اجلرمية اإلرهاتية تني القانون
الدويل اجلنائي
والقانون اجلنائي الدويل
م .حيدر عثد الرزاق محيد
جامعة دياىل
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املقدمـــــة
شهدت اجملتمعات البشرية قدديان كحديثان شىت صنوؼ اجلرائم راح ضػيتتها ادلييػ

عػػا العرػػور قب ػ أف توصػػت ت ػػر اجلػػرائم كربػػدق أوػػران قاةوةتػػة نياعمػػة ادل ػ كل عنهػػا
كلع أبرز ما ظهر من صور فظتعة ما يُسي باجلرائم اإلرهابتة.
فرضتة الدراسة-:

كمن الثابت أف القاةوف الداخ ي حياسب ع ى اجلرائم الداخ ة ب مواونته كع ػى إق ػتم

الدكلة ادلعنتة متخذان دلبػدأ إق ػتم القػواة كشخرػتة القػاةوف –أصػين كاسػتثنا ن -معتػاران لػه.

غري أف الت اؤؿ الذم يثار هنا عن عتفتة انياسبة اجلنائتة عند كجوق العنرر األجنيب فتهػا
سػػوا أعػػاف ورفػان ي اجلرديػػة أك عػػاف زل هػػا أك عػػاف ال ػػبب ادلنشػ لػػهعن فلػين عػػن لػػر
عتػػت يتعام ػ اجملتمػػيل الػػدك مػػيل هػػذ اجلرديػػةع كه ػ يظ ػ صػػامتان إزا إراقػػة الػػدما ال ػ
أصػػبيت أرػػارانع ععػػوت عػػن كصػػفها الت مػػات كة،قػػت أػػا األل ػػن كإ أم فػػرع مػػن

فػػركع القػػاةوف ادلخت فػػة قػػد أسػػندت إلتػػه هػػذ ادلهم ػة ل قػػاةوف الػػدك اجلنػػائي أـ ل قػػاةوف

اجلنائي الدك عن.
إشتالتة الدراسة-:
إف إشتالتة البيث تتمث ي معاجلة موضػوع أاػار اجملتمعػات كالػرأم العػاـ العػادلي عمػا
أصػػبم مشػػت ة تواجػػه األبريػػا جػػرا هػػذ اجلرديػػة كذلػػذا عػػاف ا بػػد مػػن البيػػث كاإلحاوػػة
دبفهومه.

أمهتة الدراسة-:
سبث هذ الدراسػة احػد اجلهػوق الع متػة إللقػا اللػو ع ػى مػا ربقػ مػن جهػوق ي هػذا
اجملاؿ كعرض صبتيل الرؤل ع ى الرعتد الووين كاإلق تمي كالدك

فلي عن لر فإف

التأعتد ع ى اجلردية اإلرهابتػة ستشػعيل صبتػيل الػدكؿ كادلعنتػ ع ػى ازبػا تػدابري فعالػة مػن
شأرا احلػد مػن هػذ اجلرديػة عورػا ا تعػنؼ باجلن ػتة أك اذلويػة إ أف العامػ األساسػي ذلػا
هػػو اليايػػة اإلجرامتػػة كال ػ تتمث ػ ي إحػػداث الفػػوع كالرهبػػة ي ةفػػوس اعػػا حشػػد مػػن
البشر بررؼ النظر عن اةتمائهم.
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أهداؼ الدراسة-:
الوقػوؼ ع ػػى وبتعػػة اجلرديػػة اإلرهابتػػة خاصػةن إ ا مػػا أخػػذ بااعتبػػار أرػػا تشػػت ديػػدان
مباشران حلقوؽ كحريات اإلة اف من خػيؿ بػث الرعػب كالفػوع بػ أفػراق اجملتمػيل فلػين
عن األضرار ااجتماعتة كااقتراقية.

إيلاح أهم ادليب ات ال من ادلمتن الوقوع فتها ل تمتتو بػ القػاةوف الػدك اجلنػائي
كالقاةوف اجلنائي الدك

منهعتة الدراسة-:

كه تقيل هذ اجلردية ضمن أوار القاةوف األكؿ أـ الثاينع.

تعػػد هػػذ الدراسػػة مػػن الدراسػػات القاةوةتػػة التي ت تػػة ادلقارةػػة ل ااعتمػػاق فتهػػا ع ػػى
منهعػ أساسػػت مهػػا :ادلػػنهل التي ت ػػي كادلػػنهل ادلقػػارف باعتبارمهػػا مػػن ادلنػػاهل البيثتػػة
ادلعدة استتعاب اجلواةب ادلخت فة دلوضوع الدراسة.
هتت تة الدراسة-:
عػػي ة ػػت،تيل أف ضلق ػ أقرػػى قرجػػة مػػن ااسػػتفاقة مػػن هػػذا البيػػث فقػػد ارتأيػػت أف
أتناكله من خيؿ مبيثػ عػاف األكؿ منهػا ي تعريػت اجلرديػة اإلرهابتػة؛ ك لػر مػن خػيؿ
م،الػػب اػػيث األكؿ حػػوؿ التعريػػت ال يػػوم ذلػػا كالثػػاين عػػاف لتعريػػت هػػذ اجلرديػػة مػػن
خيؿ تناكذلا من قب التشريعات الوونتة كالثالث عاف ل معاؿ الدك ي تناكذلا.
كبالنظر ألمهتة التمتتو ب القػاةوف الػدك اجلنػائي كالقػاةوف اجلنػائي الػدك فقػد
خررػػت ادلبيػػث الثػػاين إلجيػػاق أبػػرز النقػػاط اخليفتػػة ب ػ القػػاةوة عػػي ة ػػت،تيل كضػػيل

اجلردية اإلرهابتة ي متارا الريتم.

كأخػ ػريان كل ػػتً خ ػػران :ل ػػتً بوس ػػعي أف أزي ػػد ع ػػن ل ػػر كأق ػػوؿ م ػػا قال ػػه القاض ػػي
الفرة ػػي جواةػػو  : )Juanueayا ش ػي أعثػػر اسػػتيالة مػػن عتػػاب عام ػ  ...كا
ديتػػن لسة ػػاف أف يتػػوف عػامين فبعػػد أف يتػػوف قػػد قتػ عػ شػي يبقػػى هنػػاؾ أيلػان مػػا
يقاؿ كعتػا هػذا عػأعثر التتػب م ػ بػالنواق ادلتوسػن منهػا كالػرقم أعثػر مػن اجلتػد
كأعرضه ع تر صديقي القارئ عما هو فإف استفدت منه اعتا لر من احل نات).
الثاحث
مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

456

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

املثحث األول

تعريف جرمية اإلرهاب
ظ ػ تعريػػت اإلرهػػاب الشػػي الشػػاغ لتثػػري مػػن البػػاحث كادلتخرر ػ ي رلػػاؿ
القاةوف دلا تشت ه هػذ اجلرديػة مػن أبعػاق قاةوةتػة كستاسػتة كاجتماعتػة متداخ ػة فلػين عػن

اإلشتالتات ادلتع قػة بت،ػور ظػاهرة اإلرهػاب ا ػا كتعقػد أشػتاذلا كتعػدق أسػالتب ارتتاأػا
كتداخ ها ميل غريها من الظػواهر األخػرل

ُ)

كلتيديػد كإع،ػا مػدلوؿ شػام ذلػذ اجلرديػة

فقد ارتأينا أف ةتناكؿ هذا ادلبيث من م،الب ايث.
ادل ،ب األكؿ /التعريت ال يوم لسرهاب.
ادل ،ب الثاين /تعريت اإلرهاب ي التشريعات الوونتة.
ادل ،ب الثالث /تعريت اإلرهاب ي القاةوف الدك .
املطلة األول :التعريف اللغوي لإلرهاب.
إف مفهػػوـ اإلرهػػاب ليويػان يتػػاق يتػػوف منعػػدمان ي ادلعػػاجم ال يويػػة القدديػػة؛ كلػػذلر
حلدااة استخدامه .غري أف ع مة إرهاب ي ال ية العربتة هي مردر الفع

أرهب دبعػ::

كرهبػ ػ ػ ػان كرهبػ ػ ػ ػة خافػ ػ ػ ػه كالرهبػ ػ ػ ػة تعػػين :اخل ػػوؼ
رهبػ ػ ػ ػان ٍ
أخػػاؼ كأفػػوع كرهػػب الشػػي ى

كالفوع) ِ).

فتما عرؼ ادلععػم الوسػتن اإلرهػابت بػأرم :كصػت ي ،ػ ع ػى مػن ي ػ توف

وري العنت لتيقت أغراض ستاستة) كيعرؼ ادلنعد اإلرها بأةه :مػن ي عػأ لسرهػاب
إلقامة س ،ة) أما ادلععم الرائػد فتعػرؼ اإلرهػاب بأةػه :رعػب ربداػه أفعػاؿ العنػت مثػ
القتػ ػ أك إلقػػا ادلتفع ػػرات أك التخريػػب؛ ك ل ػػر بيػػرض إقامػػة سػ ػ ،ة أك تقػػويل سػ ػ ،ة

