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التمييز بين جريمتي العدوان واإلرىاب الدولي عمى ضوء أحكام
القانون الدولي والممارسة الدولية

The distinction between the crimes of aggression and international
terrorism in the context under the dispositions of the international law
and international practice
) أستاذة مساعدة (أ،حامل صميحة

 الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري،كمية الحقوق والعموم السياسية

2020/08/22 : تاريخ النشر2020/05/17 : تاريخ القبوؿ للنشر2018/04/26 :تاريخ االستالـ
:ممخص
تﻌد ﺟرﯾﻣتﻲ الﻌدواف واﻹإرﻫاب الدولﻲ ﻣظﻬ ار ﻣف ﻣظاﻫر الﻌنؼ الذؼ ﯾتﻔشﻰ بسرﻋﺔ ﻓاﺋقﺔ ﻓﻲ أوساط

 ﻓﻛانا، لذلؾ ﺣظﻲ ﻣوﺿوﻋﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب باﻫتﻣاـ الﻣﻔﻛرﯾف والﻔقﻬاء ورﺟاؿ السياسيﺔ،الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ

، تﻣّت ﻣف ﺧاللﻬا ﻣﺣاوالت لﺻﯾاﻏﺔ تﻌرﯾؼ ﻣﺣدد ودﻗﯾؽ لﻬﻣا،ﻣﺣؿ نقاش ﻓﻲ ﻋدة لقاءات وﻣؤتﻣرات دولﯾﺔ
 وﻣف أﻫـ أسباب ﻋﺟزﻩ ﻫو ﻋدـ،ﻓبالرﻏـ ﻣف ﺧطورتﻬﻣا إال أف الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ﻣازاؿ ﻋاﺟ از ﻋف التﺻدؼ لﻬﻣا

 ﯾستطﯾﻊ الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ، أو ﺟرﯾﻣﺔ اﻹرﻫاب،التوﺻؿ إلﻰ تﻌرﯾؼ واﺿﺢ وﻣتﻔؽ ﻋلﯾﻪ سواء لﺟرﯾﻣﺔ الﻌدواف
 إذ تﺟﻣﻌﻬﻣا ﻋناﺻر ﻋدﯾدة، ﺧاﺻﺔ وأف أوﺟﻪ التشابﻪ ﻛبﯾرة وﻣتداﺧلﺔ بﯾف الﺟرﯾﻣتﯾف.ﻣف ﺧاللﻪ التﻌاﻣؿ ﻣﻌﻬﻣا
.ﻣشتركﺔ وﻣتشابﻬﺔ الﻰ الﺣد الذؼ يﺻﻌب التﻣﯾﯾز بﯾنﻬﻣا لذلؾ كثر الﺧلط بﯾنﻬﻣا

 القانوف الدولﻲ – الﻣﻣارسﺔ الدوليﺔ، االرﻫاب والﻌدواف الدولﻲ:الكممات المفتاحية
Abstract
The crimes of aggression and international terrorism are considered a form of
violence that spreads so quickly in the international community, Therefore , the two subjects
of aggression and international terrorism gained the interest of intellectuals, jurists and
politicians, and they have been the subject of discussion in several international meetings
and conferences, during which attempts have been made to formulate a precise definition of
them, and despite their seriousness, the international community is still unable to address
them, and one of the most important reasons for their inability is not reaching a clear and
agreed on definition either for the crime of aggression, or the crime of terrorism, that the
international community can deal with them through. Especially that the similarities are
great and interminable between the two crimes, with many elements that are so common
and similar that they are difficult to distinguish and therefore very much confused.
Key words: Terrorism and international aggression - International law - International
practice.
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مقدمة
تﻌد ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ ﻣظﻬ ار ﻣف ﻣظاﻫر الﻌنف الذؼ ﯾتﻔشﻰ بسرﻋﺔ ﻓاﺋقﺔ ﻓﻲ أوساط
الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ،لذلؾ ﺣظﻲ ﻣوﺿوﻋﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب باﻫتﻣاـ الﻣﻔكريف والﻔقﻬاء ورﺟاؿ السياسﺔ ،ﻓكانا ﻣﺣل
نقاش ﻓﻲ ﻋدة لقاءات وﻣؤتﻣرات دوليﺔ ،تﻣت ﻣف ﺧاللﻬا ﻣﺣاوالت لﺻياﻏﺔ تﻌريف ﻣﺣدد ودﻗﯾق لﻬﻣا ،ﻓبالرﻏـ
ﻣف ﺧطورتﻬﻣا إال أف الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ﻣازاؿ ﻋاﺟ از ﻋف التﺻدؼ لﻬﻣا ،وﻣف أﻫـ أسباب ﻋﺟزﻩ ﻫو ﻋدـ التوﺻل
إلﻰ تﻌريف واﺿﺢ وﻣتﻔق ﻋليﻪ سواء لﺟريﻣﺔ الﻌدواف ،أو ﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب ،يستطيﻊ الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ﻣف ﺧاللﻪ
التﻌاﻣل ﻣﻌﻬﻣا .ﺧاﺻﺔ وأف أوﺟﻪ التشابﻪ كبﯾرة وﻣتداﺧلﺔ بﯾف الﺟريﻣتﯾف ،إذ تﺟﻣﻌﻬﻣا ﻋناﺻر ﻋدﯾدة ﻣشتركﺔ
وﻣتشابﻬﺔ إلﻰ الﺣد الذؼ يﺻﻌب ﻣﻌﻪ التﻣﯾﯾز بﯾنﻬﻣا ،لذلؾ كثر الﺧلط بﯾنﻬﻣا ،فيل يمكن اعتبار اإلرىاب صورة
من صور العدوان أم ىي جريمة قائمة بذاتيا ،وفي ىذه الحالة ما الذي يميزىا عن جريمة العدوان؟
اﻋتﻣدنا لإلﺟابﺔ ﻋلﻰ ﻫذا التساؤؿ ﻋلﻰ تقسيـ ﻫذﻩ الدراسﺔ إلﻰ ﺟزﺋﯾف :ﯾتﺿﻣف الﻣبﺣث األوؿ دراسﺔ
ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ ﻋلﻰ ﺿوء أﺣكاـ القانوف الدولﻲ وذلؾ باستﻌراض ﻣسار تﺟريـ الﻌدواف
واﻹرﻫاب الدولﻲ ،ثـ الوﻗوؼ ﻋند بﻌض التﻌريﻔات التﻲ ﻗﯾلت ﻓﻲ كال الﻣﻔﻬوﻣﯾف .أﻣا الﻣبﺣث الثانﻲ ﻓﻬو
ﻣﺧﺻص لدراسﺔ ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ ﻣف ﺧالؿ الﻣﻣارسﺔ الدوليﺔ وتبياف ﻣدػ ارتباطﻬﻣا وتالزﻣﻬﻣا
إلﻰ ﺣد التذرع بالثانيﺔ (ﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب) ﻣف أﺟل ارتﻛاب األولﻰ (ﺟريﻣﺔ الﻌدواف) ،لذلؾ ﺣاولنا التﻣﯾﯾز بﯾف
ﻫاتﯾف الﺟريﻣتﯾف والتأﻛﯾد ﻋلﻰ أنﻬﻣا ﺟريﻣتﯾف ﻣستقلتﯾف بﻌﺿﻬﻣا ﻋف بﻌض ﻣف ﺧالؿ إبراز أﻫـ نقاط التشابﻪ
واالﺧتالؼ بﯾنﻬﻣا.

