاب 

نها جاءت أال إ ؛عمال إلارهابية على املستوى إلاقليمينها حجر ألاساس في محاربة ألا أية بوبما تتميز به الاتفاقية ألاوروب

 ألعماللما التفسير والتحليل في التكييف القانوني أبمفاهيم عامة في نصوص الاتفاقية مما يفتح الباب على مصراعيه 

 عمال إلارهابية.مرتكبي ألا نها لم تحدد طبيعة العقوبة الواجب تطبيقها على أ، كما إلارهابية
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 الفرع الثاني: دور منظمة الدول الامريكية في مكافحة إلارهاب

عمال إلارهابية املتمثلة في حاالت إلارهاب السياس ي الواقعة ضد البعثات الدبلوماسية في دول أمريكا تصاعد وتيرة ألا 

عمال إلارهابية والحد منها ار اتفاقية ملكافحة ألا نظمة الدول الامريكية الى اصدالجمعية العامة ملدعا مما الالتينية 

 .(166، ص2012)قطب،  1271عام

الجرائم إلارهابية هي الجرائم الواقعة ضد الافراد بصفة  أخطر ن أونصت املادة الثانية من هذه الاتفاقية بالنص على 

 
 
 كما جاءت بتحديد رهابيكان سبب ارتكاب العمل إلا  عامة مما ينتج عن تلك الجرائم تأثير على املستوى الدولي أيا

 ألا 
 
ثانية من ال املادة)رهابية على الاتفاقيات واملعاهدات الدولية السابقة املتعلقة باألعمال إلا  عمال إلارهابية استنادا

 .(2002يةإلارهابعمال مريكية ملكافحة ألا اتفاقية منظمة الدول ألا 

عمال إلارهابية والحد منها من خالل تبادل ضرورة تعاون دول املنظمة في محاربة ألا كدت املادة الثامنة على أكما 

املادة الثامنة من اتفاقية منظمة الدول الامريكية ملكافحة الاعمال إلارهابية ) املعلومات والتنسيق على كافة املستويات

2002) . 

ن الاتفاقية أال إ ؛عمال إلارهابية وخطورتهافة ألا آمحاربة أهمية كبيرة في ب تتمتعالاتفاقية السابقة  نأوالجدير بالذكر 

ن على أب القول عمال إلارهابية واكتفت بالسابقة شابها عيب عدم تحديد العقوبة القانونية املناسبة الرتكاب أي من ألا 

 .الاتفاقيةوفق ما ورد في املادة الثانية من هذه  عمال إلارهابيةالدول تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة ألا 

 فريقي في مكافحة ظاهرة إلارهابإلا  الاتحاددور  الثالث:الفرع 

حكام واملبادئ التي على ميثاق منظم لها ووضع مجموعة من ألا  فريقي بناء  تحاد إلا منظمة إلا 1263أنشئت في عام 

 .(62، ص1221)زناتي،  تحاد على املستوى إلاقليميتستند الى ضرورة التعاون والتنسيق بين دول إلا

ادي، على العنصر البشري واملوالواقعة جرائمها الواقعة على ألاراض ي الافريقية  ألاسد فيعمال إلارهابية نصيب نالت ألا 

)قطب،  يةفريقن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الدول إلا أعمال عبر القضاء الداخلي للدولة دون وكان التصدي لتلك ألا 

ة فريقي ومحاولة تدخل الدول الغربية ملكافحعلى إلاقليم إلا املتزايد  وتأثيرهاعمال إلارهابية ولخطورة ألا . (161ص، 2012

فريقي الى ضرورة تحاد إلا دول إلاذلك  ا( دع61 ص، 2016)رمضان،  عمال إلارهابية على املستوى الدولي مثل أمريكاألا 

  عمال إلارهابيةمكافحة ألا 
 
تحاد )مؤتمر إلا 2003ووضع حد لها وذلك من خالل مؤتمر محاربة إلارهاب عام  داخليا

  .(2003فريقي، إلا 

وفي ضوء ذلك نجد اهتمام منظمة الدول الافريقية بضرورة محاربة إلارهاب والحد منه من خالل توحيد الجهود بين 

ا شكالها وأسباب ارتكابها كمأإلارهابية وصورها و عمال طبيعة ألا  الاتفاقيةتحاد، في املقابل من ذلك لم تحدد دول إلا

 .ال إلارهابيةعمعمال إلارهابية واكتفت بالقول بضرورة التعاون والتنسيق ملكافحة ألا لية معاقبة مرتكبي ألا آلم تبين 
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 إلارهاباملطلب الثاني: موقف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي من مكافحة 

 من الدول الخليجية دور مهم في ةالعربية املكونة من الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي املكونكان لجامعة الدول 

 تي:عمال إلارهابية ولتوضيح ذلك الدور نقسم هذا املطلب الى فرعين على النحو آلامكافحة ألا 

 ور جامعة الدول العربية في مكافحة الجرائم إلارهابيةدالفرع ألاول: 

وذلك من خالل عمال إلارهابية والحد منها العربية كغيرها من الدول في ضرورة محاربة ومكافحة ألا  اهتمت الدول 

طين والتي منها فلس لإلرهابوذلك بعد تعرض معظم الدول العربية  ؛التعاون والتنسيق بين دول جامعة الدول العربية

والسلم  منوألاردن وسوريا والجزائر والسعودية نتج عن ذلك اتفاقية عربية ملكافحة الجرائم إلارهابية التي تعرض ألا 

ى ودعت الاتفاقية الدول ألاعضاء ال. (12، ص2003)مركز دراسات الشرق ألاوسط،  1221الدولي للخطر وذلك في عام 

 حكام القانون الدوليأهديد واستبعدت منها حاالت الكفاح الوطني ضد الاحتالل وفق و التأتحديد كافة صور العنف 

 .(331، ص2006)حمودة، 

 أوعرفت الاتفاقية إلارهاب بانه" كل فعل من أفعال العنف 
 
 أو أكانت بواعثه  و التهديد به أيا

 
شروع مل غراضه يقع تنفيذا

م منهأو أ ،حريتهم وأتعريض حياتهم، و أ ،ايذائهمو أ ،ترويعهمو أ ،الناسلقاء الرعب بين إو جماعي يهدف الى أاجرامي 

و أو الاستيالء عليها أ ،احتاللهاو أ ،الخاصة وأألامالك العامة، و أ ،املرافقبأحد  إلحاق الضرر بالبيئة، أو  وأللخطر، 

 .(1213 ملكافحة إلارهابالفقرة الثانية من املادة ألاولى من الاتفاقية العربية ) املوارد الوطنية للخطر" أحد

ه من نأوبين  ؛ن تعريف الاتفاقية العربية للعمل إلارهابي جاء بصوره املتعددةأالقول بيمكن ومن ألاهمية بمكان 

رد تحقق بل مج ،إلارهابينه ال يشترط الضرر لتحقق العمل أاملتصور وقوع العمل إلارهابي على الفرد وعلى البيئة كما 

لسابق الدولية وإلاقليمية ا الاتفاقياتل يعتبر عمل إرهابي وهو بذلك تفادى القصور الوارد في الرعب والخوف في أي فع

 ذكرها.

رض أي من أى علو في حال الشروع في ارتكابها أن الجريمة إلارهابية تتحقق أركانها في حال ارتكابها أكما بينت الاتفاقية 

الفقرة الثالثة من املادة ألاولى من الاتفاقية العربية ملكافحة ) للدولةالدول املتعاقدة ويعاقب عليها القانون الداخلي 

دافع تم ارتكابها بين أ، كما ونصت الاتفاقية على عدم اصباغ الصفة السياسية على الجرائم الارهابية و (1213 إلارهاب

 .(612، ص1226)مركز دراسات الوحدة العربية،  سياس ي

مس نها جرائم تأجرائم سياسية والتعامل معها بصفة واحدة بأنها ئم إلارهابية بوالجدير بالذكر بعدم تصنيف الجرا

 الاتفاقية ترمي الى إنحيث  ؛مر محمودأليه الاتفاقيات السابقة وهذه إذهبت  ذلك مامن والسلم الدولي تفادت بألا 

 نسان والبيئة دون النظر الى الدافع الى ارتكاب الفعل إلارهابي.حماية إلا
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انعقد مؤتمر مكافحة إلارهاب ونص على اعتماد مجموعة من إلاجراءات والتي منها متابعة منع حيازة  2004وفي عام 

تنظيم عربي ملكافحة الاعمال إلارهابية وعدم مشروعية إلارهاب وادانته الجماعات إلارهابية لألسلحة واحداث وتكوين 

 وثائق مؤتمر العرب السابع) رهابيإعمل  يصنف بأنهال مشروعة وال عممن ألا ن الكفاح املسلح أمن قبل الدول واعتبار 

   (.2004لوزراء الداخلية العرب ملكافحة إلارهاب املنعقد في تونس عام 

 إلارهابيةلفرع الثاني: دور مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الجرائم ا

الخليج العربي وهي ستة دول ونشأة هذا املجلس عام مجلس التعاون الخليجي هو منظمة يشمل الدول املطلة على 

، 4144العاجيب، ) لتقوية الترابط والتنسيق بين الدول ألاطراف مستندة على عوامل مشتركة 1211

https://mawdoo3.com/ ) 

وذلك من خالل تشكيله لجنة متخصصة  2004عام عمال إلارهابية في وبرز دور مجلس التعاون الخليجي في مكافحة ألا 

وهذه اللجنة يكون لها اجتماعات دورية وكذلك يكون هنالك اجتماعات  ،في الجرائم إلارهابية ومكافحتها والحد منها

ثناء الحروب وغيرها، والنظام ألاساس ي ملجلس التعاون أعلى مستوى رؤساء الدول ألاعضاء ملواجهة التحديات الطارئة 

يجي كمنظمة إقليمية جاء كغيره من املنظمات إلاقليمية ألاخرى بضرورة محاربة الاعمال إلارهابية والحد منها كونها الخل

ن هذه ألافعال ال تتمتع بصفة املشروعية ويجب محاربة كافة صور العنف وإ ؛تعرض الامن والسلم الدوليين للخطر

 .(113، ص2012)قطب، رهاب وإلا 

ة لدول مجلس التعاون الخليجي ملكافحة إلارهاب وجاءت برم اتفاقيأن مجلس التعاون أة الى وهنا ال بد من إلاشار 

و أنه" كل فعل من أفعال العنف او التهديد به أيا كانت بواعثه أالاتفاقية بالنص على مفهوم إلارهاب بالنص على 

 أ
 
تعريض  وأترويعهم بإيذائهم، و أ ،الناسبين لقاء الرعب إو جماعي ويهدف الى أجرامي فردي إملشروع  غراضه وقع تنفيذا

و أ ،الخاصة وأاملمتلكات العامة،  وأبأحد املرافق،  وأالحاق الضرر بالبيئة،  وأر، طمنهم للخأو أ ،حريتهم وأحياتهم، 

الفقرة الثانية من املادة ألاولى من اتفاقية مجلس  )"املوارد الوطنية للخطر أحدو تعريض أو الاستيالء عليها أ ،احتاللها

 .(2004 التعاون الخليجي ملكافحة إلارهاب

 أنها" أي جريمة أكما وعرفت الفقرة الثالثة من املادة ألاولى الجريمة إلارهابية ب
 
غرض إرهابي ل و شروع فيها ترتكب تنفيذا

و ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي وكذلك أرعاياها  و علىأو مصالحها أو على ممتلكاتها أفي أي دولة متعاقدة 

يالت و تسجأ ،مطبوعات وأحيازة محررات، و أ ،نشرو أ ،وطبع ،و تحبيذهاأالتحريض على الجرائم إلارهابية والترويج لها 

 
 
  الطالعو أكانت معدة للتوزيع  إذاكان نوعها  أيا

 
 أ الغير عليها وكانت تتضمن ترويجا

 
الفقرة  ) لتلك الجرائم" و تحبيذا

 .الثالثة من املادة ألاولى من اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ملكافحة إلارهاب(

  تن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي حذأعلى ما سبق يمكن القول ب وبناء  
 
من املنظمات الدولية واملنظمات  حذو كال

 وبيان مفهومعمال إلارهابية منها، كما عملت على تحديد ألا عمال إلارهابية والحد إلاقليمية في محاربة ومكافحة ألا 

نها لم تحدد العقوبة املخصصة لألعمال إلارهابية واكتفت بالقول بتطبيق القوانين أنه يؤخذ عليها أال إ ؛إلارهاب

  مام القضاء الداخلي.أالداخلية عليها، كان عليها تحديد العقوبة بما ال بفتح الباب على مصراعيه 

https://mawdoo3.com/
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 خاتمة:

البيئة  على مكونات وتأثيرهامن والسلم الدوليين للخطر نسان من تعريض ألا على إلا وتأثيرهاعمال إلارهابية خطورة ألا 

ورها وص بأشكالهاعمال إلارهابية الدولية وإلاقليمية في محاربة ألا  دور املنظماتباستخدام ألاسلحة دعانا الى بيان 

ية إلارهابعمال ثار السلبية الناتجة عن تلك ألا حكام القانون الدولي، وتجنب آلاأاملتعددة والحد منها وفق مبادئ و 

الواقعة على املجتمع الدولي، وفي نهاية الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكرها على النحو 

 تي:آلا

 النتائج:

  وذلك نتيجة مرونة فكرة  ،الدولي على تعريف واضح ومحدد وشامل لإلرهاب الدوليعدم توافق املجتمع

 من وقت ألخر ومن مكان ألخر. واختالفهاإلارهاب 

  من والسلم نسان واملمتلكات العامة للخطر وهي بذلك تعرض ألا عمال إلارهابية تشكل خطر يعرض إلاألا

 الدوليين للخطر.

  يةواجتماع ،أسباب سياسية واقتصادية وثقافية منهاعمال إلارهابية ألا ارتكاب تؤدي الى هناك عدة أسباب، 

 وشخصية. ،وإعالمية

  من خالل حماية  ،عمال إلارهابية والحد منهااملنظمات الدولية وإلاقليمية كان لها دور مهم في مواجهة ألا

 نسان والبيئة واملساس بالطائرات املدنية.عمال التي تشكل خطورة على إلاألا 

 ام العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم إلارهابية.بر إ 

 لتوصيات:ا

 باب شكالها وأسأعمال إلارهابية وصورها و عمال إلارهابية تشمل مفهوم ألا برام اتفاقية دولية شاملة لكافة ألا إ

 ارتكابها والعقوبة املناسبة لكل عمل إرهابي.

  ا مامها كمأعمال إلارهابية بإيجاد جهة قضائية دولية ملحاكمة مرتكبي ألا عمال إلارهابية نوص ي لخطورة ألا

 فرادها.أو أعمال إلارهابية الصادرة عن الدول عبر قواتها املحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتفادي تحصين ألا 

  دولية من والسلم الدوليين الصادرة عن الاتفاقيات البمبادئ حفظ ألا  بااللتزامتوص ي الدراسة الدول

 عمال إلارهابية والحد منها.قليمية من خالل محاربة ألا وإلا

 التعاون  أحق النقض الفيتو ملا يمثله من هيمنة الدول الكبرى على الدول الصغيرة ومما يؤثر على مبد تقييد

 عمال إلارهابية والحد منها.الدولي في محاربة ألا 
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 نحو إستراتيجية دولية ملواجهة إلارهاب إلاليكتروني

 "مقترح التفاقية دولية ملواجهته "

 لواء دكتور/ أيمن سيد محمد مصطفى العسقالنى

  :امللخص

والناجمة عن ألانشطة إلاجرامية القائمة على الحاسوب والتي ولدت الخوف العالمى تزايدت فى السنوات الاخيرة ظاهرة إلارهاب إلاليكترونى 

ذا همن الدمار والتخريب الذى قد ينجم عنها , وتقتصر القوانين والتشريعات الوطنية التى تحارب إلارهاب إلاليكترونى على الدول املتقدمة  

يكترونى, ولهذا فإن العالم يواجه تحديات شديدة فى مواجهة ومحاكمة املسئوولين باإلضافة إلى غياب إلاطار الدولى ملواجهة إلارهاب إلال

 عن جرائم إلارهاب إلاليكترونى

وهذا البحث يناقش أهمية وضع إطار قانوني دولي ملواجهة هذه الظاهرة إلاجرامية من خالل تسليط الضوء على ألاطر واملحاور ألاساسية 

 دليال ومرشدا لدول العالم عند سن تشريعاتها الوطنية. لهذا الاتفاق والذي يمكن أن يكون 

 الاتفاقية الدولية ،التجنيد ،التحريض التمويل،، إلاليكترونيإلارهاب الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

The increase of international cyber terrorism in recent years has resulted in computer-based criminal activities that generate 

worldwide fear, destruction and disruption. National laws and policies that address cyber terrorism are mainly limited to 

developed nations and are not cohesive in managing 21st century cyber terrorism. Given the absence of an international legal 

framework to address cyber terrorism, authorities and governments around the world face extreme challenges in finding and 

prosecuting those responsible for cyber terrorism. This article argues for the need for a cohesive international legal 

framework; highlights key elements to establish an effective international legal framework; and identifies existing 

international treaties and cross-border agreements that could be expanded to provide legislative guidelines for prosecution. 

 -:تمهيد

أحدثت التطورات التكنولوجية ألاخيرة نقلة نوعية وثورة حقيقية فى عالم إلاتصال حيث انتشرت شبكات التواصل  

عات ومهدت الطريق بكافة املجتم، الاجتماعى في كافة أرجاء املعمورة وربطت أجزاء هذا العالم املترامية بفضائها الواسع

غبات , وقد أحدثت وسائل التواصل الاجتماعى نوعا من التواصل بين للتقارب والتعارف وتبادل ألاراء وألافكار والر 

 خرى.أأصحابها ومستخدميها من جهة  وبين املستخدمين أنفسهم من جهة 

وهذه التقنيات يمكن أن تستخدم فى الخير كصلة ألارحام والدعوة إلى نشر الفضيلة , ويمكن على النقيض من ذلك أن 

ونتيجة لتنامى دور هذه الشبكات فقد وجدت الجماعات إلارهابية فيها ، ة إلى إلارهابإثارة الفتن والدعو تستخدم فى 

متنفسا وأرضا خصبة تستطيع من خالله تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق منها بنقل آرائها ومعتقداتها إلى أكبر عدد 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 444 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

م عب والفزع فى نفوسها  من خالل مايتمن الجماهير املستهدفة وتجنيد من تستطيع منهم لإلنضمام اليهم , أو إثارة الر 

أو تحقيق التواصل فيما بينهم بعيدا عن رقابة مؤسسات الدولة املعنية ودون وقوع  ،نشره من صور أو فيديوهات

ولعل هذا  الهدف ألاخير دفع العديد  ،مصادمات مباشرة تحتوى على قدر من املخاطرة والتهديد لهم مع تلك املؤسسات

اذ مجموعة من إلاجراءات التي تمكنهم من فرض الرقابة على املحتويات التي يتم تبادلها عبر شبكات من الدول إلى إتخ

 التواصل الاجتماعى 

 -أهمية الدراسة:

، نظًرا التساع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة ريعد إلارهاب إلالكتروني من أخطر أنواع إلارهاب في العصر الحاض

اع” إلارهاب إلالكتروني“ألاهمية بمكان مدارسة أسبابه، وطرق مكافحته. ومصطلح في العالم، لذا من 
َ

هر وش
َ
 الذي ظ

 في 
ً
قتها تكنولوجَيا املعلومات وإستخدامات الحواسب آلالية وإلانترنت تحديدا إستخدامه عقب الطفرة الكبيرة التي حقَّ

إلاتفاقية الدولية ألاولى ملكافحة إلاجرام “التوقيع على  دولة إلى 03إدارة معظم ألانشطة الحياتية، وهو ألامر الذي دعا 

، والذي ُيعد وبحق من أخطر أنواع الجرائم التي ترتكب عبر شبكة إلانترنت ، م 1332ي بودابست، عام ، ف”عبر إلانترنت

ا من خالل النظر إلى فداحة الخسائر التي يمكن أن تسببها عملية ناجحة وأحدة تندرج  مه تحت مفهو ويتضح هذا جليًّ

 , وترجع ألاهمية العلمية لهذه الدراسة إلى وضع أطر لالرهاب إلاليكتروني فى القانون الدولي.

 -أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة البحثية إلى وضع تصور مقترح إلتفاقية دولية ملكافحة هذه الظاهرة , إلقاء مزيد من الضوء والتركيز 

حيث قامت  ي،لتي أضحت من أخطر الظواهر التي تهدد ألامن والسلم املجتمععلى ظاهرة إلارهاب إلالكتروني وا

خيرة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى أسؤا استغالل فى نشر أفكارها وتجنيد املجموعات إلارهابية فى ألاونة ألا 

بة ستغلين صعوبة الرقاالعديد من ألاشخاص من ضعاف النفوس واملحتاجين ماديا , وكذا التواصل فيما بين أفرادها م

على تلك املواقع وتتبعها بل واستخدامها فى نقل التعليمات بتنفيذ العديد من الحوادث إلارهابية الخسيسة التي تستهدف 

 سواء رجال القوات املسلحة أو الشرطة أو املدنيين على السواء .

 -:مشكلة البحث 

حيث ان مفهوم إلارهاب إلالكتروني حديث نسبيا على الرغم من تتعلق إلاشكالية ألاساسية بالبحث الى حداثة املوضوع 

تنامي هذه الظاهره وآثارها الخطيرة التي هددت السلم وألامن املجتمعي للعديد من الدول ,أدى ذلك الى ندرة املراجع 

هذه  كافحةبجدية مل ىبل أن املجتمع الدولي لم يتصد ،املتخصصة فى معالجة هذه الظاهرة فى إطار القانون الدولي

الجريمة إال على استحياء من خالل إلاتفاقية الدولية ملكافحة الجرائم عبر إلانترنت والتي اقتصر التوقيع عليها على 

ثالثين دولة , كما أنه على املستوى الدولي ال توجد إتفاقية دولية ملواجهة هذه الظاهرة وهو ما دعانا لتناول هذا ألامر 

 بحثية.املهم فى هذه الدراسة ال
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 -تساؤالت الدراسة :

 ماهية إلارهاب إلالكتروني؟ -آلاتية: نحاول في هذه الدراسة البحثية إلاجابة على التساؤالت س     

 سباب وخصائص إلارهاب إلالكتروني؟أأهم ي ماه 

 ماهية أشكال إلارهاب إلالكتروني؟ 

  الدولي؟ماهى العناصر الالزمة لتأطير إلارهاب إلالكتروني في القانون 

 ماهى أهمية وجود إتفاقية دولية ملواجهة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني؟ 

 ماهو التصور املقترح إلتفاقية دولية ملواجهته؟ 

 -:الدراسات السابقة

ن ظاهرة إلارهاب إلالكتروني من الظواهر إلاجرامية املستحدثة فهناك قلة فى عدد من املراجع التي تعرضت أنظرا ال

داب هاب املعلوماتى بحث منشور بمجلة كلية آلا ر الظاهرة نذكر منها دراسة د. كريمة شافي جبرة بعنوان إلا لدراسة هذه 

بالعراق وكذر دراسة أعدها الدكتور أيسر محمد عطية بعنوان دور آلاليات الحديثة  ،69جامعة املستنصرية العدد 

بحث منشور فى امللتقى العلمي  بعنوان الجرائم ، للحد من الجرائم املستحدثة إلارهاب إلالكتروني وطرق مواجهته

م , 6/1324/ 4 -1عمان ألاردن الفترة من  ،املستحدثة في ظل املتغيرات الاقليمية والدولية  , كلية العلوم الاستراتيجية

لي ألاول الدو  عبد هللا بن عبد العزيز بن فهد العجالن : إلارهاب إلالكتروني فى عصر املعلومات , بحث مقدم الى املؤتمر 

 .1332يونية  4-1حول "حماية أمن املعلومات والخصوصية في قانون إلانترنت " القاهرة من 

 وغيرها من الدراسات التي لم تخرج إال عن ابحاث فى مجالت أو ملتقيات علمية

  -:البحث املنهج املستخدم في

نستخدم فى دراستنا البحثية هذه املنهج الوصفى من خالل تعريف املصطلحات الخاصة بالدراسة وكذا املنهج التحليلي 

عيوب لاوإلاستقرائي من خالل استعراض أهم الجهود املحلية والدولية ملواجهة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني وتحليلها لبيان 

م التوصيات والتصور املقترح إلتفاقية دولية التي يمكن أن تساهم فى في تلك الجهود وذلك للخروج من الدراسة بأه

 .مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة

 -:تقسيم الدراسة

واهر باعتبارها من الظ إلارهاب إلالكترونيمن أجل تحقيق الهدف من الدراسة التي تهدف الى تسليط الضوء على ظاهرة 

 -التالى:نا لتكون على النحو فقد رأينا تقسيم دراست ،إلاجرامية املستحدثة

 -ماهية إلارهاب إلالكتروني وخصائصه وأشكاله وينقسم إلي الاتى : -املبحث ألاول :   

 ماهية إلارهاب إلالكتروني. -املطلب ألاول :     
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 أسباب وخصائص إلارهاب إلالكتروني.  -املطلب الثاني :     

 ي.أشكال إلارهاب إلالكترون -املطلب الثالث :     

 -إلارهاب إلالكتروني فى إطار القانون الدولي وينقسم إلي : -املبحث الثانى :

 عناصر إنشاء أطر قانونية دولية فعالة . -املطلب ألاول :     

 أهمية وجود إتفاقية دولية ملواجهة إلارهاب إلالكتروني-املطلب الثاني :     

 املشروع املقترح إلتفاقية دولية ملناهضة إلارهاب إلالكتروني -املطلب الثالث :     

 الخاتمة .

 التوصيات .

 قائمة املراجع .

 الفهرس .

 املبحث ألاول 

 ماهية إلارهاب إلالكتروني وخصائصه وأهم أشكاله

وسائل إلاتصال والشبكة  مكانات العلمية والتقنية واستغاللام إلا يعتمد إلارهاب إلالكتروني على استخد

املعلوماتية من أجل تخويف وترويع ألاخرين وإلحاق الضرر بهم , وقد قدر مجلس أوروبا في اتفاقية بودابست 

 (1مليار دوالر) 21ملكافحة الجرائم املعلوماتية كلفة إصالح ألاضرار التي تسببها هذه الظاهرة قرابة 

يخيف العالم الذي يتعرض لهجمات إلارهابيين عبر وسائل ولقد أصبح إلارهاب إلالكتروني وبحق هاجسا 

ومما يزيد ألامر صعوبة أن التقدم التكنولوجي ال يتوقف لحظة مما  ،التكنولوجيا الحديثة وبث أفكارهم املسمومة

 ُيصعب من عملية مواجهة هذه العمليات إلارهابية التي تتخذ من التكنولوجيا أداة لتنفيذ مخططاتها.

رهاب وإلانترنت مرتبطان بطريقتان ألاولى ممارسة ألاعمال التدميرية لشبكات الحواسيب وإلانترنت, وقد اصبح إلا 

 للجماعات وألافراد لنشر وسائل الكراهية والعنف وألاتصال بين 
ً
والثانية أن إلانترنت فى حد ذاته أضحى منبرا

 ة , واملضللة وتجنيد العناصر إلارهابيةبعضهم البعض وبمؤيديهم واملتعاطفين معههم ونشر أفكارههم املغلوط

 والتمويل والتواصل فيما بينهم لتنفيذ العمليات إلارهابية.