(ٌ )1نظر :د .علً صادق أبو الهٌف ،القانون الدولً العام ،ص.76
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ص.11
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أخػػرل)) ّ) كي القػػر ف التػػرد مرػػدر البيغػػة كينبػػوع البتػػاف سػػنيح أف لف ػ إرهػػاب
مردر أرهب كرقت مشتقا ا بعدة معػاف ْ) منهػا اخلشػتة قػاؿ تعػا  :يػا ب ًػين إً ٍسػرائً
ت
ى ى
ى ى
ػت ىع ىػ ػػت يتم كأىكفيػ ػػوا بًع ٍهػ ػ ًػدم أ ً
يكؼ بًع ٍهػ ػ ًػد يعم كإًيْػ ػػام فىػ ػػارىهب ً
ً
وف)
ى
ى
ٍى ى ٍي
ا ٍ يعػ ػ يػركا ة ٍع ىم ػ ػ ً ى الْػ ػ ً أىةٍػ ىع ٍمػ ػ ي ٍ ٍ ى ٍ
ػختً ىها
اح ىكًي ةي ٍ ػ ى
ػب أ ى
وسػػى الٍيى ى
البقػػرة )َْ:كقولػػه تعػػا  :ىكلى ْمػػا ىسػ ىت ى
ت ىعػ ٍػن يم ى
ىخػ ىذ ٍاألىلٍػ ىػو ى
لػ ي
ًً
ين يه ٍم لً ىػرٌأًً ٍم يىػ ٍرىهبيػو ىف) األعػراؼ )ُْٓ:كقولػه تعػا  :ىألىةٍػػتي ٍم أى ىشػ رد ىرٍهبىػةن
يه ندل ىكىر ٍضبىةه ل ْذ ى
ًي ص يدكًرًهم ًمن ًْ
اسػتى ىع ٍبػنىا
اّلل ىلً ى
ر بًأىةْػ يه ٍم قىػ ٍوهـ ىا يىػ ٍف ىق يهػو ىف) احلشػر )ُّ:كقولػه تعػا  :فى ٍ
ي
ٍ ى
اخلىٍتػر ً
ً
ات ىكيى ٍدعيوةىػنىا ىرغىبنػا ىكىرىهبنػا
لىهي ىكىك ىه ٍبػنىا لىهي ىٍحي ىَي ىكأ ٍ
ىص ى ٍينىا لىهي ىزٍك ىجهي إةْػ يه ٍم ىعاةيوا يي ى ا ًرعيو ىف ًي ٍ ى
كىعػػاةيوا لىنىػػا ىخ ً
اشػ ًػع ى ) األةبتػػا  )َٗ:عم ػػا كرقت دبعػػ :اخلػػوؼ كالرعػػب ي قولػػه تع ػػا :
ى
ػر ًمػ ىػن ال ْرٍهػ ً
لػػا ى ًمػ ٍػن غىػ ًٍ
ػب
ػري يسػػوو ىكا ٍ
اس ػ ي ٍ
احػ ى
ضػ يػم ٍم إًلىٍتػ ى
ػر ىزبٍػ يػر ٍج بىػ ٍت ى
ر يىػ ىد ىؾ ًي ىج ٍتبًػ ى
ٍ
ػر ىجنى ى
ػر إً ى فًر ىعػػو ىف كم ىهًػ ًػه إًةْػهػػم ىعػػاةيوا قىػوم ػا فى ً
ر بػرىهاةىػ ً
ً
اسػ ًػق ى ) القر ػ )ِّ:
ػاف ًمػ ٍػن ىربًٌػ ى
ٍن
ٍ ٍ ىى
يٍ
فىػ ىذاة ى ي ٍ
وه ٍم ىك ىجا يكا بً ً ٍي ور ىع ًظ و
اؿ أىلٍ يقوا فىػ ى ْما أىلٍ ىق ٍوا ىس ىي يركا أى ٍع يى الن ً
ػتم)
كقوله تعا  :قى ى
استىػ ٍرىهبي ي
ْاس ىك ٍ
األعراؼ )ُُٔ:عما كرقت دبع :الرقع ادلتعارؼ ع ته ي موازين القػول الع ػترية عمػا
و ً
ً
ً
اخلىتػ ً تيػرًهبػػو ىف بًػ ًػه ىع ػ يد ْك ًْ
ً
اّلل
ي قولػػه تعػػا  :ىكأىع ػ ردكا ىذلػي ٍػم ىمػػا ٍ
اسػػتى،ى ٍعتي ٍم مػ ٍػن قيػ ْػوة ىكمػ ٍػن ًربىػػاط ٍ ٍ ٍ ي
اّلل يػع ىمهػم كمػا تيػ ٍن ًف يقػوا ًمػن ىشػي و ًي سػبًت ً ًْ
ىخػ ًرين ًمػن يقكرًً
اّلل
ْ
م
ه
ػ
ة
ػو
م
ع
ػ
ت
ا
ػم
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ي
ي
ٍ
ىك ىع يد ْكيع ٍم ىك ى ى ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ي
ي
ي
ٍ
ييػ ىو ْ
ؼ إًلىٍت يت ٍم ىكأىةٍػتي ٍم ىا تيظٍ ى يمو ىف) األةفاؿ.)َٔ:
كي كاقػػيل األمػػر يثػػري لف ػ

إرهػػاب) منػػذ الوه ػػة األك معػػاين اخلػػوؼ كالتخويػػت؛

فػػإ ا ةظرةػػا ي قػػوامتً ال يػػة العربتػػة سػػنعد أف القاسػػم ادلشػػنؾ فتمػػا بتنهػػا كفتمػػا يتع ػ

دبشتقات ع مة رهب) هو لر ادلع :اآلةت الذعر أم :ادلتع باخلوؼ كالتخويت)

ٓ)

كجػػدير بالػػذعر :أف اإلسػػيـ ا ديتػػن أف ت ر ػ بػػه مػػة تأيتػػد اإلرهػػاب ح ػػب مفهومػػه
احلديث ادلرفوض عقين كشرعان؛ ك لر ب بب فهم خاو ل فظػة كرقت ي القػر ف التػرد

( )3معجم الرائد ،جبران مسعود ،دار العلم للمالٌٌن ،نقالً عن  :د .منتصر سعٌد حمودة ،اإلرهاب الدولً جوانبه القانونٌة وسائل مكافحته فيً القيانون
الدولً العام والفقه اإلسالمً ،ص.15
( )4دمحم فؤاد عبد الباقً ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم ،نقالً عن :د .رفعت رشوان ،اإلرهاب البٌئً فً قانون العقوبات دراسة تحلٌلٌية نقدٌية،
ص.22
( )5د .رفعت رشوان ،مصدر سابق ،ص.31
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ب ػػبب مع،تػػات تأرخيتػػة احقػػة ع ػػى ت ػػر ال فظػػة أقت إ تيػػري معناهػػا ككضػػعان ل نقػػاط
ع ى احلركؼ ةرعو ع ى ةق،ت مها-:

ُ -إف لفظػػة يرهبػػوف) الػػوارقة ي اآليػػة معناهػػا :زبتفػػوف ...في ػػب فاإلرهػػاب ي معنػػا
العر القدد الذم جا به القر ف الترد ا يتعدل معػ :اإلخافػة عػن وريػ إعػداق القػوة
التافتة ال ديتنها أف سبنيل احلرب عندما يرهبوف اآلخرين ب بب كجوق القوة لدينا ا أف
تشع ها.

ِ -إف إعػػداق القػػوة لػػتً مػػن عمػ األفػػراق؛ بػ الواجػػب ع ػػى أكلتػػا األمػػر أك بػػاألقؽ
كاجػػب ع ػػى الدكلػػة كلػػتً الفػػرق .كمػػن ط فػػالفهم اخلػػاو لىيػػات كاألحاقيػػث أقل إ

تفاقم ادلشت ة ٔ).

املطلة الثاني :تعريف اإلرهاب يف التشريعات الوطنية
تعتا اجلردية ظاهرة إة اةتة أص تة كجدت بوجوق اإلة اف ااجتماعي ب،بعه
كادلتفرق بنوازع اخلري كالشر ي اته العمتقة هذ النوازع تتشت عنها س وعتات خارجتة
يعا أا اإلة اف عن بواون ةف ه كرغباته خريان خب وري أك شران دبث ه ) ٕ).

كع ى الرغم من هذا العم التأرخيي ذلذ الظاهرة فإف غالبتة التشريعات اجلنائتة مل تيعن
بإيراق تعريت اجلردية برفة عامة كاجلردية اإلرهابتة برفة خاصة تارعة بذلر هذ ادلهمة
ل فقه ٖ) .كيرجيل لر ي ةظر البعل إ أف هذا التعريت لن يتوف له فائدة من الناحتة
القاةوةتة بعد أف حدق ادلشرع اجلرائم عافة كب أرعارا كقدر عقوبتها إا اةه ييح أف
هناؾ بعل التشريعات ال تلمنت هذا التعريت كحاكلت من خيؿ لر ربديد اجلرائم
اإلرهابتة ادلخت فة

ٗ)

كي لر حقتقة فائدة ةابعة من سبتتو اجلردية اإلرهابتة عن الرور

(ٌ )6نظر :د .مصطفى دمحم موسى ،اإلرهاب اإللكترونً دراسة قانونٌة-أمنٌة-نفسٌة-اجتماعٌة ،ص.12
( )7أسامة أحمد المناعسة ،و جالل دمحم الزعبً ،وصاٌل فاضل الهواوشة ،جرائم الحاسب األلً واألنترنت -دراسة تحلٌلٌة مقارنة ،ص.31
( )1ومن ذلك ما موجود فً العراق حٌث جاءت خطة المشرع العراقً فً قانون العقوبات رقم ( )111لسنة (1262م) المعدل خالٌة من تعرف
صرٌح للجرٌمة ،بٌد أن هذا التعرٌف قد تم استخالصه من تعرٌف الفعل بمقتضى الفقرة ( )4من المادة ( )12إذ ورد فٌها الفعل ( :كل تصرف جرمه
القانون سواء كان إٌجابٌا ً أم سلبٌا ً كالترك واالمتناع ما لم ٌرد نص على خالف ذلك ) ٌراجع :د .فخري عبدالرزاق صلٌبً الحدٌثً ،شرح قانون
العقوبات -القسم العام ،الناشر العاتك بالقاهرة ،توزٌع المكتبة القانونٌة ببغداد (ط2007 -2م) ،ص.17
(ٌ )2نظر :د .عصام عبد الفتاح عبد السمٌع مطر ،الجرٌمة االرهابٌة ،ص.71
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اإلجرامتة األخرل ال قد زبت ن أا سوا ازبذت هذ الرور شت اجلرائم ال تاستة أك
اجلرائم ادلنظمة أك الثورة َُ) .هذا من جاةب كمن جاةب خر ةرل أف هذ التشريعات
مل تتن ذلا ةظرة موحدة ل عردية اإلرهابتة فلي عن التداخ التبري ب إع،ا مدلوؿ
كتعريت كاضم كشام كحدق ل عردية كاألعماؿ ال تعد من قبت األعماؿ اإلرهابتة كب
تشتت اجلماعات اإلرهابتة

ُُ)

فهذا قاةوف متافية اإلرهاب العراقي رقم ُّ) ل نة

ََِٓ ُِ) فقد عرؼ اجلردية اإلرهابتة ي ادلاقة األك منه بأرا :ع فع إجرامي يقوـ

به فرق أك صباعة منظمة استهدؼ فرقان أك رلموعة أفراق أك صباعات أك م س ات رُستة
أك غري رُستة أكقيل اإلضرار بادلمت تات العامة أك اخلاصة بيتة اإلخيؿ بالوضيل األمين أك

ااستقرار كالوحدة الوونتة أك إقخاؿ الرعب كاخلوؼ كالفوع ب الناس أك إاارة الفوضى
ربقتقان ليايات إرهابتة ي ح أفرقت ادلاقة الثاةتة من ات القاةوف ادلذعور شباةتة أفعاؿ
تعد من األفعاؿ أك األعماؿ اإلرهابتة أما ادلاقة ٖٔ) من قاةوف رقم ٕٗ) ل نة

ُِٗٗ ادلعدؿ لقاةوف العقوبات ادلررم رقم ٖٓ) ل نة ُّٕٗ اجلردية اإلرهابتة بأرا:
ع استخداـ ل قوة أك العنت أك التهديد أك النكييل ي عأ إلته اجلاين تنفتذان دلشركع
إجرامي فرقم أك صباعي يهدؼ اإلخيؿ بالنظاـ العاـ أك تعريل سيمة اجملتميل ك منه
ل خ،ر إ ا عاف من شأف لر إيذا األشخاص أك إلقا الرعب بتنهم أك تعريل حتا م
أك حريا م أك أمنهم ل خ،ر أك إحلاؽ اللرر بالبتهة أك بااتراات أك بادلواصيت أك
( )10وللمزٌد من التفاصٌل حول هذه الصور ٌراجع :د .عبد الوهاب حومد ،االجرام الدولً ،ص ،5اٌضا :المحامً عمر سعد الهوٌدي ،مكافحة
جرائم اإلرهاب فً التشرٌعات الجزائٌة  ،ص 32وما بعدها .اٌضا :الخلط بٌن اإلرهاب والكفاح المسلح ،الملف السٌاسً ،العدد  -306رسالة القاهرة
، 2002/5/11-2002/5/2