المبحث األول
جريمتي العدوان واإلرىاب الدولي عمى ضوء أحكام القانون الدولي
ﻋرؼ تﺟريـ كل ﻣف الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ ﻣﻌوﻗات كثﯾرة ،تتﻣثل أﻫﻣﻬا ﻓﻲ تﻌدد الدواﻓﻊ والبواﻋث
الرتﻛاب ﻫاتﯾف الﺟريﻣتﯾف وتنوع أشكالﻬﻣا وﺻورﻫﻣا ،لذلؾ ﻣر تﺟريﻣﻬﻣا بﻣراﺣل ﻋدﯾدة ﻓﻲ تاريخ الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ
(ﻣطلب أوؿ) الذؼ شﻬد انقساـ ﻋﻣﯾق ﻓﻲ الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ﺣوؿ تﻌريﻔﻬﻣا ،لﻬذا كاف ﻣف الﺿرورؼ الوﻗوؼ ﻋند
تﻌريف كل ﻣنﻬﻣا (ﻣطلب ٍ
ثاف) ﺣتﻰ ال يقﻊ الﺧلط بسب أف كلﯾﻬﻣا ﯾنتﻣﻲ إلﻰ الﻌنف.
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المطمب األول :في تجريم العدوان واإلرىاب الدولي
بالرﻏـ ﻣف توﺻػل الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ إلﻰ تﺣدﯾد بﻌض أشكاؿ الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ ،ﻓإف البﺣث ﻋف
تﻌريف شاﻣل للﻌدواف واﻹرﻫاب ال ﯾزاؿ ﻣستﻣ ار ﺣتﻰ ال تبقﻰ أﻓﻌاال ﻋدوانيﺔ وارﻫابيﺔ ﺧارج التﻌريف بالتالﻲ بقاﺋﻬا
ﻣﺟرﻣﺔ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻹطار بذلت ﻣﺣاوالت كثﯾرة لتﺟريـ الﻌدواف (ﻓرع أوؿ) ،وتﺟريـ األﻋﻣاؿ اﻹرﻫابيﺔ
أﻓﻌاال ﻏﯾر َّ
(ﻓرع ثانﻲ).
الفرع األول :تجريم العدوان:
بﻌدﻣا ﻋا نت البشريﺔ كثﯾ ار ﻣف ويالت الﺣروب ،بدأ اﻹﺣساس بﺿرورة تنظيـ الﺣرب وتﺟريـ الﻌدواف(،)1
ﻣﻣا أدػ إلﻰ وﺿﻊ ﻗوانﯾف وأﻋراؼ للﺣرب يﻌتبر كل ﺧروج ﻋنﻬا ﺟريﻣﺔ دوليﺔ ،ﻓﻌقدت ﻓﻲ ﻫذا اﻹطار الﻌدﯾد ﻣف
الﻣﻌاﻫدات كاتﻔاﻗيﺔ ﺟنﯾف ﻋاـ  4531واتﻔاﻗيات الﻫاؼ ﻋاﻣﻲ  4566و ،4694ثـ ﺟاء ﻋﻬد ﻋﺻبﺔ األﻣـ ﻣﻌلنا
بدايﺔ ﻋﺻر التنظيـ الدولﻲ بإنشاء أوؿ ﻣنظﻣﺔ دوليﺔ ﻋاﻣﺔ ،تﻌﻬد لﻬا ﻣﻬﻣﺔ الﻣﺣاﻓظﺔ ﻋلﻰ السلـ واألﻣف
الدولﯾﯾف ،ﻓكانت أوؿ ﻣﺣاولﺔ للﺣد ﻣف ﺣق الدوؿ الﻣطلق ﻓﻲ شف الﺣرب ،إذ ﺟاء ﻓﻲ دﯾباﺟتﻪ ﻣواﻓقﺔ الدوؿ
األﻋﺿاء وتﻌﻬدﻫا بااللتزاـ بﻌدـ اللﺟوء إلﻰ الﺣرب ،كﻣا تﺿﻣف نص الﻣادة الﻌاشرة ﻣف الﻌﻬد ﻣﻌاﯾﯾر تﺣدﯾد
الدولﺔ الﻣﻌتديﺔ( ،وﻫﻲ التﻲ تلﺟأ للﺣرب إﺧالال بالتزاﻣاتﻬا ﻓﻲ الﻌﻬد) السيﻣا ﻋدـ الﻣساس بالسالﻣﺔ اﻹﻗليﻣيﺔ أو
االستقالؿ السياسﻲ للدوؿ األﺧرػ( ،)2لﻛف ﺟﻬود ﻋﺻبﺔ األﻣـ لـ تنﺟﺢ ﻓﻲ تﺣقﯾق السالـ الﻌالﻣﻲ الذؼ تسﻌﻰ
إليﻪ ،ﻓ ﺟاء ﻣشروع ﻣﻌاﻫدة الﻣساﻋدة الﻣتبادلﺔ الذؼ رﻏـ أنﻪ لـ يﺿﻊ تﻌريﻔا ﻣﺣددا للﺣرب الﻌدوانيﺔ إال أنﻪ كاف
ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ الطريق إلﻰ ﺣظر ﻫذﻩ الﺣرب ،ويظل أوؿ ﻋﻣل دولﻲ بﻌد ﻣﻌاﻫدة ﻓرساؼ ﯾنﻌت ﺣرب االﻋتداء
بأنﻬا ﺟريﻣﺔ دوليﺔ.

()3

()4

بﻌدﻫا ﺣاوؿ ﻣﯾثاؽ باريس كذلؾ أو(ﻣﯾثاؽ برياف كﯾلوج)

الﺣد ﻣف استﺧداـ القوة ،إذ أﻋلف

- « L’histoire ne doit plus être une succession de conflits sanglants si l’humanité veut poursuivre

1

son aventure ». ARON Raymond, Paix et guerre entre les nations, Calmann- lévy, Paris, 1975,
p 691.

 -2بودربالﺔ ﺻالح الدﯾف ،استﺧداـ القوة الﻣسلﺣﺔ ﻓﻲ إطار أﺣكاـ ﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة ،أطروﺣﺔ لنﯾل شﻬادة الدكتوراﻩ ﻓﻲ القانوف الﻌاـ ،كليﺔ

الﺣقوؽ ،ﺟاﻣﻌﺔ الﺟزاﺋر ،6949 ،ص.14

 -3راﺟﻊ :ابراﻫيـ الدراﺟﻲ ،ﺟريﻣﺔ الﻌدواف وﻣدػ الﻣسؤوليﺔ القانونيﺔ الدوليﺔ ﻋنﻬا ،ﻣنشورات الﺣلبﻲ الﺣقوﻗيﺔ ،الطبﻌﺔ األولﻰ  ،6992لبناف،

ص  421و.422

- TOUSCOZ Jean, Droit International, Presses universitaires de France, 1993, p373.