                                                           
 . 1332, القاهرة  2إتفاقية بودابست ملكافحة الجرائم املعلوماتية ) معلقا عليها ( , دارالنهضة العربية , ط -حمد:أهاللى عبد هللا  - 1
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وقد تالحظ وجود إساءة فهم أو تصور خاطئ ملا هو إرهاب إلكتروني والتهديدات القائمة على الفضاء إلالكتروني وهى 

تعريف لظاهرة إلارهاب إلالكتروني حتى يمكن التفرقة ليست بالضرورة من أعمال إلارهاب , ومن هنا تبدو أهمية وضع 

بينها وبين ألاشكال الاخرى من التهديدات التي تتخذ من الفضاء إلالكتروني مجاال لها والتي يقوم بها بعض من الهواة أو 

مر فقد خصصنا (, ولهذا ألا 1املحترفين , مثل أعمال القرصنة ملجرد إثبات الذات أو لفت نظر املجتمع إلى قضية تخصهم )

الجزء ألاول من هذه الدراسة لتعريف إلارهاب إلالكتروني وبيان أسبابه وخصائصة وأهم أشكاله  , وبناء على ذلك فقد 

 رأينا تقسيم دراستنا لهذا الجزء لتكون على النحو التالى :

 ماهية إلارهاب إلالكتروني -املطلب ألاول :

 إلارهاب إلالكترونيأهم  أسباب وخصائص  -املطلب الثانى:

 أشكال إلارهاب إلالكتروني -املطلب الثالث:

 املطلب ألاول 

 ماهية إلارهاب إلالكتروني

خرين يروا أنه مجرد تكتيك جديد آو  ،( فهناك من يرى انه ظاهرة جديدة2)إلالكتروني اختلفت ألاراء فيما يخص إلارهاب 

إلارهاب إلالكتروني في سياقه النظري والعملي إلى أهداف ( , ويشير مصطلح 3)   (NEW TERRORISM TACTIC)لإلرهاب

سياسية أو أهداف إجتماعية تتعلق بالهجمات ضد الكمبيوتر والشبكات واملعلومات وتؤدي إلى حدوث إصابات أو إراقة 

لة سهدماء أو إحداث أضرار جسيمة , ونظرا للطبيعة املستمرة واملتطورة للهجمات إلالكترونية ال يجعل وجود حلول 

 (4ملواجهة هذه الظاهرة )

                                                           
ى جهاز ف توضيح كذلك الفارق بين الحرب إلالكترونية وهى الاختراق غير املصرح به من قبل ,أو نيابة عن , أو دعما لحكومة البد منوفى هذا السيياق  - 1

ة يكمبيوتر  لدولة اخرى أى انه نشيييييييييياط يؤثر على نظام الحاسيييييييييييب باضيييييييييييافة أو تزوير بيانات أو تعطيل جهاز كمبيوتر أو الشييييييييييبكة وهو ذو طبيعة سيييييييييييياسييييييييييي

ادية يعة اقتصييوعسيكرية  ويمكن إسييتخدامه  الغراض ال تتفق مع أهداف الحفال على السييلم وألامن الدوليين , بينما الجريمة إلالكترونية هى ذات طب

 تركز على إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات الغراض إجرامية.

- UN GENERAL ASSEMBLY / RES./53/70/A/RES/55/63. 

وهو باحث رفيع املسييييتوى فى معهد ألامن  Barry Collinم بواسييييطة 2623الجدير بالذكر ان مصييييطلح إلارهاب إلالكتروني بدء فى الظهور مول مرة عام - 2

 -والاستخبارات بوالية كاليفورنيا الامريكية فهو مصطلح مزدوج بين مفهوم العلم إلالكترونيأ والتحكم آلالي  وبين مفهوم إلارهاب راجع:

- Collin B. , The future of cyber terrorism , Where physical and virtual world converge , Crime & justice international ,13. 

أمن  نوقد بدات الصيييييلة بين إلارهاب والحاسيييييوب والتكنولوجيا عندما اعلن مجلس ألامن الوطمى الامريكي منذ أكنر من عقدين من الزمن فى تقريره ع  

يق اكبر قدر من الدمار من خالل  لوحة املفاتيح إلارهابيون تحق الحياسييييييييييييييب , أن امريكا فى خطر متزايد حيث الها تعتمد على الكمبيوتر , وغدا ًيسييييييييييييييتطيع

 -تروني, راجع :كيفوق القنابل  , ولم تمر الا سنوات قالئل حتى تهددت الواليات املتحدة بتفجيرات أوكالهوما التي كانت البداية فى تأسيس إلارهاب إلال

- Myriam Dunn Cavelly , Cyber terror looming threat or phantom Menace ? , The framing  of the USA cyber treat debate , Journal of 

information technology & politics , vol. 4,1,2007 
3 - Peter Fleming and Michael Stohl , Myths and realities of cyber terrorism , reserachgate , January , 2001. 
4 - Alan E. BrIll , From hit to run to invade and stay : How cyber terrorism could be living inside your system , Defense against terrorism 

review Vol.3 No2 senior managing director secure information services , Washington D.C ,USA , 2010. 
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إلارهاب إلالكتروني أنه " الاستغالل العمدي لشبكات  (UNODC)وقد عرف مكتب ألامم املتحدة املعمي باملخدرات 

(والخوادم والبمى 1الحاسب كوسيلة لشن هجوم يهدف إلى تعطيل سير العمل لألهداف املستهدفة مثل نظم الكمبيوتر)

 التحتية للمعلومات .

عمل يرتكب هجمات إرهابية عن طريق التغيير عن  )  (CTITFعرفه مكتب ألامم املتحدة املعمى بمكافحة إلارهاب كما 

 (.2بعد ملعلومات وأنظمة الكمبيوتر أو تعطيل تدفق البيانات بين أنظمة الكمبيوتر )

ا ب بإستخدام الحواسيب وتكنولوجيوقد عرفت وزارة الدفاع الامريكية إلارهاب إلالكتروني" الفعل إلاجرامى الذى يرتك  

أو السكان  ،رتباك بهدف التأثير على الحكومةألاتصاالت السلكية والالسلكية وتؤدى إلى العنف من خالل التسبب فى الا 

 (3مهداف سياسية , أو إجتماعية أو أيديولوجية .)

م أنه " الاستخدام 1333روني عامكما عرفت مشروع مدونة إتفاقية ستانفورد لتعزيز الحماية من إلارهاب إلالكت

العمدي أو التهديد باستخدام بدون إذن من سلطة معترف بها قانونا العنف بتعطيل وتشويش ضد ألانظمة إلالكترونية 

إصابة شخص أو أكنر أو إحداث أضرار مادية جسيمة للممتلكات املادية  وفاة أو قد ينجم عنها ما من شأنه أن يؤدى إلى 

 (4ية أو اقتصادية )أو اضطرابات مدن

" أعمال إرهابية تنفذ بإستخدام إلانترنت أو ضد البنية التحتية  Maura Conwayوعلى الصعيد الفقهى فقد عرفه 

" الهجمات غير املشروعة والتهديد بالهجوم على أجهزة الكمبيوتر والشبكات  Dorothy Denning( , كما عرفه 5)

 Mark Pollitاملعلوماتية املخزنة فيها بهدف إرهاب الحكومة أو الشعب لتحقيق أهداف سياسية أو إجتماعية  , وعرفها 

 (6هجوم متعمد ذو دوافع سياسية ضد املعلومات وأنظمة الحاسوب وبرامج الكمبيوتر)

فى تعريف إلارهاب إلالكتروني أنه لكى يتم تصنيف الجريمة بالها إرهاب إلكتروني البد أن ترتكبها ن اتفق ألاكاديميو وقد 

وغرس إلارهاب وهى ذات آثار تخريبية مدمرة وتكون بدافع  ،مجموعات تستهدف أجزاء من البنية التحتية للمعلومات

                                                           
1 - Ben Saul and Kathleen Heath , Cyber terrorism , Legal studies , Research paper , No.014 , Sydney law of school , Jan2014. 
2 - CTITF . Countering the use of internet for terrorism purposes , Working group report ,CTITF publications Series , Feb. 2009. 
3 - Peter J. Phillip , The hunt for cyber terrorism , University of Southern Queenland , Faculty of business , 15 April 2013. 
4 - Ali Jahanger, cyber space , cyber terrorism and information warfare : A perfect  recipe for confusion world wide selected speakers , 

Note 20 , 2009.  
5 - Conway , Terrorism and the news media , The cyber battle space,  2007. 
6 - Pollit ,1998 http:// www.scribd. Com /doc. 

http://www.scribd/
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معظمها بإستخدام الروابط إلالكترونية من أجل القيام بهذه  ( , فهى جريمة يتم1سياس ي أو ديمي أو ايديولوجى )

 (2الهجمات إلارهابية , وغالبا ما يتضمن برامج يتم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض )

 املطلب الثانى

 أسباب وخصائص إلارهاب إلالكتروني

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة نقلة نوعية وثورة حقيقية فى عالم ألاتصال حيث ربطت أجزاء هذا العالم 

املترامية بفضائها الواسع ومهدت الطريق لكافة املجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل ألاراء وألافكار والرغبات , وهذه 

 إلى الفتن وإلارهاب وإلانحرافات كن كذلك أن تستخدم فى الدعوة التقنيات يمكن أن تستخدم  فى أعمال الخير , ويم

صبح ألامن إلالكتروني ضرورة من حياتنا إرتبطت بشكل وثيق بوسائل ألاتصال الحديثة , فال يمكن مي بلد أن أوقد 

قد نها . لذلك فيعيش  بمنأى عن التطورات التقنية املتسارعة وألاثار ألاقتصادية وإلاجتماعية وألامنية الناجمة ع

أضحى من الضرورى لكل دولة حماية أفرادها ومؤسساتها ومقدراتها من آلاثار التي قد تنجم عن هذا التهديد إلالكتروني 

 , وهذه ألاثار تتطلب من املجتمع والدولة , بل واملجتمع الدولي التدخل للحيلولة دون حدوث هذه املخاطر بشتى انواعها.

 -:همت فى ظاهرة إلارهاب إلالكترونيألاسباب التي سا -:أوال

  ضعف بنية شبكات املعلومات وعدم خصوصياتها وقابليتها لإلختراق بسهولة اللها مصممة في ألاصل بشكل

مفتوح دون قيود أو حواجز عليها , حيث تحتوي ألانظمة إلالكترونية لشبكات املعلومات على ثغرات يمكن استغاللها 

 (.3فى التسلل اليها)

 لرقابة الذاتية عن طريق التربية وخصوصية الثقافة املجتمعية والغاء الحدود الجغرافية مما قد يؤدى غياب ا

فيستطيع محترف الحاسوب أن يقدم نفسه بالهوية التي يرغب فيها , أو يتخفى JEOPARDY إلى تدنى مستوى املخاطرة 

                                                           
 -للمزيد عن إلارهاب إلالكتروني يرجي مراجعة : - 1

- Devost M.G , National security in the information age , Unpublished Master thesis , University of Vermont , Burlington , May 2007  

- Denning D.E. , Activism ,Hacktivism and cyber terrorism , The internet as a tool for influencing , Foreign policy , Arquilla & D.Ronfold 

(eds) Networks and net wars , the future  of terror crime and miletences pp. 239-288 , Santa Monica C.A Rand. 

- Nelson B. Chol , R Laccobucci . M. Mitchell , M. & Gagnon , Cyber terror prospect for the defense intelligence agency , office for counter 

terrorism analysis monetary C.A counter for the study of terrorism  and irregular warfare ,1999.   
2 - S.S. Raghay , Cyber security in India's counter terrorism strategy integrated defense state staf , Sep. 15, 2012. 

ر الى إلارهاب إلالكتروني بنظرة منفصييييييييييييلة عن إسييييييييييييتخدام إلارهابيين لالنترنت  التي تشييييييييييييمل عدة جوانب مثل ألاتصيييييييييييياالت الجدير بالذكر انه يجب النظ -

ضيييد  ةوالتجنيد والتمويل والتحريض على إلارهاب  وبين القرصييينة  التي تشيييير الى هجمات قرصييينة منتظمة ومدروسييية من قبل خبراء  الاختراق والقرصييين

 -أو جهات اخرى مثل الشركات واملنظمات للدفاع عن قضية ما أو لفت انظار وسائل الاعالم للقضية املعنية راجع:جهة معينة قد تكون دول 

- Varvara Mitliaga , Cyber terrorism , A call for governmental action , British  and trish law education & technology association , 2001` 

- Anna –Maria , Cyber terrorism in theory or in practice , Defense against terrorism Review , Vol. 2. Fall 2010. 
 .942, ص 69إلارهاب املعلوماتي , مجلة كلية الاداب  , العراق , العدد -كريمة شافي جبر : - 3
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يستطيع أن يشن هجوما وهو مسترخى فى منزله تحت شخصية وهمية ويطلق على نفسه القابا أو أسماء مستعارة , بل و 

 .FLEXABILITYمما يحقق له املرونة REMOT ACCESS دون مخاطرة مباشرة عن بعد

  سهولة الاستخدام التقمي وقلة التكاليف املاديةCOST THE. 

 وية ه صعوبة اكتشاف وإثبات الجريمة إلارهابية إلالكترونية من التكنولوجيا الحديثة ال تستطيع أن تحدد

( فتحقق له 1مرتكب الجريمة إلالكترونية إال عن طريق أجهزة معينة ال تمتلكها إال بعض املؤسسات ألامنية.)

 ANONYMOUSLY(2)التخفي

  الفراغ التنظيمى القانونى وغياب السيطرة والرقابة لسد هذا الفراغ لدى بعض املجتمعات العاملية فحتى لو

ما فإن املجرم يستطيع الانطالق إلى بلد آخر يفتقد هذه القوانين ويستخدمها  وجدت القوانين التي تجرمها فى بلد

وعدم وجود جهة مركزية موحدة يستطيع من خاللها السيطرة  ،كمنصة لهجومه إلارهابي إلالكتروني على هذه الدولة

ة ملدرسة وألاهل فى الرقابعلى مدخالتها ومخرجاتها يعد سببا مهما في انتشار هذه الظاهرة . أضف إلى ذلك غياب دور ا

 (3وانتشار ظاهرة التشدد والغلو فى الدين )

  التواصلفي سهولة استخدام الكمبيوتر(COMMUNICATION)  التعليمات بدون رقابة  إلارهابيين وإصدار بين

 (4من أي سلطة )

 ( الدعايةPUBLICITY) مة كبيرة حيث تحظى العمليات إلارهابية بتغطية إعالمية كبيرة وتقدم بذلك خد

 لإلرهابيين.

  التدريب(TRAINING)  حيث توفر شبكة املعلومات وسائط تعد وسيلة مهمة لتدريب إلارهابيين وأعوالهم

 (.5متخطية حدود الزمان واملكان)

  الرغبة فى إثبات ضعف الدولة بالتأثير على الخدمات واملواقع الحكومية , حيث أن هذه الهجمات ينجم عنها

 ة.خسائر مادية فادح

 -(:6يتميز إلارهاب إلالكتروني بالعديد من الخصائص على النحو التالي)

                                                           
طرق الجريمة ومعالجتها , املركز الديمقراطى العربى , املانيا برلين على املوقع  –ألاسباب  –ألاهداف  -الجرائم إلالكترونية : -: مرعي رشاد جبريل إسراء - 1

http://democraticac.de/?page_id=37634. 
ايف ا , مركز الدراسات والبحوث , أكاديمية نألاساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها إلارهابييون وطرق التصدى لها ومكافحته -محمد فتحى عيد : - 2

 .72م , ص 1332’العربية للعلوم ألامنية 
املخلة بأمن الدولة ـ دراسة مقارنة , رسالة ماجستير  , جامعة إلامام محمد بن سعود جريمة التحريض إلالكتروني  -راشد بن رمزان الهاجري : - 3

 . ه2341إلاسالمية , السعودية , 

4 - Hanna Rogan , Jihadism online ,  Astudy for how Al-Qaida and radical islamic groups use the internet for terrorist purposes , March  

20 , 2006 , at http :// www.rapporter.ffi-no/ rapporter/2006/0915pot. 

-Patrick S. Tibbetts , Terrorist use of the nternet and related information technologies . 
5 - Stephanie Graner &Gautam Wall Naik , Extremist sites under heightened , security wall st. Journal online , Oct. 7, 2001.  

 -من : لخصائص إلارهاب إلالكتروني يرجى مراجعه كال  - 6

http://www.rapporter.ffi-no/


 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 454 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 . وجود دافع لهذه الجريمة قد يكون دينيا , أو اجتماعيا , أو أيديولوجيات سياسية 

  ال يحتاج في ارتكابه إلى العنف فهو يتطلب فقط وجود حاسب آلي متصل بالشبكة املعلوماتية ومزود ببعض

 البرامج .

  جريمة إلارهاب إلالكتروني جريمة متعدية الحدود وعابرة للدول والقارات , وغير خاضعة لنطاق إقليمى أن

 محدود.

  صعوبة اكتشاف جرائم إلارهاب إلالكتروني ونقص الخبرة ألامنية والقضائية والتقنية فى التعامل مع مثل هذا

 النوع من الجرائم.

 اتالفه.ليل الرقمي وسهولة صعوبة إلاثبات إلالكتروني لسرعة غياب الد 

 .ألها جرائم تتم بتعاون أكنر من شخص على إرتكابها 

  وإلانترنت.أن مرتكب هذه الجريمة من ذوي الخبرة الفنية فى التعامل من الحاسب آلالي 

  مكن.أألها جرائم تتطلب فى مكافحتها والحد منها زيادة مستوى التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي متى 

 الثالث املطلب

 أشكال إلارهاب إلالكتروني

تصاعدت فى آلاونة ألاخيرة ألاخطار الناجمة على تفش ي ظاهرة إلارهاب إلالكتروني والناجمة بالطبع عن زيادة اعتماد 

الدول والحكومات على النظم إلالكترونية وشبكة إلانترنت في شتى املناحي , ومن هنا ولتعظيم وسائل مكافحة ظاهرة 

 إلالكتروني البد من تحديد أهم صور وأشكال هذه الظاهرة.إلارهاب 

 -أشكال إلارهاب إلالكتروني:

 -تبادل املعلومات إلارهابية ونشرها من خالل الشبكة املعلوماتية : -أوال:

اقع فإنه و كان التقاء إلارهابيين واملجرمين في مكان ما لتعلم إلارهاب وإلاجرام وتبادل ألافكار واملعلومات صعبا في ال إذا

(, وذلك من خالل البريد إلالكتروني 1عن طريق الشبكة املعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي تسهل هذه العملية كثيرا )

E-MAIL) وغرف الدردشة )CHAT ROOMS)را بل إن كثي ،( واملنتديات لكولها أكنر سهولة وأمنا وسرعة اليصال الرسائل

كما  ،خيرة كان البريد إلالكتروني فيها من وسائل تبادل املعلومات وتناقلهامن العمليات إلارهابية  التي تمت فى آلاونة ألا 

                                                           
إلاطيار القيانوني لإلرهياب إلالكتروني واسييييييييييييييتخيدام إلانترنييت مغراض إرهيابيية , بحيث مقيد ملؤتمر جيامعية نيايف العربيية للعلوم ألامنيية حول -يونس عرب : -

 .237م ص 1322-23-12-17إلارهاب 

- Yuroslav Shiryaev , Cyber terrorism in the context of contemporary international law , San Diego international l  law Journal Vol.14 , 

2011. 

- Joak Ariksoo , Cyber attack against Estonia Raised awareness of cyber threats , Defense against terrorism , Rev. Vol.3, No.2 , Minister of 

education , Research , Estonia ,2010.   
حكمه" " تويتر انموذجا"  بحث مقدم إلى مؤتمر دور  –التحريض إلالكتروني على إلانترنت " تكييفه الفقهي  -:العزيز بن محمد العقيل مد بن عبدمح - 1

 ه .2407الاعالم العربي في التصدي لظاهرة إلارهاب , جامعة الامام محمد بن سعود إلاسالمية , اململكة العربية السعودية  , 
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لشبكة إلارهابيين ل تاستخداماومن أهم  ،يستغل إلارهابيون البريد إلالكتروني كذلك فى نشر أفكارهم والترويج لها 

 -جال تتمثل في الاتى :العنكبوتية في هذا امل

 حيث يمكن وضع رسائل مشفرة تاخذ طابع ال يلفت الانتباه دون أن يضطر إلارهابي إلى  -: إلاتصال املتخفي

 إلافصاح عن هويته , وال يترك أثرا يدل عليه .

 مي غحيث تمتاز الشبكة املعلوماتية بوفرة املعلومات فهى منهل متعدد الثقافات واملصادر و  :جمع املعلومات

باملعلومات الحساسة التي يسعي إلارهابيون إليها كمواقع املنشآت النووية , ومصادر توليد الطاقة وأماكن القيادة 

 (.1والسيطرة وألاتصاالت ومواعيد الرحالت الدولية , ومعلومات سبل مكافحة إلارهاب)

 رينادئ بعيد عن أعين الناظحيث تتيح لهم الشبكة ذلك فى جو ه :التخطيط والتنسيق للعمليات إلارهابية 

 والتعبئة وتجنيد إلارهابيين ,حيث تستخدم الجماعات واملنظمات إلارهابية الشبكة  :الحصول على التمويل

 املعلوماتية في نشر ثقافة إلارهاب والترويج لها وبث ألافكار والفلسفات التي تنادي بها .

  إلارهابية معسكرات تدريبية لكون املعسكرات التدريبيةحيث انشأيت املنظمات -: إلالكترونيالتدريب إلارهابي 

 بشكلها التقليدى عالية املخاطر ويمكن اكتشافها ومداهمتها وتدميرها وقتل القائمين عليها .

 نشر بياناتها إلارهابية , وقد ساعدت القنوات التليفزيونية الفضائية فى مضاعفة  :إصدار البيانات إلالكترونية

 نات ووصولها لجميع شرائح املجتمع.انتشار تلك البيا

 -إنشاء املواقع إلارهابية : -ثانيا :

( لهم علي الشبكة العاملية للمعلومات لنشر أفكارهم الضالة , والدعوة 2حيث يقوم إلارهابيون بإنشاء وتصميم مواقع)

تهم , والتلقين والتدريب وبث بيانالى مبادئهم املنحرفة , وزيادة قوة التنظيم , وتجنيد إلارهابيين وإعطاء التعليمات إ

 .سباب انتشار ظاهرة إلارهاب إلالكترونيأوسبق أن تناولنا هذه الجزئية فى خصائص و 

 -تدمير املواقع والبيانات إلالكترونية والنظم املعلوماتية : -ثالثا:

يانات بقصد تدمير مواقع البلكترونية من خالل شبكة املعلومات الدولية إحيث تقوم التنظيمات إلارهابية بشن هجمات 

وإلحاق الضرر بالبمى التحتية املعلوماتية وتدميرها وتشمل ثالثة أهداف  العسكرية ، (3إلالكترونية والنظم املعلوماتية)

                                                           
املسئولية إلالكترونية , حرمة  -, محمد حسن منصور : 197, ص 1339, 2حماية برامج الكمبيوتر , منشورات الحلبي إلالكترونية , ط, نعيم مغبغب - 1

 . 2املعلومة , مجلة املعلوماتية , العدد
سييييييتعمال مجموعة من املوقع هو عبارة عن معلومات مخزنة بشييييييكل صييييييفحات , كل صييييييفحة تشييييييمل معلومات معينة بواسييييييطة  مصييييييمم الصييييييفحة با - 2

( ومجل رؤية هذه الصييييييييييييفحات يتم طلب اسييييييييييييتعراض شييييييييييييبكة  html) HYPER TEXT MARK LANGUAGEالرموز وتسييييييييييييمى لغة تحديد النص الافضييييييييييييل 

ى وإصييييييييييييييدار التعليمات الظار الصييييييييييييييفحة , ملزيد من التفصيييييييييييييييالت عن املواقع إلالكترونية يرج htmlويقوم بحيل رموز  www browserاملعلوميات اليدوليية 

املواقع إلالكترونية ودورها فى نشيييييييير الغلو الديمى وطرق مواجهتها من قبل املختصييييييييين , رسييييييييالة ماجسييييييييتير فى  -مشييييييييبب ناصيييييييير محمد آل زبران : -مراجعة :

 وما بعدها . 26م , ص 1322- 2410العلوم الادارية , جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية , الرياض , السعودية ,

 .19م , ص 2666التجارة على إلانترنت , نقلة الى العربية يحيي مصلح , بيت ألافكار الدولية , امريكا , -سايمون كولن : -
رسيييييييالة تهديد  233م  عندما قامت منظمة نمور تاميل بارسيييييييال 2662الجدير بالذكر ان أول هجوم إرهابى ضيييييييد أنظمة الكمبيوتر وجد فى سيييييييريالنكا  - 3

م خالل الحرب فى إقليم كوسييييوفو عندما حأول الصييييرب اسييييتهداف مواقع حلف الناتو على إلانترنت , كما ان 2666عام الى سييييفارات سيييييريالنكا , وكذلك 
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والسياسية والاقتصادية وذلك إلخضاع إرادة الشعوب واملجتمعات الدولية  , فمن املمكن تصور هجوم إلكتروني 

واقع الحيوية على الشبكة املعلوماتية وإلحاق الضرر بأنظمة القيادة والسيطرة وألاتصاالت إرهابي مدمر على امل

ومحطات الطاقة الدولية وأسواق املال وإطفاء مصابيح ممرات هبوط الطائرات وغيرها , بحيث يؤدى توقفها أو العبث 

ا قد يحدث هجوم إلكتروني على املواقع بانظمتها الى حدوث آثار تدميرية تفوق ما تحدثه القنابل واملتفجرات , كم

إلالكترونية بقصد الاستيالء على محتوياتها , كشن هجوم على املصارف املالية لالستيالء على ما بها من اموال من أجل 

 (.1تمويل التنظيم )

 -التهديد والترويع إلالكتروني: -رابعا : 

الخوف والرعب بين ألاشخاص والدول والشعوب للضغط يهدف هذه الشكل من أشكال إلارهاب إلالكتروني إلى نشر 

عليها, ورضوخهم مهداف تلك التنظيمات إلارهابية من جهه ومن جهة أخرى الحصول على التمويل املادي وإبراز قوة 

 تالتنظيم , ويستخدم إلارهابيون للوصول إلى مبتغاهم هذا البريد إلالكتروني إلرسال رسائل التهديد والترويع للشخصيا

 , أو تفجير املنشأت , أو نشر الفيروسات.

 -التجسس إلالكتروني  : -خامسا:

أو اقتصادية عن طريق نشر الفيروسات  ،أو سياسية ،يستهدف التجسس إلالكتروني مجاالت عدة سواء عسكرية

ستر  كوحصان طروادة للبريد إلالكتروني واملواقع الخاصة بالشخصيات املستهدفة للحصول على معلوماتهم وهت

أسرارهم واستغاللها سواء فى الضغط عليهم أو تنفيذ مخططاتهم إلارهابية في اغتيالهم , مستغلين فى ذلك ضعف 

لتي تتم ا الاتصاالتبل ويمكن رصد والتجسس على جميع  ،الوسائل ألامنية املستخدمة فى حماية الشبكات الخاصة بها

 (2لشفرة التأمينية أو أنظمة كودية لحماية شبكاتهم )باى وسيلة كانت , وبخاصة التي ال تستخدم أنظمة ا

 

 

                                                           
الذى اسييييييييييييييتهدف البرنامج النووى الايراني كان من املمكن أن يكون لة نتائج كارثية ليس على إيران وحدها فقط بل وعلى جميع الدول  Stuxnetفيروس 

 -ع :املجاورة لها للمزيد راج

- Walker Gerke , Understanding cyber crime , 2009 , at :- http://www.itu.int/itu-p/cyber security/ legislation /html. alse see :- Field J., 

Technology report heigh value /Iranian asseitr.BBC.co.uk /news/technology-11388018  
لوماتية عيتم التدمير للمواقع إلالكترونية أو نظم املعلومات عن طريق الدخول غير املشروع على نقطة ارتباط اساسية أو فرعية متصلة بالشبكة امل - 1

ام , و للمزيد والاسييييييييييتفاضيييييييييية حول طرق تدمير أو مجموعة نظم مترابطة شييييييييييبكيا بهدف تخريب نقطة ألاتصييييييييييال أو النظ SERVER-PCمن خالل نظام آلي 

جريمة الدخول غير املشييييييييييييييروع على املوقع إلالكترونية أو نظام معلومات وفق  -محميد سييييييييييييييليميان الخواليدة :  -وإتالف املواقع إلالكترونيية يرجى مراجعيه :

 وما بعدها. 99م , ص1321الاردنية , التشريع الاردنى , رسالة ماجستير فى القانون العام , كلية الدراسات العليا , الجامعة 
املجتمع السعودى , رسالة ماجستير فى العلوم الشرطية , كلية امللك فهد ألامنية , الرياض ي جرائم إلانترنت ف -العشماوى:محمد بن عبد هللا بن علي  - 2

 .20, ص1330, السعودية , 

http://www.itu.int/itu-p/cyber%20security/
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 املبحث الثانى

 إلارهاب إلالكتروني فى إطار القانون الدولي

إن القدرة على منع هجمات إلارهابيين تعتمد على العديد من العوامل لعل من أهمها وجود تشريعات مناسبة مطبقة 

الهجمات إلارهابية إلالكترونية , وهو ما دعانا إلى إثارة هذا ألامر في هذه نظرا لغياب وعجز التنظيم الدولي عن مواجهة 

الورقه البحثية محاولين بها أن نضع لبنة فى البنيان القانونى الدولي ملجابهة هذه الظاهرة مننا كما رأينا عند تعرضنا 

قارات ألامر الذى يستوجب ضرورة مهم خصائص هذه الظاهرة الخطيرة ألها جرائم متعدية الحدود عابرة للدول وال

وجود تعاون دولي فعال ملواجهتها , وهو ما دعانا إلى وضع أطر دولية للتصدى ملثل هذه الجرائم ويكون تحت رعاية ألامم 

 املتحدة تقنن الافعال املجرمة فى إلارهاب إلالكتروني وتضمن محاكمة وتسليم مرتكبي هذه الجرائم.