مقال

منشور

على

شبكة

المعلومات

الدولٌة

(االنترنت)،

على

الرابط:

 htt://search.4shared.com/postDownload/Pu-7vEwJ/_.htmاٌضا :اإلرهاب وعالقته بالمفاهٌم االخرى ،مقال منشور على شبكة
المعلومات الدولٌة (االنترنت) ،على الرابط htt://search.4shared.com/postDownload/Iq4WRX9u/_.html :اٌضا :د.كمال حماد،
اإلرهاب والمقاومة فً ضوء القانون الدولً العام ،ص61ومابعدها.اٌضا-Ben Saul,ATTEMPTS TO DEFINE ‘TERRORISM’ IN :
 ، INTERNATIONAL LAW,Netherlands International Law Review,Issue 01, Volume 52,2005على الرابط :
. http://journals.cambridge.org.tiger.sempertool.dk/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=301826
( )11المحامً عمر سعد الهوٌدي ،مصدر سبق ذكره ،ص ،20ومثال ذلك المادة ( )314من قانون العقوبات اللبنانً ،والمادة ( )304من قانون
العقوبات السوري المضافة بالقانون رقم ( )36فً  ،1271/3/26وقانون مكافحة اإلرهاب األلمانً الصادر فً  1216/2/12والتً كانت تجرم
تشكٌل الجماعات اإلرهابٌة داخل ألمانٌا فقط ،والمادة ( ) 421من قانون العقوبات الفرنسً ،أٌضا قانون مكافحة اإلرهاب الكندي المعروف باسم (قانون
جٌم –  ، ) 36وللمزٌد من التفاصٌل حول هذه القوانٌن ٌراجع :د .مصطفى دمحم موسى ،اإلرهاب االلكترونً ،مصدر سبق ذكره104(،وما بعدها)،
المحامً نزٌه نعٌم شالال ،اإلرهاب الدولً والعدالة – دراسة تحلٌلٌة قانونٌة معلوماتٌة مقارنة ،ص.17
( )12نشر هذا القانون بجرٌدة الوقائع العراقٌة ذات العدد ( )4002فً  2تشرٌن الثانً .2005
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باألمواؿ أك ادلباين أك باألميؾ العامة أك اخلاصة أك احتيذلا أك ااستتي ع تها أك منيل
أك عرق ة شلارسة ال ،ات العامة أك قكر العباقة أك معاهد الع م ألعماذلا أك تع،ت

ت،بت الدستور أك القواة أك ال وائم ُّ)) .كمن ادليح أف القاةوف ااسباين مل يعرؼ

هذ اجلردية إا أف انيتمة الدستورية عرفتها بأرا :استخداـ م،رق كمنظم ل عنت
العشوائي بوسائ األس ية النارية أك القناب أك ادلتفعرات أك مواق مشتع ة من منظمات

إجرامتة أدؼ أحداث حالة ووارئ أك ةشر الشعور بعدـ األمن ي اجملتميل ُْ)).

أما ي الوايات ادلتيدة األمريتتة فقد تعدقت تعريفات هذ اجلردية ُٓ) كعاايت:
 كزارة اخلارجتة األمريتتة :اإلرهاب هو :عنت متعمد كباعث ستاسي يرتتب ضدغري انيارب من قب رلموعات كونتة فرعتة أك عمي قكلة سري

كيقرد به –

عاقة – التأاري ع ى صبهور ما).
 كزارة الدفاع األمريتتة :اإلرهاب هو :استخداـ مقروق ل عنت أك التهديد بهليرس اخلوؼ يقرد منه تركييل أك إجبار احلتومات أك اجملتمعات لتيقت أهداؼ

ستاستة ي اليالب أك قينتة أك أيديولوجتة).
 كزارة العدؿ األمريتتة :اإلرهاب هو :ااستخداـ غري ادلشركع ل قوة أك العنتضد األشخاص أك ادلمت تات من اج تركييل أك إجبار احلتومة أك الشعب ادلدين
أك أم وائفة منه لتيقت أهداؼ ستاستة أك اجتماعتة).
 متتب التيقتقات الفتدرا  :فقد عرؼ جردية اإلرهاب الداخ ي بأرا:ااستخداـ غري ادلشركع أك التهديد باستخداـ القوة أك العنت من قب فرق أك

( )13وللمزٌد من المالحظات حول هذا التعرٌف ٌراجع :د .احمد إبراهٌم مصطفى سلٌمان ،ا إلرهاب والجرٌمة المنظمة التجرٌم وسبل المواجهة،
ص.6
( )14د .مصطفى دمحم موسى ،مصدر سبق ذكره ،ص.107
( )15لألسباب اآلتٌة :أ – عدم اعتبار أعمال العنف الداخلٌة فً أمرٌكا إرهاباً ،وال ٌعتبر كذلك إال إذا تم ارتكابها عبر الدول ،ولهذا ٌتم التعامل مع
الجرٌمة اإلرهابٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بالمعاملة نفسها للجرائم العادٌة.
ب – ال تدرج وزارة العدل جرائم التفجٌرات ضمن األعمال اإلرهابٌة ،ما لم ٌتم االدعاء بالمسؤولٌة عنها من جانب إحدى الجماعات اإلرهابٌة ،ومن
ثم فأن حوادث التفجٌر الفردي دون أي مساعدة من اآلخرٌن ال ت عد إرهابٌة ،وعلى ذلك فال ٌوجد إرهابً فً النظام األمرٌكً الجنائً ،ألنه ال توجد
جرٌمة إرهاب.
ج – عدم تنسٌق الحكومة األمرٌكٌة بٌن األجهزة المختصة بمكافحة اإلرهاب بشأن معنى مصطلح اإلرهاب ،فلكل من تلك األجهزة تعرٌفها الخاص بها
الذي ٌخدم أهدافها ،ذات المصدر ،ص.25-24
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رلموعة قائمة كذبرم عم تا ا بالتام قاخ الوايات ادلتيدة أك قاخ أقالتمها
بدكف توجته أجنيب ضد األشخاص أك ادلمت تات لنكييل أك إلجبار حتومة أك
شعب مدين أك جو منه بيرض ربقت أهداؼ ستاستة أك اجتماعتة).
 قاةوف مقاكمة اإلرهاب ادلعركؼ باسم باتريوت) ُٔ)عرؼ اإلرهاب الداخ ي بأةه:أم فع يرتتب قاخ الوايات ادلتيدة كيتلمن أفعاان خ،رية ع ى حتاة
اإلة اف تشت اةتهاعان ل قواة اجلنائتة ل وايات ادلتيدة أك أم قكلة كيبدك
منها قرد تركييل أك إجبار شعب مدين أك التأاري ع ى ستاسة حتومة بالنكييل

كاإلجبار أك التأاري ع ى س وؾ حتومة ما من خيؿ الدمار الشام أك ااغتتاؿ

أك اخل،ت) ُٕ).

أما ادلم تة األرقةتة اذلامشتة فقد تبنت ي قاةوف منيل اإلرهاب رقم ٓٓ) ل نة
ََِٔ ادلفهوـ القاةوين جلردية اإلرهاب من خيؿ التعريت الذم أكرقته ادلاقة ُْٕ)
من قاةوف العقوبات األرقين بالقوؿ :استخداـ العنت بأية كست ة عاةت أك التهديد
باستخدامه أيا عاةت بواعثه كأغراضه يقيل تنفتذان دلشركع إجرامي فرقم أك صباعي
يهدؼ إ تعريل سيمة اجملتميل كأمنه ل يظر إ ا عاف من شأف لر إلقا الرعب ب
الناس كتركيعهم أك تعريل حتا م ل يظر أك إحلاؽ اللرر بالبتهة أك ادلراف كاألميؾ
العامة أك األميؾ اخلاصة أك ادلراف الدكلتة أك البعثات الدب وماستة أك باحتيؿ أم منها
أك ااستتي ع تها أك تعريل ادلوارق الوونتة ل خ،ر أك إرغاـ أم حتومة أك أم منظمة
قكلتة أك إق تمتة ع ى القتاـ بأم عم أك اامتناع عنه) ُٖ).

( )16بعد أحداث  2001/2/11اصدر الكونكرس فً  2001/10/25قانون مقاومة اإلرهاب المعروف باسم (باترٌوت).
( )17للمزٌد من التفاصٌل حول هذا الموضوع ٌراجع :ذات المصدر ،ص.27 – 24
(ٌ )11نظر :المواد من ( )3 – 1من قانون منع اإلرهاب األردنً لسنة  ،2006المنقول عن  :المحامً عمر سعد الهوٌدي ،مصدر سبق ذكره ،ص22
– .24
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املطلة الثالث  :تعريف جرمية اإلرهاب يف القانون الدويل
لقد أيقن العامل اصبيل بلركرة ازبا اخل،وات اجلاقة ي سبت متافية اإلرهاب دلا
يت ،به األمر من تتاتت كتيحم فتما ب الدكؿ من اج رلاأة هذ الظاهرة بعد أف ابت
بالدلت القاويل عن ععو الدكلة دبفرقها عن القتاـ أذا الدكر مهما ب غ شأرا كتعاظمت

قدرا ا ُٗ) .بتد أف لر ي،رح ت اؤؿ مفاق  :ه است،اعت هذ اجلهوق من أجياق
تعريت كاضم كزلدق ل عردية اإلرهابتةععنن فلي عن لر ه است،اعت هذ الػ ػدكؿ

من التػ ػمتت ػ ػو ب اجلردي ػ ػ ػ ػة اإلرهابتػ ػ ػة كب األعمػ ػ ػ ػ ػاؿ اإلرهابتػ ػ ػة بػ ػشت ػ ػ م تػ ػق كا
لبً فتهعن.
يعوق اهتماـ اجملتميل الدك دبشت ة اإلرهاب إ عاـ ُّْٗ

َِ)

ح تقدمت

فرة ا ب ،ب إ سترتري عربة األمم كقعت فته إ اتفاؽ قك دلعاقبة اجلرائم ال
بيرض اإلرهاب اار مقت الت ندر األكؿ م ر يوغوسيفتا كمعه كزير خارجتة فرة ا
لويً باركتو) ي ٗ ُّْٗ/ُ/كفر اجلناة إ اي،التا كرفلت األخرية ت تمهم حبعة

أرما ارتتبا جردية ستاستة ُِ) .كبالفع ةتل عن لر ااتفاؽ ع ى إةشا معاهدة ُستت
دبعاهدة جنتت ُّٕٗ

ِِ)

حتث أرا بتنت ادلقروق دبر ،م اإلرهاب ي ادلاقة األك

منها بالقوؿ :األفعاؿ اجلنائتة ادلوجهة ضد قكلة كيتوف اليرض منها أك يتوف من شأرا
إاارة الفوع كالرعب لدل شخرتات معتنة أك صباعات من الناس أك لدل اجلمهور)

ِّ)