4
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ﻓﻲ ﻣادتﻪ األولﻰ والثانيﺔ ﻋف استنكارﻩ ونبذﻩ للﺟوء إلﻰ الﺣرب كوسﯾلﺔ لتسويﺔ الﺧالﻓات الدوليﺔ ،ﺣﯾث تـ
التوﺻل إلﻰ ﺻياﻏﺔ اتﻔاﻗيﺔ ﺟﻣاﻋيﺔ لﺣظر اللﺟوء إلﻰ الﺣرب بشكل ﻋاـ (.)1
بﻌد اندالع الﺣرب الﻌالﻣيﺔ الثانيﺔ ،أﺻبﺣت الﺣاﺟﺔ ﻣلﺣﺔ لوﺿﻊ تنظيـ دولﻲ ﺟدﯾد وﻓﻌاؿ يستﻬدؼ أساسا
ﻣنﻊ الﻌدواف والﺣلوؿ دوف وﻗوﻋﻪ وارتﻛابﻪ تﺣت أؼ ﻣسﻣﻰ ،ﻓتـ إنشاء ﻣنظﻣﺔ األﻣـ الﻣتﺣدة ﻣف أﺟل الﺣﻔاظ ﻋلﻰ
السلـ واألﻣف الدولﯾﯾف ،ﻓأﺻبﺢ ﻣبدأ ﺣظر استﺧداـ القوة ﻓﻲ الﻌالﻗات الدوليﺔ ﻣف أﻫـ ﻣبادﺋﻬا ،ﺣﯾث ورد بإسﻬاب
ووﺿوح ﻓﻲ دﯾباﺟتﻪ ،إال أف نص الﻔقرة الرابﻌﺔ ﻣف الﻣادة الثانيﺔ ﯾبقﻰ األساس القانونﻲ الوﺣﯾد الﺻريﺢ لتﺟريـ
الﺣرب ﺣﯾث نص ﻋلﻰ أنﻪ « :يﻣتنﻊ أﻋﺿاء الﻬﯾﺋﺔ ﻋف التﻬدﯾد باستﺧداـ القوة ﺿد سالﻣﺔ األراﺿﻲ أو
االستقالؿ السياسﻲ أليﺔ دولﺔ أو ﻋلﻰ أؼ وﺟﻪ أﺧر ال ﯾتﻔق وﻣقاﺻد األﻣـ الﻣتﺣدة».
الفرع الثاني :تجريم اإلرىاب الدولي ومكافحة المجتمع الدولي لو:
اﺣدا ﻣف أﺧطر الظواﻫر التﻲ تﻬدد أﻣف الﻣﺟتﻣﻊ واستق اررﻩ
ليس ثﻣﺔ شؾ ﻓﻲ أف اﻹرﻫاب ﻗد أﺿﺣﻰ و ً

إﺟﻣاﻋا يكاد ﯾنﻌقد ﻋلﻰ أنﻪ ظاﻫرة ال يﻣكف أف تبررﻫا أيﺔ اﻋتبارات
ﻋلﻰ الﻣستويﯾف الداﺧلﻲ والدولﻲ ،وأف ثﻣﺔ
ً

سياسيﺔ أو اﻗتﺻاديﺔ أو اﺟتﻣاﻋيﺔ أو دﯾنيﺔ أو ﻏﯾرﻫا ،وأنﻪ ﻣف الالزـ أف تتـ ﻣكاﻓﺣتﻪ ﻓﻲ إطار ﻣف التﻌاوف بﯾف
أﻋﺿاء الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ﻣﻊ اﺣتراـ كاﻣل لقواﻋد القانوف الدولﻲ ذات الﺻلﺔ ،لذلؾ أبدػ الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ اﻫتﻣاﻣا
بالغا بﻣوﺿوع اﻹرﻫاب ،ﻣنذ وﻗت ﻣبكر ،ﺣﯾث تﺿﻣنت اتﻔاﻗيﺔ ﺟنﯾف ﺣوؿ ﻣنﻊ اﻹرﻫاب والﻣﻌاﻗبﺔ ﻋليﻪ الﺻادرة
ﻋف ﻋﺻبﺔ األﻣـ الﻣتﺣدة سنﺔ  1937تﻌريﻔا لإلرﻫاب وﻣف بﻌدﻫا ﻣنظﻣﺔ األﻣـ الﻣتﺣدة التﻲ ﻋﻣلت وبشكل ﺟاد
وﻣكثف الﺣتواء ظاﻫرة اﻹرﻫاب وﻣﺣاولﺔ ﻣكاﻓﺣتﻬا بﺣﯾث تناولت ﻣوﺿوع اﻹرﻫاب ﻓﻲ الﻌدﯾد ﻣف الق اررات
الﺻادرة ﻋف ﺟﻣﻌﯾتﻬا الﻌاﻣﺔ(.)2
رﻏـ تﻌثر الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ﻓﻲ ﺟﻬودﻩ نﺣو ﻋقد اتﻔاﻗيﺔ ﻋاﻣﺔ ﺣوؿ تﺣدﯾد ﻣﻔﻬوـ اﻹرﻫاب الدولﻲ ،لﻛنﻪ نﺟﺢ
()3

ﺣتﻰ اآلف ﻣف الناﺣيﺔ الﻌﻣليﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ بﻌض أﻋﻣاؿ اﻹرﻫاب ﻣف ﺧالؿ ﻋقد  13اتﻔاﻗيﺔ ﺣوؿ الﻣوﺿوع

-تﻣثل

ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬا ﻗانونا دوليا لﻣكاﻓﺣﺔ اﻹرﻫاب -وتتﻣثل ﻓيﻣا ﯾلﻲ:

 -1ﻋادؿ ﻋبد هللا الﻣسدػ ،الﻣﺣكﻣﺔ الﺟناﺋيﺔ الدوليﺔ (االﺧتﺻاص وﻗواﻋد اﻹﺣالﺔ) ،دار النﻬﺿﺔ الﻌربيﺔ ،القاﻫرة ،6941 ،ص .664

 - 2راﺟﻊ ﻗ اررات الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة ﻋلﻰ الﻣوﻗﻊhttp://www.un.org/arabic/documents/gares.htm :
3

 -إلﻰ ﺟانب تﺣريـ اللﺟوء إلﻰ اﻹرﻫاب كوسﯾلﺔ ﻣف وساﺋل االﻗتتاؿ الوارد ﻓﻲ ﻗانوف النزاﻋات الﻣسلﺣﺔ ،ﻗانوف الﻫػاؼ لﻌاـ  4694والقانوف