من الاعتماد عليها فقط تتطلب لكى تكون  ،ا ليست كافية ملواجهة ومكافحة هذه الظاهرةإن التشريعات الوطنية وحده

إلارهابى إلالكتروني مقيم على إقليم هذه الدولة , أما إذا كان املهاجم شخص مقيم فى  يكون املهاجمذات فاعلية أن 

(. ولكن هذا الامر قد ال يكون  ( mutual international co-operationدولة اخرى هنا تبدو أهمية التعاون الدولي املتبادل

ومن هنا يلزم الاعتماد على املنظمات الدولية وغيرها من الدول ملنع هذه  ،مقبوال فى حاالت كثيرة للعديد من الاعتبارات

يين إلارهاب آلافاق عدم القدرة على مالحقة هؤالء فيبيد أن هذا ألامر متعقد حاليا ويبدو  ،الهجمات , ومحاكمة مرتكبيها

اءات أضف إلى ذلك أن إلاجر ، ومقاضاتهم ومالحقتهم دوليا بسبب النقص فى إطار التنظيم الدولي ملواجهة هذه الظاهرة

 القانونية والنظم تختلف من بلد آلخر مما يجعل تنفيذ ذلك أمرا صعبا.

ضبط مرتكبيها وضمان محاكمتهم , هذا مادعانا للمناداة بضرورة وجود إطار قانونى دولى ملواجهة هذه الظاهرة , و 

 وتحديد الجهة املسئولة عن ذلك وألاولوية في املحاكمة , والتاكيد على عدم اعتبار هذه الجريمة من 

ولكن ال بد الي نظام قانونى دولى فعال وجود أطر قانونية دولية تحدد مالمحه وهيكله التنظيمى كما تتطلب فاعليته 

ة فعالة قادرة على فرض هذا النظام القانونى ومعافبة كل من تسول له نفسه انتهاك أن يتم تحت رعاية منظمة دولي

 قواعدة .

لذلك فقد خصصنا هذا الجزء من هذه الدراسة والتي نحاول من خالله سد الفراغ التظيمى الدولي فى مجال مواجهة 

ضاح ماهى أهمية وجود تنظيم دولي ظاهرة إلارهاب إلاليكتروني وذلك من خالل تسلسل منطقى محاولين من خالله إي

وما هى العناصر ألاساسية املتطلبة حتى يخرج هذا التنظيم القانونى الدولي بشكل فعال  ،عال وملاذا إتفاقية دوليةف

 محاولين شرح بشكل موجز لهذه العناصر, وأخيرا املشروع املقترح مننا لهذه إلاتفاقية الدولية

 -لهذا املبحث لتكون على النحو التالي:لذلك فقد رأينا تقسيم دراستنا 

 إنشاء أطر قانونية دولية فعالة ملواجهة إلارهاب إلالكتروني -املطلب ألاول :

 أهمية وجود إتفاقية دولية ملواجهة هذه الظاهرة. -املطلب الثانى :
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 املشروع املقترح إلتفاقية دولية ملواجهة إلارهاب إلالكتروني. -: املطلب الثالث

 ألاول املطلب 

 طر قانونية دولية فعالةأإنشاء 

قبل وضع أي تصور دولي فعال ملواجهة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني البد من وضع ألاطر القانونية الدولية الفعالة      

 حتى يقوم هذا ،التي تعتبر بمثابة ألاساس الذى سيبمى علية املجتمع الدولي البناء القانوني القادر ملجابهة هذه الظاهرة

إلاطار أو ألاتفاق الدولي على ركائز راسخة قادرة على صد تسونامى موجات هجمات إلارهاب إلالكتروني شديدة الخطورة 

 . هذا التصور البد له من أربعة عناصر أساسية إلنشاء إطار قانون دولي فعال.

 -العناصر ألاساسية إلنشاء إطار قانونى دولي فعال ملواجهة إلارهاب إلالكتروني:

 -: تعريف إلارهاب إلالكتروني -لعنصر ألاول:ا

إن العنصر ألاول ألاساس ي في وضع إلاطار الدولي الفعال ملواجهة إلارهاب إلالكتروني هو وضع تعريف مقبول على املستوى 

قية االدولي يتوافق عليه املجتمع الدولي ملصطلح إلارهاب إلالكتروني, وحتى آلان وضعت ألامم املتحدة أربعة عشرة إتف

 CTEDدولية وأربعة تعديالت لوضع تعريف لإلرهاب , كما قام املجتمع الدولي بإنشاء لجنة ألامم املتحدة ملكافحة إلارهاب

والتي تحصل على مساعدة من املديرية التنفيذية والتي تتولى تنفيذ قرارات اللجنة املتعلقة بالسياسات , وتجري تقييمات 

فنية لكل دولة عضو بواسطة خبراء وتيسير تقديم مساعدات إلى البلدان ملواجهة إلارهاب , ولكن يبقى عدم وجود 

ها العديد من الدول مما دعاها لتطوير تشريعاتها ملواجهة هذه تعريف واضح لإلرهاب إلالكتروني مسالة اعترف ب

 (1الظاهرة)

وقد تعرضنا فى الجزء ألاول من هذه الدراسة الى تعريف إلارهاب إلالكتروني وتناولنا مختلف التعريفات سواء على 

ى افق عليه حتى ال ندخل فاملستوى الاكاديمى أو الدولي ,  ولكن البد من اتفاق املجتمع الدولي على تعريف موحد متو 

النفق املظلم الذى تعرض لة تعريف إلارهاب , والبد لهذا التعريف أن يتسم باملرولهة والقابلية للتطور نظرا للطبيعة 

 التقنية لهذا الظاهرة.

  -تحت قيادة ألامم املتحدة : -العنصر الثاني:

لتسهيالت للدول ألاعضاء للدعوة والاتفاق والفهم املشترك ن تكون عامال حفازا للتغيير وتقدم اأيجب على ألامم املتحدة 

وتقوم الوكاالت التابعة لألمم املتحدة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول ألاعضاء  إلالكتروني،لظاهرة إلارهاب 

 (2فيها بوضع إطار قانوني ملالحقة مجرمي ألامن إلالكنروني )

                                                           
1 - Smith M., Counter terrorism committee executive directorate (CTED) http://www.un.org /news/brief/dics/2010/10cted.html. 

ام تكنولوجييا ألاتصييييييييييييييال واملعلومييات في هيذا الامر فقيد اصييييييييييييييدرت ألامم املتحيدة العييدييد من القرارات التي تيدل على ميدى الاهتميام العيالمى بيإسييييييييييييييتخيد - 2

م بشييأن ارسيياء  1332ديسييمبر  26في  79/26م , الدورة 1333ديسييمبر 77/12قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة فى الدورة  -إسيتخدام غيرسييلمى منها :

http://www.un.org/
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مم املتحدة بالدور الرئيس ي في املوائمة والتنسيق بين التشريعات الوطنية املختلفة وتقوم لجنة مكافحة إلارهاب بام 

املعنية بمكافحة إلارهاب إلالكتروني وإدارة الجرائم في مكافحة هذه الظاهرة من خالل إتاحة الفرص للدول ألاعضاء 

 باإلرهاب.ومشاركة املعلومات والتدابير حول مختلف القضايا املتعلقة  ،ملناقشة القضايا

 261م أجرت اللجنة التنفيذية املناهضة لإلرهاب حوارا مع جميع الدول ألاعضاء البالغ عددهم 1320ومنذ عام      

من الحصول  ومنعهم، التدابير التي اتخذتها لتجريم إلارهاب وتقديم إلارهابيين للعدالة وقطع مصادر التمويل بشأندولة 

 الحدود.على مالذ آمن وعبور 

, ،ن توسيع دور هذه اللجنة يمكن أن يؤدي إلى إطار تشريعى دولى موحد إلاختصاصات للدول ألاعضاأويمكن القول 

فاممم املتحدة هى املحفل املثالي الذي يمكن من خالله الوصول والاتفاق على تعريف موحد لإلرهاب عموما ولإلرهاب 

 إلالكتروني بشكل خاص بما في ذلك الدول النامية .

ويمكن لهذا التعاون الدولي أن يعمل بشكل استباقي نحو إنشاء نظام فعال إلدارة وتنسيق وتبادل املعلومات      

 لفة شكل فعال ومناسب من حيث التكإلاستخبارية للوصول إلى املبادئ التوجيهية ملواجهة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني ب

 -العنصر الثالث إلاتفاقيات والتشريعات والسلطات :

إن إلاتفاقيات واملعاهدات القائمة التي صدقت عليها الدول والتي ال تزال تصدق عليها توفر القوة وألاساس الذى يمكن 

الارتكاز عليه في التعاون الدولي على الرغم من إلها توفر مجموعة واسعة من املبادئ التوجيهية فهي تحتاج إلى إدراج 

ح إلى توسيع تشريعى وإقليمي فعال يجب توسيع املعاهدات وإلاتفاقيات التي ( , ويحتا1مكافحة إلارهاب إلالكتروني)

                                                           
,  2662ديسيييمبر 4  70/23جاءت القرارات فى الدورةألاسييياس القانوني ملكافحة  إسييياءة اسيييتعمال التكنولوجيا ألاتصيييال واملعلومات في أعمال إجرامية , و 

بشيييييييييييييييييأن  1330نوفمبر  11فى  72/70م , الييييدورة 1332نوفمبر 16في  76/26, الييييدورة  1333نوفمبر 77/1312م , اليييدورة 2666ديسييييييييييييييمبر 74/46اليييدورة

قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة فى الدورة  التطورات في ميدان املعلومات وألاتصييييييياالت السيييييييلكية والالسيييييييكلية في سيييييييياق ألامن الدولي , فضيييييييال عن

 72/2666م , الدورة 1332ديسمبر  26فى  79/212,  1333ديسمبر 77/21م بشأن إرساء ثقافة عاملية ممن الفضاء إلالكتروني , 1331ديسمبر 72/106

م ملناقشيية ألاخطار 1334وبدأت عملها  GGEخبراء الحكومية وافق أعضيياء ألامم املتحدة على إنشيياء مجموعة ال 1332م  , وفى عام 1330ديسييمبر  10فى 

 -رائييد العييدوان : -املحتمليية في مجييال أمن املعلومييات الييدولي وإلاجراءات املمكنيية لوضييييييييييييييع ألاسييييييييييييييس الييدولييية لتطوير أمن نظم املعلومييات العيياملييية , راجع :

-10تدريبية لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة إلارهاب الفترة من املعالجة الدولية لقضايا إلارهاب إلالكتروني , بحث مقدم إلى الدورة ال

 . 6ص 1/1320/ 12
 -أهم إلاتفاقيات الدولية التي تتعلق باإلرهاب إلالكتروني: - 1

  -إتفاقية مناهضييييييييه ألاعمال غير املشييييييييروعة في املطارات   -2622إلاتفاقية الدولية املعنية بمكافحة إلارهاب الدولي ضيييييييد سييييييييالمة الطيران املدني الدولي  -

سة ت املادة السادوالتي تعد الاتفاق إلاقليمى الوحيد الذي يشيير بشكل مباشر الى إلارهاب إلالكتروني وقد نص ASEANإتفاقية دول جنوب شيرق اسييا 

عاون بين ت التمنه على التدابير املتخذة لتعزيز القدرات والاسييتعداد  للتعامل مع إلارهاب إلالكتروني وأى شييكل من أشييكال إلارهاب باعتبارها من مجاال 

 -الدول ألاطراف , ولكنها لم تعرف إلارهاب إلالكتروني:

Art VI stated " 1- The areas of cooperation under this Convention may, in conformity with the domestic laws of the respective 

Parties, include appropriate measures, among others, to: 

a. Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by the provision of early warning 

to the other Parties through the exchange of information; 
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(, ويجب أن 1تتضمن املبادئ ألاساسية التوجيهية التي توضع من خاللها التشريعات الوطنية ملكافحة هذه الظاهرة )

ية خدام املوارد الدولتشمل هذه املبادئ التوجيهية جميع املعلومات ومشاركتها بحيث يمكن للوكاالت إلانفاذ واست

ملكافحة الجناة, ومن أهم التدابير التي اتخذت على املستوى الاتفاقي أو تنظيم دولي ملكافحة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني 

 -الاتي:

 -إتفاقية مجلس أوروبا ملكافحة إلاجرام عبر إلانترنت : -

دولة   وتشمل هذه املعاهدة عدة جوانب من  03ست وقع على هذه الاتفاقية الدولية ألاولى في العاصمة املجرية بوداب

ك إطار عام وتعتبر الص الاتفاقيةوتقدم هذه  ،جرائم إلانترنت منها إلارهاب وتزوير بطاقات الائتمان ودعارة ألاطفال

                                                           
b. Prevent those who finance, plan, facilitate, or commit terrorist acts from using their respective territories for those 

purposes against the other Parties and/or the citizens of the other Parties; 

c. Prevent and suppress the financing of terrorist acts; 

d. Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border control and controls on issuance of 

identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent 

use of identity papers and travel documents; 

e. Promote capacity-building including trainings and technical cooperation and the holding of regional meetings; 

f. Promote public awareness and participation in efforts to counter terrorism, as well as enhance inter-faith and 

intra-faith dialogue and dialogue among civilisations; 

g. Enhance cross-border cooperation; 

h. Enhance intelligence exchange and sharing of information; 

i. Enhance existing cooperation towards developing regional databases under the purview of the relevant ASEAN 

bodies; 

j. Strengthen capability and readiness to deal with chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) terrorism, 

cyber terrorism and any new forms of terrorism; 

k. Undertake research and development on measures to counter terrorism; 

l. Encourage the use of video conference or teleconference facilities for court proceedings, where appropriate; and 

m. Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or 

in supporting terrorist acts is brought to justice. 

2. Subject to the consent of the Parties concerned, Parties shall cooperate to address the root causes of terrorism and conditions 

conducive to the spread of terrorism to prevent the perpetration of terrorist acts and the propagation of terrorist cells. 

ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM,( ACCT) 2007 
ن خالل م جهود جمهورية مصيييييييييييرالعربية في مجال مكافحة إلارهاب التكنولوجى، والتي تمثل أهمها في : تفعيل التعاون الدولي في العديد من دول العالمعلى صيييييييييييعيد  - 1

 إصيييييدار عدد من القوانين التشيييييريعية الجديدة لتجريم أى اسيييييتخدام غير آمن لتكنولوجيا املعلومات والاتصييييياالت، الاتفاقيات الدولية لضيييييبط وتسيييييليم 
ً
جرمين، أيضيييييا

ُ
امل

 (. بيياإلضييييييييييييييافييية إلى21/1331، وقييانون حمييايييية حقوق امللكييية الفكرييية رقم 23/1330 ، وقيييانون تنظيم الاتصيييييييييييييياالت رقم27/1334مثييل ) قيييانون التوقيع إلالكتروني رقم 

اصييييييييية فيما جرامية وإلارهابية، خالتعاون والتنسييييييييييق الدائم مع إلانتربول الدولي في مجال تباُدل املعلومات والخبرات ألامنية والفنية في رصيييييييييد وُمتابعة كافة ألانشيييييييييطة إلا 

نتشيييييرة في
ُ
حترفة وامل

ُ
سييييييتمر من خالل عناصييييييرهة إلاجرامية امل

ُ
ومات جميع أنحاء العالم، وارتباط هذا النشيييييياط بشييييييبكة املعل يتعلق بالنشييييياط إلارهابي التكنولوجي لتزايده امل

، وهى إدارة مكافحة جرائم الحاسيييييييييييييبات وشيييييييييييييبكات املعلومات لرصيييييييييييييد وتتُبع كافة أنواع  1331اليدوليية. هذا إلى جانب إنشييييييييييييياء إدارة ُمتخصيييييييييييييصييييييييييييية بوزارة الداخلية عام 

جتمع بخطورة تلك النوعية من الجرائم على الاسيييييييييتخدام غير آلامن وغير املشيييييييييروع لشيييييييييبكة إلانترنت، وضيييييييييبط ُمرتكب
ُ
يها، والعمل على نشييييييييير الوعى املعلوماتي بين أفراد امل

جتمع املصييري وأنشييطته
ُ
، أشييار الرشيييدي إلى ُمبادرة امل

ً
ختلفة. وأخيرا

ُ
بإنشيياء أول جهاز فمي ُمتخصييص في  1332الاتصيياالت وتكنولوجيا املعلومات عام  وزارة امل

 .ن أى هجمات إلكترونية ُمحتلة عبر شبكة إلانترنتحماية وتأمين البالد م
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 هومن أجل جعل هذ، الدولي الوحيد امللزم ويوفر إطار عام لتطوير التشريع الوطمي الشامل ملكافحة إجرام إلانترنت

 توسيع نطاقها وتطبيقها على أوروبا. إلىتحتاج  فإلهاإلاتفاقية أكنر فعالية 

بيد أن هذه إلاتفاقية ال تتناول سوي الجرائم املرتكبة عن طريق إلانترنت وشبكات الحاسب ألاخرى والتعامل بشكل      

وال تشمل  ،خاص مع التعدى على حق املؤلف املرتبط بالحاسب آلالي والتصوير إلاباحي لألطفال وانتهاكات أمن الشبكات

 إلالكتروني.على وجه التحديد إلارهاب 

عديد من وقد وقعت ال، وإدراج إلارهاب إلالكتروني بها هذه الاتفاقيةأكنر فعالية يجب تعديل  الاتفاقيةتكون هذه  ولكي

الدول من خارج أوروبا على هذه إلاتفاقية منها الواليات املتحدة الامريكية واليابان وجنوب أفريقيا , ولكن عدم تصديق 

 نفاذ الفعال لهذه إلاتفاقية.غالبية الدول على هذه إلاتفاقية يعيق إلا 

ن تطور وتقدم التشابه بين التشريعات الوطنية والتحقيقات في مجال مكافحة إلارهاب أ الاتفاقيةويمكن لهذه 

 (1إلالكتروني وتؤثر بدورها على الجهود املبذولة للحصول على إلتزام من املجتمع الدولي لتجريم الهجمات إلارهابية  )

 -:NATOلنطى منظمة حلف شمال الاط

ومركز الدفاع  إلالكتروني،كان لهذه املنظمة دور فعال في معالجة إلارهاب إلالكتروني بإنشاء هيئة إدارة الدفاع 

 (2.)م1321وقد انشأ حلف الناتو فريق للتعامل السريع ملكافحة هجمات إلانترنت عام ،إلالكتروني التعاوني

 -فعالية إلانفاذ : -الرابع:العنصر 

ور ويرجع ذلك إلى التط ،هناك تحديات كثيرة تواجه وكاالت إنفاذ القانون فيما يتعلق باإلرهاب إلالكترونيال تزال 

التكنولوجي املتزايد وأثر إلارهاب إلالكتروني في جميع انحاء العالم , ويواصل هؤالء إلارهابيون عملهم في بيئة ال حدود 

 واجهة إلارهاب إلالكتروني .لها مع ألاخذ فى الحسبان عدم وجود تشريع دولي مل

وتختلف الحكومات في مواجهة هذه الظاهرة باختالف إمكاناتها التقنية لذلك فان التنسيق بين سلطات تنفيذ      

يثير ذلك و  ،القانون فى جميع دول العالم على املوارد املتعلقة بالتمويل واملوظفين املدربين على مواجهة هذه الظاهرة

 أمنة لنقل وتبادل املعلومات املتعلقة ببيانات التهديدات على إلانترنت ووكاالت إنفاذ القانون. ضرورة تطوير آلية

ولكى تتمكن الدول من التصدي لجرائم إلارهاب إلالكتروني يجب أن يكون من املهم بمكان أن تقوم الحكومات كل منها 

أن يحدث  ويجب ،والعمل الدولي املتسق هو السبيل الوحيد الفعال ملواجهة هذه الظاهرة نظرا لطبيعتها ،بإنفاذ القانون 

                                                           
 عليها " , دار النهضة العربية  -هاللي عبدهللا أحمد : -للمزيد عن هذه إلاتفاقية يرجى مراجعة : - 1

ً
إتفاقية بودابست ملكافحة الجرائم املعلوماتية " معلقا

 م.1332, القاهرة ,  2, الطبعة 
 -املوقع إلالكتروني على شبكة املعلومات :للمزيد عن هذه الجهود راجع  - 2

- http://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/cyber-defense-nato-security-role/AR/index.htm 
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تحول ثقافي بين الدول والحكومات وتكنولوجيا املعلومات وإنفاذ القانون من أجل تحسين تبادل املعلومات والتهديدات 

 ني.إلالكتروالجديدة فى الهجوم إلارهابي  املستحدثة وألاساليب

لذلك فمن الضروري عند وضع إطار دولي فعال ملكافحة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني إيجاد آلية فعالة إلنفاذ القانون 

 حتى يتحقق الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم , مما يكون له ألاثر الفعال في مكافحتها 

ر قانونى دولى ملعالجة إلارهاب إلالكتروني يبعث برسالة واضحة إن أي تأخير في إنشاء إطا خالصة القول وذروة سنامه

ن الحكومات والوكاالت الدولية غير قادرة , أو ذات قدرة محدودة على وضع هذا إلاطار مما أإلى إلارهابيين مضمولها 

 (1يشجع على ارتكاب هذه الجرائم , وسيكون هناك تحديات جسام امام أجهزة الشرطة لكشف هذه الجرائم.)

 املطلب الثاني

 أهمية وجود إتفاقية دولية ملواجهة إلارهاب إلالكتروني

البد لنا قبل الوصول إلى التصور املقترح إلتفاقية دولية ملواجهة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني الاجابة على التساؤل الهام 

أهم متطلبات ومالمح هذه إلاتفاقية  يماه يملاذا إتفاقية دولية ملواجهة هذه الظاهره شديدة الخطورة؟ والسؤال الثان

 عليه فى هذا املطلب. وهو ما سنحاول إلاجابة

 -ملاذا إتفاقية دولية ملواجهة هذه الظاهرة ؟: -أوال :

 -دولية ملواجهة ظاهرة إلارهاب إلالكتروني فى النقاط التالية : اتفاقيةتتلخص أهمية وجود 

  دولي.من هذه الجريمة جريمة عابرة للقارات يلزمها تعاون 

  أن مرتكبى هذه الجرائم يستغلوا نقاط الضعف فى القوانين واملمارسات التطبيقية مما يعرض الدول آلاخرى

 الخطار تتجاوز قدراتها من جانب واحد , أو جانب ثنائي فقط.

 تفق عليها للتعاون بين الدول في التحقيق والرد على إن سرعة تعقيدات النشاط إلالكتروني يتطلب إجراءات م

 هذه الهجمات .

  الاتى:إن هذه إلاتفاقيات ستكفل للدول ألاعضاء فيها- 

 القوانين التي تجرم ألانشطة إلالكترونية املضرة اعتماد-()أ 

 إنفاذ هذه القوانين وتسليم املجرمين ومقاضاة الدول الاخرى . -)ب( 

 تحقيق في ألانشطة إلاجرامية وتوفير ألاداة الالزمة للمالحقة القضائيةالتعاون فى ال –)ج(  

                                                           
 %23كشييفت بان  م بواسييطة الكاترينا دورزوفا , ومارك جودمان  وجوناثان شيياو جانج2666دولة عام  73الجدير بالذكر انه فى دراسية اجريت على  - 1

 -:من هذه الدول تعتزم سن قوانين ملكافحة جرائم الحواسيب , وان النسبة املتبقية ليست بها أية قوانين تخص جرائم إلانترنت للمزيد راجع 

- Tony L. Putman , David D. Elliot , International response to cyber crimes , Hoover press , also , P.Madhara Soma Sunderram Syed 

Hamaratha , Cyber crimes and digital disorder , publication division , Mananmanian sundararnar university , India. 
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 صياغة واعتماد وتنفيذ معايير السالمة وألامن. –)د(  

  وجود وكالة دولية وفقا مليثاقها يوفر منتدى للمناقشة بين الدول والاستجابة املستمرة للتصورات التكنولوجية

 اميةواملساعدة التقنية للدول الفقيرة والن

 -أهم مالمح هذه إلاتفاقية  : -ثانيا

البد ان تعمل هذه إلاتفاقيةعلى تعزيز وتشجيع الاعتراف الدولي بجرائم إلارهاب إلالكتروني والاتفاق على التعاون 

تختص هذه و  -أوال:والتحقيق ومحاكمة مرتكبيها وتسليم املجرمين , وهذه إلاتفاقية تتناول سلوك ألافراد وليس الدول , 

 -: تفاقية باالتىإلا

 التدخل في وظائف إلانترنت 

 التعدي على إلانترنت والعبث بأنظمة املصادقة 

  التدخل فى البيانات 

 التجارة غير املشروعة بانشطة وتشغيل إلانترنت 

  التهديد وبث الرعب والتحريض على ارتكاب الجرائم إلارهابية والتخطيط والتدريب وإصدار ألاوامر بإرتكابها

 .يل والتجنيد للمنظمات إلارهابيةوالتمو 

 -ثانيا التعاون الدولي في التحقيق واملحاكمة :

ن يناقش املشاركون فى هذه إلاتفاقية املسائل السياسية والامور الدبلوماسية والعديد من املتطلبات الهامة التي أالبد 

تقنيين بتنفيذ القوانين على مستوى الدول والخبراء التخص جرائم إلارهاب إلالكتروني , والتعاون بين املوظفيين املعنيين 

 لحل املشكالت العابرة للحدود .

 وآليات ،إن أى نجاح يتحقق في ذلك مرهون بموائمة القوانين ووضع املعايير التقنية , والحاالت الطارئة الدولية

ذ اقية إلاختصاص القضائي وإلانفاكما يجب أن يتضمن ميثاق هذه إلاتف ،الاستجابة وتبادل املعلومات إلاستخبارية

وأولوية  ،هذه الدول أويقيمون فيها يبين الدول التي ترتكب فيها الجرائم أو حيث يقيم مرتكبوا هذه الجرائم من مواطم

 ،ويكون أولوية إلاختصاص أوال للدولة التي يقيم املشتبه به على إقليمها ،إلاختصاص القضائي واملحاكمة والتسليم

حاكمة واخيرا إلالتزام بامل ،والدولة املتضررة من الفعل إلاجرامي , ودولة جنسية املتهم، ي حدثت فيها الجريمةوالدولة الت

 والتسليم حيث يتم ضبط املتهمين وعدم رغبة أو قدرة الدولة على املحاكمة .

 -الوكاالت الدولية: -ثالثا :

 ة البمى التحتية للمعلومات تشمل إلاتفاقية على وجود وكالة دولية تختص بحماي البد أن

AGENCY FOR INFORMATION INFRASTRUCTURE PROTECTION 
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(AIIP بحيث يوضع البناء الهيكلي الذي يتم من خالله التعاون بين الدول املعنية من خالل خبراء قانونيين وتقنين )

تختص الوكالة يشمل جميع الدول ألاعضاء و ويكون البناء الهيكلى لهذه  ،املعايير واملمارسات املتعلقة باممن إلالكتروني

ساعده واملوافقة على امل التعاون،واعتماد معايير وممارسات  ،باعتماد السياسات وألاهداف املنبثقة من ميثاق إلاتفاقية

 التقنية.