( )12وخٌر مثال على ذلك ما حدث فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌوم الحادي عشر من أٌلول عام  ،2001فبالرغم من اإلمكانٌات والتطورات
العلمٌة الحدٌثة والخبرات فً كافة المجاالت وعلى أعلى المستوٌات ،إال أن ذلك كله ل م ٌحل دون أن تخسر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ألكثر من ثالثة
آالف مواطن أمرٌكً ،ناهٌك عن الخسائر المادٌة ،واألكثر من ذلك وآمر علٌها هو زعزعة الهٌبة األمرٌكٌة وسط المجتمع الدولً باعتبارها الدولة
العظمى والقطب األوحد.
( )20إال أن ظاهرة اإلرهاب كانت موجودة منذ العصور القدٌمة عندما كانت قاعدة (البقاء لألقوى) هً القانون الذي ٌحكم العالئق االجتماعٌة فً ذلك
الوقت .وللمزٌد أٌضا حول وجود ظاهرة اإلرهاب عبر العصور المختلفةٌ ،راجع :د .منتصر سعٌد حمودة ،اإلرهاب الدولً – جوانبه القانونٌة
ووسائل مكافحته فً القانون الدولً العام والفقه اإلسالمً ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة -مصر ،)2006( ،ص 12وما بعدها.
(ٌ )21نظر :د .أمانً غازي جرار ،حقوق اإلنسان وتربٌة السالم.)235( ،
( )22فً الحقٌقة تم اإلعداد لمشروعٌن ،األول :االتفاقٌة الخاصة بتجرٌم وعقاب اإلرهاب .والثانً :االتفاقٌة الخاصة بإنشاء محكمة دولٌة جنائٌة.
ٌنظر :د .دمحم محً الدٌن عوض ،دراسات فً القانون الدولً الجنائً ،ص.242
( )23إال أن هذه المعاهدة لم ترى نور التطبٌق بسبب :آ -لم ٌوقع على هذه االتفاقٌة سوى ثالث عشرة دولة التً وافقت علٌها أوالً ودون أن تصدق
علٌها .ب – أن ظروف الحرب العالمٌة الثانٌة حالت دون انضمام بقٌة الدول والتصدٌق علٌها وتنفٌذها .د .دمحم محً الدٌن عوض ،مصدر سبق ذكره،
ص.254
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كقد أعقب اتفاقتة جنتت ادلذعورة العديد من ادلعاهدات الدكلتة اخلاصة بأشتاؿ
زلدقة من اإلرهاب منها ما ل إبرامه ي عهد عربة األمم كالق م األعا ي عهد منظمة
األمم ادلتيدة منها :اتفاقتة ووعتو ُّٔٗ) اخلاصة باجلرائم كاألفعاؿ ال ترتتب ع ى
منت ال،ائرات كااتفاقتة اخلاصة بأعا البيار جنتت ُٖٔٗ) اخلاصة باجلرائم ال
تن،وم ع ى ااستتي غري ادلشركع ع ى ال فن كاتفاقتة موةنياؿ ُُٕٗ) اخلاصة
بقميل األعماؿ غري ادلشركعة كادلوجهة ضد سيمة ال،رياف ادلدين كالاتوعوؿ ادل ي أا
ادلوقيل ي موةنياؿ ُْٖٗ) .كةتتعة لتعرض ادلمث

الدب وماست لتثري من األعماؿ

اإلجرامتة األخرل فقد تبنت اجلمعتة العامة لألمم ادلتيدة عاـ ُّٕٗ) اتفاقتة دلنيل

كعقاب اجلرائم ال ترتتب ضد الشخرتات ال تتمتيل حبماية قكلتة ِْ) .فلين عن
ااتفاقتة الدكلتة دلناهلة خ،ت الرهائن ادلامة ي ةتويورؾ عاـ ُٕٗٗ) ط جا ت
اتفاقتة الوعالة الدكلتة ل ،اقة الذرية ل يماية ادلاقية ل مواق النوكية عاـ َُٖٗ)

كاتفاقتة األمم ادلتيدة لقاةوف البيار لعاـ ُِٖٗ) ال تلمنت بعل النروص ادلتع قة
بالقرصنة البيرية كاتفاقتة ركما عاـ ُٖٖٗ) لقميل األعماؿ غري ادلشركعة ضد ادليحة
البيرية كبرتوعوؿ ادلنظمة البيرية الدكلتة ادلوقيل ع تها ي ركما عاـ ُٖٖٗ) كاتفاقتة
منظمة ال،رياف ادلدين ادلعقوقة ي موةنياؿ عاـ ُُٗٗ) كاتفاقتة متافية العم تات
اإلرهابتة بوساوة ادلتفعرات عاـ ُٕٗٗ) كال ةرت ع ى اةه :يرتتب جردية ع
شخ يقوـ عمدان كبرورة غري مشركعة ع ى ت تم أك كضيل أك تفعري قذيفة قات ة ي
متاف عاـ أك إقارة رُستة أك منشآت عامة أك كست ة ةق أك بنتة ربتتة  ..بقرد الت بب
بوفاة أشخاص أك أضرار ماقية بالية اخل،ورة إليقاع التخريب كإحلاؽ خ ائر اقتراقية
ج تمة سوا من ةاحتة اارتتاب أك زلاكلة اارتتاب أك ااشناؾ أك التدخ ) .عما جا
ي اتفاقتة قميل سبوي اإلرهاب ال تبنتها اجلمعتة العامة لألمم ادلتيدة عاـ َََِ) اةه:
يشت جرمان قتاـ أم شخ

بأية كست ة كبرورة غري مشركعة كقردان جبميل األمواؿ

(ٌ )24نظر :د .عصام عبد الفتاح عبد السمٌع مطر ،مصدر سبق ذكره ،ص.34
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أدؼ استعماذلا ارتتاب جرـ من جرائم اإلرهاب كع عم يرمي إ قت أك جرح
شخ

مدين ا يشنؾ ي أعماؿ حربتة) ِٓ).

عما كعرفت الفقرة الثالثة من ادلاقة األك من معاهدة منظمة ادل سبر اإلسيمي
دلتافية اإلرهاب الدك

ِٔ)

اجلردية اإلرهابتة بالقوؿ :هي أم جردية أك مشركع أك

اشناؾ فتها ترتتب تنفتذان ليرض إرها ي أم من الدكؿ األوراؼ أك ضد رعاياها أك

شلت تا ا أك مراحلها أك ادلراف كالرعايا األجاةب ادلتواجدين ع ى إق تمها شلا يعاقب
ع تها قاةورا الداخ ي) ِٕ) .كقد سارت ااتفاقتة العربتة دلتافية اإلرهاب ال قخ ت

حتو النفا بتاريخ ٕ/أيار)ِٖ ُٗٗٗ/ي تعريت اجلردية اإلرهابتة ع ى رل معاهدة ادل سبر

اإلسيمي دلتافية اإلرهاب الدك ِٗ).

كتأست ان دلا تقدـ صلد اةه ا خيؼ ب األسرة الدكلتة ع ى اعتبار اإلرهاب بت

أشتاله جردية مداةة قاةوةان كأخيقان كالذم ةتل عنه عثرة ااتفاقتات كادلعاهدات الدكلتة
ادلتع قة باإلرهاب إا اةه بقتت مهمة ربديد ادلقروق باإلرهاب ي القاةوف الدك موضيل
اختيؼ .فلين عن لر أمهتة التمتتو ب األعماؿ اإلرهابتة عن غريها استناقان لوجهة
ةظر الدكلة لت ر األعماؿ َّ).

( )25وللمزٌد من التفاصٌل حول هذه االتفاقٌات ٌراجع :المحامً عمر سعد الهوٌدي ،مصدر سبق ذكره ،ص 25وما بعدها .أٌضاً :د .عصام عبد
الفتاح عبد السمٌع مطر ،مصدر سبق ذكره ،ص 31وما بعدها.
( )26اعتمدت هذه المعاهدة من قبل مؤتمر وزراء الخارجٌة دول المنظمة المنعقد فً اواغادو للمدة من  21حزٌران الى  1تموز .1222
( )27ولعرض النص الكامل للمعاهدة ٌ ،راجع :مكتبة حقوق اإلنسان  /جامعة منٌسوتا فً موقعها على شبكة المعلومات الدولٌة (االنترنت) على
الرابطwww.1.umn.edu/humanrts/arab/b207.html :
( )21استناداً ألحكام الفقرة األولى من المادة األربعون منها التً قالت (:تسري هذه االتفاقٌة بعد مضً ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ إٌداع وثائق التصدٌق
علٌها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربٌة).
( )22ولعرض النص الكامل لهذه االتفاقٌة ٌراجع :الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق اإلنسان على شبكة المعلومات الدولٌة (االنترنت) على الرابط:
www.anhri.net/docs/undocs/aact.shtml
( )30ترى الدول الغربٌة إلى األعمال اإلرهابٌة بنتائجها النهائٌة بغض النظر عن أي شًء آخر ،فً حٌن ترى دول العالم الثالث ،ضرورة النظر إلى
األهداف والدوافع لتمٌٌز األعمال المشروعة المقترنة بالعنف عن األعمال اإلرهابٌة ،وبالتالً ٌكون لكل دولة أن تعرف التزاماتها الحق تجاه القانون
الدولً بما ٌتعلق بمكافحة اإلرهاب والمساهمة فً الجهود الدولٌة لمقاومته بعٌداً عن وسائل الضغط التً تمارسها دوالً كبرى لفرض وجهات نظر
منتقاة فً هذا الموضوع .د .أمانً غازي جرار ،مصدر سبق ذكره ،ص.231-237
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املثحث الثاني

التمييس تني القانون الدويل اجلنائي
والقانون اجلنائي الدويل

أاري ي مقدمة هذا البيث ت اؤؿ مفاق  :ه أف اجلردية اإلرهابتة تندرج ي إوار
القاةوف الدك اجلنائي أـ القاةوف اجلنائي الدك عن) .بتد أف اإلجابة عن هتذا ت اؤؿ
ي ت وـ كباللركرة بتاف بعل النقاط كاجلواةب اخليفتة ال ديتننا من خيذلا التمتتو ب
مفهوـ القاةوة ابتد ان كمن ط معرفة اإلجابة.
كع ته سوؼ ة تعرض ي هذا ادلبيث أهم اجلواةب ال ة ت،تيل من خيذلا
الوقوؼ ع ى حقتقة هذين القاةوة

كعاايت- :

أكان – من حتث اجلردية :عما هو متتقن ل عمتيل أف أم قاةوف – سوا عاف قاةوةان
قاخ تان أـ قكلتان -ابد من أف جيد تعريفان خاصان به ل عردية ال تندرج ربت مفهومه
كدبا أف القاةوف اجلنائي الدك هو قاةوف زل وب ع ى القاةوف الداخ ي فتمتن من
خيؿ لر تعريت اجلردية بأرا :عدكاف ع ى مر ية حيمتها القاةوف كخيت

القاةوف اجلنائي بالن

ع تها كبتاف أرعارا كالعقوبة ادلقررة لفاع ها) ُّ).