الدولﻲ اﻹنسانﻲ  -ﻗانوف ﺟنﯾف -لﻌاـ  ،4616وﻏﯾرﻫا.
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 -1االتﻔاﻗيﺔ الﻣتﻌلقﺔ بالﺟراﺋـ وبﻌض األﻋﻣاؿ األﺧرػ الﻣرتﻛبﺔ ﻋلﻰ ﻣف الطاﺋرات ،الﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ طوكﯾو ﻓﻲ
.1963/9/14
 -2اتﻔاﻗيﺔ ﻗﻣﻊ االستيالء ﻏﯾر الﻣشروع ﻋلﻰ الطاﺋرات ،الﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ الﻫاؼ ﻓﻲ.1970/12/16
 -3اتﻔاﻗيﺔ ﻗﻣﻊ األﻋﻣاؿ ﻏﯾر الﻣشروﻋﺔ ﺿد سالﻣﺔ الطﯾراف الﻣدنﻲ ،الﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣونترياؿ
ﻓﻲ1971/9/23
 -4اتﻔاﻗيﺔ ﻣنﻊ وﻣﻌاﻗبﺔ الﺟراﺋـ الﻣرتﻛبﺔ ﺿد األشﺧاص الﻣتﻣتﻌﯾف بﺣﻣايﺔ دوليﺔ بػػﻣف ﻓﯾﻬـ الﻣوظﻔوف
الدبلوﻣاسﯾوف ،التﻲ اﻋتﻣدتﻬا الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة ﻓﻲ .1973/12/14
 -5االتﻔاﻗيﺔ الدوليﺔ لﻣناﻫﺿﺔ اﺧػذ الرﻫاﺋف الت ػ ػػﻲ اﻋتﻣدتﻬا الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة ﻓػػﻲ
.1979/12/17
 -6اتﻔاﻗيﺔ الﺣﻣايﺔ الﻣاديﺔ ﻣف الﻣواد النوويﺔ الﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﯾنا بتاريخ .1980/3/3
 -7البرتوكوؿ التﻛﻣﯾلﻲ الﻣتﻌلق بقﻣﻊ أﻋﻣاؿ الﻌنف ﻏﯾر الﻣشروﻋﺔ ﻓﻲ الﻣطارات التﻲ تﺧ ػ ػػدـ الطﯾراف
الﻣدنﻲ الﻣكﻣل التﻔاﻗيﺔ ﻗﻣﻊ األﻋﻣاؿ ﻏﯾر الﻣشروﻋﺔ الﻣوﺟﻬﺔ ﺿد سػالﻣﺔ الطﯾراف الﻣدنﻲ الﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻣونترياؿ ﻓﻲ
.1988/8/24
 -8اتﻔاﻗيﺔ ﻗﻣػػﻊ األﻋﻣاؿ ﻏﯾر الﻣشروﻋﺔ ﺿد سػالﻣﺔ الﻣالﺣﺔ البﺣريﺔ ،الﻣﺣررة ﻓﻲ روﻣا ﻓﻲ
.1988/3/10
 -9برتوكوؿ ﻗﻣ ػػﻊ األﻋﻣاؿ ﻏﯾر الﻣشروﻋﺔ ﺿد سػالﻣﺔ الﻣنﺻات الثابتﺔ الﻣوﺟودة ﻓﻲ الﺟرؼ القارؼ،
الﻣﺣررة ﻓﻲ روﻣا ﻓﻲ .1988/3/10
 -10اتﻔاﻗيﺔ تﻣﯾﯾز الﻣتﻔﺟرات البالستيكيﺔ بغرض كشػ ػػﻔﻬا الﻣوﻗﻌﺔ ﻓ ػ ػ ػﻲ ﻣونترياؿ بتاري ػ ػػخ .1991/3/1
 -11االتﻔاﻗيﺔ الدوليﺔ لقﻣﻊ الﻬﺟﻣات اﻹرﻫابيﺔ بالقنابل التػ ػػﻲ اﻋتﻣدتﻬا الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣػػـ الﻣتﺣدة ﻓﻲ
.1997/12/15
 -12االتﻔاﻗيﺔ الدوليﺔ لقﻣﻊ تﻣويل اﻹرﻫاب التﻲ اﻋتﻣدتﻬا الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة ﻓػ ػ ػػﻲ
.1999/12/9
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 -13االتﻔاﻗيﺔ الدوليﺔ لقﻣﻊ اﻹرﻫاب النووؼ ﻓﻲ .2005
إلﻰ ﺟانب ﻫذﻩ االتﻔاﻗيات الدوليﺔ أبرﻣت ﻋلﻰ الﻣستوػ اﻹﻗليﻣﻲ ﻋدة اتﻔاﻗات ،ﻣنﻬا:
 اتﻔاﻗيﺔ ﻣنظﻣﺔ الدوؿ األﻣريكيﺔ الﻣوﻗﻌﺔ بواشنطف بتاريخ .4644/96/96 االتﻔاﻗيﺔ األوروبيﺔ لقﻣﻊ اﻹرﻫاب الﻣوﻗﻌﺔ بستراسبورغ ﻓﻲ .4646/94/64 اتﻔاﻗيﺔ رابطﺔ ﺟنوب آسيا للتﻌاوف اﻹﻗليﻣﻲ لقﻣﻊ اﻹرﻫاب ،الﻣوﻗﻌﺔ بتاريخ  ،4654/44/91ودﺧلت ﺣﯾزالتنﻔﯾذ ﻓﻲ .4655/95/66
 االتﻔاﻗيﺔ الﻌربيﺔ لﻣكاﻓﺣﺔ اﻹرﻫاب الﻣبرﻣﺔ بالقاﻫرة ﻓﻲ .4665/91/66 اتﻔاﻗيﺔ ﻣنظﻣﺔ الﻣؤتﻣر اﻹسالﻣﻲ لﻣقاوﻣﺔ اﻹرﻫاب الﻣوﻗﻌﺔ بواﻏادوﻏو ﻓﻲ  ،4666/94/94والتﻲ لـتدﺧل ﺣﯾز التنﻔﯾذ ﺣتﻰ اآلف ،واتﻔاﻗيﺔ ﻣنظﻣﺔ الﻣؤتﻣر اﻹسالﻣﻲ الﻣبرﻣﺔ ﻋاـ .6999
 اتﻔاﻗيﺔ ﻣنظﻣﺔ الوﺣدة اﻹﻓريقيﺔ ﺣوؿ ﻣكاﻓﺣﺔ اﻹرﻫاب سنﺔ .1999 اتﻔاﻗيﺔ شنغﻬاؼ لﻣكاﻓﺣﺔ اﻹرﻫاب سنﺔ .2001تﺟدر اﻹشارة إلﻰ أنﻪ وبالرﻏـ ﻣف اﻹﺟﻣاع ﻣف ﺧالؿ ﻫذﻩ االتﻔاﻗيات الﻣﺧتلﻔﺔ ﻋلﻰ إدانﺔ اﻹرﻫاب ،باﻋتبارﻩ
ﺧطر ﯾﻬدد أﻣف البشريﺔ واستقرارﻫا ،ووﺟوب ﻣواﺟﻬتﻪ بكاﻓﺔ السبل للﺣﯾلولﺔ دوف تﻔاﻗـ آثارﻩ البالغﺔ الﺧطورة ﻋلﻰ
ًا
شكليا ﻓﺣسب بالنظر إلﻰ نسبيﺔ ﻣﻔﻬوـ اﻹرﻫاب والﺧالؼ
الﻣستويﯾف الوطنﻲ والدولﻲ ،ﻓإف ﻫذا اﻹﺟﻣاع ﯾبقﻲ
ً

ﺣوؿ تﺣدﯾدﻩ بشكل ﻗاطﻊ ﯾرﺿﻰ ﻋنﻪ الﺟﻣيﻊ أو ترﺿﻰ ﻋنﻪ األﻏلبيﺔ ﻋلﻰ األﻗل(.)1
المطمب الثاني :في تعريف العدوان واإلرىاب الدولي

تﻌريف الﻌدواف واﻹرﻫاب ﻣسألﺔ ﻋﺻﯾبﺔ لذلؾ تﻌددت تﻌريﻔاتﻬﻣا بقدر تﻌقد الظاﻫرتﯾف وتﻌدد ﻣستوياتﻬﻣا
وتباﯾف وﺟﻬات النظر بشأنﻬﻣا ،سواء بالنسبﺔ لألشﺧاص أو القوػ السياسيﺔ أو الدوؿ التﻲ تواﺟﻬﻬﻣا ،إﺿاﻓﺔ إلﻰ
تداﺧل االﻋتبارات السياسيﺔ واالﻋتبارات الﻣوﺿوﻋيﺔ األﺧرػ .وﻗد بذلت ﻣﺣاوالت كثﯾرة للوﺻوؿ إلﻰ تﻌريف ﻣﺣدد
وﻣتﻔق ﻋليﻪ لﻛال الﻣﻔﻬوﻣﯾف ،ﺣﯾث ساﻫﻣت ﻫذﻩ الﻣﺣاوالت ﻓﻲ بلورة الﻌدﯾد ﻣف الﻌناﺻر الﻣوﺿوﻋيﺔ التﻲ يﻣكف
أساسا للوﺻوؿ إلﻰ تﻌريف ﻣوﺿوﻋﻲ ﺻﺣيﺢ لﻬذﯾف الﻣﻔﻬوﻣﯾف .لذلؾ سنﺣاوؿ التﻌرض لﻣﻔﻬوـ الﻌدواف
اتﺧاذﻫا ً
 -1دمحم شوﻗﻲ ﻋبد الﻌاؿ ،رؤيﺔ سياسيﺔ ﻗانونيﺔ :التطورات الﻣﻌاﺻرة ﻓﻲ ظاﻫرة اﻹرﻫاب الدولﻲ ،الﻣركز الﻌربﻲ للبﺣوث والدراسات41 ،