تنتخبة الجمعية العامة تعيين لجان لدراسة املشاكل التي توص ي بها الجمعية  يويتولى مجلس هذه الوكالة الذ     

 .العامة لهذه الوكالة والتدابير التي يجب إتخاذها قبلها بالتنسيق بين الدول ألاعضاء

 -أداء املهام ألادارية : -رابعا :

خصوصية وحماية حقوق الانسان , البد ان تشمل هذه إلاتفاقية معايير يجب الحفال عليها والتي تتعلق بال     

وإلاخطارات في إلاجراءات ألاخرى , وتوفير الحماية لالشخاص املحتجزين واملشتبه ارتكابهم للجرائم التي سيتم النص 

 عليها في هذه إلاتفاقية ,ودراسة التوصيات الخاصة بحماية الخصوصية وغيرها من مختلف حقوق الانسان.

 :النتائج والتوصيات

ي هذه الدراسة البحثية إلى موضوع بات فى غاية ألاهمية , تلك ألاهمية الناجمة عن خطورة ظاهرة الارهاب تعرضنا ف

إلالكتروني , والتي أصبحت وبحق هاجسا يخيف العالم نظرا العتماد غالبية دول العالم على وسائل التكنولوجيا 

نحها وسائل الشبكات املعلوماتية الدولية والتي سهلت الحديثة في تسيير مصالحها , كما أن املميزات الرهيبة التى تم

للعناصر الارهابية الحصول على املعلومات دون أي عناء بجانب سهولة التواصل عبر هذه الشبكات وإلاتصال مكنت 

ن ع العناصر الارهابية من التواصل فيما بينها والتنسيق في تنفيذ العمليات الارهابية وإنشاء معسكرات تدريبية بعيدا

أية مالحقة أمنية باإلضافة إلى الحصول على التمويل وتجنيد العناصر من ذوي النزعات الدينية عن طريق الترويج 

 مفكارهم املضللة .

ول تناولنا فى الشق ألا  ،لى شقينإوقد تناولنا فى دراستنا هذه عبر التسلسل املنطقي من خالل تقسيم الدراسة البحثية 

همية تعرضنا م  وفي الجزء الثاني وأشكاله، وخصائصهوكذا أسبابة  ،لكترونيظاهرة إلارهاب إلاالتعرف على ماهية 

تأطير إلارهاب إلاليكتروني على املستوى الدولي حيث تبين لها وجود عجز دولي فى التصدى لهذه الظاهرة على الرغم من 

 خطورتها الشديدة على السلم وألامن الدوليين

فادة من الدراسة النظرية إلى الواقع العملي , فقد قمنا باقتراح مشروع إلتفاقية دولية , رأينا ومن أجل أن يتم الاست

املجتمع الدولي لها وانفاذها على الوجه ألاكمل  انصياعحتى نضمن  ،أنه يجب أن تكون تحت مظلة ألامم املتحدة

 وصياغتها قانونا .

  -ج والتوصيات , وذلك على النحو التالي:وقد انتهينا في دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائ
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 -النتائج: -وال :أ

  إن التحدي بشأن الفضاء إلالكتروني ليس هو تحدي تقمي بقدر كونه مسألة قيادة , وهل نستطيع استغالل

 مواردنا وتقنياتنا املتاحة , وهل نحن على استعداد لتحدى التصورات املستقبلية ومواجهة نقاط الضعف لدينا؟

  القدرة على مواجهة ومنع هجمات إلارهاب إلالكتروني تعتمد على العديد من العوامل أهمها وجود تشريعات إن

 بجانب تعزيز التعاون الدولي بين الدول من خالل إلاتفاقات الثنائية أو املتعددة ملواجهة هذه الظاهرة ،مناسبة مطبقة

 ني , وعدم وجود اتفاقية دولية ملواجهة هذه الظاهرة عجز املجتمع الدولي عن مواجهة ظاهرة الارهاب الالكترو

, وغياب التنظيم الدولي عن مواجهة هذه الظاهرة ألامر الذي ساعد على انتشار هذه الظاهرة وتفاقم ألاخطار الناجمة 

 عنها .

 لة لهذه لضرورة مواجهة املواقع الاليكترونية الخاصة بالتنظيمات الارهابية التى تستخدم في نشر الافكار املض

 الجماعات , وكذا التجنيد والتدريب والتواصل فيما بينها.

 -اهم التوصيات :

  يجب على جميع الحكومات أن تأخذ حذرها فيما يخص بنيتها التحتية املعلوماتية , من أن تكون هدفا لإلرهاب

 إلالكتروني , وبخاصة املؤسسات العسكرية والنووية.

  ألامم املتحدة لوضع تعريف موحد متفق عليه دوليا بشان الارهاب تنسيق الجهود الدولية تحت مظلة

إلاليكتروني , ووضع صيغة تشريعية وقضائية وضبطية وفنية لسد ثغرات هذه الجريمة ومنع مرتكبيها من إلافالت من 

 العقاب.

 ليكتروني.ضرورة التعاون الدولي من خالل إلاتفاقيات الثنائية أو املتعددة ملواجهة ظاهرة الارهاب إلا 

 وإيجاد منظومة دولية لتوثيق وتوجيه  ، عقد اتفاقية دولية تحت مظلة ألامم املتحدة عمى باالرهاب الدولي

جهود الدول في مكافحة ظاهرة إلارهاب إلاليكتروني, وتكون لها سلطة الضبط والاحضار بحق مرتكبي هذه الجرائم أينما 

 وجدوا.

 إلرهاب , والذى نرى أنه في آلاونة ألاخيرة استطال العديد من الدول والتي عقد إلاتفاقيات بين الدول املعنية با

بمنأى عنه  فيما يخص جرائم إلارهاب إلاليكتروني , وتنظيم كافة إلاجراءات املتعلقة بالوقاية من هذه الظاهرة  كانت

 وعالجها وتبادل ألادلة واملعلومات بشألها بما فيها اتفاقيات التسليم.

 التخريبية الواقعة في اراضيها ضد الدول  ون الدولي من خالل مراقبة كل دولة لألعمال إلاجراميةتعزيز التعا

 آلاخرى خارج هذه ألاراض ي .

  إعطاء الحق للدول املتضررة  من إلارهاب بمقاضاة القائمين على املواقع إلاليكترونية املسئولة عن العمليات

الارهابية , وإلزامها  بتعويض هذه الدول عن ألاضرار التي لحقت بها بجانب املسئولية إلاجرامية التي تقوم بها الجماعات 

 الجنائية التي قد تثبت عليهم.
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 انون فى إطار الق ظاهرة الارهاب إلاليكتروني ضرورة قيام كل دولة بسن التشريعات الالزمة والكافية ملواجهة

 الدولي وإلاتفاقيات الدولية التى سيتم وضعها.

 للتوعية بخطورة إلارهاب  إلاعالم(أجهزة  –دور التعليم  –ألاسرة  –املسجد يل دور املؤسسات التوعوية )تفع

الاليكتروني وتصحيح مفاهيم الدين وتقوية الوازع الديمي الوسطي غير املتشدد وتصحيح املفاهيم املضللة التي تروجها 

 التنظيمات الارهابية.

 إلاليكتروني.بوهة التى تسعى لنشر إلارهاب إزالة املواقع إلاليكترونية املش 

 ل حماية وسب ،إنشاء هيئة وطنية من الخبراء املختصين لوضع تطوير استراتيجية وطنية لألمن إلاليكتروني

 .البمى التحتية لشبكات املعلومات ونظم البرمجيات 

 ضرورة أن تكون مواقع التنظيمات إلارهابية مصدر معلومات لألجهزة ألامنية. 
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 امللحق

 :املشروع املقترح لإلتفاقية الدولية ملكافحة إلارهاب إلالكتروني

INTERNATIONAL CONVENTION ON COUNTER CYBER  

(1)TERRORISM (ICCCT) 

                                                           
1 - "Draft Convention on Cyber-Crime," released for public discussion on April 27, 

2000, available at <http://conventions.coe.int/treaty/en/projets/cybercrime.htm>. The 

COE's Justice Ministers resolved on June 9, 2000 that the Council should speed its workand "conclude an international treaty by the end of the year." 

See <http://www.coe.fr/cp/2000/427a(2000).htm 

-"ITU Efforts to Build a New Global Information Infrastructure," available through <http://www.itu.int/newsroom/index.html. 

- U.S. Department of Justice Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)materials, including "The Electronic Frontier: The Challenge of 

Unlawful Conduct Involving the Use of the Internet: A Report of the President's Working Group on Unlawful Conduct on the Internet" (Mar. 2000), 

available at<http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime 

- "Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transnational 

Organized Crime" (Moscow, Oct. 19-20, 1999), Communiqué, available at http://www.library.utoronto.ca/g7/adhoc/crime99.htm>. See also Tom 

Heneghan, "G8Nations Meet to Discuss Cybercrime" (May 15, 2000), which was reported at 

<http://dailynews.yahoo.com/h/nm/20000515/ts/crime cyberspace 2.html 

- Drew C. Arena, "Obstacles to Consensus in Multilateral Responses to Cyber Crime." 

Presentation at the Conference on International Cooperation to Combat Cyber Crime andTerrorism, Hoover Institution, Stanford University, Stanford, 

California (Dec. 6-7, 

1999). 

- Jack L. Goldsmith, "Cybercrime and Jurisdiction." Presentation at the Conference on 

International Cooperation to Combat Cyber Crime and Terrorism, Hoover Institution, 

Stanford University, Stanford, California (Dec. 6-7, 1999) 

- Tonya L. Putnam & David D. Elliott, "International Responses to Cyber Crime," 

Chapter 2, International Cooperation to Combat Cyber Crime and Terrorism 

(forthcoming, Hoover Press). 

- Mariano-Florentino Cuéllar, "Past as Prologue: International Aviation Security 

Treaties as Precedents for International Cooperation against Cyber Terrorism and Cyber Crimes," Chapter 3, International Cooperation to Combat 

Cyber Crime and Terrorism(forthcoming, Hoover Press) 
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 الديباجة -أوال :

 -تؤكد الدول ألاطراف في إلاتفاقية :

  تحقيق إلاتصاالت بين الدول من خالل البنية أن التطورات في مجال العلم والتكنولوجيا مكنت البشرية من

 التحتية للمعلومات.

 تؤكد الفوائد العاملية من هذه البنية التحتية 

 أو الحكومات  ،الفهم املتزايد لزيادة الاعتماد على دقة املعلومات سواء من ألافراد 

  غير السليم  سواء على البمى وإلاستخدام ، ألاخذ في الاعتبار العواقب الخطيرة املحتملة من هذه الهجمات

 التحتية للمعلومات عبر الوطنية , وردع سلوك الاعتداء عليها عن طريق العقوبات .

  إذ يعبر املجتمع الدولي عن قلقه الحتمال أن تستخدم هذه التكنولوجية لتحقيق أهداف ال تتفق مع حفظ

 الامن والسلم الدوليين.

 رورية للخصوصية , وحرية ألاتصاالت وحرمتها , وحقوق إلانسان كما يجب الوضع فى الاعتبار الحماية الض

 الاخرى .

  الرغبة في التعاون الدولي الفعال من خالل تدابير طواعية أو إلزامية للتحقيق واملحاكمة ملجرمى إلارهاب

 ووضع املعايير الالزمة لتعزيز ألامن إلالكتروني.، إلالكتروني 

 ة تحشد الخبرات لتحقيق أهداف هذه إلاتفاقية.رغبة الدول في إنشاء وكاالت متخصص 

 -: أجل تحقيق أهداف هذه إلاتفاقيةومن 

تعرف جرائم إلانترنت " الفعل الذى يتعلق بالنظم إلالكترونية التي يتم تصنيفها على إلها جرائم معاقب عليها  -2

 بموجب إلاتفاقية"

                                                           
- "Draft Convention on Cyber-Crime," released for public discussion on April 27, 

2000, available at <http://conventions.coe.int/treaty/en/projets/cybercrime.htm>. The 

COE's Justice Ministers resolved on June 9, 2000 that the Council should speed its work and "conclude an international treaty by the end of the year." 

See<http://www.coe.fr/cp/2000/427a(2000).htm. 

- Gregory D. Grove, Seymour E. Goodman, Stephen J. Lukasik, "Cyberattacks, 

Counter-attacks and International Law," 42 Survival (forthcoming: IISS, London, 

Autumn 2000) 

 هذا بجانب قرارات ألامم املتحدة املتعلقة بهذا الامر والاتفاقيات الدولية املختلفة التى تم ذكرها فى متن الدراسة. -
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بإستخدام بدون ترخيص من سلطة معترف بها  يقصد باإلرهاب إلالكتروني " إلاستخدام املتعمد , أو التهديد -1

قانونا العنف أو التعطيل أو التداخل ضد ألانظمة إلالكترونية متى كان من املرجح ان ينجم عنها وفاة أو إصابة شخص 

ل يأو أكنر أو أضرار جسيمة فى املمتلكات املادية أو اضطرابات مدنية , أو ضرر اقتصادى , وبث الرعب أو التهديد , والتحا

 للتمويل والتجنيد للتنظيمات إلارهابية"

يقصد بالبنية التحتية للمعلومات أو ألانظمة إلالكترونية " أي حاسب أو شبكة من الحواسب تستخدم لنقل  -0

 أو تنسيق أو مراقبة أو السيطرة على إلاتصاالت أو املعلومات أو البرامج"

ة أو املصممة من أجل الحاسب أو مجموعة من يقصد بالبرنامج " البيانات ,أو محتوى املعلومات املعد -4

 الحواسب ملعالجة البيانات وعرضها وإستخدامها وتنفيذ مهمة  , أو أداء وظيفة أو مزيج منها"

يقصد بالبمى التحتية للمعلومات عبر الوطنية "البمى التحتية للمعلومات التي يتم مشاركتها بين دولتين أو أكنر  -7

 من الدول ألاطراف"

داتا " البيانات أو محتوى املعلومات والتي تشمل , الكالم , النص , الصورة , الصوت , الفيديو , يقصد بال -9

 إشارات التحكم , وغيرها من ألاشكال للحصول على معلومات ,أو إلاتصاالت" .

يقصد بالبرنامج " تعليمات , أو مجموعة من التعليمات املعدة واملصممة من أجل الحاسب , أو مجموعة من  -2

 الحواسب ملعالجة البيانات وعرضها واستخدامها وتنفيذ مهمة  وأداء وظيفة أو مزيج منها "

يقصد بمرفق البنية التحتية "الشبكات املترابطة بين ألاجهزة املادية , املسارات والناس التي تقدم الخدمات  -2

الغذاء , املياه , خدمات الطاقة , وخدمات  الحكومية والرعاية الطبية وحماية السكان من خالل إنفاذ القانون , املطافى ,

النقل والتي تشمل نقل ألافراد والبضائع بالجو أو البحر, أو السكك الحديدية وإمدادات الطاقة والتي تشمل الكهرباء 

 والبترول ومنتجات السوالر والبنزين والخدمات املالية واملصرفية واملعلومات وإلاتصاالت"

شركة أو منظمة مالية معترف بها ككيان مستقل قانونا , وتخضع  -ب –البشري الكائن  -يقصد بالشخص" أ -6

 أي كيان آخر معترف به قانونا قادر أن تساهم فى السلوك الذي تحظره إلاتفاقية" –ج  -للقانون الوطمي للدول ألاطراف  

ة طة تخضع لسلطالسلطة املعترف بها قانونا " هى سلطة تخضع للقانون الوطمى للدولة الطرف , وهي سل -

القانون الوطمي للدولة العضو تسمح لالشخاص بالدخول فى ألاماكن الخاصة , ودراسة ألاوراق , ومراقبة إلاتصاالت 

 الخاصة واملشاركة في أي سلطة من سلطات التحقيق"

رف مي للدولة الطإلاذن املعترف به قانونا " املوافقة املعترف بها قانونا , هو إذن معترف به وفق القانون الوط -23

عندما يعطى من شخص معمي بهذا ألامر فى مكان , أو ممتلكات مادية وغير مادية للدخول في أماكن خاصة , أو دراسة 

 أوراق خاصة , أو مراقبة إلاتصاالت , أو الانخراط فى أنشطة التحقيق آلاخرى املأذون بها قانونا .

أو التالعب في التشغيل العادى للبنية التحتية  ،تصال عمداتوجيه , تغيير محتوى بيانات ألا فهم وسوءسوء -22

 للمعلومات لهذا الغرض مع العلم بأن هذا التأخير , أو التغيير سيبب اذى أو ضرر.
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حزمة البيانات املستخدمة لنقل إلاتصاالت من خالل البمى التحتية للمعلومات عبر  ،يقصد بالحزمة املحمية-21      

املعايير الدولية لنقل البيانات التي وضعتها فرق العمل املعنية بهندسة إلانترنت أو اى عملية اخرى  الدول بما يتفق مع

 INTERNATIONAL ENGINEERIING TASK FORCE(IETF)مقبولة على نطاق واسع 

لتي يجوز يقصد بجريمة املعاهدة  , سلوك محظور بموجب معاهدة  , أو إتفاق , أو إتفاقية متعددة ألاطراف , وا -20

 معاقبة شخص عليها وفق القانون الوطمي الذي ينفذ احكام هذه املعاهدة ,أو إلاتفاقية .

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الثانية

 سن القوانين الوطنية

Enactment of Domestic Laws 

 -تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير بهدف : 

 من إلاتفاقية . 4,  0أن تجرم بموجب قانولها الوطمي السلوك املبين فى املادتين  -2

 أن تعاقب على هذا السلوك بعقوبات مناسبة بما فيها الحبس ملدة سنة أو أكنر -1

ألاخذ فى الاعتبار التنفيذ الفوري من خالل القوانين الوطنية جميع املعايير واملمارسات التي توص ى بها  وكالة  -0

 البمى التحتية. حماية

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الثالثة

 الجرائم

Offenses 

ترتكب الجرائم املنصوص عليها في هذه إلاتفاقية متى كان أى شخص بصورة غير مشروعة وعن عمد ارتكب أو شارك 

 -وافقتها اى سلوك من آلاتى :فى ارتكاب بدون إذن من سلطة معترف بها قانونا أو م

إنشاء ,أو تخزين , أو حذف , أو نقل , أو تحويل , أو التالعب , أو التداخل على البيانات أو البرامج في نظام - -أ

إلكتروني بهدف التسبب ) أو معرفة ان هذا النشاط يمكن أن يتسبب فى توقف هذا النظام عن العمل أو أداء مهمة 

 شروعة بموجب هذه إلاتفاقية.املنشا لها وتعتبر غير م

إنشاء أو تخزين, أو تغيير , أو حذف  , أو نقل , أو تحويل , أو التالعب , أو التداخل على البيانات فى النظام  -ب

 إلالكتروني من أجل تقديم معلومات غير صحيحة إلحداث أضرار جسيمة لألشخاص أو املمتلكات.

 لوصول اليها بطريقة واضحة ال شك فيها .الدخول الى النظام إلالكتروني  والذي يقيد ا -ت

 التداخل فى آليات الكشف , أواملصادقة . -ث
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من  4, 0تصنيع , أو بيع , أو توزيع , أي جهاز أو برامج تستخدم في ارتكاب أي سلوك محظور بموجب املادتين  -ج

 إلاتفاقية.

 و تجنيد ألافراد بواسطة املنظماتاستخدام النظام إلالكتروني في التهديد أو بث الرعب أو تدريب , أو تمويل أ -ح

 إلارهابية

 -استخدام النظام إلالكتروني كعامل مادي فى ارتكاب فعل غير قانوني , أو محظور بموجب إلاتفاقيات آلاتية : -خ

 م2690معاهدة مكافحة الجرائم , وبعض الافعال التي ترتكب على متن الطائرات طوكيو  -

 م.2623الطائرات )الاختطاف(  إتفاقية قمع الاستيالء غير املشروع على -

 م .2622إتفاقية الهاى لقمع ألاعمال الغير مشروعة املوجهة لسالمة الطيران املدني إتفاقية  -

 م.2626ملناهضة اخذ الرهائن ديسمبر ل الدوليةإتفاقية مونتريا -

 م.2662ديسمبر 27إلاتفاقية الدولية لقمع إلارهاب والتفجيرات إلارهابية  -

م.) إتفاقية 2622ديسمبر  13تحدة ملكافحة إلاتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية إتفاقية ألامم امل -

 فيينا للمخدرات (

 23إتفاقية املنظمة البحرية لقمع ألاعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية وإلارهاب البحري  -

 م.2622مارس 

, من إلاتفاقية بهدف استهداف البنية التحتية مي دولة طرف 0واد في أي سلوك محظور بموجب امل الانخراط-س

 فى إلاتفاقية.

والقصد , أو العلم فيما يخص الجرائم املنصوص عليها فى إلاتفاقية يمكن الاستدالل عليها من الظروف  الهدف-1

 الواقعية أو املوضوعية.

 ادة الرابعةاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشروع, املساعدة, التحريض , التآمر

Attempts, Aiding and Abetting, Conspiracy 

ترتكب الجرائم املنصوص عليها بموجب هذه إلاتفاقية متى كان الشخص بصورة غير مشروعة وعن عمد ارتكب 

 -الاتى:

 من إلاتفاقية 4,0الشروع والاشتراك في ارتكاب فعل مجرم بموجب املواد  -أ

 من إلاتفاقية 4,0املساعدة , أو تحريض الاخرين على الاشتراك فى اى سلوك محظور بموجب املواد  -ب

 من إلاتفاقية 4,0ألامر مع الاخرين على ارتكاب أي فعل محظور بموجب املواد -ت

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الخامسة
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 إلاختصاص القضائي

Jurisdiction 

تتخذ كل دولة طرف في هذه إلاتفاقية ما قد يلزم من التدابير لالختصاص القضائي على الجرائم املنصوص عليها -2

 -الحاالت الاتية :ي من إلاتفاقية ف 4,0فى املواد

لك ت عندما ترتكب الجريمة على إقليم تلك الدولة , أو على متن سفينة  , أو طائرة , أو ممر صناعي مسجل فى -أ

 الدولة , أو في مكان اخر يخضع لالختصاص القضائي وفق القانون الدولي.

 عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطمي هذه الدولة -ب

 عندما يكون املشتبه به شخص عديم الجنسية يقيم على إقليم هذه الدولة -ت

 ه إلاتفاقيةعندما يكون املشتبه به مقيم على إقليم الدولة ولم تقم بتسليمه عمال باحكام هذ -ث

 4,0لكل دولة طرف فى إلاتفاقية اتخاذ التدابير الضرورية لبسط واليتها القضائية على الجرائم املنصوص عليها فى املواد-1

 -من إلاتفاقية, فى الحاالت الاتية :

,  بعملعندما ترتكب الجريمة بقصد إلحاق ضرر بتلك الدولة , أو احد مواطنيها , أو الجبار دولة على القيام  -أ

 أو الامتناع عنه .

 عندما تؤدي تلك الجريمة إلى أضرار جسيمة بتلك الدولة . -ب

ال تستبعد هذه إلاتفاقية أية والية قضائية تمارس وفق القانون الوطمي , بما في ذلك أي تشريع وطمي يتضمن  -0

 ائية ,أو متعددة ألاطراف .من إلاتفاقية , أو أي والية قضائية جنائية منشاة بموجب أية معاهدة ثن 4,0املواد

 -كل دولة طرف تمارس حقوق وتوفي إلتزاماتها بموجب هذه إلاتفاقية وفقا لألولويات الاتية:-4

 الدولة التي يتواجد املشتبه به على إقليمها , أو ترتكب الجرائم فيها -أوال :

 الدولة التي اصيبت بأضرار جسيمة من تلك الجرائم -ثانيا :

 الطرف التي يحمل املتهم جنسيتها الدولة -ثالثا :

 أية دولة طرف يتواجد املشتبه به على إقليمها -رابعا :

 أية دولة لديها مبررات معقولة لبسط واليتها القضائية -خامسا :

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة السادسة

 املساعدة القانونية املتبادلة

Mutual Legal Assistance 
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تتخذ الدول ألاطراف ما يلزم من تدابير لتمكين غيرها من الحصول على اكبر قدر من املساعدة القانونية املتبادلة -2

  -وفق الشروط املنصوص عليها فى إلاتفاقيات , أو القوانين املحلية أو اللوائح املنظمة لذلك فى الاتي :

 4,0اءات املتعلقة بالجرائم املنصوص عليها فى املوادالتحقيقات وتسليم املجرمين واملحاكمات والقضاء وإلاجر  -

 -ألاتى: من إلاتفاقية وفق نماذج املساعدة وتهدف الى تحقيق 

 أو بأي وسيلة اخرى  ،تحديد وتعقب الهجمات على النظم إلالكترونية إلكترونيا -أ

 تحديد ألاشخاص أو ألاماكن -ب

 أو إقرارات من ألاشخاص أخذ إفادات -ت

 واملضبوطات بوسائل إلكترونية أو غيرهاتنفيذ التفتيش  -ث

 فحص ألاحراز املادية أو املواقع -ج

 والادلة بما في ذلك الوثائق والسجالت وتبادل املعلوماتتأمين  -ح

 نقل ألاشخاص املحتجزين -خ

ن يتقديم طلبات املساعدة بالتنسيق وفقا للترتيبات املنصوص عليها فى إلاتفاقيات بين الدول ألاطراف املعنية , أو ب-1

السلطات املركزية التي عينتها الدول ألاطراف وقت التصديق على إلاتفاقية, وسيتم التعامل مع طلبات املساعدة العاجلة 

 بواسطة فرق مخصصة للتعامل مع تلك الطلبات

تشجع الدول ألاطراف الوسائل املالئمة للحصول على املعلومات والشهادات من الاشخاص الراغبين في التعاون مع -0

ويمكن  ،وعليها تعزيز هذا التعامل ،من إلاتفاقية 4,0التحقيق واملالحقة القضائية في الجرائم املنصوص عليها فى املواد

أن يشمل ذلك منح الحصانة من املالحقة القضائية لالشخاص املتعاونين بشكل جوهري مع سلطات إنفاذ القانون 

لجنائية , والنظر فى اعتبار هذا التعاون واملساعدة عامال أساسيا فى والتحقيق وتسليم املجرمين واملحاكمة وإلاجراءات ا

 الحصانة من املحاكمة ,أو تخفيف العقوبة .

أية ممتلكات مادية ذات قيمة جوهرية ويتم الاستيالء عليها بواسطة دولة طرف يتم تسليمها فى وقت الحق بناء على -4

ع املشتبه بهم ارتكاب الجرائم بناء على طلب مقدم منها فى جراءات املحاكمة مإطلب دولة طرف مقاضية لتسهيل 

وحل جميع اجراءات املقاضاة فى محاكم الدولة الطرف التي بحوزتها تلك املمتلكات وفق  ،غضون فترة زمنية معقولة

 القوانين الوطنية لتلك الدولة الطرف.

يكون لها  و ، ألافعال املجرمة بموجب إلاتفاقية للدول ألاطراف حرية املشاركة فى السبل إلالكترونية والتحقيق في-7

( حتى لو نتج عن ذلك نقل الشارات إلالكترونية الى أراض ى الدول ألاطراف الاخرى 7القضائي بموجب املادة ) الاختصاص

 متى أدركت الدولة ان ذلك فى صالح التحقيق.
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واملمارسات املوص ى بها واملعتمدة واملقترحة من على الدول ألاطراف الاخذ فى الحسبان من خالل القانون واملعايير -9

( من إلاتفاقية كطرق لتعزيز املساعدة القانونية املتبادلة املنصوص عليها 21وكالة حماية البمى التحتية عمال باملادة )

 في هذه املادة.

 ة  سواء منفردة أو من خاللعلى الدول ألاطراف التعاون القوى بكل ما هو ممكن فى مجال املساعدة القانونية املتبادل-2

 املساعدة املبذولة تحت رعاية وكالة حماية البمى التحتية الدولية , أو املنظمات الحكومية أو غير الحكومية.