كيعرفها البعل األخر بأرا:

ع فع أك امتناع صاقر عن شخ

شلتو

حيدث خرقان أك اض،رابان اجتماعتان عامان أك خاصان كيعاقب ع ته القاةوف بعقوبة جوائتة

أك تدابري احنازية) ِّ) .كيلتت فقها القاةوف اجلنائي تعريفان خر بالقوؿ :ع عم
أك امتناع جيرمه النظاـ القاةوين كيقرر له جوا جنائتان هي العقوبة توقعها الدكلة عن
وري اإلجرا ات ال رُسها ادلشرع) ّّ).

( )31د .حسنٌن إبراهٌم عبٌد ،الجرٌمة الدولٌة– دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة ،ص.3
( )32د .دمحم صبحً نجم ،قانون العقوبات – القسم العام ،ص.107
( )33أسامة احمد المناعسة وجالل دمحم الزعبً وصاٌل فاضل الهواوشة ،مصدر سبق ذكره ،ص.31
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أما اجلردية الدكلتة ةوق أف ةب اةه لتً هناؾ تعريفان فقهتان أك إتفاقتان
موحدان ذلا ّْ) كلذلر اخت ت فقها القاةوف الدك العاـ عند تعريفهم ذلا هذا من
جاةب كمن جاةب خر ستوت معظم الواائ الدكلتة ات الر ة من معاهدات

قكلتة كقرارات صاقرة عن منظمات قكلتة – حتومتة كغري حتومتة – عن كضيل
تعريت عاـ ذلا كااعتفا بتعداق اجلرائم ال ست،ب ع تها القواعد القاةوةتة الوارقة
فتها كما ادلاقة اخلام ة من النظاـ األساسي ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة الدائمة إا

خري مثاؿ لذلر ّٓ) .إمنا هناؾ تعريفات قاؿ أا فقها القاةوف الدك اجلنائي ةذعر
البعل منهم :فقد عرفها الدعتور زلمد زلي الدين عوض بأرا :ع سلالفة ل قاةوف
الدك  -سوا عاف حيظرها القاةوف الووين أك يقرها – تقيل بفع أك ترؾ من فرق
بنا

زلتف حبريته ي ااختتار م كؿ أخيقتان) إضراران باألفراق أك اجملتميل الدك
ع ى و ب الدكلة أك تشعتعها أك رضائها – ي اليالب – كيتوف من ادلمتن رلازاته

جنائتان عنها وبقان ألحتاـ لر القاةوف) ّٔ).
أما األستا  )Pellaفتعرفها بأرا :هي ع عم أك امتناع عن عم
معاقب ع ته بعقوبة ين ،أا كتنفذ باسم اجلماعة الدكلتة) ّٕ) .أما الدعتور ح ن

إبراهتم عبتد فتعرؼ اجلردية الدكلتة بأرا :س وؾ إراقم غري مشركع يردر عن فرق
باسم الدكلة أك بتشعتيل أك رضا منها كيتوف من،ويان ع ى م اس دبر ية قكلتة

ّٖ)
زلمتة قاةوةان)  .أما جيسري  )Glaserفتقوؿ :هي الفع الذم يرتتب إخيان
بقواعد القاةوف الدك كيتوف ضاران بادلراحل ال حيمتها لر القاةوف ميل ااعناؼ

له قاةوةان برفة اجلردية كاستيقاؽ فاع ه ل عقاب) ّٗ) .ي ح صلد الدعتور ع ي عبد
القاقر القهوجي يوضم بأف ادلقروق باجلردية الدكلتة :ع فع أك س وؾ اجيا أك

( )34والسبب فً ذلك ،هو أن المؤسسة التشرٌعٌة المستقرة فً النظام القانونً الداخلً لٌست موجودة بذات الشكل المؤسسً على النطاق الدولً ،بل
أن الفقه الدولً ،والمؤتمرات الدولٌة وكذ ا االتفاقٌات الدولٌة هً التً تمارس دور المؤسسة التشرٌعٌة الداخلٌة على الصعٌد الدولً .د .حسام عبد
الخالق الشٌخة ،المسئولٌة والعقاب على جرائم الحرب -مع دراسة تطبٌقٌة على جرائم الحرب فً البوسنة والهرسك ،ص.52
(ٌ )35راجع :د .دمحم صافً ٌوسف ،اإلطار العام للقانون الدولً الجنائً فً ضوء أحكام النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة ،ص.31
( )36د .دمحم محً الدٌن عوض ،مصدر سبق ذكره ،ص.632
( )37د .دمحم صافً ٌوسف ،مصدر سبق ذكره ،ص.32
( )31د .حسنٌن ابراهٌم عبٌد ،مصدر سبق ذكره ،ص.4
( )32د .دمحم محً الدٌن عوض ،مصدر سبق ذكره ،ص.631
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س يب) حيظر القاةوف الدك اجلنائي كيقرر دلرتتبه جوا ان جنائتان) َْ) .أما الدعتور
زلمد صاي يوست فتقوؿ أذا الردق :هي ع عم أك امتناع عن عم سلالت
ألحتاـ القاةوف الدك العاـ اآلمرة ييرتتب باسم الدكلة أك منظمة قكلتة كينتب ع ته

إصابة ادلراحل ال حيمتها هذا القاةوف بأضرار بالية شلا ي بب إخيان بالنظاـ العاـ
الدك كيار ذبرديه كادلعاقبة ع ته) ُْ).
أما جلنة القاةوف الدك

فقد ت،رقت إ تعريت اجلردية الدكلتة ي زللر

حبثها دلشركع تقن قواعد ادل كلتة الدكلتة عن األعماؿ غري ادلشركعة قكلتان بأرا:

ت ر ال تقيل سلالفة لقواعد القاةوف الدك الوارقة ي ةروص اتفاقتة مقبولة ع ى
ة،اؽ كاسيل أك الثابتة ععرؼ قك أك عمباقئ عامة معنؼ أا من قب الدكؿ
ادلتمدةة كاف تتوف ت ر اجلردية من اجل امة حبتث أرا ت ار ي العيقات الدكلتة أك
و اللمري اإلة اين) ِْ) .أما الدعتور يوست ح ن يوست فقد عاةت له ع مة

بذلر حتث عرفها بأرا:

اجلردية ال تقيل سلالفة ل قاةوف الدك حتث يرتتبها

الشخ الدك ب وؾ اجيا أك س يب عادلان حبرمة ال وؾ كراغبان بارتتابه زلداان ضرران
ع ى ادل تول الدك ) ّْ).
ااةتا :من حتث أرعاف اجلردية :استناقان دلا ل عر من تعريت ل عردية ا ديتن ترور
حدكاها ما مل يتن ذلا أرعاف ت تند ع تها كتظهرها إ حتو الوجوق كاف أرعاف اجلردية

الداخ تة – باعتبار القاةوف اجلنائي الدك امتداقان ذلا – مها رعناف ماقم كمعنوم ْْ).

إا أف الذم ديتو القاةوف الدك اجلنائي عن القاةوف اجلنائي الدك هو كجوق الرعن
الثالث ي أرعاف اجلردية الدكلتة ادلتمث بالرعن الدك
سلترران ذلم:

كسوؼ ضلاكؿ إع،ا مدلوان

( )40د .علً عبد القادر القهوجً ،القانون الدولً الجنائً ،ص.7
( )41د .دمحم صافً ٌوسف ،مصدر سبق ذكره ،ص.35
( )42المادة ( )2من المشروع.
( )43دٌ .وسف حسن ٌوسف ،القانون الجنائً الدولً ،ص.43 –42
( )44بٌد أن هنالك تشرٌعات فً بعض البلدان العربٌة تضٌف ركنا ً ثالثا ً للجرٌمة هو الركن الشرعًٌ .نظر :د .فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً،
مصدر سبق ذكره ،ص.17
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ُ – الرعن ادلاقم :ديث الرعن ادلاقم ي القاةوف الداخ ي ماقيات اجلردية ال تظهر
أا إ العامل اخلارجي دبع :هو النشاط أك الفع اخلارجي الذم يرق فته ة

قاةوين

جيرمه كا ديتن ترور إا من خيؿ اياة عناصر أساستة هي :الفع كالنتتعة
كالعيقة ال ببتة .كاحلديث ين،ب ع ى اجلردية الدكلتة بأرا تفنض كجوق ةشاط

إة اين خارجي زل وس كعاقة ما ي قم إ ةتتعة جيرمها القاةوف الدك اجلنائي ْٓ).

ِ – الرعن ادلعنوم :إف اإلة اف عما ق نا يتوف م كان عن أفعاله ال أتاها بإراقته
كا تتوف األخرية شبة إا إ ا عاةت مدرعة أم لديها قاب تة التمتتو ب اخلري كالشر

ب ما هو متف ميل القاةوف – برورة عامة – كما هو سلالت له كزلظور كتقدير
عواقب األمور كبقوؿ خر هي اإلراقة ال يردر عنها الفع

سوا ذب دت ي

صورة القرد اجلنائي فتتوف اجلردية عمدية أك ي صورة خ،أ كبه تتوف اجلردية غري

عمدية ْٔ) .كاحلاؿ عذلر بالن بة ل عردية الداخ تة ال هي عما القاةوف اجلنائي
الدك كاجلردية الدكلتة ال هي ملموف القاةوف الدك اجلنائي ْٕ).

ّ – الرعن الدك  :كهو الرعن الذم زبت

به اجلردية الدكلتة عن غريها من اجلرائم

الداخ تة أك اجلرائم ال ديث ها القاةوف اجلنائي الدك عوف األك تتلمن اةتهاعان
ل قتم األساستة ي اجملتميل الدك ال ربرص العائ ة الدكلتة ع ى صتاةتها .كلتي
يشنط ي الرعن الدك صفة الدكلتة جيب أف يتوف النشاط كالفع – ااجيا أك
ال يب – ديث مر ية من ادلراحل ال ي عى القاةوف الدك إ ضبايتها كتت خ

هذ ااةتهاعات حوؿ أربيل ووائت من اجلرائم الدكلتة هي :جردية ضد ال يـ
العدكاف) كاجلرائم ضد اإلة اةتة كجرائم احلرب ك خرها جرائم اإلباقة

اجلماعتة ْٖ).