ديسﻣبر  ،6942ص ص  ،6-4ﻋلﻰ الﻣوﻗﻊ اﻹلﻛترونﻲhttps://www.alsouria.net/content/ :
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(ﻓرع أوؿ) ﻋلﻰ ﺿوء القانوف الدولﻲ ،ثـ ﻣﻔﻬوـ اﻹرﻫاب الدولﻲ باالﻋتﻣاد ﻋلﻰ التﻌريف اللغوؼ وﻋلﻰ ﺿوء
االﺟتﻬادات الﻔقﻬيﺔ (ﻓرع ٍ
ثاف).
الفرع األول :تعريف العدوان:
ظلت ﻣسألﺔ وﺿﻊ تﻌريف للﻌدواف وتﺣدﯾد ﻣﺿﻣونﻪ ﻣﺣال للﺟدؿ بﯾف ﻓريقﯾف :ﻓريق أوؿ ﯾرﻓض ﻓكرة
تﻌريف الﻌدواف ألنﻪ ال يﻣكف الوﺻوؿ إليﻪ ﻋﻣليا ،ويﻔﺿل ﻋدـ الﺧوض ﻓﻲ تﻌريف الﻌدواف وترؾ ﻫذا األﻣر
لتقدﯾر ﻣﺟلس األﻣف والقﺿاء الدولﻲ ،وأﻛد ﻋلﻰ استﺣالﺔ تﻌريف الﻌدواف تﻌريﻔا دﻗيقا وﺟاﻣﻌا تتﻔق ﻋليﻪ ﺟﻣيﻊ
الدوؿ( .)1وﻓريق ٍ
ثاف ﯾرػ ﺿرورة وﺿﻊ تﻌريف لﻬذﻩ الﺟريﻣﺔ ﺣتﻰ يﻣكف للﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ التﺻدؼ للدولﺔ التﻲ
ترتﻛب تلؾ الﺟريﻣﺔ الﻣﺧلﺔ باألﻣف الدولﻲ .تؤيد ﻏالبيﺔ الدوؿ ﺿرورة وﺿﻊ تﻌريف للﻌدواف ألنﻪ أﻣر ﺿرورؼ
ﻣف أﺟل ﺿبط ﻫذا الﻣﺻطلﺢ وتوﺿيﺣﻪ ﺣتﻰ ال تتالﻋب الدوؿ الﻣتنازﻋﺔ ﻓﻲ تﻔسﯾرﻩ لإلﻓالت ﻣف الﻣسؤوليﺔ
والﻌقاب بالت ذرع بﺣﺟج ﻣﺧتلﻔﺔ كالدﻓاع الشرﻋﻲ .كﻣا أف وﺟود تﻌريف للﻌدواف ﻣف شأنﻪ أف ﯾدﻋـ ﻣبدأ الشرﻋيﺔ
ﻓﻲ القانوف الدولﻲ الﺟناﺋﻲ ألف تﺣدﯾد ﻣﺿﻣوف ﺟريﻣﺔ الﺣرب الﻌدوانيﺔ يسﻬل ﻣﻬﻣﺔ الﻣﺣكﻣﺔ الﺟناﺋيﺔ الدوليﺔ ﻓﻲ
النظر ﻓﻲ ﻫذﻩ الﺟريﻣﺔ ،وﻓﻲ تطبﯾق القانوف الدولﻲ الﺟناﺋﻲ ﻋلﻰ ﻣرتﻛبﯾﻬا.

()2

استغرؽ بﺣث تﻌريف الﻌدواف ﺟوالت كثﯾرة سواء ﻓﻲ ظل ﻋﺻبﺔ األﻣـ أو األﻣـ الﻣتﺣدة ،بذلت ﺧاللﻬا
ﺟﻬودا كبﯾرة للتوﺻل إلﻰ تﻌريف ﻣقبوؿ بﯾف الدوؿ ﺟﻣيﻌا ،ﺣﯾث أﺻدرت الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة ﻗ ار ار ﻓﻲ
 41ديسﻣبر  4641تﺣت رﻗـ  ،1141ﯾتﻌلق بالﻌدواف ،شﻣلت دﯾباﺟتﻪ ﻋشر ﻓقرات توﺿﺢ األسباب القانونيﺔ
التﻲ دﻋت إلﻰ وﺿﻊ تﻌريف للﻌدواف ،وتﺿﻣنت الﻣادة األولﻰ ﻣنﻪ تﻌريف الﻌدواف ﻓاﻋتبرتﻪ « :استﺧداـ للقوة
الﻣسلﺣﺔ ﻣف ﺟانب إﺣدػ الدوؿ ﺿد السيادة أو السالﻣﺔ اﻹﻗليﻣيﺔ أو االستقالؿ السياسﻲ لدولﺔ أﺧرػ أو بأؼ
شكل آﺧر ﯾتﻌارض ﻣﻊ ﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة»(.)3
تﺿﻣف كذلؾ نظاـ روﻣا األساسﻲ الذؼ أنشﺋت بﻣقتﺿاﻩ الﻣﺣكﻣﺔ الﺟناﺋيﺔ الدوليﺔ ﺟريﻣﺔ الﻌدواف ﻓتناولﻬا
ﻓﻲ البند (د) ﻣف الﻔقرة األولﻰ ﻣف الﻣادة  2ﻣف النظاـ األساسﻲ ،لﻛف بالرﻏـ ﻣف التﻌريف الذؼ تبنتﻪ الﺟﻣﻌيﺔ

1

 -ﻫادؼ سالـ ﻫادؼ دﻫﻣاف الﻣرؼ ،ﺟريﻣﺔ الﻌدواف ،دار النﻬﺿﺔ الﻌربيﺔ ،القاﻫرة ،6941 ،ص.62

3

 -راﺟﻊ الالﺋﺣﺔ رﻗـ  1141الﺻادرة ﻋف الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة ﻓﻲ  41ديسﻣبر  ،4641الﻣتﻌلقﺔ بتﻌريف الﻌدواف.