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة السابعة

  تسليم املتهمين

Extradition 

 4,0الوطمى الية دولة طرف فيما يتعلق بأي فعل من املنصوص عليها فى املوادالجرائم املنصوص عليها وفق التشريع -2

من إلاتفاقية  تعتبر من الجرائم  التي يجوز تسليم املتهمين فيها وفقا ملعاهدة تسليم املجرمين القائمة بين الدول ألاطراف 

 تسليم فى معاهدات التسليم التي ستنعقد, أو فيما بينها  , وتتعهد الدول ألاطراف باعتبار هذه الجرائم مستوجبة لل

مستقبال , وان تشمل هذه الجرائم الجرائم التي وجب تسليم املتهمين فيما بينها , بيد أن عدم إدراج هذه الجرائم فى 

 هذه املعاهدات يجب أال يحول أو يوخر الالتزمات املنصوص عليها فى هذا الاتفاق.

املتهمين مشروطا بوجود إتفاقية فان طلب التسليم من دولة اخرى طرف  ذا اشترطت الدولة العضو جعل تسليمإ -1

وليست طرف فى إتفاقية تسليم تعتبر هذه إلاتفاقية اساس قانونى للتسليم فيما يتعلق بالجرائم املنصوص عليها في 

 من إلاتفاقية. 4,0املواد

ليها سليم املتهمين بارتكاب الجرائم املنصوص عفي ت تجعل شرط التسليم بوجود إتفاقية عقبة أال على الدول ألاطراف -0

 من إلاتفاقية. 4,0فى املواد

من إلاتفاقية يجب أن تعتبر فى التسليم بين الدول ألاطراف متى ارتكبت الافعال   4,0الجرائم املنصوص عليها فى املواد -4

 التي تختص بها قضائيا. فى إقليم الدولة الطرف التي تختص بها قضائيا , أو على إقليم الدولة الطالبة

فى حالة تعدد طلبات التسليم بتعين على الدولة متلقية طلب التسليم الاستجابة للطلب وفقا لألولويات  -4

 من إلاتفاقية. 7,4املنصوص عليها فى املواد
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 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الثامنة 

 الادعاء 

PROSECUTION 

لة الطرف التي وقعت الجريمة على إقليمها ما لم تقم بالتسليم عليها دون تأخير تقديم القضية الى الجهة الدو  -2

املختصة قضائيا وفقا لقانولها الوطمى لبسط واليتها عليها , وعلى هذه الجهة القيام باإلجراءات بتفس الشكل الخاص 

, وإذا كانت هذه الدولة غير راغبة  أو غير قادرة على الادعاء   بالجرائم الخطيرة ألاخرى املنصوص عليها بموجب قوانينها

 فعليها إبالغ الدولة الطالبة  فورا .

يجوز للدولة  الطرف املطالبة بالتسليم أن تحاكم مرتكب الجريمة , وتلتزم هذه الدولة باملحاكمة فقط على الجرائم  -1

لطلب فى طلب التسليم ألاسس القانونية الكافية , مالم تسمح املحددة فى طلب التسليم , وإذا وجدت الدولة متلقية ا

 الدولة باملحاكمة على جرائم اخرى.

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة التاسعة

 إلاجراءات املؤقتة والطارئة

Provisional Remedies 

شارك فى الفعل املجرم بموجب إلاتفاقية  بناء على طلب دولة طرف الذى يستند إلى أسباب معقولة أن املشتبه به-2

موجود على إقليم الدولة متلقية الطلب تتعهد هذه الدولة بالقبض عليه , ولها أن تعتقله ملدة أقصاها عشرة أيام , 

 خالل تلك الفترة تقوم الدولة الطالبة بتقديم ألادلة الكافية الستمرار احتجازه ريثما يتم صدور قرار بتسليمه .

من إلاتفاقية قد  4,0على طلب دولة طرف واستنادا الى أسباب معقولة ومقبولة بأن السلوك املجرم وفق املواد بناء -1

ارتكبت , وأن ألادلة على ذلك مخزنة ومحفوظة فى النظم إلالكترونية فى الدولة متلقية الطلب يجب عليها الحفال على 

البة  تقديم ألادلة واملعلومات الالزمة لإلفراج عن كل أو جزء من تلك البيانات وألادلة لفترة معقولة تسمح للدولة الط

 هذه البيانات املخزنة.

يجب على الدول ألاطراف أن تأخذ في الاعتبار التنفيذ الفورى من خالل القانون الوطمي كل املعايير واملمارسات  -0

كوسيلة لتعزيز قدرة الدول  21حتية , وفقا للمادةاملوص ى بها واملعتمدة واملقترحة من الوكالة الدولية لحماية البمى الت

 ألاطراف على املض ي قدما في تحقيق أهداف هذه إلاتفاقية .

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة العاشرة

 استحقاقا املتهمين
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Entitlements of an Accused Person 

باإلضافة إلى الحقوق املمنوحة له بموجب  6,2,2,9,7,4املواد أي شخص يتم احتجازه بواسطة دولة طرف عمال باحد -2

 -القانون الوطمي له الحقوق التالية :

 إلاتصال دون تأخير ال داعي له بممثل الدولة التي يعد ذلك الشخص من رعاياها -أ

 أن يزوره ممثل من هذه الدولة -ب

 أن يتواجد معه فى أي إجراء قانوني يتخذ حياله , قد يؤدي إلى معاقب -ت
ً
 ته جنائيا

 ) أ ( , )ب( , )ت( من هذه املادة إبالغ الشخص املوقوف بحقوقه بموجب الفقرات -ث

 (.2ال يجوز للدول ألاطراف حرمان أي شخص من حقوقه أو عرقلة حصوله عليها علي النحو املوصوف بالفقرة ) -1

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الحادية عشر

 القانون  التعاون في إنفاذ

tCooperation in Law Enforcemen 

على الدول ألاطراف التعاون تعاونا وثيقا فيما بينها من خالل قوانينهم الوطنية في منع اية افعال من املنصوص      

 -من خالل :  0, 4عليها في املواد 

 علق الفعل بإقليمها أو خارجه.إتخاذ جميع التدابير العملية ملنع ألاعمال التحضيرية كال فى إقليمها سواء ت -2

تبادل املعلومات وتنسيق عملية إتخاذ القرارات  وغيرها وإتخاذ التدابير حسب ما تقتضيه الحاجه ملنع ارتكاب  -1

 الافعال املجرمة بموجب إلاتفاقية وألاعمال التحضيرية لها .

عمال   ن قبل الوكالة الدولية لحماية البمى التحتيةالتنفيذ الفوري لجميع املعايير واملمارسات املوص ى بها واملقترحة م -0

 كوسيلة للردع ومنع ارتكاب هذه الجرائم .  21باملادة 

 املــــــــــــــــــــــــــــــادة الثانية عشر

 الوكالة الدولية لحماية البنى التحتية

International agency for information infrastructure protection 

أي وقت ممكن  بعد تاريخ سريان  فيدول ألاطراف في إلاتفاقية بموجب هذه إلاتفاقية وتوافق على العمل تنش ئ ال

إلاتفاقية الوكالة الدولية لحماية البمى التحتية للمعلومات  وهي وكالة دولية تتألف من جميع الدول ألاطراف وتتكون 

م ويتالاتفاقية، من جمعية ومجلس وسكرتارية يديرها أمين عام , ولها أن تشكل لجان فرعية الزمة  لتنفيذ أهداف 
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الة والكيانات التابعة لها من خالل اشتراكات الدول ألاطراف تفرض عليها مرة كل سنتين , وفق الصيغة تمويل هذه الوك

 املقترحة من قبل املجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.

 -الجمعية:-2

ن في ختصيجمعية هذه الوكالة تتكون من ممثلي جميع الدول ألاطراف في إلاتفاقية بواقع ممثل لكل دولة من امل       

وتجتمع الجمعية مرة كل ثالثة سنوات , وتتخذ القرارات  ،مجال التقنيات إلالكترونية وإلانترنت ويكون له صوت وأحد

 -بأغلبية أصوات الدول ألاعضاء وتختص باإلختصاصات الاتية :

 اعتماد ألاهداف والسياسات املنبثقة من امليثاق . -أ

 تحقيق هذه ألاهداف والسياسات.توجيه املجلس لصياغة وتنفيذ تدابير  -ب

 النظر فى املعايير واملمارسات التي يقترحها املجلس واملوافقة عليها , واعتماد  ألاطراف لها . -ت

 النظر فى ميزانية الوكالة واملوافقة عليها -ث

فعال أن توص ي الدول ألاطراف بإجراء التعديالت أو إلاتفاقيات املكملة لهذه إلاتفاقية , وإضافة أنواع من ألا  -ج

 التي يجب تجريمها

انتخاب بأغلبية ال تقل عن الخمس ربع أعضائه من اعضائه الي مجلس الوكالة الذي يضم ممثل وأحد على  -ح

 ألاقل من كل وأحد من ألاعضاء الدائمين فى مجلس ألامن التابع لألمم املتحدة .

قديم املساعدة املادية إلي الدول النظر في مقترحات املجلس واملوافقة عليها لتقديم الخدمات التقنية , وت -خ

 ألاطراف املستحقة بغرض تشجيع السالمة , وإلاستخدام الواسع للهياكل ألاساسية للمعلومات الدولية .

أن تقترح على جميع الدول ألاطراف التوصيات والاقتراحات والتعديالت على هذه إلاتفاقية , واملعايير  -د

 ق عليها املجلس .واملمارسات والتدابير التقنية التي واف

النظر في التدابير التي يقترحها املجلس ملنع أية دولة من أن يتم إستخدامها كمالذ آمن لحماية املجرمين من  -ذ

 من إلاتفاقية . 4,0املالحقة عن الجرائم الواردة في املواد 

والنظر في استبعاد أية دولة طرف من  ،أو طرد دولة طرف ،اعتماد اللوائح الحاكمة التي تشمل تعليق عضوية -ر

 املشاركة في البنية التحتية الدولية متى ارتكبت فعال يقوض أهداف هذه إلاتفاقية بأغلبية ثلثي ألاعضاء.

 -( املجلس :1)

مجلس الوكالة من ممثلي الدول ألاعضاء التي تنتخبها الجمعية , ويجتمع املجلس مرة وأحدة على ألاقل كل سنة  يتكون 

 -يتخذ قراراته في جميع املسائل بأغلبية ألاصوات , ويضطلع املجلس باإلختصاصات آلاتية :, و 

 إعداد ميزانية الوكالة , وصيغة التقييم في أخطاء خطة الاستثمار الدولي وموافقة الدول ألاعضاء. -أ

من املوظفين تعيين ألامين العام وإلاشراف على توفير السكرتارية إلدارة أنشطة الوكالة من عدد محدد  -ب

 والاعتماد على متطوعين.
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تعيين لجان دائمة خاصة تتألف من أشخاص بما في ذلك املتطوعين من الخبراء في مجاالت أنشطة اللجان  -ت

التي يجب  أن تجتمع عند الضرورة للنظر فيها وتقديم التوصيات  معايير املجلس واملمارسات , فضال عن التدابير 

مة البمى التحتية للمعلومات بما في ذلك قدرات الدول ألاطراف في إنفاذ القانون التكنولوجية لتحسين أمن سال 

 من إلاتفاقية , ومنع أية دولة أن  تتخذ كمالذ آمن . 4,0والتحقيق والتحري واملحاكمة عن الجرائم الواردة في املواد

 ملقترحات بالتعديالت علىأن تنظر وحينما يرى املجلس مناسبا أن تقترح على الجمعية العامة التوصيات وا -ث

هذه إلاتفاقية , واملمارسات أو التدابير التي تعدها اللجنة الدائمة أو اللجان الخاصة التابعة الوكالة الدولية لحماية 

 البمى التحتية مع ألاخذ في الاعتبار عمل الكيانات العامة والخاصة  بما في ذلك فرق التدخل الطارئة

رير للجمعية املتعلقة بالتقارير السنوية املعدة بواسطة الدول ألاعضاء وفقا للمادة تلقي والنظر  وكتابة التقا -ج

 من امليثاق 24

النظر في التوصيات التي يتعين على الدول ألاطراف أن يوص ى بها للتأهيل للحصول على املساعدة التقنية  -ح

نظم ة وفقا لقدراتها في الانشطة املرتبطة بالواملادية لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها بموجب هذه إلاتفاقية واملشارك

 إلالكترونية.

النظر في جزاءات الجمعية العامة على الدول ألاطراف التي ترتكب ما يقوض أهداف إلاتفاقية , واعتماد اللوائح  -خ

 الحاكمة لها.

 -السكرتارية : -0

تعمل الامانة العامة وفقا لتوجيهات الامين العام , وموظفو الامانة العامة  الذين قدمتهم الجمعية بناء على توصية 

 املجلس 

 املشاركة العامة  -3

ويكون ذلك قدر إلامكان فى اجتماعات اللجان وفرق ، تكون اجتماعات الجمعية العامة ومجلسها مفتوحة للجمهور 

الكيانات التابعة للوكالة الدولية لحماية البمى التحتية وألانشطة الدولية لحماية امللكية الفكرية  العمل الطارئة , وكافة

 , ويمكن إعادة النظر فى هذه املشاركة  في حالة سرية املعلومات وحساسيتها

 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الثالثة عشر

 خر  حماية الخصوصية وحقوق إلانسان لا 

Protection of Privacy and Other Human Rights 

ال يجوز تفسير هذه إلاتفاقية على الها تعدى على الخصوصية  , أو أيا من حقوق إلانسان الاخرى على النحو املبين  -2

 في القوانين الوطنية للدول ألاطراف 
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وتكون لجنة فرعية دائمة   24ية بموجب املادةكجزء من هذه إلاتفاقية يتم وضع نظام رصد  فى تنفيذ هذه إلاتفاق -1

من الخبراء بواسطة املجلس لتقييم والتعليق على طريقة تنفيذ  إلاتفاقية  فيما يخص بجماية الخصوصية وغيرها من 

 الحقوق ,  وتقديم توصيات إلى املجلس والجمعية بشأن التدابير املناسبة لحماية هذه الحقوق 

 ـــــــــــادة الرابعة عشراملــــــــــــــــــــــ

 التقارير السنوية للدول ألاطراف

Annual Reports of States Parties 

تبدأ كل دولة عضو في لهاية كل سنه من سنة انضمامها إلى هذه إلاتفاقية  تقديم تقرير الى الوكالة الدولية لحماية  -2

 -البمى التحتية للمعلومات فيما يخص الاتى :

 التشريعية التي اتخذتها لتنفيذ هذه إلاتفاقيةالتدابير  -أ

 أي تغيير في قوانينها ولوائحها التي قد تؤثر على تنفيذ هذه إلاتفاقية . -ب

 ( .7الظروف املحيطة بأي جريمة تمارس واليتها عليها بموجب املادة) -ت

ة فترة من احتجازهم ميالتدابير املتخذة ضد كل من يدعى بارتكابهم الجرائم املنصوص عليها فى إلاتفاقية وتم  -ث

 الزمن , أو بموجب قوانينها الوطنية  , وبخاصة التسليم وأية اجراءات قانونية اخرى.

 أي قرار بعدم تنفيذ أية معايير أو ممارسات موص ي بها من قبل الجمعية. -ج

ع الدول جمي تقوم السكرتارية والوكالة الدولية لحماية البمى التحتية بجمع وإرسال املعلومات والتقارير إلى -ح

 ( .24ألاطراف واملعلومات التي تم جمعها منها بموجب املادة )

 املــــــــــــــــــادة الخامسة عشر

 التوقيع , التصديق ,القبول , املوافقة والانضمام والحجز

Signature, Ratification, Acceptance, Approval, Accession and Reservations 

مفتوحة للتوقيع عليها امام اى دولة  منذ تاريخ /  /  )موقع دولة   ...... والتي ستعمل كدولة  الاتفاقيةهذه  -2

 الايداع (

وتخضع هذه إلاتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة أو الانضمام. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة  -1

 , أو الانضمام لدى دولة الايداع.

 ـــــــــــــــــادة السادسة عشراملــــــــــــــ

 الدخول حيز النفاذ

Entry into Force 
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يبدأ نفاذ هذه إلاتفاقية فى اليوم الثالتين التالى لتاريخ إيداع صك التصديق لدى دولة إلايداع أو قبولها , أو موافقتها  -2

 على الانضمام املودع لدى دولة إلايداع.

تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق ) ألاصلي ( أو قبولها  لكل دولة تصدق على إلاتفاقية أو  -1

أو إقرارها أو انضمامها، تدخل إلاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثالثين يوما بعد إيداع هذه الدولة لصك تصديقها أو 

 قبولها،أو املوافقة عليها أو انضمامها إلى دولة إلايداع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــادة السابعة عشراملــــــــــ

 التعديالت

sAmendment 

يجوز للدول ألاطراف أو الوكالة الدولية لحماية البمى التحتية أن تقترح تعديال لهذه إلاتفاقية وايداعه لدى دولة -2 

التي ستقوم بدورها في إبالغ كل تعديل مقترح لجميع الدول ألاطراف في غضون أربعة اشهر من ذلك التاريخ ,  ،إلايداع

 وتشترط للموافقة على التعديل أغلبية ثلثي ألاعضاء حتى يتم إقراره وتنفيذه 

تظل تي صدقت عليه , وسعند إقرار التعديل وفقا مغلبية املوصوفة فى الفقرة السابقة يكون ملزما لتلك الدول ال -1

 .الدول الاخرى ملزمة باحكام إلاتفاقية وأية تعديالت صادقت عليها

 

 

 

 

 

 املــــــــــــــــــــــــــــادة الثامنة عشر

 الانسحاب

Denunciation 

المها فور استيجوز للدولة الطرف الانسحاب من هذه إلاتفاقية بموجب إشعار كتابي إلى دولة إلايداع , وعلى هذه الدولة 

 لهذا إلاشعار إخطار الدول ألاطراف الاخرى , ويكون الانسحاب نافذا بعد سنه من تاريخ ذلك إلاشعار.

 املــــــــــــــــــــــــادة التاسعة عشر

 الجرائم السياسية وإلاجراءات الاستباقية

Political Offenses and Prejudicial Actions 

من إلاتفاقية من الجرائم السياسية فى أغراض تسليم املجرمين  4,0الجرائم املنصوص عليها فى املواد ال تعتبر أيا من  -2

 , أو املساعدة القانونية املتبادلة .

ليس في هذه إلاتفاقية ما يفسر على أنه فرض إلتزام أو تسليم املساعدة القانونية املتبادلة، إذا كانت الدولة الطرف  -1

أو للمساعدة القانونية  4و 0يها أسباب لالعتقاد بأن طلب التسليم للجرائم املنصوص عليها في املواد متلقية الطلب لد
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املتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم الغرض من مقاضاة أو معاقبة شخص ما بسبب عرقه أو دينه أو عرقه،أو ألاصل 

 إلاثمي، أو املعتقد السياس ي.

 

 ة العشروناملــــــــــــــــــــــــــاد

 سلوك الدولة

مغراض غير تجارية، بما في ذلك ألانشطة التي تقوم  وال تسري هذه إلاتفاقية على أي سلوك تصدره الدولة للجمهور،   

 بها القوات العسكرية لدولة ما ,أو إلى أنشطة دولة طرف تتعلق بنزاع مسلح مستمر

 املـــــــــــــــــــــــــــادة الحادية والعشرون

 حل النزاعات

Dispute Resolution 

وتحاول الدول ألاطراف حل جميع املنازعات التي تنشأ في إطار تلك إتفاقية من خالل التفاوض والوساطة، بمساعدة -2

 من سكرتارية الوكالة الدولية لحماية البمى التحتية.

بشألها فى أي نزاع محدد، على أن يبدأ  ويجوز مي دولة طرف أن تقدم إخطارا إلى دولة أخرى تعتزم التماس التحكيم-1

( يوما بعد هذا إلاشعار تلقى من قبل الطرف الذي يتم إرساله. إذا لم تتمكن ألاطراف من 63في موعد أقصاه تسعين )

إلاتفاق على التحكيم أو على أي جانب آخر ضروري من التحكيم املطلوب، فإن املسألة ستكون التي أشار إليها الطرف 

 تخاذ قرار تحت التحكيم تحت رعاية محكمة العدل الدولية.الطالب ال

يقوم مجلس الوكالة الدولية لحماية البمى التحتية بتطوير آلية لحل النزاعات الرسمية وغير الرسمية بين الدول -0

 ألاطراف بمشاركة الخبراء املعنيين بهذا ألامر.

 املـــــــــــــــــــــــــادة الثانية والعشرون

 ات والايداعاللغ

Languages and Depositary 

ألاصل من هذه إلاتفاقية الانجليزية والفرنسية والروسيه والاسبانية والاملانية والعربية , وتكون جميع النصوص 

 متساوية في الحجية , وتودع لدى دولة إلايداع نسخة مصدق عليها من جميع الدول ألاطراف 

 وفتح باب التوقيع عليها بتاريخ  /   /    فى دولة )    (.تم التوقيع على هذه إلاتفاقية , 

 قائمة املراجع

 -املراجع باللغة العربية : -وال :أ

طرق الجريمة ومعالجتها , املركز  –الاسباب  –ألاهداف  -الجرائم إلالكترونية : -: مرعي رشاد جبريل اسراء .2

 http://democraticac.de/?page_id=37634الديمقراطى العربى , املانيا برلين على املوقع 

http://democraticac.de/?page_id=37634
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املعالجة الدولية لقضايا إلارهاب إلالكتروني , بحث مقدم إلى الدورة التدريبية لتوظيف  -: رائد العدوان .1

 م .1/1320/ 12-10شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة إلارهاب الفترة من 

بن فهد العجالن: إلارهاب إلالكتروني فى عصر املعلومات , بحث مقدم الى املؤتمر  عبد هللا بن عبد العزيز .0

 .1002 يونية 4-1الدولي ألاول حول "حماية أمن املعلومات والخصوصية في قانون إلانترنت " القاهرة من 

الدولة ي دراسة مقارنة , رسالة ماجستير  املخلة بأمن جريمة التحريض إلالكتروني  -:راشد بن رمزان الهاجري  .4

 ه2401, جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية , السعودية , 

 م.2666التجارة على إلانترنت , نقلة الى العربية يحيي مصلح , بيت ألافكار الدولية , امريكا , -:سايمون كولن .7

 . 69, العراق , العددإلارهاب املعلوماتي , مجلة كلية الاداب   -: كريمة شافي جبر .9

مه" " حك –التحريض إلالكتروني على إلانترنت " تكييفه الفقهي  -بن محمد العقيل: محمد بن عبد العزيز .2

تويتر انموذجا"  بحث مقدم إلى مؤتمر دور الاعالم العربي في التصدي لظاهرة إلارهاب , جامعة الامام محمد بن سعود 

 ه.2407ية  , الاسالمية , اململكة العربية السعود

جرائم إلانترنت فى املجتمع السعودى , رسالة ماجستير فى العلوم  -: محمد بن عبد هللا بن علي العشماو   .2

 م.1330الشرطية , كلية امللك فهد ألامنية , الرياض , السعودية , 

حتها , ومكافالاساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها إلارهابييون وطرق التصدى لها  -: محمد فتحى عيد .6

 م.1332’مركز الدراسات والبحوث , اكاديمية نايف العربية للعلوم ألامنية 

جريمة الدخول غير املشروع على املوقع إلالكترونيأو نظام معلومات وفق التشريع  -: محمد سليمان الخوالدة .23

 م1321ردنية , الاردنى , رسالة ماجستير فى القانون العام , كلية الدراسات العليا , الجامعة الا 

املواقع إلالكترونية ودورها فى نشر الغلو الديمى وطرق مواجهتها من قبل  -: مشبب ناصر محمد آل زبران .22

- 2410املختصين , رسالة ماجستير فى العلوم الادارية , جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية , الرياض , السعودية ,

 م.1322

. , محمد حسن 197, ص 1339, 2, حماية برامج الكمبيوتر , منشورات الحلبى إلالكترونية , ط نعيم مغبغب .21

 . 2املسئولية إلالكترونية , حرمة املعلومة , مجلة املعلوماتية , العدد -منصور :

لعربية , ا إتفاقية بودابست ملكافحة الجرائم املعلوماتية ) معلقا عليها ( , دار النهضة -: هاللى عبد هللا احمد .20

 .1332, القاهرة  2ط

يحيي الظاهر ناعوس :- مكافحة إلارهاب إلالكتروني ضرورة بشرية وفريضة شرعية  بحث منشور على املوقع  .14

 www.alukah.net/books/files/book_6138/bookfile/erhab.pdfالاليكتروني 

الغراض إرهابية , بحث مقد ملؤتمر جامعة إلاطار القانوني لإلرهاب إلالكتروني وإستخدام إلانترنت -يونس عرب : .27

 م1322-23-12-17نايف العربية للعلوم ألامنية حول إلارهاب 

 -ثانيا الاتفاقيات الدولية : .21

 م2690معاهدة مكافجة الجرائم , وبعض الافعال التي ترتكب على متن الطائرات طوكيو  .22
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Le Droit international humanitaire et la protection des enfants contre le recrutement 

et la participation dans les conflits armés 

واملشاركة في النزاعات املسلحةالقانون الدولي إلانساني وحماية ألاطفال ضد التجنيد   

Pr Nouriddin EL IDRISSI/ Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi/ Université Mohammed 

V, Rabat. 

 لص::امل

 هأثارت ظاهرة تجنيد ألاطفال انتباه املجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العاملية ألاولى، وهذا مرده إلى آلاثار الوخيمة التي تنتج عن هذ

 الظاهرة بالنسبة لألطفال. ومنذ ذلك الوقت برزت مبادرات ترمي إلى حماية هذه الفئة؛ فبدأ مسلسل سن صكوك دولية في هذا الاتجاه. 

 ضمن هذه الترسانة القانونية الدولية. وقد خصص لهذه الظاهرة عدة مقتضيات احتوتها القانون 
ً
 مهما

ً
الدولي إلانساني، يشكل جزء ا

 .7711كل من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين إلاضافيين لسنة 

القانون الدولي إلانساني لألطفال ضد تجنيدهم  لدراسة هذا املوضوع، سنحاول إلاجابة عن إلاشكالية التالية: ما هي الحماية التي يضمنها

 وإشراكهم في النزاعات املسلحة؟

، بمنهج تحليل املضمون للنصوص القانونية املتعلقة بحماية ألاطفال ضد التجنيد 
ً
قصد إلاجابة عن هذه إلاشكالية، سنستعين، أساسا

 واملنتمية للقانون الدولي إلانساني.

املسلحة الدولية، النزاعات املسلحة غير  تالتجنيد، النزاعا الجندي،الطفل  الطفل، لدولي إلانساني،القانون ا الكلمات املفتاحية:

  .الدولية

Abstract : 

Since the end of the First World War, the phenomenon of the recruitment of children has attracted the attention of the 

international community, owing to this disastrous effects of this phenomenon on children. Since then, initiatives to protect 

this group have emerged; The process of enacting international instruments began in this direction. 

International humanitarian law (IHL) is an important part of this international legal arsenal. Several provisions of the Fourth 

Geneva Convention and the two Additional Protocols of 1977 have been devoted to this phenomenon. 

To study this topic, we will try to answer the following problem : What protection does IHL provide for children against their 

recruitment and involvement in armed conflict ? 

In order to address this problem, we will use, essentially, a content analysis approach to legal texts on the protection of 

children against recruitment that belong to IHL. 

Keywords : International humanitarian law, child, child soldier, recruitment, international armed conflict, non-

international armed conflict. 
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Introduction : 

Le recrutement des enfants dans les conflits armés, aubaine au profit des forces armées, groupes armés et 

groupes terroristes ; c’est un phénomène enraciné dans l’histoire et qui consiste à incorporer l’enfant dans 

les différentes hostilités, sans aucune considération de la vulnérabilité de cette catégorie des personnes. 