( )45د .فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً ،مصدر سبق ذكره ،ص .17أٌضا :دٌ .وسف حسن ٌوسف ،مصدر سبق ذكره ،ص .43وللمزٌد حول
هذا الركن ٌراجع :د .حسنٌن إبراهٌم عبٌد ،مصدر سبق ذكره 52 (:وما بعدها).
(ٌ )46نظر :د .فخري عبد الرزاق صلٌبً الحدٌثً ،مصدر سبق ذكره ،ص.17
( )47وللوقوف على تفاصٌل أكثر حول صورتا الركن المعنوي(القصد الجنائً والخطأ) ٌراجع :د .حسنٌن إبراهٌم عبٌد ،مصدر سبق ذكره،
ص117ومابعدها .أٌضاً :د .دمحم محً الدٌن عوض ،مصدر سبق ذكره ،ص 123وما بعدها.
( )41وللمزٌد حول هذا الركن والجرائم المنطوٌة تحته ٌرجع :د .دمحم محً الدٌن عوض ،مصدر سبق ذكره ،ص 261وما بعدها .أٌضاً :د .دمحم محمود
خلف ،حق الدفاع الشرعً فً القانون الدولً الجنائً – دراسة تأصٌلٌة تحلٌلٌة مقارنة ،ص 352وما بعدها .أٌضا ً  :د .حسنٌن إبراهٌم عبٌد ،مصدر
سبق ذكره ،ص 130وما بعدها .أٌضاً :د .علً عبد القادر القهوجً ،مصدر سبق ذكره ،ص 13وما بعدها.
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االثا :من حتث اذلدؼ كالتبعتة :فإف القاةوف الدك اجلنائي يدكر ي ف ر العيقات
الدكلتة كبالتا ضباية النظاـ الدك عن وري انياسبة كالعقاب ع ى أم فع من

األفعاؿ سلالت ألحتاـ القاةوف الدك ْٗ) .غري أف القاةوف اجلنائي الدك – كعما

سب القوؿ – بأةه قاةوف يع :ل مياسبة ع ى ارتتاب جردية من اجلرائم الوارقة ي
قاةوف العقوبات الداخ ي ل دكلة كادلتمتوة بوجوق عنرر أجنيب سوا عاف هذا العنرر

متع دبتاف اجلردية أك جلن تة اجلاين أك الليتة َٓ).

رابعان :من حتث ادلوضوع :تعد اجلرائم الدكلتة ال يرتتبها أفراق يتررفوف باسم
الدكلة أك حل اأا موضوع القاةوف الدك اجلنائي كتشت اجلرائم الداخ تة ات
ال،ػ ػ ػابيل الػ ػ ػ ػدك ال
اجلنائي الدك ُٓ).

يرتتبه ػ ػ ػا أف ػ ػ ػ ػراق يتررفوف باُسهم اخلاص موضوع القاةوف

خام ان :من حتث الت،بت  :أف النظاـ القاةوف اجلنائي الدك ي رم ع ى صبتيل األفراق
ي الدكلة كا حي ألحد منهم استثنا ةف ه بإراقته أك إعيف اة يابه منه .أما ةظاـ
القاةوف الدك اجلنائي فأف ت،بتقه يتوف من خيؿ اختراصات األجهوة التنفتذية

ادلتمث ة بانياعم الدكلتة اجلنائتة – سوا عاةت م قتة أـ قائمتة – كة،اؽ سريارا ِٓ).

( )42وهذا ما الحظناه فً تعرٌف لألستاذ غرافن ( ) Gravenلهذا القانون المذكور فً ا.د .مرشد احمد السٌد واحمد فخري الهرمزي ،القضاء الدولً
الجنائً – دراسة تحلٌلٌة للمحكمة الدولٌة الجنائٌة الخاصة بٌوغوسالفٌا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكٌو ورواندا ،ص .13أٌضا :د .علً زعالن
نعمة ،تطور القضاء الدولً الجنائً ،ص.32
(ٌ )50نظر :د .حمٌد السعدي ،مقدمة فً دراسة القانون الدولً الجنائً ،ص . 26أٌضا :معاذ جاسم دمحم العسافً ،ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائٌة
الدولٌة ،رسالة ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة القانون جامعة بغداد ،)2001( ،ص . 1ومن الواضح أن هذه المسألة تتعلق بتنازع االختصاص الجنائً،
وٌقرر البعض بأنه هنا الدول المتنازعة – سواء كانتا اثنتٌن أو أكثر – هً التً تحدد قواعد القانون الجنائً الدولًٌ .راجع :سنان طالب عبد شهٌد
الظفٌري ،ضمانات سالمة أحكام المحكمة الدولٌة الجنائٌة ،رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة القانون جامعة بابل ،)2003( ،ص6هامش رقم .4وقد
اختلط لدى بعض الكتاب ما بٌن القانونٌن وهذا ما الحظناه فً مؤلف د .علً جمٌل حرب الذي ٌحمل عنوان ( القضاء الدولً الجنائً المحاكم الجنائٌة
الدولٌة ) ،غٌر انه ٌشٌر فً ثناٌا هذا المؤلف الى مفهوم القانون الدولً الجنائً .د .علً جمٌل حرب ،القضاء الدولً الجنائً المحاكم الجنائٌة الدولٌة،
ص.23
( )51د .دمحم صافً ٌوسف ،مصدر سبق ذكره ،ص.61
( )52فمثالً نجد أن اختصاص المحكمة الدولٌة الجنائٌة بٌوغوسالفٌا السابقة ٌقع على األفراد الذٌن ارتكبوا الجرائم الواردة فً المواد(– 4 – 3 – 2
 )5من نظامها األساسً فً اقلٌم ٌوغوسالفٌا السابقة طبقا ً لما أوردته المادة ( ) 1من ذات النظام .أما المحكمة الدولٌة الجنائٌة الدائمة فأن اختصاصها
ٌقع على االفراد المقٌمٌن فً الدول المنضمٌن لنظامها األساسً وال ٌطبق عالمٌا ً أو إلزامٌا – باستثناء الحاالت الواردة من مجلس األمن الدولً استنادا ً
للمادة (ب  ) 13 /منه ،بل أن نظام المحكمة أصالً قد جاء اختٌارٌا ً تعاهدٌا ً ٌمنح الدول كافة حق االنضمام إلٌه إرادٌاً ،وٌعطى الدول األطراف حق
االنسحاب منه بإرادتها طبقا ألحكام المادة ( ،) 124وبالتالً ،عدم سرٌان النظام على أفراد الدولة المنسحبة .د .علً جمٌل حرب ،مصدر سبق ذكره،
ص.432- 431
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ساقسان :من حتث ادلراقر :تأست ا ع ى ما ابت قوله بأف القاةوف اجلنائي الدك هو
فرع تابيل ل قواة الداخ تة ل دكلة فبالتا فأف مراقر هي مراقر القاةوف اجلنائي

الداخ ي ادلتمث بالتشرييل فقن ّٓ) .غري أف مراقر القاةوف الدك اجلنائي باعتبار
فرعان من فركع القاةوف الدك العاـ ا زبرج عن مردرين مها:

ُ – ما أكرقته ادلاقة ّٖ) من النظاـ األساسي نيتمة العدؿ الدكلتة ال أشارت
إ كظتفة انيتمة هي الفر ي ادلنازعات ال تعرض ع تها كفقان ألحتاـ القاةوف
الدك

كاف هذ اإلحتاـ ت تقى من ادلعاهدات الدكلتة كالعرؼ الدك

العامة ل قاةوف

كاإلةراؼ ْٓ).

كأحتاـ انياعم

كمذاهب عبار الفقها

كادلباقئ

كمباقئ العدؿ

ِ – ما عرته الفقرة األك من ادلاقة ُِ) من النظاـ األساسي ل ميتمة الدكلتة
اجلنائتة الدائمة بأف القاةوف الواجب الت،بت أما انيتمة هو:
 ي ادلقاـ األكؿ هذا النظاـ األساسي كأرعاف اجلرائم كالقواعد اإلجرائتة كقواعداإلابات اخلاصة بانيتمة .
ب – ي ادلقاـ الثاين حتنما يتوف لر مناسبان ادلعاهدات الواجبة الت،بت

كمباقئ

القاةوف الدك كقواعد دبا ي لر ادلباقئ ادلقررة ي القاةوف الدك ل منازعات

ادل ية.
ج – كإا فادلباقئ العامة ل قاةوف ال ت تخ رها انيتمة من القواة الوونتة ل نظم
القاةوةتة ل دكؿ ال من عاق ا أف سبارس كايتها ع ى اجلردية شري،ة أا تتعارض هذ

ادلباقئ ميل النظاـ األساسي كا ميل القاةوف الدك كا ميل القواعد كادلعايري ادلعنؼ
أا قكلتان.

( )53على الرغم من أن القاعدة القانونٌة الداخلٌة لها ستة مصادر هً( :التشرٌع ،والعرف ،ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة األكثر مالئمة لنصوص
القانون ،وقواعد العدالة ،والقضاء والفقه) ،استناداً لما ذكرته فقرتً الثانٌة والثالثة من المادة األولى من القانون المدنً العراقًٌ .نظر :د .عبد الباقً
الٌكري و د .زهٌر بشٌر ،المدخل لدراسة القانون ،ص.121 – 11
( )54وللمزٌد من التفاصٌلٌ ،نظر :د .عصام العطٌة ،القانون الدولً العام ،ص 102وما بعدها.
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كخيصة القوؿ ةقوؿ أف ادلراقر ال أشارت إلتها ادلاقة ُِ) من النظاـ
األساسي ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة الدائمة هي :ادلعاهدات الدكلتة العرؼ الدك
ادلباقئ العامة ل قاةوف أحتاـ انياعم كمذاهب عبار ادل لف

كاإلةراؼ كقرارات ادلنظمات الدكلتة ٓٓ).

مباقئ العدؿ

سابعان :من حتث قرجة اإللواـ :فالقاةوف اجلنائي الدك م وـ الت،بت كا حي ألحد
من األفراق اخلاضع له ااختتار أك ااةتقا ي الت،بت ااختراص ادلوضوعي انيدق
فته دبع :أف التت تت فته تت تفان م ،قان ٔٓ) .كاستناقان دلا أكرقةا من أف القاةوف
الدك اجلنائي ادلبين ع ى األعراؼ كا زاؿ ي وور النمو كالتتوين عوةه فرع حديث

من فركع القاةوف الدك العاـ ةيح أف لر قد ألقى بليله ع ى قرجة اإللواـ
فته من خيؿ ما ل التوص إلته من ةتتعة أف التت تت ي القاةوف الدك اجلنائي
الواجب توفر – حاله حاؿ أم فرع من فركع القاةوف – أف يتوف تت تفان م ،قان بتد
أف احلقتقة كبرراحة أف التت تت أصبم فته ة بتان أك شروتان ٕٓ) .كهذا ما دل نا ي
النظاـ األساسي ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة الدائمة باعتبارها اجلهاز التنفتذم الوحتد
ذلذا القاةوف كألعثر من موضيل فقد منم هذا النظاـ الدكلة ال،رؼ فته ح تع ت
سرياف اختراص انيتمة ع ى جرائم احلرب ادلنروص ع تها ي ادلاقت اخلام ة
كالثامنة منه كفقان ألحتاـ ادلاقة ُِْ) منه .فلي عن لر كقت سرياف
ااختراص النوعي ع ى جردية العدكاف ٖٓ) .في زلنا كالعامل معنا أيلان ينتظر إجياق
تعريت كاضم كزلدق ذلذ اجلردية النترا من قب صبعتة الدكؿ األوراؼ فتها ٗٓ).