 -2ﻣنتﺻر سﻌﯾد ﺣﻣودة ،الﻣﺣكﻣﺔ الﺟناﺋيﺔ الدوليﺔ ،النظريﺔ الﻌاﻣﺔ للﺟريﻣﺔ الدوليﺔ دار الﺟاﻣﻌﺔ الﺟدﯾدة ،اﻹسكندريﺔ  ،6993ص.425

حامل صليحة

التمييزبين جريمتي العدوان وإلارهاب الدولي على ضوء
أحكام القانون الدولي واملمارسة الدولية

- 16 -

املجلة النقدًة للقانون والعلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو

المجمد  51العدد  15السنة  0101ص ص44-02:

الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة ﻓﻲ ﻗرارﻫا الﺻادر ﻣنذ أﻛثر ﻣف ربﻊ ﻗرف ،السالف الذكر ،إال أف نظاـ روﻣا األساسﻲ
للﻣﺣكﻣﺔ الﺟناﺋيﺔ الدوليﺔ ﺟاء ﺧاليا ﻣف تﻌريف ﺟريﻣﺔ الﻌدواف ولـ يﺣدد أركانﻬا ﻋلﻰ ﻏرار ﻣا ﻓﻌلﻪ بالنسبﺔ
()1

للﺟراﺋـ األﺧرػ الداﺧلﺔ ﺿﻣف اﺧتﺻاص الﻣﺣكﻣﺔ ،وانﻣا ﻋلق اﺧتﺻاﺻﻬا ،إذ نﺻت الﻔقرة الثانيﺔ

ﻣف الﻣادة

الﺧاﻣسﺔ « :تﻣارس الﻣﺣكﻣﺔ االﺧتﺻاص ﻋلﻰ ﺟريﻣﺔ الﻌدواف ﻣتﻰ اﻋتﻣد ﺣكـ بﻬذا الشأف وﻓقا للﻣادتﯾف ،464
 461يﻌرؼ ﺟريﻣﺔ الﻌدواف ويﺿﻊ الشروط التﻲ بﻣوﺟبﻬا تﻣارس الﻣﺣكﻣﺔ اﺧتﺻاﺻﻬا ﻓيﻣا ﯾتﻌلق بﻬذﻩ الﺟريﻣﺔ.
ويﺟب أف يكوف ﻫذا الﺣكـ ﻣتسقا ﻣﻊ األﺣكاـ ذات الﺻلﺔ ﻣف ﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة» ".وبناء ﻋلﻰ ﻫذا تـ ﻋقد
ﻣؤتﻣر استﻌراﺿﻲ لنظاـ روﻣا األساسﻲ ﻓﻲ كﻣباال -ﻋاﺻﻣﺔ أوﻏندا -ﺧالؿ ﻓترة  14ﻣاؼ إلﻰ  44ﺟواف ﻣف
ﻋاـ  ،6949تﻣت ﺧاللﻪ ﻣناﻗشﺔ الﻌدﯾد ﻣف الﻣساﺋل ﻣف بﯾنﻬا ﻣقترح لﺣكـ ﺧاص بﺟريﻣﺔ الﻌدواف لتﻌدﯾلﻬا،
وتقرر ﻓﻲ نﻬايﺔ الﻣطاؼ اﻹﺣالﺔ إلﻰ تﻌريف الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ الوارد ﻓﻲ ﻗ ارراﻫا رﻗـ  1141لﻌاـ  4641السالف
الذكر(.)2
تﺟدر اﻹشارة إلﻰ أنﻪ رﻏـ تﻌدد الﻣﺣاوالت لﺿبط ﻣﻔﻬوـ الﻌدواف ،إال أنﻪ ال ﯾزاؿ إلﻰ ﯾوﻣنا ﻫذا ﻣشوب
بالنقص ،ﻣﻣا ﯾترؾ ﻣﺟاالت لالنﺣراؼ بالشرﻋيﺔ الدوليﺔ ،والﻣساس بأﺣكاـ الﻣﯾثاؽ ،ولﻌل السبب األوؿ ﻓﻲ ذلؾ
يﻌود الﻋتبارات سياسيﺔ ،ﻓتﻌريف الﻌدواف ﻣرتبط بﻔاﻋليﺔ نظاـ األﻣف الﺟﻣاﻋﻲ والذؼ ﯾﻬدؼ إلﻰ ﺣظر استﺧداـ
القوة ﻓﻲ الﻌالﻗات الدوليﺔ ،ﻓاألﻣف الﺟﻣاﻋﻲ ال يكوف ﻓﻌاال إال باتﻔاؽ الدوؿ الﻛبرػ وﻫﻲ ال ترﻏب ﻓﻲ أف تﺧﺿﻊ
تﺻرﻓاتﻬا ﻓﻲ الﻌالﻗات الدوليﺔ لقﯾود وﻗواﻋد ﺟاﻣدة ،ﻓﻬﻲ تريد االﺣتﻔاظ بﺣريتﻬا التقدﯾريﺔ الﻣطلقﺔ ﻓﻲ تﻌﯾﯾف
الﻣﻌتدؼ وﻓقا للﻣالبسات واالﻋتبارات السياسيﺔ واﻹستراتﯾﺟيﺔ وليس وﻓقا لﻣﻌاﯾﯾر ﻗانونيﺔ ﻣوﺿوﻋيﺔ.
الفرع الثاني:
كاف اﻹرﻫاب ﻓﻲ ﺻورتﻪ التقلﯾديﺔ ﻋبارة ﻋف ﻋﻣل ﻓردؼ يقوـ بﻪ ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد ويتـ تنﻔﯾذﻩ بطريقﺔ
ﻋشواﺋيﺔ ﻓﻲ أﻏلب األﺣياف ،ولﻛف التطور الﺣدﯾث لﺻور اﻹرﻫاب ﺟﻌل ﻣنﻪ أسلوبا ﻣنظﻣا لﻪ دور ﻣﺣدد وﻫدؼ
ﯾرﻣﻲ إليﻪ ﻣف ﺧالؿ ﺟﻣاﻋات دوليﺔ ﻣنظﻣﺔ ،وﻓﻲ اآلونﺔ األﺧﯾرة لﺟأت ﻋدة دوؿ إلﻰ استﺧداـ اﻹرﻫاب ﻓﻲ

1

 -نص الﻣادة  2ﻣف النظاـ األساسﻲ للﻣﺣكﻣﺔ الﺟناﺋيﺔ الدوليﺔ.

 -2ﺟﻣﯾل ﺣسﯾف الﺿاﻣف ،ﺟريﻣﺔ الﻌدواف ﻓﻲ ﺿوء أﺣكاـ القانوف الدولﻲ ،أطروﺣﺔ لنﯾل درﺟﺔ الدكتوراﻩ ﻓﻲ القانوف ﻣف ﻣﻌﻬد البﺣوث
والدراسات الﻌربيﺔ ،ﺟاﻣﻌﺔ الدوؿ الﻌربيﺔ ،الﻣنظﻣﺔ الﻌربيﺔ للتربيﺔ والثقاﻓﺔ والﻌلوـ ،د.ب.ف ،6946 ،ص .153
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المجمد  51العدد  15السنة  0101ص ص44-02:
()1

الﻌالﻗات الدوليﺔ كبدﯾل ألﻋﻣاؿ الﺣرب التقلﯾديﺔ بﯾف الدوؿ ،وﻫو ﻣا يسﻣﻰ بإرﻫاب الدولﺔ

والتﻲ تﻌد ﻣف أﺧطر

ﺻور اﻹرﻫاب وأشدﻫا ﺟساﻣﺔ ،نظ ار ألنﻬا ترتﻛب ﻣف ﻗبل الدوؿ بﻣا لﻬا ﻣف إﻣكانيات ﻫاﺋلﺔ تﻔوؽ بكثﯾر
إﻣكانيات األﻓراد والﻣنظﻣات اﻹرﻫابيﺔ.
ﻋرض بﻌﺿا ﻣنﻬا كﻣا
ﯾلﻲ:
ﻋرؼ الﻔقيﻪ الﻔرنسﻲ "دوندﯾو دؼ ﻓابر  ،"Donne dieu DE VABREاﻹرﻫاب بأنﻪ » أﻓﻌاؿ ﻋﺻابﺔ
ﻏالبا ﻣا تﻛوف ذات طبيﻌﺔ دوليﺔ ويكوف ﻣف شأنﻬا نشر الرﻋب باستﺧداـ الﻣتﻔﺟرات وتدﻣﯾر الطرؽ وتسﻣيـ الﻣياﻩ