Ce recrutement1 est presque l’apanage commun des diverses civilisations au fil de l’histoire. Avant la 2e 

guerre mondiale, la belligérance se déroulait entre les États, tandis qu’après cette guerre l’on a constaté 

l’extension des guerres civiles. Ce genre de guerre qui fait souvent recours à l’implication des enfants 

comme des « soldats » ou aussi pour leur exploitation à quelque titre que ce soit. Dans ce cadre, Olara 

Otunnu, l’ancien représentant spécial des Nations Unies (NU) pour les enfants et les conflits armés, 

souligne : 

 La Première Guerre mondiale était une guerre de soldat à soldat, avec peu de victimes civiles, 5 % tout au 

plus. La Seconde Guerre mondiale a été terrible, surtout vers la fin, à l’époque des grands bombardements 

: 45 % des victimes étaient des civils, blessés, tués, déplacés. Aujourd’hui, ce sont des “guerres à l’envers”, 

soldats contre civils, des guerres modernes qui touchent et emportent femmes et enfants. (Larralde  , 2006, 

paragr.5) 

En outre, dans son rapport traitant la période allant d’août 2020 à juillet 2021, la même responsable 

onusienne, parle de 8 521 enfants qui ont été recrutés et utilisés par des parties belligérantes à des 

conflits ; que ce soit par les acteurs étatiques ou non étatiques. Le même rapport se réjouit de la libération, 

sur une période de 26 ans, de 160 000 enfants qui ont été impliqués dans les conflits armés. 

Il est à préciser que les conflits internationaux et non internationaux qui ont touché le monde arabe suite 

aux soulèvements du « Printemps arabe », ont contribué à la recrudescence de ce phénomène de 

recrutement des enfants dans les conflits armés. C’est le cas par exemple de la Libye, la Syrie. 

De cette réalité amère pleine de violations des droits de l’enfants, découle l’importance de notre analyse 

de ce phénomène sur le plan juridique. Nous cherchons par cette étude à explorer les failles et les 

faiblesses des stipulations contenues dans les instruments du DIH ; dans le but de proposer des avenues 

pouvant les surmonter. 

                                                           
1 L’utilisation du vocable « recrutement » dans cet article, signifie l’enrôlement des enfants et leur incorporation dans les conflits armés.  
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Devant cette situation de violation de la dignité, de la vie saine et normale, ainsi que de l’atteinte à une 

croissance normale de l’enfant, et même une atteinte à la vie de cet être humain innocent en l’exposant 

aux effets désastreux des conflits armés ; la société internationale a entamé, après la fin de la 1re guerre 

mondiale, un trajet d’adoption de plusieurs déclarations et des textes juridiques internationaux visant 

la protection des enfants contre leur implication dans les conflits armés. Ces instruments juridiques, 

sont de différentes sortes et se rattachent aux plusieurs filiales de Droit international. D’ailleurs, on 

trouve, principalement, des instruments juridiques internationaux rentrant dans le cadre de Droit 

International des Droits de l’Homme (DIDH), et ceux faisant partie de du Droit International 

Humanitaire (DIH). 

Cette contradiction entre, d’une part l’abondance des dispositions qui ciblent la protection des enfants 

contre le recrutement et la participation aux hostilités, et d’autre part, un concret qui est plein de 

souffrances des enfants impliqués dans les guerres, et abusivement dits « enfants-soldats » ; nous incite à 

traiter dans cet article, et à partir du DIH, les garanties susceptibles de protéger l’enfant contre le 

phénomène de recrutement et de la participation dans les conflits armés. Pour ce faire, on s’attachera à 

répondre à la problématique suivante : Quelle protection assure-t-il le DIH contre le recrutement des 

enfants dans les conflits armés ? 

Pour répondre à notre problématique, on sera amené à utiliser la méthode d’analyse du contenu des 

instruments juridiques en question. Ainsi, la réponse à cette problématique centrale, pourrait se réaliser 

par la réponse, tout d’abord, à d’autres questions subsidiaires ; telles : 

 La 4e convention de Genève, apporte-t-elle des mesures protectrices en faveur de l’enfant contre le 

recrutement ? 

 Quelles contributions des deux protocoles additionnels de 1977 en faveur de l’enfant contre le 

recrutement ? 

Pour réagir à ces questions, on optera pour un plan qui s’attaquera dans la 1re partie au traitement 

conceptuel et historique du phénomène de recrutement et de participation des enfants dans les conflits 

armés. Alors que la 2e partie, s’occupera de l’étude de la protection assurée par le DIH aux enfants contre 

le même phénomène. 
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I. Survol conceptuel et historique relatif au phénomène du recrutement des 

enfants dans les conflits armés 

Pour faciliter la compréhension du phénomène de recrutement et de l’utilisation des enfants dans les 

conflits armés, et aussi de saisir ses contours, il est édifiant tout d’abord de définir et de clarifier, dans la 1re 

sous-partie, quelques concepts afférents à ce phénomène, et qui suscitent toujours beaucoup de nuances. 

Puis, pour montrer les racines anciennes de ce fléau, dans la 2e sous-partie, on s’attèlera à parcourir 

rapidement quelques phases de la civilisation humaine touchées par ledit phénomène. 

A. Les précisions conceptuelles autour du sujet : 

Dans cet article, on aura recours à l’approche d’analyse de contenu des instruments juridiques en liaison 

avec notre sujet, cette donne nous incite à décortiquer quelques notions contenues dans ces instruments 

pour pouvoir comprendre le contenu manifeste de quelques dispositions, et aussi rendre explicite le 

contenu latent des autres. Avant d’entamer le traitement de notre sujet, il est utile de clarifier quelques 

notions. A savoir : 

 La portée du terme « enfant » en DIH : 

La définition de « l’enfant » ne fait point unanimité entre les différentes législations des États. Ce terme, est 

défini différemment en fonction des diverses sciences. Par exemple ; « l’enfant » d’un point de vue 

psychologique, n’est pas le même pour les juristes. 

Même au niveau juridique, la définition de « l’enfant » est tributaire de la nature des instruments 

juridiques définissants. Dans notre cas, on se limitera de préciser la signification de « l’enfant » dans le 

DIH, le cadre juridique de notre étude. 

Même au niveau des instruments juridiques composant le DIH, force est de constater que le mot                     

« enfant » y fait objet de disparate et de discordance.  

D’ailleurs, la IVe convention de Genève, ne définit pas exactement « l’enfant », n’utilise pas un même seuil 

d’âge pour déterminer les protections à assurer pour cette catégorie de personnes. D’autant plus, elle fait 

recours parfois à des termes semblables à celui de l’enfant, tels que mineur, et adolescent. Plusieurs 

stipulations illustrent cette réticence au niveau de la précision de l’âge de l’enfant, objet de protection par 

cette convention. Ainsi, dans l’article 14, on lit :  
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Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au 

conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et 

localités sanitaires et de sécurité organisée de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et 

les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans….  

Tandis que, l’article 17 de la même convention a resté muet à propos de l’âge de l’enfant. Il stipule : « Les 

Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée 

ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants, … ». Bien plus, pour traiter 

la question de l’identification des enfants lors des conflits armés, le paragraphe 3, article 24 de la 4e 

convention, indique : « En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les 

enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre 

moyen ». 

De ces dispositions, ressort que le DIH, ne définit pas l’enfant, mais il fixe des limites d’âge dépendantes 

des situations de protection ciblées par chaque disposition.  

L’ambiguïté dans la détermination exacte de l’âge de l’enfance, pourra être observée aussi dans les deux 

protocoles additionnels aux conventions de Genève. En effet, pour traiter le sujet du recrutement et de la 

participation des enfants aux conflits armés, le 2e paragraphe de l’article 77 de 1er protocole relatif aux 

conflits armés internationaux (CAI) (1977), stipule :  

Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de 

moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les 

recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais 

de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées.  

Quant au 2e protocole additionnel relatif aux conflits armés non internationaux (CANI) (1977), en vertu 

de son alinéa (c) de 4e article, indique : « Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés 

dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ».  

A l’instar de la IVe convention de Genève, les deux protocoles additionnels n’ont pas apporté une 

définition de l’enfant, mais ils se sont limités de fluctuer les seuils d’âge de l’enfant selon chaque situation 

traitée. 
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En substance, le DIH n’a pas pu donner une définition exacte de l’enfant, non plus préciser l’âge légal qui 

lui est associé. Toutefois, les instruments de ce Droit, se sont contentés, sur la base des mesures de 

protection en faveur de l’enfant, d’offrir à la phase de l’enfance un âge oscillant entre quinze ans et dix-

huit ans.   

 

 

 L’enfant-soldat : 

Ce concept n’est défini dans un aucun des instruments juridiques du DIH, le seul point qui y est précisée 

par rapport à ces enfants-soldats, c’est l’interdiction de recrutement des enfants de moins de 15 ans dans 

les conflits armés, ainsi que leur participation aux hostilités.  Par contre, des organisations internationales 

ont déployés des efforts louables pour donner une définition de « l’enfant-soldat ».    

C’est ainsi que suite à un congrès scientifique organisé par le Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

(UNICEF) en avril 1997 au Cap, en Afrique du Sud, et dans le cadre des « principes du Cap », adoptés au 

sein de cet évènement, une définition a eu lieu pour expliquer la portée de « l’enfant-soldat ». Ce 

vocabulaire, veut dire donc : 

Toute personne âgée de moins de 18 ans enrôlée dans une force armée ou un groupe armé régulier ou 

irrégulier, quelle que soit la fonction qu’elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisiner, 

porteur, messager et toute personne accompagnant de tels groupes qui n’est pas un membre de leur 

famille. Cette définition englobe les filles recrutées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne 

concerne donc pas uniquement les enfants qui sont armés ou qui ont porté des armes. (UNICEF , 1997, 

p.10) 

Selon cette définition, on peut dire que « l’enfant-soldat » ne signifie pas, exclusivement, l’enfant qui porte 

les armes. Cependant, est considéré comme enfant-soldat, toute personne âgée de moins de dix-huit ans, 

fille ou garçon, affilié à une force armée ou à un groupe armé, et quel que soit la nature de la tâche ou de 

service accompli par cet enfant. Exemples : combattants, cuisiniers, porteurs, messagers et espions, ou 

utilisé à des fins sexuelles. 
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Pour assurer une large protection aux enfants impliqués dans les conflits armés, et de ne pas se contenter, 

seulement, de protéger l’enfant en tant que soldat et participant directement aux hostilités, l’UNICEF 

encourage de plus en plus l’utilisation de l’expression « Enfant Associé à une Force ou Groupe Armé » 

(EAFGA). Cette expression, semble plus cohérente avec la définition contenue dans les principes du cap. 

De plus, la même instance onusienne reproche à l’expression « enfant-soldat », l’éloignement du champ de 

protection de tout mineur ne participant pas directement aux hostilités (CAMELLO , 2020, pp. 1-2).  

 

 

 

 Le recrutement :  

 C’est la façon par laquelle des personnes sont devenues des membres de forces armées ou de 

groupes armés. Le recrutement pourra prendre plusieurs formes : 

 Le recrutement volontaire : Dans ce cas la personne, ou l’enfant s’enrôle de son propre gré, sans 

aucune menace ou coercition. Or, ce genre de recrutement est largement controversé à cause de l’absence 

d’une condition sine qua non de la validité du consentement, qui est le manque, chez l’enfant, de capacité 

de discernement ; 

 La conscription : se réalise via deux pratiques ; la première dite le recrutement obligatoire, alors que 

la deuxième est nommée le recrutement forcé. Pour la 1er pratique, trouve sa base dans des obligations 

légales de service militaire. S’agissant de la 2e option de conscription, dans ce cas le recrutement se fait par 

la coercition et sans le consentement de la personne concernée. Exemple : par enlèvement (ANAHITA , 2015, 

pp. 23-24) ; 

 Le recrutement illégal (Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 2015, p.2) : 

concerne l’incorporation aux forces armées des enfants ayant un âge inférieur à celui prescrit dans les traités 

internationaux. 

 

B. L’historique du phénomène des enfants-soldats : 

  Le recrutement des enfants dans les conflits armés ne date pas de nos jours. C’est un phénomène qui 

remonte dans l’histoire le plus ancien. Pour en savoir quelques caractéristiques, on se limitera, ci-après, de 

survoler quelques phases historiques saillantes en rapport avec ce fléau.  
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Pour la civilisation grecque, construire un enfant combattant est d’abord une mission des structures 

éducatives censées former les enfants pour les utiliser ultérieurement, même au cours de leur enfance, 

comme des combattants ; c’est une éducation obligatoire. A défaut de cette éducation, le jeune spartiate 

ne peut pas accéder à la pleine souveraineté, au cap d’élite, et au grade de la magistrature. En effet, 

Plutarque1 disait : « Celui des citoyens qui ne supporte pas agogé2 n’avait pas part aux droits civiques. » 

(LEVY, 1997, p.155). Aussi Xénophon3, dans son ouvrage intitulé « La République des Lacédémoniens », 

daté de 387 av. J.-C, notait : « Les adolescents spartiates qui se soustraient à la rude éducation spartiate 

n’ont pas part aux honneurs. » (DIKPO, 2008, p.26) 

L’agogé comme processus éducatif spartiate, débute à l’âge de sept ans et ne se termine qu’à l’âge de 30 

ans. Cette éducation vise, à travers une formation obligatoire, collective, étatique et centrée sur les 

impératifs militaires, à préparer des jeunes Spartiates à devenir citoyens et hoplites4.  

Il sied de noter que tout le système éducatif spartiate est encadré par des vertus guerriers. C’est l’idée 

corroborée par Aristote5 quand il a indiqué dans son ouvrage « La Politique », que l'éducation spartiate 

était « ordonnée en vue de la guerre ». 

Le moyen âge, fut aussi un temps d’exploitation des enfants et de leur recrutement dans les conflits armés. 

Dans cette ère, il est judicieux de rappeler un exemple parlant en la matière ; il s’agissait de la fameuse « 

croisade des enfants » en 1212. A cette campagne des enfants, à peine âgés de six ans, sont impliqués en 

répondant à l’appel de « pape » pour défendre la Ville Sainte tombée aux mains des musulmans. Ces 

innocents, ont péri avant d’arriver à Jérusalem. Ceci, a causé des véritables hécatombes et boucheries « 

héroïques », dans lesquels presque 30.000 enfants sont morts ( 812،ص.     .(مقصود خليل،2019

Quant à la France, son histoire est pleine d’illustrations qui marquent les souffrances des enfants à cause 

de leur incorporation dans les armées. L’exemple le plus significatif dans ce sens, c’est le cas de 

Napoléon Bonaparte6, qui a écrit dans ses mémoires : « J’ai été officier à l’âge de 16 ans, 15 jours. » 

(DIPKO, 2008, p.30). Aussi, il est opportun de citer le décret autorisant la mobilisation de 300. 000 enfants 

                                                           
1 Est né vers 46 et mort vers 125. Philosophe, biographe, moraliste et penseur majeur de la Rome antique. D’origine grecque.  
2 Education militaire spartiate.  
3 Est un historien, philosophe et chef militaire. Né à Athènes vers 430 av. J.-C et mort vers 355 av. J.-C.  
4 Fantassin grec, pesamment armé.  
5 Aristote (384-322 av. J.-C.) est un philosophe et polymathe grec de l’Antiquité.  
6 Né le 15 aout 1769 à Ajaccio et mort le 05 mai 1821. Est un militaire et homme d’État français. C’était le 1er empereur des français du 18 mai 

1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars au 22 juin 1815, sous le nom de Napoléon Ier. 
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« imberbes » au service de la Grande Armée. Le décret fut signé, en l’absence de Napoléon Bonaparte, par 

son épouse, alors qu’elle était présidente du Conseil de Régence.  

La prédilection des enfants comme combattants au sein des forces armées françaises en cette période de 

Bonaparte, est étayée par le Maréchal Michel Ney dans son message à l’empereur de France. Il a y écrit :  

Sire, donnez-moi beaucoup de ces petits jeunes gens-là…je les emmènerai où je voudrai. Les veilles 

moustaches en savent autant que vous ; ils réfléchissent, ont trop de sang froid : mais ces enfants 

intrépides ne connaissent pas de difficultés ; ils regardent toujours devant eux, jamais à droite ni à gauche. 

(DIPKO, 2008, p.31) 

Durant les deux guerres mondiales, les enfants n’ont pas été à l’abri de ce phénomène d’enrôlement. 

Concernant la première guerre mondiale, Richard van Emden1, estimait le nombre des enfants-soldats 

dans l’armée britannique seule d’au moins 250.000 enfants (YVES, 2006, p.113). S’agissant de la 

deuxième guerre mondiale, il est impensable de parler des enfants-soldats dans cette période, sans retenir 

l’exemple de « la jeunesse hitlérienne », surnommés les Jungvolk. Ce sont des milliers de jeunes allemands 

au-delà de 10 ans, obligatoirement mobilisés pour une formation militaire d’enfer, pour être enfin 

incorporés au sein des forces armées (DIPKO, 2008, p.34).  

A l’ère de post guerre froide, une nouvelle taxonomie de conflits aura lieu, ce sont les conflits armés non 

internationaux (CANI) qui prendront le devant sur les conflits armés internationaux (CAI). Donc, de 

nouveaux acteurs autres que les États, entreront comme protagonistes dans les guerres, il s’agit des 

groupes armés appartenant aux différentes entités intra ou supra étatiques. Cette nouvelle donne aura des 

effets terribles sur l’enfance, on assistera à une réalité amère dans laquelle les souffrances des enfants 

s’accentueront, y compris l’enrôlement. La multiplication des CANI à travers le monde, a imposé par 

conséquent une extension du phénomène de recrutement des enfants dans les conflits armés. Cette 

corrélation, est logique ; auparavant les enfants sont impliqués juste dans les CAI. Or, dorénavant sont 

impliqués dans deux types de conflits. C’est-à-dire les CAI et les CANI. D’ailleurs, les enfants sont devenus 

des acteurs principaux dans les champs d’affrontements. A travers le monde, les exemples ne manquent 

pas ; on peut citer : Tchétchénie, Sierra Leone, Sri Lanka, Kurdistan, Colombie, Liberia, République 

démocratique du Congo, Myanmar, Rwanda, etc. 

                                                           
1Auteur britannique et producteur de documentaires télévisés spécialisé dans la Première Guerre mondiale. 
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II. La protection du DIH contre le recrutement et la participation des enfants dans 

les conflits armés 

L’exploitation des enfants est une infamie ancienne et perdure encore dans notre ère. Le pire, est que les 

effets de cette exploitation sont de plus en plus graves à cause de l’éclosion des conflits armés non 

internationaux, Pour faire face à cette situation désastreuse, dans l’objectif de protéger l’enfant contre 

l’une des plus graves formes de violations commises à son égard en temps des hostilités1 ; qui est son 

recrutement dans ces conflits non internationaux et dans ceux internationaux, la société internationale 

s’est trouvée dans l’obligation d’intervenir pour mettre fin à ce drame. Pour y arriver, un processus de 

longue haleine pour l’adoption des textes juridiques relatives à ce problème, qui ébranle la dignité 

humaine, fut commencé dans les années qui suivent la fin de la 1re guerre mondiale. En 1923, la 1re 

déclaration des Droits de l’enfant fut adoptée par l’Union Internationale de Secours aux Enfants. Cette 

même déclaration, sera adoptée, sous l’appellation de « Déclaration de Genève » par la Société des 

Nations (SDN), le 28 septembre 1924 (44 ،بولحية،2011، ص). Cependant, ces textes ont été jugés 

insuffisants et la réalité montre toujours l’exploitation des enfants dans les conflits armés. Une telle 

situation était flagrante durant et après la 2e guerre mondiale, ce qui a impulsé la société internationale, 

dans le cadre de DIH, à renforcer le cadre juridique international préexistant par l’adoption de la IVe 

convention de Genève, puis les deux protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève de 1949. 

A. L’interdiction de recrutement des enfants suite à la IVe convention de Genève de 1949 : 

La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 

1949, dite aussi la IVe convention de Genève, ne contient pas de dispositions claires pour lutter contre le 

recrutement des enfants dans les conflits armés. Toutefois, on y lit des stipulations qui parlent de la 

protection des enfants de moins de quinze ans et de les garder loin des effets de la guerre. En effet, le 1er 

alinéa de l’article 14 de ladite convention, stipule :  

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au 

conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et 

localités sanitaires et de sécurité organisée de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et 

                                                           
1 Les six violations graves commises envers les enfants en temps des conflits armés sont : Recrutement et utilisation d’enfants, meurtres et 

mutilations d’enfants, violences sexuelles faites aux enfants, attaques contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements d’enfants, refus d’accorder un 

accès à l’aide humanitaire.  
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les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et 

les mères d’enfants de moins de sept ans.  

De ce paragraphe, il ressort que chaque enfant ayant moins de quinze ans ne doit pas être suomi aux 

effets de la guerre. En outre, les parties belligérantes peuvent créer des zones sanitaires et de sécurité pour 

les catégories des personnes vulnérables, y compris les enfants de moins de quinze ans. Selon ce passage 

de la IVe convention de Genève, on peut déduire que les enfants de moins de quinze ans, sont protégés 

contre toute utilisation ou enrôlement dans les conflits armés. Toutefois, ce qui fragilise cette garantie de 

protection en faveur de ces enfants, c’est l’utilisation de verbe « Pouvoir »1 au lieu de celui de « Devoir », 

pour ne pas laisser cette garantie à la discrétion des belligérants.  

Dans cette même convention, exactement dans son article 38, alinéa 5, une pareille protection que celle 

offerte à l’enfant appartenant à l’État concerné par le conflit, est assurée au profit de l’enfant étranger. On y 

trouve ce qui suit : « Les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de 

moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l’état intéressé, de tout 

traitement préférentiel ». 

Une autre disposition inscrite dans la IVe convention de Genève, vise à interdire l’enrôlement des enfants. 

Il s’agit de l’alinéa 2 de l’article 50 de ladite convention, qui stipule : « Elle [La Puissance occupante] 

prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur 

filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler 

dans des formations ou organisations dépendant d’elle ». Cependant, cette protection manque de 

précision de l’âge de l’enfant objet de cette protection. Ce qui offre à la puissance occupante une grande 

marge de manœuvre pour interpréter ce vocabulaire « enfant » de son propre chef.  

L’alinéa 5 de même article, affirme :  

La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles qui auraient pu 

être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes 

                                                           
1 « Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre 

territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisée de  manière à mettre à l’abri des effets 

de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, … ». 
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et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la 

protection contre les effets de la guerre.  

Par cette disposition, la convention oblige la puissance occupante de maintenir les garanties 

préalablement assurées par l’État occupée en faveur de l’enfant telle quelles sont, notamment la 

protection contre les effets de la guerre. Ce qui implique, logiquement, la prohibition de toute 

incorporation des enfants de moins de quinze ans dans les conflits armés. D’autant plus si l’État occupé, 

fait partie de la IVe convention de Genève. 

Aussi, pour élargir la protection de l’enfant contre le recrutement, on lit dans le 1er alinéa de l’article 51 de 

la même convention « la Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir 

dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements 

volontaires est prohibée ». C’est une insistance sur le principe affirmant que la puissance occupante ne 

peut pas obliger les personnes protégées, y inclus les enfants, à travailler au sein de ses rangs, et encore 

une interdiction de toute pression ou séduction conduisant la même catégorie de personnes à se rallier « 

volontairement » aux forces de cette puissance occupante. Néanmoins, une lecture minutieuse des termes 

de cette disposition, nous permet de déceler des lacunes qui nuisent à la garantie de la protection ciblée. 

D’ailleurs, l’emploi de l’expression ne pourra pas astreindre, sous-entend que le recrutement volontaire 

des enfants, en tant qu’une des composantes des personnes protégées, est permis. De surcroit, la 

stipulation de la prohibition de la pression et de la propagande en vue d’un recrutement volontaire, reste 

une interdiction théorique tant qu’il est difficile de prouver cette pression ou propagande exercée de la 

part de la partie forte ; qui est la puissance occupante. Donc, il aurait dû être mentionné l’interdiction 

absolue de recruter cette catégorie de personnes vulnérables, abstraction faite de type de recrutement, 

que ce soit volontaire ou forcé. 

De ce qui précède, il semble que la IVe convention de Genève, n’ait pas pu résoudre le phénomène de 

recrutement des enfants dans les conflits armés. Certes, elle comprend des dispositions énonçant la 

nécessité de garder les enfants loin de ces conflits et de leurs effets. Nonobstant, l’utilisation des termes 

flous, et vagues, ainsi que la non définition des concepts clés de cette convention, notamment « l’enfant», 

et l’octroi, parfois, au recruteur éventuel le choix pour respecter ou non de ce principe de non enrôlement 

des enfants, et ce en employant par exemple le verbe « pouvoir » au lieu de verbe « devoir », sont toutes 
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des lacunes qui entachent la valeur contraignante de la convention, en offrant aux recruteurs des 

possibilités de s’échapper aux sanctions contre leur crime de recrutement et d’utilisation des enfants. 

En vue de parer à cette situation juridique qui n’a pas pu mettre fin à la continuité de ce fléau de 

recrutement des enfants, des efforts énormes ont été déployés par la communauté internationales, pour 

arriver à l’adoption de deux protocoles additionnels de 1977 aux quatre conventions de Genève.   

B. La contribution des deux protocoles additionnels de 1977 à la protection de l’enfant contre 

la participation aux hostilités : 

La participation des enfants dans les conflits armés se continuera dans la période post deuxième guerre 

mondiale. C’est un phénomène qui sera accentué par la reconnaissance de la légitimité des mouvements 

de libération national, surtout en qualifiant leur combat de conflit armé international. A cela, s’ajoute un 

autre facteur, qui est la consécration de la reconnaissance des groupes armés aspirant 

l’autodétermination, ou le séparatisme. Dans ce cas précis, il s’agit de conflits armés non internationaux. 

Ceci, aboutira inévitablement à l’accroissement de nombre des enfants incorporés dans les conflits armés, 

que ce soit au sein des forces armées étatiques, ou dans les rangs des groupes armés officieux.  

Devant ce tableau sombre, le CICR tire la sonnette d’alarme pour mettre fin aux violations des règles de 

DIH, à leur tête la protection des enfants contre toute implication dans les hostilités. C’est ainsi que ce 

comité entamera des travaux préparatifs dès 1971 pour la préparation des deux projets protocoles. Il est à 

noter que les négociations pour l’adoption des deux projets, ont duré quatre ans, de 1974 à 1977, dans le 

cadre de la conférence diplomatique des experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le 

développement du DIH applicable dans les conflits armés. C’était un moment de négociations touchant au 

divers domaines, politique, humanitaire, militaire et juridique. C’est alors, le cas le plus cohérent et 

convenable aux propos de Mr Geoffrey Best1, qui disait « tout acte normatif constitue dans une certaine 

mesure un processus politique » (GEOFFREY, 1994, p.342). Ceci, est à fortiori vrai, quand on est en cours 

d’étudier et de préparer des traités-lois, de portée universelle et relatives à une question épineuse, qui est 

celle des conflits armés. 

Assurément, les deux protocoles ne cherchent pas à invalider les quatre conventions de Genève, par 

contre ils les complètent en renforçant leurs dispositions, ou en y ajoutant d’autres règles protectrices des 

                                                           
1  Un historien anglais connu pour ses études sur la guerre et ses travaux sur Winston Churchill.  
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victimes des conflits armés. Ci-dessous, on se limitera de traiter l’apport de ces deux protocoles à un sujet 

jamais traité, explicitement, par d’autres instruments juridiques, il s’agit de la protection des enfants contre 

le recrutement dans les conflits armés. 

B-1/- Le 1er protocole additionnel de 1977 relatif à la protection des victimes des CAI (PAI) : 

   Pour surmonter les lacunes de la IVe convention de Genève au sujet du recrutement des enfants dans les 

conflits armés, le PA I a essayé de déterminer l’âge en deçà duquel l’enrôlement des enfants est interdit. 

Ainsi, le deuxième paragraphe de l’article 77 de ce protocole prévoit que :  

Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de 

moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les 

recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais 

de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées.  