( )55د .عبد هللا علً عبو سلطان ،دور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسان ،ص.31
( )56وٌعنً التكلٌف المطلق هو :ما ال ٌترك للمكلف خٌاراً بٌن الطاعة وبٌن تحمل الجزاء .د .عبد الباقً البكري و د .زهٌر بشٌر ،مصدر سبق
ذكره ،ص.33
( )57فتكلٌف الشرطً ٌعنً :تكلٌفا ً باتخاذ وسٌلة معٌنة ٌوجه الى من ٌرٌد بلوغ نتٌجتها المعٌنة .د .عبد الباقً البكري و د .زهٌر بشٌر ،مصدر سبق
ذكره ،ص.33
( )51الفقرة (د –  )1من المادة ( )5من النظام األساسً للمحكمة الدولٌة الجنائٌة الدائمة.
)52(- Roger S. Clark, HAGUE INTERNATIONAL TRIBUNALS, Leiden Journal of International Law /
مأخوذ عن موقع المكتبة االفتراضٌة التابعة لوزارة التعلٌم العالً والبحث Volume 15 / Issue 04 / December 2002, pp 859-890.
العلمً العراقٌة على شبكة المعلومات الدولٌة (االنترنت) على الرابط:
http://journals.cambridge.org.tiger.sempertool.dk/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=245427
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اامنان :من حتث انياعم ادلخترة :انياعم ادلخترة بنظر اجلرائم ال يعاقب ع تها
القاةوف اجلنائي الدك هي انياعم الوونتة ألحدل الدكؿ ادلعنتة باجلردية زل ادل ألة
كهي قكلة جن تة اجلاين أك اجملين ع ته أك الدكلة ال ل فتها ارتتاب اجلردية ع ى
أرضتها أك ت ر ال ربققت إحدل ةتائل اجلردية ع ى إق تمها أك حىت الدكلة ال
تلررت مراحلها من اجلردية .ي ح أف انياعم ادلخترة بنظر اجلرائم ال يعاقب
ع تها القاةوف الدك اجلنائي هي قاعدة عامة انياعم الدكلتة .كاف عاةت انياعم

الوونتة قد تشارعها هذا ااختراص أك حىت ت تأار به ي بعل األحتاف ك لر
ةظران اف اختر ػ ػ ػاص انيتمة الػ ػ ػ ػدكلػ ػتة اجلنائتة هو اختراص متم اختراص
القلا الووين َٔ).
تاسعان :من حتث ادلركةة كاجلموق :يتمتيل القاةوف اجلنائي الدك عوةه احد فركع
القواة اجلنائتة الداخ تة كم تندان ع ى التشرييل الداخ ي ي مردر دبركةة ي التعدي

عا إراقة ادلشرع الووين من اج مواعبة ادل تعدات كالت،ورات كف

لتة مرةة .غري

أف القاةوف الدك اجلنائي كباعتبار فرعان من فركع القاةوف الدك العاـ فتخليل إلراقة
الدكؿ األوراؼ فته كف

لتة صعبة – أف مل ةق م تيت ة – كهذا ما كجدةا ي

الشركط ادل ،وبة لتعدي النظاـ األساسي ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة الدائمة ادلذعورة
ي ادلاقت

ُُِ – ُِّ) منه ُٔ).

(ٌ )60نظر :المادة األولى من النظام األساسً للمحكمة الدولٌة الجنائٌة الدائمة .وللمزٌد ٌراجع :د .دمحم صافً ٌوسف ،مصدر سبق ذكره 61( :و .)62
أٌضاً :د .عبد هللا علً عبو سلطان ،مصدر سبق ذكره ،ص.51
( )61د .على جمٌل حرب ،مصدر سبق ذكره ،ص.432
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ع هذ الفركؽ ال الفة الذعر تعا حقتقة ع ى ضركرة التمتتو ب القاةوة ِٔ).
كمن هنا ة ت،تيل القوؿ كبتق راسخ كاابت أف جردية اإلرهاب ما هي إا جردية
تدخ ي ص ب القاةوف اجلنائي الدك كلتً القاةوف الدك اجلنائي عوف هذ
اجلردية تدخ فتما ي مى باجلرائم العادلتة أك جرائم القاةوف الداخ ي ات ال،ابيل

الدك ّٔ).

( )62إال أن هذه الفروق ال تمحً أوجه التشابه فٌما بٌنهما المتمثلة :غٌاب التعرٌف الجامع الواضح فً النصوص الرسمٌة للقانونٌن ،التشابه من حٌث
األهداف والوظائف كون القانونان ٌهدفان إلى إرساء قواعد قانونٌة آمرة ال ٌجوز مخالفتها من اجل حماٌة المصالح فً المجتمع الوطنً أو الدولً،
ٌتشابهان فً مخاطبة األفراد مباشرة ،باإلضافة إلى ذلك ،شرعٌة المصدر فً القانونٌن ،أٌضاًٌ ،وجد هٌكلٌة تنظٌمٌة متشابهه فً القانونٌن المشتملة
على القواعد الموضوعٌة واإلجرائٌة الضابطة ألجهزتهما = عند أداء دورهما الموكل لكل منهما ،مع وجود القانون الواجب التطبٌق فً كال القانونٌن،
فضال عن ذلك ،تقٌٌد االختصاص األصٌل المحدد لها من خالل مبادئ الشرعٌة الجنائٌة مثل (ال جرٌمة وال عقوبة إال بنص)( ،عدم رجعٌة القوانٌن
إلى الماضً)( ،عدم التوسع فً التفسٌر أو القٌاس) ..الخ .وللمزٌد من التفاصٌل حول هذه النقاط ٌراجع :د .علً جمٌل حرب ،مصدر سبق ذكره،
ص.431- 436
( )63فمثال ذلك لو شنت دولة  ،دون وجه حق ،حربا ً على دولة أخرى واشتبكت معها ،فهذه جرٌمة دولٌة وقعت من دولة على دولة أخرى خرقا ً
للنظام العام الدولً .ولكن إذا تشكلت عصابة ٌنتمً أفرادها إلى عدة جنسٌات ،ومارست نوعا ً من اإلجرام ال ٌقتصر على حدود دولة واحدة وإنما
وسعت نشاطها اإلجرامً حتى شمل عدة دول ،فهذه جرٌمة تمس القانون الوطنً لكل دولة من الدول المعنٌة بالموضوع ،سواء من جهة اشتراك احد
مواطنٌها بالجرٌمة ،أو من حٌث أن أرضها أصبحت مسرحا ً الرتكاب هذه الجرٌمة علٌها ،أو حتى الدولة التً لحقها ضرراً من جراء هذا العمل .د.
عبد الوهاب حومد ،مصدر سبق ذكره ،ص .11والذي ٌؤكد كالمنا هذا أٌضاً ،أن بعض الكتاب ٌضعها فً جملة الجرائم المنظمة التً اجمع المجتمع
الدولً على إنها باتت تهدد النظام العالمً ،أي أنها أصبحت (ظاهرة عالمٌة) .دٌ .وسف حسن ٌوسف ،مصدر سبق ذكره ،ص.56
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اخلامتـــــــة

اجلردية اإلرهابتة ب القاةوف الدك اجلنائي

ي راية هذا البيث الذم تناكؿ

كالقاةوف اجلنائي الدك ) است،تيل كبتواضيل أف أسع بعل ااستنتاجات كأقدـ بعل
ادلقنحات م امهة ي تعويو متافية هذ اجلردية البشعة كعاايت :
أكان :ااستنتاجات:

ُ – أمهتة التمتتو ب تعريت اجلردية اإلرهابتة كاألعماؿ اإلرهابتة ي التشريعات
الوونتة كاف ربذك هذ التشريعات حذك قاةوف متافية اإلرهاب العراقي رقم ُّ)

ل نة ََِٓ.
ِ – ضركرة التمتتو ب مر ،م اإلرهاب كاجلردية اإلرهابتة عوف األكؿ قد يتداخ
معه ادلدلوؿ القاةوين كال تاسي كااجتماعي .فلي عن لر فإف ربديد مفهوـ
اجلردية اإلرهابتة هو أساس توقتيل العقوبة.
ّ – أف صبتيل التعريفات ل عردية اإلرهابتة الوارقة الذعر ي ادل تول الدك تثبت أف
هذ اجلردية تندرج ربت ملموف القاةوف اجلنائي الدك كلتً القاةوف الدك اجلنائي.
ْ – اخت ن لدل البعل ي بتاف تعريفهم ل قاةوف الدك اجلنائي ميل القاةوف اجلنائي
الدك عوف األخري هو اته قاةوف العقوبات العادلي.
ااةتان :ادلقنحات:

ُ – إجياق تعريت كاضم كجاميل ل عردية اإلرهابتة ع ى ادل توي الووين كالدك

من

خيؿ تعريفها ي القواة الداخ تة الوونتة لتت  :األخذ باألفل فتها بعد ااتفاؽ
ع تها لتربم زلدقة ي اجملتميل الدك .
ِ – ةقنح إليا ة
كال

تتع

ادلاقة ُِْ) من النظاـ األساسي ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة

دبنم الدكلة ال،رؼ ي النظاـ األساسي ح م،البة انيتمة بتأجت

اختراصها بالنظر جبرائم احلرب دلدة سبيل سنوات ألةه إقرار مث هذا الن

يعين

ال ماح دلرتتيب هذ اجلرائم باإلفيت من العقاب.
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ّ – ربقتقان ليقناح األخري ةدعو عافة الدكؿ عمومان كمعظم الدكؿ العربتة
خروصان بااةلماـ ل عهاز التنفتذم ل قاةوف الدك اجلنائي ادلتمث بانيتمة الدكلتة
اجلنائتة دلا يشت

لر من حافو كقافيل حللور صبعتة الدكؿ األوراؼ شلا ينتل عنه

إمتاةتة تعدي أك إليا بعل مواق النظاـ األساسي لتعاكز ال بتات ال فرضت
ع ته من قب الدكؿ العظمى فلي عن لر زلاكلة إقراج بعل األعماؿ اإلرهابتة
كصهرها ي األفعاؿ اإلجرامتة األربيل ال زبليل ذلا انيتمة.

ْ – ةقنح تيتري اسم القاةوف اجلنائي الدك لدل م تخدمته ي األكساط الدكلتة
ادلدكؿ) سبتتوان كتفريقان عن القاةوف الدك
لتي زل ه ت متة القاةوف اجلنائي ٌ
اجلنائي ْٔ).

( )64وهً أصال وجهه نظر أستاذنا عبد الوهاب حومد ،مصدر سبق ذكره ،ص.14 – 10
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أكان  :القر ف الترد .
ااةتان  :ادلراقر العربتة :

املصـــــــادر

 :التتب :

ُ  -ابن منظور ل اف العرب قار صاقر بريكت – لبناف َُٗٗـ).
ِ  -أسامة أضبد ادلناع ة كجيؿ زلمد الوعيب كصاي فاض اذلواكشة جرائم احلاسب
اآل كااةنةت  -قراسة رب ت تة مقارةة قار كائ عماف -األرقف طََُُِ-ـ).