بﻣا ﯾؤدؼ إلﻰ ﺧلق ﺣالﺔ ﻣف الﺧطر الﻌاـ».
بﯾنﻣا ﻋرﻓﻪ "أليكس شﻣﯾد  "Alex SCHMIDبأنﻪ » :وسﯾلﺔ تتسـ بوﺟود ﻓﻌل ﻋنﯾف ﻣتﻛرر الغرض
ﻣنﻪ بث القلق ،يستﺧدﻣﻪ أﻓراد أو ﺟﻣاﻋات أو ﻣﻣثلوا دولﺔ ﻣف أﺟل تﺣقﯾق أﻫداؼ إﺟراﻣيﺔ أو سياسيﺔ أو أﻫداؼ
ﺧاﺻﺔ بﻬا«( .)2أﻣا "ولتر  "Walterﻓيﻌتبرﻩ » :ﻋﻣليﺔ رﻋب ﻗواﻣﻬا ﻋناﺻر ثالثﺔ :ﻓﻌل الﻌنف أو التﻬدﯾد
باستﺧداﻣﻪ ﻣف ﺟانب ،وردة الﻔﻌل الﻌاطﻔيﺔ التﻲ تترﺟـ أﻗﺻﻰ درﺟات الﺧوؼ لدػ الﺿﺣيﺔ ﻣف ﺟانب ثاف،
والتأثﯾرات التﻲ تلﺣق الﻣﺟتﻣﻊ بسبب ﻫذا الﻌنف أو التﻬدﯾد باستﺧداﻣﻪ والﺧوؼ الناتج ﻋف ذلؾ« (.)3
أﻣا ﻓﻲ الﻔقﻪ الﻌربﻲ ،ﻓيﻌرؼ األستاذ أﺣﻣد رﻓﻌت اﻹرﻫاب بأنﻪ » :استﺧداـ طرؽ ﻋنيﻔﺔ كوسﯾلﺔ الﻬدؼ
ﻣنﻬا نشر الرﻋب لإلﺟبار ﻋلﻰ اتﺧاذ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾف أو االﻣتناع ﻋف ﻣوﻗف ﻣﻌﯾف« ويﻌرﻓﻪ األستاذ أﺣﻣد أبو الوﻓا
» باللﺟوء إلﻰ أﻋﻣاؿ ﻗسريﺔ ﺿد األشﺧاص أو األشياء الﻣﺣﻣيﺔ دوليا ﻣثل الﻣدنﯾﯾف األبرياء أو الدبلوﻣاسﯾﯾف أو
القناﺻل أو السﻔف أو الطاﺋرات أو السﻔارات أو القنﺻليات ...وﻏﯾرﻫا ،وذلؾ بﻬدؼ الﺣﺻوؿ ﻋلﻰ نتﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾنﺔ
كالﻣﺣاﻓظﺔ ﻋلﻰ السياسات االﻗتﺻاديﺔ أو االﺟتﻣاﻋيﺔ أو السياسيﺔ لدولﺔ ﻣﻌﯾنﺔ أو ﻹﻗليـ ﻣﻌﯾف أو تغﯾﯾرﻫا«(.)4

1

 يﻣكف تﻌريف إرﻫاب الدولﺔ بأنﻪ ":استﺧداـ الﻌنف الﻌﻣدؼ ﻏﯾر الﻣشروع أو التﻬدﯾد باستﺧداﻣﻪ ﻣف ﻗبل سلطات دولﺔ ﻣا أو أﺣد أﺟﻬزتﻬا أوبﻌض األشﺧاص الذﯾف يﻌﻣلوف لﻣﺻلﺣتﻬا ،ﺿد رﻋايا أو ﻣﻣتلﻛات دولﺔ أﺧرػ ،لﺧلق ﺣالﺔ ﻣف الرﻋب والﻔزع ،بغيﺔ تﺣقﯾق أﻫداؼ
ﻣﺣددة ...وكذلؾ ﻗياـ سلطات دولﺔ ﻣا بﻣشاركﺔ أو تشﺟيﻊ أو ﺣث أو تﺣريض أو التستر ﻋلﻰ إﯾواء أو تقديـ الﻌوف واﻹﻣداد إلﻰ ﺟﻣاﻋات

–نظاﻣيﺔ أو ﻏﯾر نظاﻣيﺔ -أو ﻋﺻابات ﻣسلﺣﺔ ،أو تسﻬﯾل تواﺟدﻫـ ﻋلﻰ أراﺿﯾﻬا أو تغاﺿﯾﻬا ﻋف أنشطتﻬـ التﻲ ترﻣﻲ إلﻰ القياـ بأﻋﻣاؿ

ﻋنف وتﺧريب ﺿد دولﺔ أﺧرػ" .نقال ﻋف :ساﻣﻲ ﺟاد ﻋبد الرﺣﻣاف واﺻل ،إرﻫاب الدولﺔ ﻓﻲ إطار القانوف الدولﻲ الﻌاـ ،ﻣنشأة الﻣﻌارؼ،

اﻹسكندريﺔ ،6991 ،ص .59

2

 -ﻋﻣاد دمحم ﻋلﻲ ،األﻣـ الﻣتﺣدة وارﻫاب الدولﺔ ﻓﻲ ﻣﺟاؿ السلـ واألﻣف الدولﻲ ،دار النﻬﺿﺔ الﻌربيﺔ ،القاﻫرة ،6941 ،ص 19و.14

4

 -نقال ﻋف :ﻋﻣاد دمحم ﻋلﻲ ،األﻣـ الﻣتﺣدة وارﻫاب الدولﺔ ﻓﻲ ﻣﺟاؿ السلـ واألﻣف الدولﻲ ،ﻣرﺟﻊ سابق ،ص.14