De ce paragraphe, ressortent deux engagements pour les États parties. A savoir : 

- Une obligation de moyen : L’utilisation de l’expression « prendront toutes les mesures possibles » 

au lieu de la formule usée dans l’article 62 du projet de PAI « toutes mesures nécessaires », a privé 

la disposition de toute force contraignante. Par contre, a rendu son exécution très relative et 

dépendante de la volonté des États qui peuvent se cacher, en cas de leur implication dans ce 

phénomène de recrutement, derrière l’évocation de fait qu’ils ont fourni tous les efforts pour 

empêcher ce recrutement. Or, ceci n’a pas abouti. Cette formulation « souple » et réticente est due 

au refus des États de s’engager absolument dans cette lutte contre l’utilisation des enfants dans les 

conflits armés (DUTLI, 1990, p.459). Par cette expression « prendront toutes les mesures possibles 

», les États peuvent facilement s’échapper à toute poursuite judiciaire mettant en cause sa 

responsabilité internationale.  

Dans ce même contexte, le 2e paragraphe du PAI, interdit seulement la participation directe des enfants 

aux conflits armés, ce qui nous laisse entendre une autorisation tacite de participation indirecte à ces 

conflits. Sachant que, les deux types de participation sont de même degré de dangerosité pour les enfants. 

C’est une disposition largement contestée par le CICR (554.املوس ى و  ،علوان 2007، ص، ). 

Une autre difficulté, s’ajoute à ce qui précède pour entraver une protection efficace des enfants contre tout 

enrôlement. Il s’agit cette fois-ci, de l’inexistence d’une définition exacte dans le DIH, ou encore d’une 
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interprétation nette de la part des États et de la jurisprudence de l’expression « participation directe aux 

hostilités » (Comité International de la Croix-Rouge, 2010, p.43). Donc, le seul moyen de la définir, c’est de 

faire recours à l’alinéa 1 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités1. En effet, c’est 

l’interprétation avec de bonne foi des termes de cette expression qui peuvent trancher sur sa portée. Ceci 

dit, pour parler d’une participation directe, trois conditions cumulatives doivent être requises ; à savoir : un 

seuil de nuisance, contre l’adversaire, résulté des effets de cette participation au conflit, une causation 

directe ou lien de causalité direct entre la nuisance et l’acte de participation au conflit, et un lien de 

belligérance ; c’est-à-dire que les effets nuisibles atteignant le seuil requis, doivent être entrepris au profit 

d’un antagoniste au détriment d’un autre (Comité International de la Croix-Rouge, 2010, p.48). 

Une autre lacune dans ce paragraphe qui nécessite d’être signalée, c’est celle de l’emploi de l’expression « 

[…], notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées, […] ». Par cette formulation, le 

protocole vise, seulement, l’interdiction de recrutement perpétré par l’État, autrement dit, une autorisation 

implicite de l’enrôlement volontaire même des enfants de moins de quinze ans.   

- Une obligation de résultat : En vertu de même paragraphe, les États parties de ce protocole, ne 

peuvent en aucun cas incorporer des enfants de moins de 15 ans dans les rangs de leurs forces 

armées. Mais, dans l’objectif de trouver un compromis entre ceux qui veulent augmenter l’âge 

minimum de recrutement et ceux qui veulent le garder, dans ce cas, dans le plancher de 15 ans, une 

stipulation supplémentaire fut introduite dans ce paragraphe. C’est celle qui dit : « Lorsqu’elles [les 

Parties au conflit] incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, 

les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées. » (Protocole additionnel aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 

internationaux, 1977, article 77, para.2). Ceci, vaut dire, même en cas de respect de l'âge limite de 

15 ans, les États doivent, parmi les personnes ayant entre 15 et 18 ans, préférer faire participer les 

enfants les plus âgés. Cette formule, laisse aux États une marge de manœuvre suffisante pour 

recruter les enfants âgés de plus de 15 ans et moins de 18 ans dans ces forces armées, sans même 

respecter la condition de priorisation des enfants plus âgés lors de recrutement. Cette possibilité est 

d’autant plus encouragée par l’utilisation dans cette stipulation de l’expression « les Parties au 

                                                           
1 « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet 

et de son but ». 
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conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées ». Autrement dit, les États peuvent faire 

recours aux enfants moins âgés lors de recrutement dans les CAI, toute en prouvant, et contre la 

véracité de leurs agissements, qu’ils se sont efforcés de donner la priorité aux plus âgés. 

Bref, suite à cette analyse, on peut noter une contradiction flagrante dans le même paragraphe de PA I 

traité plus haut. La 1re partie de la 1re phrase du paragraphe oblige les États à prendre « les mesures 

possibles » pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas aux hostilités, il s’agit donc d’une 

obligation de moyen. Tandis que la 2e partie de la même phrase dudit paragraphe, oblige les États parties à 

ne pas recruter dans leurs forces armées la même tranche d’âge d’enfants. Dans ce cas, on est devant une 

obligation de résultat. Par conséquent, en cas de violation de la 1re obligation, l’État n’est pas tenu 

légalement responsable, ou à vrai dire, sa responsabilité est quasiment impossible de la prouver, car il a 

toujours des larges possibilités pour arguer qu’il a pris toutes les mesures possibles pour ne pas incorporer 

les enfants aux combats, mais tout simplement, il n’y a pas réussi. Nonobstant, dans le cas de violation de 

la 2e obligation, l’État se trouve, théoriquement et pratiquement, tenu responsable sur le plan légal. 

B-2/- Le 2e protocole additionnel de 1977 relatif à la protection des victimes des CANI (PAII) : 

Les efforts du DIH pour prohiber le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés, se sont 

continués en vue d’élargir cette prohibition pour qu’elle puisse englober les CANI en plus des CAI. A cet 

effet, le paragraphe 3, alinéa (c) de l’article 4 du PA II (1977), prévoit que « les enfants de moins de quinze 

ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilité 

». 

De ce passage, on dénote l’apport des avancées importantes de ce 2e protocole additionnel par rapport au 

1er protocole. Ainsi, deux garanties sont adoptées pour assurer la protection des enfants de moins de 15 

ans contre le recrutement et la participation aux hostilités dans le contexte des CANI.  

La 1re garantie, est celle de l’interdiction absolue de recrutement des enfants, que ce soit par les États dans 

ses forces armées, ou encore par les groupes non étatiques dans leurs groupes armés. Dans ce cas, il y a 

violation de PA II, chaque fois qu’il y ait recrutement ou aussi autorisation des enfants pour qu’ils 

participent aux hostilités. Donc, au contraire de ce qui a été stipulé dans le paragraphe 2 de l’article 77 du 

1er protocole, « la prise de toutes les mesures possibles » par les parties au conflit pour empêcher cette 
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participation, est une notion insignifiante. Il s’agit donc, d’une obligation de résultat qui ne laisse aucune 

issue échappatoire en faveur de toute partie impliquée dans ce crime.  

Pour la 2e garantie, elle concerne l’obligation de ne pas laisser les enfants de moins de 15 ans participer 

aux hostilités, que ce soient une participation directe ou indirecte, volontaire ou involontaire. La prudence 

des rédacteurs de ce paragraphe est très remarquable pour faire distinction entre les deux interdictions. 

C’est-à-dire le recrutement et la participation volontaire. Pour cela, ils ont utilisé la conjonction de 

coordination « ni1 », qui éloigne toute possibilité d’une interprétation aberrante de la disposition en 

question. D’où, l’impossibilité pour tout recruteur d’évoquer le caractère volontaire d’une éventuelle 

participation des enfants de moins de 15 ans dans les rangs de ses forces armées (pour les Etats) ou aussi 

de ses groupes armés (pour les groupes armés non étatiques).   

Il est pertinent de souligner que, selon les commentaires de PA II, on entend par participation indirecte des 

enfants de moins de 15 ans toute participations à des actes, tels que : la collecte de renseignements, la 

transmission d’ordres, le transport de munitions et de vivres, des actes de sabotage, etc. (Centre de Droit 

International Humanitaire de Diakonia, février 2022, p.26). 

En définitive, malgré que le PA II, n’a pas pu définir exactement le concept de « l’enfant », ni même élever 

l’âge de l’enfant à protéger au seuil de 18 ans. Pourtant, il est très clair que les dispositions de PA II sont 

plus bénéfiques aux enfants de moins de 15 ans contre le recrutement aux conflits armés, et aussi contre 

toute participation à ces conflits, sans faire de distinction entre une participation directe et indirecte. Ce 

qui élargit amplement la protection des enfants.  

Conclusion : 

Le DIH, a essayé dès sa naissance d’apporter des garanties de protection en faveur des personnes 

vulnérables contre les effets des conflits armés. Cependant, au niveau de la protection des enfants contre 

le recrutement et la participation dans les conflits armés, les apports du DIH, sont toujours lacunaires et 

incapables de faire face à ce phénomène de recrutement et d’utilisation des enfants dans les hostilités. 

En effet, le DIH n’a pas donné une définition exacte du concept de « l’enfant ». Ce qui a impacté sur la 

fluctuation de l’âge de l’enfant à protéger par les instruments de cette branche du Droit international. 

                                                           
1 Cette conjonction ne laisse aucune occasion aux parties belligérantes d’évoquer un cumul ou une confusion entre l’enrôlement volontaire et leur 

propre recrutement. Au contraire, elle marque une distinction nette entre les deux genres de participation des enfants aux hostilités.  
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Exemple : Tantôt, ils parlent de la protection des enfants de moins de quinze ans, tantôt, de ceux âgés de 

moins de 18 ans. Néanmoins, ce qui est certain, c’est que ce Droit ne protège, et d’une manière relative, 

contre le phénomène en question, que les enfants âgés de moins de quinze ans. 

Aussi, il faut ajouter le caractère réticent du DIH face au fléau du recrutement des enfants. Ceci, est bien 

illustré par les expressions utilisées dans les articles traitant ledit fléau. 

Pour une protection fiable de l’enfant contre le recrutement et l’exploitation dans les conflits armés, que ce 

soient internationaux ou non internationaux, il faudrait que le DIH comprennent des dispositions fermes 

et claires en faveur de l’enfant ; à savoir : 

 L’interdiction nette de recrutement et de participation des personnes de moins de dix-huit ans dans 

les conflits armés ; 

 La jouissance de ces dispositions de caractère de règles impératives ou jus cogens ;  

 L’imposition des sanctions sévères en cas de violation de ces dispositions. 

Dans cet article, on s’est limité d’analyser les instruments juridiques relevant du DIH. Cela ne signifie 

aucunement que cette branche du Droit est la seule qui s’occupe de la protection de l’enfant contre son 

exploitation dans les belligérances. Par contre, il y en a d’autres branches du Droit qui se charge de cette 

protection de l’enfant. A titre d’exemple, le Droit international des droits de l’Homme, notamment à 

travers la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, ainsi que son protocole facultatif 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. D’ailleurs, d’autres analyses peuvent être 

menées pour éclaircir d’autres points relatifs au phénomène du recrutement des enfants et leur 

participation dans les conflits armés. 
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 جهودو  إلانساني الدولي القانون  بين: وعائالتهم العائدين ألاجانب إلارهابيين املقاتلين معضلة
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The dilemma of Repatriated foreign terrorist fighters and their relatives: between 

international humanitarian law and counter-terrorism responses 
 الجزائر / "2جامعة محمد المين دباغين، سطيف " إيالس توازي / أ.

 Ilas Touazi/ University of Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 / Algeria  

 امللخص:

 ألاجانب، ون إلارهابي املقاتلون  فيهم بمن املقاتلين، فإن مسلح، نزاع في املشاركين غير املدنيين يحمي إلانساني الدولي القانون  كان إذا

 انخرط ،(داعش) وسوريا العراق في إلاسالمية الدولة إنشاء منذ أنه ،رالاعتبا في ألاخذ مع. إلانساني الدولي القانون  قواعد من مستثنون 

 إلارهابيين قاتلينامل عودة في يتمثل حقيقي تهديد هناك لذلك، نتيجة. النزاع في وألاطفال، النساء فيهم بمن واملدنيين، املقاتلين من العديد

 نم. إرهابية أنشطة في والانخراط الدول  غير من مسلحة جماعات إلى الانضمام بعد ألاصلية بلدانهم إلى ألاوروبيين، وخاصة ألاجانب،

  ُهزمت قد إلاسالمية الدولة أن الواضح
 
ا تشكل تزال ال لكنها املادية، الخالفة خسارة مع م،9102 عام منذ إقليميا ا، تهديد   حيث كبير 

 لنا استنادا. والدولي إلاقليمي القومي، لألمن ألابعاد متعددة مشكلة املنشأ بلد إلى العائدين ألاجانب إلارهابيين املقاتلين معضلة أصبحت

 عضويتهم ببسب ألاجانب، املقاتلين أن كيف فهم النسفي الاقتراب  ومنهجية املتغيرات متعدد التحليل خالل من الدراسة هذه تحاول  سبق،

 خرى أ ناحية من إلانسان  لحقوق  و إلانساني الدولي للقانون  صارخة انتهاكات يشكلون  الدول، غير من مسلحة جماعة أو إرهابية منظمة في

 رهابيينإلا  املقاتلين بعودة واملرتبطة واملستحدثة املوجودة العنيف التطرف مكافحة ومبادرات برامج على عامة نظرة إلقاء الدراسة تحاول  ،

 ال لذلك، قاووف. الاندماج و التأهيل وإعادة املخاطر لتقييم والصلبة الناعمة آلاليات ذلك في بما ، ألاصلية بلدانهم إلى وعائالتهم ألاجانب

ا العنيف التطرف ومنع الوقاية إلارهاب، ملكافحة ومبتكرة شاملة مناهج في التفكير إعادة من بد  الدولي قانون ال إلانسان حقوق  ملعايير وفق 

 .  إلانساني

 التطرف نم إلارهاب، الوقاية إلانساني، مكافحة الدولي ألاجانب، القانون  إلارهابيون  إلارهاب عبر، الوطني، املقاتلون  الكلمات املفتاحية:

 .العنيف

Abstract: 

While international humanitarian law protects civilians not involved in armed conflict, combatants, including foreign terrorist 

fighters (FTFs), are exempt from the rules of international humanitarian law (IHL). With this in mind, since the establishment 

of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), many combatants and civilians, including women and children, are engaged in the 

conflict. As a result, there is a real threat that foreign terrorist fighters, particularly Europeans, will return to their home 

countries after joining a non-state armed group and engaging in terrorist activities. Clearly, the Islamic State has been defeated 

territorially since 2019, with the loss of the physical caliphate, but it still poses a major threat, as the dilemma of foreign 

terrorist fighters returning to the country of origin has become a multidimensional national security problem. Thus, this study 

attempts through multivariate and systemic analysis to understand in one hand, how foreign fighters, because of their 

membership in a terrorist organization or non-state armed group, constitute flagrant violations of international humanitarian 

law (IHL) and of that on national security. On the other, it attempts to take an overview of the pre-existing de-radicalization 

programmes and initiatives to prevent the foreign terrorist fighters as well as their families from returning to their country of 
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origin, including soft and hard mechanisms of risk assessment, rehabilitation and reintegration. Hence, it is inevitable to 

rethink new comprehensive approaches to countering terrorism and preventing violent extremism in accordance with the 

standards of human rights. 

KeyWords: Transnational Terrorism, Foreign Terrorist Fighters (FTFs), International Humanitarian Law (IHL), Counter 

Terrorism, Preventing Violent Extremism. 

Introduction: 

   The foreign ministers of the Global Coalition to Defeat Daesh/ISIS following the May 11, 2022 meeting in 

Marrakesh, Morocco, noted with concern “to finding long-term sustainable solutions for Daesh/ISIS fighters 

and their family members and reaffirmed their shared determination to continue the fight against 

Daesh/ISIS through both military and civilian-led efforts” (State, Joint Communiqué by Ministers of the 

Global Coalition to Defeat ISIS , 2022 ). It is therefore relevant to focus on the dilemma of repatriated foreign 

terrorist fighters and their families under international humanitarian law and counter-terrorism responses. 

This contribution explores the role of soft approaches dealingith returning FTFs and their families including 

deradicalization and preventing violent extremism, in addition to anti-terrorism cooperation policies at 

regionaland international levels. 

The analysis is inevitably interdisciplinary and enhanced by the literature in the fields of security and 

strategic studies, as well as political science and international relations. With the aim of answering a crucial 

question on the potential impact of the trans-nationalization of jihadism terrorism, as a security threat, on 

the international humanitarian law and policies of cooperation in terms of countering terrorism and 

preventing violent extremism at regional and the international level. 

   The analytical framework that will be tested throughout the article focuses on common thread of the 

interrelated variables that will be guided mainly by the following overriding assumptions: 

- Terrorism and humanitarian law are inextricably linked, with terrorist organizations and actors including 

foreign terrorist fighters (FTFs). However, the counter-terrorism measures implemented under the "Global 

War on Terrorism" (GWOT) are in violation of humanitarian law. 

- Repatriated foreign terrorist fighters and their families pose a transnational security threat, necessitating 

the development of a variety of approaches that prioritize respect for international humanitarian law. 
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The case study of of repatriated foreign terrorist fighters and their families with its complex arc of instability 

will provide a privileged point of view to analyse, mainly through the “causal process methodology” and 

“systemic approach”, by describing and explaining interactions between international humanitarian laws, 

transnational terrorism and counter-terrorism responses.  

The analysis will be symmetrically split in three chapters; the first one will be devoted to the international 

humanitarian law and terrorism namely, protecting people in time of armed conflict. Then, the second 

chapter is about the dilemma of repatriated foreign terrorist fighters and their families as a multi-

dimensional security threats between local and global. Finally, the third chapter is the operationalization 

between the preceding chapters, with special references to the difficult balance between international 

humanitarian law and human rights in the management of repatriated foreign fighters, with efforts directed 

towards countering violent extremism and deradicalization approaches, supported by regional and 

international counterterrorism cooperation policies.                                                 

  The aim of this study is to research and scrutinize the relationship between the International Humanitarian 

Law and (IHL) and transitional terrorism. Mainly to determine a clear and in-depth understanding of the 

phenomenon of foreign ‘terrorist’ fighters (FTF’s) as a security issue emerging from nontraditional 

frameworks in the field of international relations and security studies.                                      

Furthermore, the relevance of the study contributes to describe, explain and analyze the different 

interactions between the "Global War on Terrorism", in relation to international humanitarian law in the 

context of globalization. This, includes security challenges posed by transnational terrorism through the 

dilemma of repatriated foreign terrorist fighters and their families, and thus make available to researching 

an integrated perspective, which encompasses comprehensive approaches  that contribute to the 

development of effective policies to countering and preventing violent extremism and terrorism   (C/PVE) 

with respect of the fundamental  human rights  law.                                                                                            

The Structure of Presentation 

Introduction: 

1. International Humanitarian Law and Terrorism: protecting people in time of armed 

conflict 

 1.1 International Humanitarian Law (IHL) and the prohibition of acts of terrorism  
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 1.2 Application of International Humanitarian Law (IHL) to terrorist organizations as non-state 

armed groups: foreign terrorist fighters (FTFs) 

1.3 International humanitarian law in the era of the “Global War" on Terror (GWOT) 

2. The dilemma of repatriated foreign terrorist fighters and their families: A multi-

dimensional security threat 

2.1 Destination Jihad: Foreign Terrorist Fighters from the Rise to the fall of the Global Islamic 

Caliphate  

2.2 Repatriation and return of foreign terrorist fighters and their families: a complex matrix 

2.3 Returning foreign fighters: a multifaceted security challenges 

3. Returning FTFs and their families between International Humanitarian Law and 

counter-terrorism measures: the difficult balance 

3.1 Managing foreign fighter’s returnees:  between International humanitarian law and human 

right perspectives 

3.2 Soft approaches to returning FTFs and their families: deradicalization and preventing violent 

extremism  

3.3 Anti-terrorism cooperation on repatriated foreign fighters: Regional and international policies 

 Conclusions: 

1. International Humanitarian Law and Terrorism: protecting people in time of armed conflict: 

The "Global War on Terrorism" (GWOT) that followed the events of September 11, 2001, has challenged 

the relationship between transnational terrorism and international humanitarian law, which prohibits all 

acts of terrorism, while counter-terrorism measures are contrary to the norms of humanitarian law and 

sometimes constitute violations of fundamental human rights.                                         

1.1 International Humanitarian Law (IHL) and the prohibition of acts of terrorism :  

  Humanitarian law is part of public international law and focuses on the protection of people in war, with 

two branches: the Geneva Conventions are intended to protect the victims of war and the Hague 

Conventions which define the rules for the conduct of war (Pictet, 1983). But the conflicts of recent years, 

from the Viet Nam war to Afghanistan and the territories occupied by Israel, via the Gulf War and Kosovo, 
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have called into question the traditional distinction between the "Geneva law", i.e. the set of rules protecting 

persons as a prisoner of war of the opposing party, and the "Hague law", i.e. the set of rules relating to the 

conduct of hostilities, as well as the relationship between the International Committee of the Red Cross and 

these two branches of international humanitarian law which are based on the main principles of 

proportionality, necessity and distinction  (Bugnion, 2001 ).                                                                     

International Humanitarian Law (IHL):  the Geneva and The Hague branches (learn, 2019 ) 

 

There is no consensus on the definition of terrorism, as it is a "contested concept" and political, legal, social 

science and popular notions are often divergent and linked to (de)legitimization and criminalization. In 

doing so, the international community has attempted to find a global definition of terrorism through the 

1996 Comprehensive Convention on International Terrorism, which is considered a general and balanced 

framework that rejects and condemns all acts of terror, as well as all forms of violence and extremism, but 

also radicalism, regardless of its origin, causes and justification. In particular, Article 2 of the draft 

Comprehensive Convention on International Terrorism in the Ad Hoc Committee of the United Nations 

General Assembly, established by resolution 51/210 of 17 December 1996, but the ratification of the 

Comprehensive Convention on International Terrorism is on hold due to opposition from the United States 

and Organization of the Islamic Conference (OIC) countries (Vienna, 2004). Meanwhile, terrorism is a crime 

that is prosecuted under both national and international law. As terrorist acts can also occur in the context 

of an armed conflict, thus and in fact would be under international humanitarian law (jus in bello), 

especially since the use of force (jus ad bellum) to respond to acts of terrorism is only legitimate if justified 

by self-defense, and the need for an authorization of the Security Council to use force to maintain or restore 
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international peace and security ((UNODC), 2009).  That’s why the UN Commission on Human Rights 

argued that “Terrorism can never be justified as a means to promote and protect human rights” (Ben, 2010).                                                                                                                    

From this perspective, the link between international humanitarian law and terrorism is found in the Fourth 

Geneva Convention (Article 33), which states that "collective punishments, as well as any measure of 

intimidation or terrorism, are prohibited", while Additional Protocol II (Article 4) prohibits "acts of terrorism" 

against persons who are not, or are no longer, taking part in hostilities. Additional Protocol I, Article 51(2) 

and Additional Protocol II, Article 13(2) to the Geneva Conventions also prohibit acts intended to spread 

terror among the civilian population. These provisions are an essential part of the rules of international 

humanitarian law governing the conduct of military operations. However, by prohibiting attacks specifically 

intended to terrorize civilians and acts of violence during armed conflict (UNODC, 2009). The crime of 

terrorism under IHL is a distinct offence that bears many similarities to the description of terrorism in 

peacetime. IHL takes a more limited approach in that "acts of terrorism" refers to a war crime of terrorism 

intended to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for 

political purposesrather than to the independent and autonomous category of crimes of terrorism in 

international law. When sufficiently linked to the armed conflict, criminal acts aimed at terrorizing 

populations are considered a war crime under IHL (CODEXTER, 13 March 2017 ).                                                   

  1.2 Application of International Humanitarian Law (IHL) to terrorist organizations as non-state 

armed groups and actors including Foreign Terrorist Fighters (FTFs) : 

Generally, IHL covers three classifications of an armed conflict according to the parties, namely non-state 

actors, non-governmental entities and territory. An international armed conflict (IAC) applies to a declared 

war between two or more state parties. Internal armed conflicts, called non-international conflicts (NIACs), 

between a state and one or more non-state group(s) occurring "within the territory of a State Party" 

according to Common Article 3 of the Geneva Conventions (CA3). In addition, transnational armed conflict 

between a state and a non-state armed group that takes place in the territory of more than one state is 

known as "internationalized" non-international armed conflict ((CODEXTER), 13 March 2017 ). At the same 

time, the correct categorization of an armed conflict is important as it will determine whether or not IHL 

applies.  Especially since, with regard to the application of IHL to situations of terrorism, it is important to 

note that the term "terrorist" in situations of armed conflict has no particular legal meaning and is not 

defined in IHL. But while IHL does not recognize "terrorists" as a distinct category of actors in situations of 
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armed conflict, it does recognize and prohibit "terrorist" activities.  In so doing, any act that would normally 

qualify as "terrorist" under international law instruments and peacetime criminal justice approaches, such 

as the deliberate commission of acts of violence against civilians or civilian objects, constitutes a war crime 

under IHL and must be prosecuted accordingly (crime, 2022).               

The relationship between terrorism and the law of armed conflict is complicated by hybrid groups which 

include non-state actors such as private citizens, armed groups, national liberation movements and 

international organizations. On the one hand, they are comparable to 'traditional' non-state armed groups 

when engaged in belligerent behavior against a State's armed forces, but on the other hand, they are also 

implicated in transnational terrorism against non-combatants and civilians (Emmerson, 16 June 2015).  In 

addition, the decision of the ad hoc international criminal tribunals for the former Yugoslavia (ICTY) and 

Rwanda (ICTR), the permanent International Criminal Court (ICC), the Special Tribunal for Lebanon as well 

as the judgment of the ICTY Trial Chamber in the Boškoski case have had to determine whether IHL applies 

as a jurisdictional issue, before war crimes can be prosecuted with a threshold that involves the intensity of 

violence and organization of the armed group. Therefore, these criteria apply to modern warfare and 

numerous non-international armed conflicts (NIACs) around the world, to which IHL further applies to 

transnational terrorist groups such as; Al Qaeda and the Islamic State, this include not only Syria and Iraq, 

but also Afghanistan, Yemen, Colombia, Sudan, DRC, Uganda and Nigeria. On the other hand, the labeling 

of an armed group as a terrorist group is not relevant to determining whether IHL applies to a specific 

situation (Fortin, 2019).                                                                                                                                                      

The IHL framework provides a concrete basis through which combatants are classified during an armed 

conflict. However, it also qualifies them as combatants and prisoner of war status (POWs) with the Article 

4 (III), as well as to mercenaries under the article 47 Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 

August 1949. In addition, IHL also involves foreign volunteers or foreign terrorist fighters (FTF’s) (Thorley, 

2022 ). Indeed, FTF’s are a multidimensional phenomenon in that they often join so-called dual-nature 

groups, i.e., groups that can be characterized as both a non-state armed group involved in a non-

international armed conflict and a terrorist organization. Due to the applicability of IHL to persons with a 

permanent combatant function within the non-state armed group (Cuyckens, 2021). This drew the 

attention of the international community, from 2014; the United Nations Security Council (UNSC) adopted 

the landmark resolution RES/2178 (2014) imposing binding obligations on states to stem the flow of 

foreign "terrorist" fighters. The resolution itself blurs the distinction between terrorism and participation in 
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armed conflict that may be lawful under IHL, urging countries to take measures to address the threat of FTFs, 

including preventing suspected FTFs from entering or transiting their territory and having laws in place to 

prosecute them. This is currently being tested in the conflict in Ukraine with Russia's use of mercenaries, 

including the Wagner group, which had systematically committed human rights violations, summary 

executions, arbitrary detentions, enforced disappearances and torture. Under international human rights 

law, a state remains responsible for violations committed by such a group acting on behalf of the state. 

(Thorley, Foreign Fighters, Foreign Volunteers and Mercenaries in the Ukrainian Armed Conflict , 2022 ).  