ّ  -أماين غازم جرار حقوؽ اإلة اف كتربتة ال يـ قار كائ ل نشر عماف –
األرقف طُ.)َُِِ -
ْ  -ح اـ عبد اخلال الشتخة ادل هولتة كالعقاب ع ى جرائم احلرب -ميل قراسة
ت،بتقتة ع ى جرائم احلرب ي البوسنة كاذلرسر قار اجلامعة اجلديدة ل نشر اإلستندرية
– مرر ََِْ).
ٓ  -ح ن إبراهتم عبتد اجلردية الدكلتة– قراسة رب ت تة ت،بتقتة قار النهلة العربتة
القاهرة -مرر طُ.)ُٕٗٗ-
ٔ  -ضبتد ال عدم مقدمة ي قراسة القاةوف الدك اجلنائي م،بعة ادلعارؼ بيداق –
العراؽ طُ – ُُٕٗ).
ٕ  -رفعت رشواف اإلرهاب البتهي ي قاةوف العقوبات -قراسة رب ت تة ةقدية قار
النهلة العربتة القاهرة – مرر ََِٔ).

ٖ  -عبد الباقي البترم ك ق .زهري بشري ادلدخ لدراسة القاةوف توزييل شرعة العاتر
لرناعة التتاب القاهرة – مرر كادلتتبة القاةوةتة بيداق – العراؽ

طُ –

ََِٗ).
ٗ  -عبد هللا ع ي عبو س ،اف قكر القاةوف الدك اجلنائي ي ضباية حقوؽ اإلة اف
قار قج ة عماف – األرقف طُ – ََِٖ).
َُ  -عبد الوهاب حومد اإلجراـ الدك

م،بوعات جامعة التويت

طُ-

ُٖٕٗـ).
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ُُ  -عراـ الع،تة القاةوف الدك العاـ متتبة ال نهورم بيداق – العراؽ
ََِٗ).
ُِ  -عراـ عبد الفتاح عبد ال متيل م،ر اجلردية اإلرهابتة قار اجلامعة اجلديدة
مرر ََِٖـ).
ُّ  -ع ي صبت حرب القلا الدك اجلنائي انياعم اجلنائتة الدكلتة قار ادلنه
ال بناين بريكت – لبناف طُ – ََُِ).

ُْ– ع ي صاقؽ أبو اذلتت القاةوف الدك العاـ منشأة ادلعارؼ اإلستندرية –
مرر طُ – ُٕٓٗـ).
ُٓ  -ع ي عبد القاقر القهوجي القاةوف الدك اجلنائي منشورات احل يب احلقوقتة
بريكت – لبناف طُ – ََُِ).
ُٔ  -عمر سعد اذلويدم متافية جرائم اإلرهاب ي التشريعات اجلوائتة – قراسة
مقارةة قار كائ ل نشر كالتوزييل عماف – األرقف طُ.)َُُِ-
ُْ  -فخرم عبد الرزاؽ ص تيب احلديثي شرح قاةوف العقوبات -الق م العاـ الناشر
العاتر بالقاهرة توزييل ادلتتبة القاةوةتة ببيداق طََِِٕ -ـ).
ُٓ  -عماؿ ضباق اإلرهاب كادلقاكمة ي ضو القاةوف الدك العاـ رلد ادل س ة
اجلامعتة ل دراسات كالنشر كالتوزييل بريكت – لبناف ََِّـ
ُٔ  -زلمد صاي يوست اإلوار العاـ ل قاةوف الدك اجلنائي ي ضو أحتاـ النظاـ

األساسي ل ميتمة اجلنائتة الدكلتة قار النهلة العربتة القاهرة – مرر
طُ – ََِِ).

ُٕ  -زلمد صبيي صلم قاةوف العقوبات – الق م العاـ قار الثقافة ل نشر كالتوزييل
عماف – األرقف ََُِ).
ُٖ  -زلمد ف اق عبد الباقي ادلععم ادلفهرس أللفاظ القر ف الترد قار احتا الناث
العر بريكت – لبناف ُْٓٗـ).
ُٗ  -زلمد زلموق خ ت ح الدفاع الشرعي ي القاةوف الدك اجلنائي – قراسة
تأصت تة رب ت تة مقارةة متتبة النهلة العربتة القاهرة – مرر طُ.)ُّٕٗ -
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َِ  -مرشد اضبد ال تد كاضبد فخرم اذلرموم القلا الدك اجلنائي – قراسة رب ت تة
ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة اخلاصة بتوغوسيفتا مقارةة ميل زلاعم ةورماغ كووعتو كركاةدا
قار الع متة الدكلتة ل نشر كالتوزييل كقار الثقافة ل نشر كالتوزييل عماف – األرقف طُ
– ََِِ).
ُِ  -مر،فى زلمد موسى اإلرهاب االتنكين – قراسة قاةوةتة -أمنتة -ةف تة-
اجتماعتة س

ة ال وا األمنتة ي متافية اجلردية االتنكةتة التتاب احلاقم عشر

م،ابيل الشروة مرر طُ – ََِٗـ).

ِِ  -مععم الرائد جااف م عوق قار ادليي

بريكت – لبناف ُٖٔٗـ).

ِّ  -منترر سعتد ضبوقة اإلرهاب الدك – جواةبه القاةوةتة ككسائ متافيته ي
القاةوف الدك العاـ كالفقه اإلسيمي قار اجلامعة اجلديدة اإلستندرية -مرر
ََِٔ).
ِْ  -يوست ح ن يوست القاةوف اجلنائي الدك

ادلرعو القومي لسصدارات

القاةوةتة مرر طُ – ََُِ).
ب – رسائ ادلاج تري :
ُ  -سناف والب عبد شهتد الظفريم ضماةات سيمة أحتاـ انيتمة الدكلتة اجلنائتة
رسالة ماج تري مقدمة إ ع تة القاةوف جامعة باب

ََِّ).

ِ  -معا جاسم زلمد الع اي ضماةات ادلتهم أماـ انيتمة اجلنائتة الدكلتة رسالة

ماج تري مقدمة إ ع تة القاةوف جامعة بيداق ََُِ).
ج – الدكريات :

ُ  -زلمد زلي الدين عوض قراسات ي القاةوف الدك اجلنائي رل ة القاةوف
كااقتراق عُ.)ُٗٔٔ -
ِ  -ع ي زعيف ةعمة ت،ور القلا الدك اجلنائي حبث منشور ي رل ة قراسات
قاةوةتة – بتت احلتمة بيداق – العراؽ العدق األكؿ ََُِ).
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ق – شبتة ادلع ومات الدكلتة ااةنةت ) :
ُ  -اخل ن ب

اإلرهاب كالتفاح ادل م ادل ت ال تاسي العدق َّٔ -رسالة

القاهرة ٗ ََِِ/ٓ/ُُ-ََِِ/ٓ/مقاؿ منشور ع ى الرابن:
htt://search.4shared.com/postDownload/Pu7vEwJ/_.htm
ِ  -اإلرهاب كعيقته بادلفاهتم األخرل مقاؿ منشور ع ى الرابن:

htt://search.4shared.com/postDownload/Iq4WRX9u/
_.html

ّ  -الشبتة العربتة دلع ومات حقوؽ اإلة اف ع ى الرابن:
www.anhri.net/docs/undocs/aact.shtml
ْ  -متتبة حقوؽ اإلة اف  /جامعة منت وتا ع ى الرابن:
www.1.umn.edu/humanrts/arab/b207.html
ق – ادلتتبة اافناضتة:
- Ben Saul, ATTEMPTS TO DEFINE ‘TERRORISM’ IN
INTERNATIONAL LAW, Netherlands International Law
Review, Issue 01, Volume 52, 2005

ادلأخو عن موقيل ادلتتبة اافناضتة التابعة لوزارة التع تم العا كالبيث الع مي العراقتة
ع ى شبتة ادلع ومات الدكلتة ااةنةت) ع ى الرابن :

http://journals.cambridge.org.tiger.sempertool.dk/action/di
splayAbstract?fromPage=online&aid=301826
INTERNATIONAL

HAGUE

S. Clark,

Roger

-

TRIBUNALS, Leiden Journal of International Law /
مأخو عن Volume 15 / Issue 04 / December 2002, pp 859-890.

موقيل ادلتتبة اافناضتة التابعة لوزارة التع تم العا كالبيث الع مي العراقتة ع ى شبتة
ادلع ومات الدكلتة ااةنةت) ع ى الرابن:
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http://journals.cambridge.org.tiger.sempertool.dk/action/di
splayAbstract?fromPage=online&aid=245427

االثان  :ادلعاهدات كااتفاقتات كالاكتوعوات الدكلتة :

ُ  -معاهدة جنتت ُّٕٗ).
ِ  -اتفاقتة ووعتو ُّٔٗ).

ّ  -اتفاقتة اخلاصة بأعا البيار جنتت ُٖٔٗ).
ْ  -اتفاقتة موةنياؿ ُُٕٗ).
ٓ  -الاتوعوؿ ادل ي باتفاقتة موةنياؿ موةنياؿ ُْٖٗ).
ٔ  -اتفاقتة دلنيل كعقاب اجلرائم ال ترتتب ضد الشخرتات ال تتمتيل حبماية قكلتة
ُّٕٗ).
ٕ  -اتفاقتة مناهلة خ،ت الرهائن ةتويورؾ ُٕٗٗ).
ٖ  -اتفاقتة الوعالة الدكلتة ل ،اقة الذرية ل يماية ادلاقية ل مواق النوكية عاـ َُٖٗ).
ٗ  -اتفاقتة األمم ادلتيدة لقاةوف البيار لعاـ ُِٖٗ).
َُ  -اتفاقتة ركما لقميل األعماؿ غري ادلشركعة ضد ادليحة البيرية عاـ ُٖٖٗ).
ُُ  -برتوعوؿ ادلنظمة البيرية الدكلتة ادلوقيل ع تها ي ركما عاـ ُٖٖٗ).
ُِ  -اتفاقتة منظمة ال،رياف ادلدين ادلعقوقة ي موةنياؿ عاـ ُُٗٗ).

ُّ  -اتفاقتة متافية العم تات اإلرهابتة بوساوة ادلتفعرات عاـ ُٕٗٗ).
ُْ

 -اتفاقتة اجلمعتة العامة لألمم ادلتيدة لقميل سبوي اإلرهاب عاـ َََِ).

ُٓ -معاهدة منظمة ادل سبر اإلسيمي دلتافية اإلرهاب الدك

ُٗٗٗ).

ُٔ -ااتفاقتة العربتة دلتافية اإلرهاب ُٗٗٗ).
ُٕ

 -النظاـ األساسي ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة الدائمة.

ُٖ

 -النظاـ األساسي ل ميتمة الدكلتة اجلنائتة اخلاصة بتوغوسيفتا ال ابقة.
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رابعان  :قواة :
ُ  -قاةوف العقوبات ال بناين.
ِ  -قاةوف العقوبات ال ورم.
ّ  -قاةوف متافية اإلرهاب األدلاين.
ْ  -قاةوف العقوبات الفرة ي.
ٓ  -قاةوف متافية اإلرهاب التندم ادلعركؼ باسم قاةوف جتم – ّٔ).
ٔ  -قاةوف العقوبات ادلررم ُّٕٗ).

ٕ  -قاةوف متافية اإلرهاب العراقي رقم ُّ) ل نة ََِٓ.
ٖ  -قاةوف مقاكمة اإلرهاب األمريتي ادلعركؼ باسم باتريوت) ََُِ).
ٗ  -قاةوف منيل اإلرهاب األرقين رقم ٓٓ) ل نة ََِٔ.
َُ -قاةوف العقوبات األرقين.
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