1.3 International humanitarian law in the era of the “Global War" on Terror (GWOT):     

In fact, the “Global War on Terror” (GWOT)   raises a specific relationship between IHL and counter-

terrorism (CT). There is an uneasy relationship between international humanitarian law and the counter-

terrorism CT as a military and security strategy, which has a considerable impact on the situation of foreign 

terrorist fighters. Conversely, this implies the need to shape counter-terrorism policies that must be 

consistent with the minimum standards of international IHL law. However, counterterrorism refers to sets 

of laws and measures, so it consists of international treaties as well as numerous regional conventions 

dealing with a range of acts commonly associated with terrorism such as, for example, hijacking, bombings 

and hostage-taking. While a comprehensive convention on terrorism does not always meet with consensus 

in the international community, mainly because of the lack of agreement on the relationship between CT 

and IHL. As a result, after the events of September 11, 2001, the relationship between CT and IHL became 

even more blurred. Indeed, when groups generally characterized as terrorist with foreign terrorist fighters, 

within Al Qaeda or the Islamic State for example, and operating at the same time in a situation of armed 

conflict, it increases the likelihood that both IHL and CT are applicable (Cuyckens, Foreign fighters and the 

tension between counterterrorism and international humanitarian law: A case for cumulative prosecution 

where possible , 2021). Furthermore, it has  also placed   the interpretation of the international legal 

framework on the use of force, as well as international humanitarian, human rights law at the top of 

international policy priorities , including  issues of dual responsibility, where the governments defining the 

policy agenda for the war on terrorism in relation to the humanitarian policy (Macrae, Humanitarian action 

and the‘global war on terror’: a review of trends and issues , 2003 ).    

The “War on Terrorism” or “Global War on Terror” (GWOT) is the name given by President George W. Bush's 

American administration to its military campaigns in response to the attacks of September 11, 2001. This 
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describes a range of measures and operations designed to prevent and combat terrorist attacks. Thus, the 

fight against terrorism unleashed following the attacks of /11/9 under concepts such as "asymmetric 

warfare" and "proxy wars", in particular the war in Afghanistan, can be considered as an armed conflict but 

also at the sime time as non traditional conflict, hence affecting the implementation of IHL in relation to 

non-conventional military combatants through the situation of foreign terrorist combatants, and the state 

responsibility (CICR, mai 2015 ). Meanwhile, the evolution of the GWOT concept from Al Qaeda in 2001 to 

ISIS currently within the "Global Coalition against ISIS" in December 2021, involving the United States and 

the international international coalition on the path of the war against terrorists, and ISIS is recognized by 

some states as a party to the conflict. Therefore, the GWOT falls neither within the scope of international 

armed conflict nor the scope of non-international armed conflict and creates a new type of "transnational 

conflict" against terrorist groups such as ISIS, which presents itself as a global terror network (Arefeva, 2020 

)  Indeed, the “global war on terror” has raised important new questions concerning: the integration of 

humanitarian policy with international security policy and the consequent erosion of mechanisms 

insulating humanitarian action and principles (Macrae, 2003 ). Simultaneously, in the context of the "war 

on terror", led by the United States, which refused to place itself within the framework of IHL and insisted 

that the principles of IHL "are a factor that hinders their military efforts to eliminate transnational terrorism." 

Particularly under the Bush administration, doubts about the relevance of IHL norms have often been 

questioned, with the result that the United States has also asserted that IHL and its fundamental principles 

are irrelevant in the new context of the fight against terrorism. As a result, the war on terrorism has had a 

lasting impact on international humanitarian law, in particular with American practices, leading to the 

emergence of new rules in relation to the principle of distinction (Quénivet, 2010).                                                                                                                                                                                                         
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Global War on Terror” (GWOT) in relation to International Humanitarian law (IHL)

 

 (Arefeva, the challenges of the “global war on terrorism" in relation to international law 

commitments of states , 2020 ) 

2. The dilemma of repatriated foreign terrorist fighters and their families: A multi-dimensional 

security threat: 

Since the establishment of the Islamic caliphate in Iraq and Syria in 2014, the Middle East has become the 

hub for foreign terrorist fighters according to the Italian Institute for International Political Studies (ISPI), but 

the movement has reversed with the fall of the Islamic State in 2019, with a significant return of combatants 

with their families. As well as a huge  number of foreign terrorist fighters affiliated with the Islamic State in 

detention centers in northeastern Syria with more than 8,000 suspected ISIS affiliates from Syria and Iraq 

and between 2,000 and 4,000 from about 50 other countries.  Notably the prison of al-Sina'a in the Syrian 

province of al-Hasakah run by the Syrian Democratic Forces (SDF) of the Kurds considered the largest with 

more than 3500 prisoners, thus creating a new transnational threat to human, national and international 

security (Khalifa, 2022 ).   
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2.1 Destination Jihad: Foreign Terrorist Fighters from the Rise to the fall of the Global Islamic 

Caliphate: 

According to the thought of Olivier Roy and Marc Sageman the current movement of foreign fighters 

represents the fourth wave of jihadist terrorism. The first wave fought the Soviets in Afghanistan and 

became Osama bin Laden's gunmen. The second wave was made up of expatriate elites from the Middle 

East who traveled to the West primarily motivated by the suffering of Muslims in Bosnia, Chechnya, Kashmir 

and the Philippines. The American invasion of Iraq in 2003 breathed new life into the jihadist terrorist scene 

with a new wave of radicals, this wave was described as "local" but connected to the global context via the 

internet. Moreover, the Arab Spring that turned into a bloody winter especially with the onset of the Syrian 

civil war in 2012 and the emergence of powerful jihadist groups in the Levant - especially IS - gave rise to a 

new and fourth wave of foreign militants and aspiring fighters (Coolsaet, March 2016). In this sense, the 

self-proclaimed Islamic State (IS) is a specific entity and a hybrid terrorist organization with heterogeneous 

characteristics but unique because it’s functioning integrates both aspects of a pseudo-state with a 

conventional army, but also is a religious community without borders. It has significantly amplified the 

hijrah phenomenon (“departure” or “migration”, i.e. the journey of the Islamic prophet Muhammad and his 

followers from Mecca to Medina) for all fighters and terrorist groups with more than at least 41,490 citizens 

from 80 countries traveling to Syria and Iraq, a quarter of them women and minors. These affiliate numbers 

peaked at 2,000 per month in 2014, before dropping to just 50 per month in 2016, according to the statistics 

of  the International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR)  (Vale, 2018). At the same time, these 

statistics are amplified between July 2018 and July 2019 reaching the total number of more than 52,808 

foreign terrorist fighters, from 6,797 to 6,902 for women and from 6,173 to 6,577 for minors affiliated to 

Daesh (Sütalan, May 2022 ).            
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 (Dawson, 2021) A comparative Analysis of the Data on Western Foreign Fighters in Syria and Iraq 

 

     Accordingly, there are two waves of foreign fighters arrived to Syria and Iraq. The first, at the beginning 

of the conflict (2011-2014), with the emergence of an underlying sense of sympathy and compassion, then 

there was a change in the initial motivations, so will appear the second wave with the establishment of the 

caliphate in 2014, so the humanitarian motivations have faded in favor of ideological motivations with the 

rise of the Islamic State. As a result, there is also a variety of North American and European foreign terrorist 

fighters, with two groups; the first wave, linked to banditry and organized crime and in this perspective, the 

Islamic State is a new additional channel for deviant behaviors and an expanded horizon for “super-gangs'”. 

The second wave, is part of contemporary European jihadism that does not reflect the radicalization of the 

Muslim population, but rather a generational revolt that affects young people with the "Islamization of 

radicalism" more than the "radicalization of Islam (Dawson, A Comparative Analysis of the Data on Western 

Foreign Fighters in Syria and Iraq: Who Went and Why? , 2021 ).   

2.2 Repatriation and return of foreign terrorist fighters and their families: a complex matrix: 

The collapse of the IS caliphate marked a turning point in the management of “foreign terroorist fighters” 

(FTF), including the resulting surrender of hundreds of fighters to the Syrian Democratic Forces (SDF), so 

the future shape and trajectory of the organisation remains unknown with individuals affiliated with 

jihadist and extremist groups including women and minors considered to be separate and complex 
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categories. Indeed, it has become clear that many states are refusing to repatriate these “foreign fighters” 

and bring them to justice in their countries of origin, or by suggesting the creation of an international 'IS' 

tribunal (Paulussen, 2019 ) .                                                                                                                                                              

Returnees: Foreign Terrorist Fighters and their families; who are and why they coming back? 

(Marije Meines, 2017) 

 

Repatriates in conflict zones are those who have successfully travelled to Iraq and Syria and become 

involved in jihadist activities, and who have now returned to their country of origin. This includes men who 

have travelled to the Middle East theatre of conflict, particularly Syria, and are "foreign terrorist fighters", 

affiliated with the Islamic State (IS); foreign nationals also include women who are often referred to as 

"migrants". Most importantly, there is a category of minors that includes all individuals below the 

internationally recognised legal age of consent (18 years), who were born in the Islamic State or who have 

travelled to Syria and Iraq (voluntarily or under duress) and who have been associated with the Islamic State 
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(IS) among the youth, minors, children, toddlers and infants (Vale, From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the 

Women and Minors of Islamic State , 2018).                                                                                                                       

       Although, the Islamic State of Iraq and Syria “ISIS caliphate” is defeated militarily, the number of FTFs 

returning to Europe especially; Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, the Netherlands, Sweden and 

the United Kingdom is raised. Henceforth, EU Member States were concerned by numbers between 1 200 

and 3 000 returnees according to the Radicalization Awareness Network “RAN” of the European 

Commission. They will have different backgrounds, and a large section of the returnees will be women and 

children. So far the return rate for FTFs is around 20-30 %, who have lived and fought with Daesh or the al 

Qa’ida-linked Hay’at Tharir al-Sham (HTS), but the figure is higher for Denmark, Sweden and the United 

Kingdom (Marije Meines, RAN MANUAL Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their 

families , 2017 ). As a result, the data from the International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) shows that 

at least 7,366 foreigners affiliated with IS had returned to their own countries, including 256 women and 

up to 1,180 children. As of June 2018, 3,906 had returned to countries in the Middle East and North Africa, 

1,765 to Western Europe, 784 to Eastern Europe, 338 to Central Asia, 308 to South-East Asia, 156 to South 

Asia, 97 to the Americas, Australia and New Zealand, and 12 to Sub-Saharan Africa (BBC, 2019 ). Especially 

since, until 2022, there are still around 7,300 children from 60 countries being held in the al-Hol and Roj 

camps in north-eastern Syria, run by the Autonomous Administration of Northern and Eastern Syria 

“AANES” (Tanya Mehra LL.M, 2022) 

As such, the French authorities initiated operations to repatriate female jihadists and their children 

following its condemnation by the UN Committee on the Rights of the Child and the European Court of 

Human Rights, on 20 October, 2022, 15 women and 40 children were repatriated. But, of the repatriated 

adults, thirteen were imprisoned with at least 210 people, including 150 children who were left in Syrian 

camps (Ayad, 2022). For instance, there are some 12,000 jihadists of more than 50 nationalities, mostly 

European, held in camps and prisons, including 850 children held in Ghwayran in the northern and north-

eastern regions of Syria (AFP, 2022).          
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Foreign Terrorist Fighters FTFs and their families repatriated from the Middle Eastern camps since 

January 2019 (Tanya Mehra LL.M, The European Court of Human Rights Sitting on the Fence?: Its Ruling 

and Impact on the Repatriation of European Children from North-East Syria, 2022) 
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 2.3 Returning foreign fighters: a multifaceted security challenges: 

The issue of the return of foreign terrorist fighters represents a serious political challenge for the 

international community, particularly in terms of insecurity at the national, regional and transnational 

levels. Particularly in Europe, the active role of hundreds or thousands of citizens in jihadist militancy in 

Syria and Iraq is likely to pose a "major security threat," including  FTF's non-linear threats where the 

adversary is a non-standard, complex and fluid with often a combination of homegrown and transnational 

terrorism   that challenge countries with a characteristic of extreme flexibility and rapid adaptation, where 

the potential threat appears to be greater in EU than in the United States, Canada and Australia (Lister, 

August 2015 ). Thus, even if foreign fighters do not directly engage in the planning or execution of domestic 

terrorist attacks after their return, they may inspire others to engage in terrorist activities and radicalize 

vulnerable members of their communities. That’s why the former French Prime Minister Manuel Valls 

described the return of foreign fighters to their home countries as "a ticking time bomb” (Furlan, MARCH 

2020 ). From this perspective, the dangerousness of returning foreign fighters radicalize others, plan attacks, 

join established violent extremist networks or create new ones or Trans-nationalize across national 

boundaries into regional and global terrorist activities (Daveed Gartenstein-Ross, 2020).   

The dangerousness of the threat of foreign jihadist fighters lies mainly in its foundation which revolves 

around the ideology of conviction, which leads to a process of infinite security challenges endowed with a 

spiral of radicalization especially when it returns from Syria or Iraq especially for European countries. 

Indeed, foreign jihadist fighters turn into “internal fighters” and carry out terrorist attacks on European soil, 

or designing content or propaganda messages through social networks with a major impact that transcend 

borders. In addition, foreign terrorist fighters especially European integrate the chain of command of jihadist 

terrorist organizations, in which Western citizens have great strategic and logistical value, ready to threaten 

Western interests. This is the case of many veterans of the war in Afghanistan against the Soviet invasion, 

whose recruitment activities have had a major impact in Algeria, Egypt, Chechnya, the Philippines, Somalia 

and Bosnia-Herzegovina (MARRERO ROCHA, 2015).                                                         

   Indeed, as was the case previously with Afghanistan, personal networks of interconnections are once again 

being established. Thanks to the opportunity offered by a real training ground in Syria and Iraq, experiences 

and techniques can now be transferred to a new generation of terrorists and then the conduct of terrorist 

attacks. The threat posed by returnees ranges from post-traumatic stress symptoms to actual ambitions to 

attack their home country. “Frustrated fighters” who are Western recruits to the Islamic State and are 
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primarily thugs, involved in gangs, petty crime and other unglamorous forms of violence before they join 

the jihad. In addition to engaging in crime, frustrated jihadists will likely attack at home if they cannot go 

abroad to fight. According to START data in the U.S., 28% of returning foreign fighters participated in a plot, 

but a staggering 60% of frustrated foreign fighters became involved in a terrorist plot (Byman, 2017) .  Also 

foreign terrorist fighters who are prevented from reaching Syria are also considered a potential risk. In 

addition, the Islamic State has espoused attacks abroad whenever the opportunity arises, as was the case 

with Mehdi Nemmouche. In Syria, he linked up with other Belgian-French foreign fighters to plan his 

shooting at the Jewish Museum (Coolsaet, FACING THE FOURTH FOREIGN FIGHTERS WAVE What Drives 

Europeans to Syria, and to Islamic State? Insights from the Belgian Case , March 2016 )  

Moreover, the return of foreign terrorists significantly increases ISIS-inspired "homegrown or local 

terrorism" by establishing local recruitment networks or acting as local fundraisers. For example, the March 

22, 2016, Brussels airport and metro attacks were carried out by a cell comprised of foreign terrorists 

returning from Syria, as well as two Belgian citizens. At the same time, the repatriation of women and 

children, as well as to foreign terrorist families poses a potential threat in the future. Given the religious 

education ISIS gives to children, who will then serve as spies, preachers, recruiters, soldiers, executioners or 

suicide bombers, they could take part in any terrorist attack planned or carried out by any ISIS returnee 

(Ragab, 2018 ).                                                                                                                                                             

Henceforth, in the EU, the main perpetrators of terrorist attacks in 2021 were interconnected to external 

jihadism; of 388 suspects arrested for terrorism-related offences, two-thirds were linked to repatriated 

fighters either directly or indirectly, and jihadist terrorist attacks and arrests in France, Spain and Germany 

were carried out by individuals acting alone but with links to based groups, including ISIS (Europol, 2022). 

This is mainly due to the strategy developed by ISIS, which includes the integration of foreign terrorists 

returning to Western countries, involving the mass mobilization of "soldiers of the caliphate" and the 

franchise of "lone actors" under the supervision of the "Islamic State Soldiers Security Detachment" (Europol 

A. s.-T., 2019).       
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3. Returning FTFs and their families between International Humanitarian Law and counter-

terrorism measures: the difficult balance: 

Managing the return of foreign fighters and their families is a multidimensional security dilemma with the 

difficulty of balancing international humanitarian law, so counter-terrorism cooperation efforts are geared 

towards both hard and soft approaches with enhanced coordination at the regional and international levels. 

3.1 Managing foreign fighter’s returnees:  between International humanitarian law and human 

right perspectives 

Despite UN calls for nations to immediately repatriate their nationals from camps in Syria, there remains 

considerable uncertainty about the conflicting nature of counterterrorism measures and the humanitarian 

aspects of the complex issue of returning foreign terrorist fighters and their families, including women and 

children. In this regard, the fight against terrorism must incorporate gender “women” and age “children” 

specific measures, as part of an internationally established temporary protection regime monitored by an 

international peacekeeping mechanism (Sütalan, GENDER SPECIFIC COUNTERTERRORISM POLICIES: 

DEVELOPING GOOD PRACTICES IN RESPONSE TO THE FOREIGN TERRORIST FIGHTERS , May 2022 ). 

However, Western European governments have so far been extremely reluctant to repatriate their foreign 

fighters, namely Denmark, Britain and Switzerland, and have taken steps to withdraw their citizenship. In 

contrast, Italy, Luxembourg and Sweden allow the return of their foreign fighters (Furlan, Challenges posed 

by returning foreign fighters , MARCH 2020 ). This is why the European Commissioner for Human Rights 

and the Special Rapporteurs all note that France has an obligation to repatriate its nationals, which is 

essential to prevent trafficking, including of children (LL.M, 

2019).                                                                                                                                                                                           

Therefore, international humanitarian law (IHL) broadly recognizes the obligation of states to repatriate 

persons detained during armed conflicts by releasing and repatriating POWs without delay after the 

cessation of active hostilities, but the current international legal framework has not provided a strict direct 

answer on the existence of the obligation to repatriate FTFs. Indeed, based on state practice in the area of 

IHL, states are obliged to investigate and prosecute war crimes committed by their nationals with the 

responsibility to investigate and prosecute such crimes. Thus, UN Security Council Resolution 

S/RES/1373(2001) emphasizes the legal obligation of States to prosecute their nationals for war crimes and 

terrorist acts. Moreover, the obligation to repatriate is also reiterated in a more specific context of the FTFs 
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in UNSCR 2178 (2014) (Setyo Widagdo, 2021 ). This was also confirmed in UN Security Council Resolutions 

2368 and 2396 (2017) regarding FTFs who leave areas of armed conflict, return to their country of origin 

(Castelos, Foreign Terrorist Fighters and the UN Investigative Team to Support Domestic Efforts to Hold ISIS 

Accountable for War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide Committed in Iraq: Building a Bridge 

that Should Be Used, 2021 ).                                                                                                                

Simultaneously, within the international human rights framework, two categories of rights are distiguished; 

the right to a fair trial, as a result citizens who joined ISIS as FTF foreign terrorist fighters must be prosecuted 

by the national courts of the countries where they committed their crimes in fair trials. However, 

international human rights law provides many grounds for the right to consular assistance under UN 

Council Directive 2015/637. This right is reinforced by the right to return to one's own country under Article 

12(4) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Thus, foreign combatants, 

regardless of the crimes they have committed, have the right to enter their own country.  In addition, UNSCR 

2427 (2018) also encourages states to facilitate the return of children, which is closely related to the 

principle of non-discrimination under Article 2(2) of the Convention on the Rights of the Child (CRC). 

Although Article 9 of the CRC refers to the principle of family unity, it is not an absolute right and allows 

children to be separated from their parents when such separation is necessary in the best interests of the 

child (LL.M, European countries are being challenged in court to repatriate their foreign fighters and families 

, 2019) . Indeed, international human rights law provides many grounds to challenge European countries in 

court to repatriate their foreign fighters. For example, grandparents brought a case before the European 

Court of Human Rights (ECHR) against France for refusing to repatriate their daughter and two 

grandchildren Indeed, international (Chrisafis, 2022).                                                                      

  3.2 Soft approaches to returning FTFs and their families: deradicalization and preventing violent 

extremism : 

  With regard to soft measures in the fight against terrorism and violent extremism, there are in this sense 

the efforts of disengagement and reintegration, foreign terrorist fighters back home (FTF) especially, their 

families, serve to provide guidance for the development of community solutions to the phenomenon of 

radicalization. Indeed, this has been supported by the establishment of a "whole society approach"; it is 

primarily inclusive with the role of multiple sectors and civil society actors in prevention, intervention, and 

disengagement and rehabilitation program in complementarity with the "whole of government approach" 



 إلارهاب في القانون الدولي إلانساني: تحديات ورهانات الدولي:املؤتمر 

 

 656 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

(Aleksandar Vanchoski, June 2020). Meanwhile, the education sector is also at the forefront of preventing 

and countering violent extremism (PCVE) among youth, given its strategic advantages in terms of reaching 

minors, contacting and accessing the cognitive and emotional makeup of youth with a "whole of education" 

approach to initiate discussions, and building trust and credibility in order to maximize their ability to 

counter radicalization . In addition, it was enhanced by drawing on the skills, experience, appeal, and 

support of "targeted" individuals, such as rehabilitated terrorists, former victims of terrorism, social media 

influencers, and role models (Samuel, 2020 ).                                                                                                              

In this context, EU states, when addressing the problems and challenges posed by FTFs, are committed to 

implementing RRR programs in the process of adopting a holistic mechanism of preemption, prevention 

and protection, in order to rebalance between law enforcement and preventive policies.As such, RRR is a 

comprehensive soft de-radicalization approach to prevent and counter violent extremism through the 

rehabilitation, resocialization, and reintegration (of individuals associated with terrorism, including foreign 

terrorist fighters and their families. (Aleksandar Vanchoski, Enhancing the Understanding of Foreign 

Terrorist Fighters (FTF): Challenges for Rehabilitation, Resocialization and Reintegration of Returnees in the 

Republic of North Macedonia , June 2020).                                                            

Indeed, EU approaches have generally built on existing programs and structures for domestically radicalized 

individuals or minors in need of protection, and adapted them to meet the specific challenges posed by 

returnees. Thus, countries such as Denmark, Belgium, Western Balkans especially Bosnia and Herzegovina 

Republic of Albania have elaborated three main phases can be distinguished for adult returnees: risk 

assessment by the intelligence services or an investigating judge, with the support of the police and 

intelligence services; this also includes an enhanced process based on; prosecution, incarceration and 

rehabilitation and then reintegration into society. At the same time, institutional measures regarding 

terrorist returnees and their families are oriented towards de-radicalization and designed for the specific 

purpose of dealing with returnees that involves multiple agencies and the participation of all public 

institutions. As in the case of Germany, where the Conference of Ministers of the Interior decided that in 

addition to criminal prosecution measures, deradicalization and reintegration measures are also essential 

for returnees. In addition, there was the establishment of bodies for the specific coordination of activities 

related to returnees, such as the Coordination Center for Countering Violent Extremism (CVE Center) in 

Albania (Pisoiu, 2021).                                                                                                  
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Foreign Terrorist Fighters "FTF's "Reurnees: What approaches? (Marije Meines, RAN Manual 

Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families , 2017 ) 

 

 

 Anti- terrorism cooperation repatriated foreign fighters: regional and international policies:3 3.  

The UN has developed a common policies anti-terrorism cooperation at regional and international levels, 

namely by the United Nations Security Council in accordance with the standards and norms of International 

Humanitarian Law. In this sense, international and regional organizations are investing in peacebuilding in 

conflict-torn societies through disarmament, demobilization and reintegration (DDR) programs and 

reinforced by counter-terrorism and preventing violent extremism (PVE) programs (Hayes, 27 Jul2018).  

This includes a set of rules to increase UN assistance in repatriating foreign terrorist fighters and their 

families. A key principle is the primary responsibility of member states for their respective nationals. 

Specifically, member states must ensure that their nationals suspected of committing crimes on the territory 
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of other member states are treated in accordance with international human rights law. The principle also 

emphasizes that states must work with humanitarian partners for effective advocacy and engagement on 

repatriation and that the principles of humanity, neutrality, independence and impartiality must not be 

compromised (Setyo Widagdo, Repatriation as a Human Rights Approach to State Options in Dealing with 

Returning ISIS Foreign Terrorist Fighters , 2021 ). Accordingly, this was reinforced by a comprehensive and 

multidimensional approach that emphasizes the need for integrated cooperation through the exchange of 

information between states and relevant organizations such as INTERPOL, as well as the development and 

implementation of a comprehensive risk assessment of the return and displacement of FTFs and their family 

members and the establishment of appropriate criminal justice (Aleksandar Vanchoski, Enhancing the 

Understanding of Foreign Terrorist Fighters (FTF): Challenges for Rehabilitation, Resocialization and 

Reintegration of Returnees in the Republic of North Macedonia , June 

2020).                                                                                                                                                                                                         

Given the limitations of the security and military approach to foreign terrorist fighters and their family 

members, the international community under the supervision of the United Nations including the Security 

Council and the General Assembly has become the main provider of technical assistance in the 

development and implementation of strategies for the prosecution, rehabilitation and reintegration, with 

expertise in terrorism prevention and in the areas of prison reform and the management of violent extremist 

detainees, justice for children, and the prevention of violence against children. Also, this includes 

partnerships with other UN entities, such as the Counter-Terrorism Bureau, the Counter-Terrorism 

Committee Executive Directorate, UNDP, and the International Organization for Migration, as well as 

regional organizations, especially the European Union (Crime, 2022).                                                                            

In doing so, the “Global Coalition to defeat Daesh” was founded, initially composed of 81 countries and led 

by the United States, also known as “Operation Inherent Resolve”, committed to tackling ISIS global 

ambitions on all fronts with enhanced security coordination to prevent the flow of foreign terrorist fighters, 

drying up their sources of funding and counter jihadist propaganda (Tricia Bacon, 2022). However, 

Coalition efforts are primarily directed at prevention, stabilization, counterterrorism financing, counter-

narrative, and the prosecution, rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters. In addition, it 

focused on finding long-term sustainable solutions for Daesh/ISIS fighters and their family members in 
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northeastern Syria, including appropriate legal procedures to hold those guilty of crimes accountable in 

accordance with UN resolutions (State, 2022 ).                                                                                          

Conclusions :    

Finally, the analysis in favor of this study continued with an examination of the dilemma of repatriated 

foreign terrorist fighters and their families under international humanitarian law, as well as counter-

terrorism responses as a globalized asymmetric threat manifested by the spread of security concerns at 

national and regional levels. On the one hand, the contextual knowledge that accompanied and deepened 

the analysis provided the elements necessary for an interactive understanding of the international 

humanitarian law and terrorism, namely the principal of protecting people in armed conflict, this includes 

also the prohibition of acts of terrorism, as well as the application of humanitarian standards to terrorist 

organizations as non-state armed groups in a context of the spread of transnational actors and entities with 

the phenomenon of foreign terrorist fighters (FTFs), this was particularly at the top of international 

community agenda since the  “Global War" on Terror (GWOT), which has deeply impacted human rights 

and IHL. On the other hand, the establishment of the "global caliphate" has been a major turning point in 

the spread of a new dilemma for repatriated foreign terrorist fighters and their families, with a domino effect 

on the emergence of a multi-dimensional security threat, particularly in terms of the national, regional and 

transnational levels. Thus, foreign fighters returning from conflict zones, particularly in Iraq and Syria, are 

establishing transnational networks, radicalizing others, planning attacks, and fueling violent extremism, 

including terrorist activities and lone-wolf attacks.                                                                 

 Certainly, there is a conflicting nature and contending conceptions e of counterterrorism measures and the 

humanitarian law especially under the complex issue of returning foreign terrorist fighters and their 

families, including women and children. At the same time, under the international human rights framework, 

citizens who have joined ISIS as foreign fighters, regardless of the crimes they have committed, have the 

right to enter their own country must be in accordance with humanitarian and human rights law as well as 

the resolutions of the UN General Assembly and Security Council, in addition to the rights to consular 

assistance, and the principle of non-discrimination. Indeed, managing foreign fighter’s returnees is mainly 

based on an integrative policies and enhanced International humanitarian law and human right 

perspectives. This also includes implementation of strategies for the prosecution, rehabilitation and 

reintegration, with soft approaches to returning FTFs and their families and deradicalization mechanisms. 
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However, this is complented by increased cooperation policies at regional and international levels, away 

from the puzzele of militarization and securitization.                                        
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