 -3أﺣﻣد ﻋبد هللا أبو الﻌال ،تطور دور ﻣﺟلس األﻣف ﻓﻲ ﺣﻔع األﻣف والسلـ الدولﯾﯾف ،دار الﻛتب القانونيﺔ ،ﻣﺻر 6992 ،ص.644
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بﯾنﻣا األستاذ نبﯾل أﺣﻣد ﺣلﻣﻲ يﻌتبر أف اﻹرﻫاب ﻫو »االستﺧداـ ﻏﯾر الﻣشروع للﻌنف أو التﻬدﯾد بﻪ ،بواسطﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ أشﺧاص أو دولﺔ ﺿد ﻓرد أو ﺟﻣاﻋﺔ أو دولﺔ وينتج ﻋف ذلؾ ﺣالﺔ ﻣف الرﻋب تﻌرض للﺧطر أرواﺣا
بشريﺔ ،أو يكوف ﻣف شأنﻪ تﻬدﯾد ﺣريات أساسيﺔ ،والغرض ﻣف ذلؾ ﻫو الﺿغط ﻋلﻰ الﺟﻣاﻋﺔ أو الدولﺔ لﻛﻲ
تغﯾر سلوكﻬا تﺟاﻩ ﻣوﺿوع ﻣا«(.)1
ﻣف بﯾف التﻌريﻔات التﻲ الﻗت ﻗبوال دوليا ،نذكر تﻌريف األستاذ ﻣﺣﻣود شريف بسﯾونﻲ الذؼ اﻋتبر
اﻹرﻫاب» :إستراتﯾﺟيﺔ ﻋنف ﻣﺟرﻣﺔ دوليا ،تﺣﻔزﻫا بواﻋث ﻋقاﺋديﺔ (إﯾدﯾولوﺟيﺔ) وتتوﺧﻰ أﺣداث ﻋنف ﻣرﻋب
داﺧل شريﺣﺔ ﺧاﺻﺔ ﻣف ﻣﺟتﻣﻊ ﻣﻌﯾف لتﺣقﯾق الوﺻوؿ إلﻰ السلطﺔ أو للقياـ بدﻋايﺔ لﻣطلب أو لﻣظلﻣﺔ ،بغض
النظر ﻋﻣا إذا كاف ﻣقترﻓو الﻌنف يﻌﻣلوف ﻣف أﺟل أنﻔسﻬـ ،ونيابﺔ ﻋنﻬا أـ نيابﺔ ﻋف دولﺔ ﻣف الدوؿ«(.)2
تﺟدر اﻹشارة ﻓﻲ األﺧﯾر ،إلﻰ أف ﻣﺟﻣل ﻣﺣاوالت تﻌريف اﻹرﻫاب الدولﻲ انتﻬت بﻔشل نسبﻲ ،بسبب
اﻋتﻣادﻫا ﻋلﻰ ﺻيغ شاﻣلﺔ وﻣتباﯾنﺔ ،وبسبب اﺧتالؼ توﺟﻬات الﺟﻬات القاﺋﻣﺔ ﻋلﻰ تﺣدﯾد الﻣﺻطلﺢ ،ﻓﻣا ﯾراﻩ
البﻌض إرﻫابا ،ﯾراﻩ البﻌض األﺧر ﻣقاوﻣﺔ ﻣشروﻋﺔ .إﺿاﻓﺔ إلﻰ تداﺧل االﻋتبارات السياسيﺔ واالﻋتبارات األﺧرػ،
كرﻏبﺔ الدوؿ الﻛبرػ ﻓﻲ اﻹبقاء ﻋلﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻏاﻣﺿا ،لﻛﻲ تتﻣكف ﻣف إطالﻗﻪ ﻋلﻰ كل ﺣركﺔ أو دولﺔ تﻌارض
سياستﻬا وتﻣس بﻣﺻالﺣﻬا.

المبحث الثاني:
جريمتي العدوان واإلرىاب الدولي بين االرتباط وحتمية التمييز
ﻗاﻣت الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ ﻓﻲ أﻋقاب أﺣداث الﺣادؼ ﻋشر ﻣف سبتﻣبر ،بغزو أﻓغانستاف وبﻌدﻫا
الﻌراؽ ،وكاف ﻣف الﻣبررات التﻲ استندت إلﯾﻬا ﻫﻲ أف الغزو كاف ﻓﻲ إطار الﺣرب الشاﻣلﺔ ﺿد اﻹرﻫاب ،والتﻲ
باتت ﻓﻲ الواﻗﻊ ﻣف ﻣبررات الﻌدواف ﻓﻲ الﻣﻣارسﺔ الدوليﺔ نظ ار لتداﺧل وارتباط الﻣﻔﻬوﻣﯾف (الﻣطلب األوؿ) ،لذلؾ
ترػ الباﺣثﺔ أنﻪ ﻣف الﺿرورؼ التﻣﯾﯾز بﯾف ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ ،وابراز أﻫـ نقاط التالﻗﻲ واالﺧتالؼ
بﯾنﻬﻣا ﻋلﻰ ﺿوء أﺣكاـ القانوف الدولﻲ (الﻣطلب الثانﻲ).

1
2

 -نبﯾل أﺣﻣد ﺣلﻣﻲ ،اﻹرﻫاب الدولﻲ وﻓقا لقواﻋد القانوف الدولﻲ الﻌاـ ،دار النﻬﺿﺔ الﻌربيﺔ ،القاﻫرة ،4655 ،ص .19

 -أنظر :ﻫﯾثـ ﻓالﺢ شﻬاب ،ﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب وسبل ﻣكاﻓﺣتﻬا ﻓﻲ التشريﻌات الﺟزاﺋيﺔ الﻣقارنﺔ ،دار الثقاﻓﺔ للنشر والتوزيﻊ ،ﻋﻣاف ،األردف،

الطبﻌﺔ األولﻰ ،6949 ،ص.13
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المطمب األول :ارتباط جريمتي العدوان واإلرىاب الدولي في الممارسة الدولية
تﻌد أﺣداث الﺣادؼ ﻋشر ﻣف سبتﻣبر  2001أﺧطر ﻣا ﻋرﻓﻪ الﻌالـ ﻓﻲ تاريﺧﻪ ﻣف أﻋﻣاؿ اﻹرﻫاب
نظر لﻣا انطوت ﻋليﻪ ﻣف ﻗوة تدﻣﯾريﺔ ﻫاﺋلﺔ ،وألنﻬا أﺻابت ﻗلب أﻛبر ﻗوة ﻓﻲ الﻌالـ،
الدولﻲ ﺣتﻰ ذلؾ الﺣﯾفً ،ا
وترتبت ﻋلﯾﻬا نتاﺋج شدﯾدة الﺧطورة كاف ﻋلﻰ رأسﻬا انﻔراد الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ برﻓﻊ رايﺔ "الﺣرب ﺿد

اﻹرﻫاب" ،وﻣﺣاولتﻬا ﻓرض ﻣﻔﻬوﻣﻬا لإلرﻫاب وطريقﺔ ﻣواﺟﻬتﻪ ،وشنﻬا ﺣرًبا شرسﺔ -إف لـ نقل ﻋدو ًانا ﺿد

بﻌض الدوؿ (الﻔرع األوؿ) .األﻣر الذؼ ﯾؤثر كثﯾ ار ﻋلﻰ ﺻناﻋﺔ القرار الدولﻲ (الﻔرع الثانﻲ).
الفرع األول :تعدد التدخالت العسكرية بدعوى الحرب ضد اإلرىاب الدولي:

يشﯾر الواﻗﻊ الدولﻲ إلﻰ ﺣاالت ﻋدﯾدة لﺟأت ﻓﯾﻬا بﻌض الدوؿ إلﻰ اتﺧاذ تدابﯾر ﻋسكريﺔ ﺿد دوؿ أﺧرػ
بدﻋوؼ ﻣكاﻓﺣﺔ اﻹرﻫاب الدولﻲ ،وﻣف ذلؾ ﻋلﻰ سبﯾل الﻣثاؿ ﻣا ﻗاﻣت بﻪ ﺟنوب أﻓريقيا ﻓﻲ سبﻌﯾنيات وثﻣانﯾنيات
القرف الﻌشريف تﺟاﻩ بﻌض الدوؿ الﻣﺟاورة لﻬا ،وﻋلﻰ وﺟﻪ التﺣدﯾد بتسوانا وزيﻣبابوؼ وزاﻣبيا وأنﺟوال ،بﺣﺟﺔ
ﺿرب ﻗواﻋد التنظيﻣات اﻹرﻫابيﺔ الﻣوﺟودة ﻋلﻰ أﻗاليـ ﻫذﻩ الدوؿ .وﻣا ﻗاﻣت بﻪ إسراﺋﯾل ﻋاـ  1975ﻣف توﺟيﻪ
ﺿربات ﻋسكريﺔ إلﻰ الﻣﻌسكرات الﻔلسطﯾنيﺔ ﻓﻲ لبناف ،وﻋاـ  1985ﺣﯾنﻣا شنت ﻏارة ﺟويﺔ ﻋلﻰ تونس ،وذلؾ
بزﻋـ أف ﻫاتﯾف الدولتﯾف تؤوياف ﺟﻣاﻋات إرﻫابيﺔ ﻓلسطﯾنيﺔ .أﻣا الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ ﻓتأتﻲ ﻋلﻰ رأس الدوؿ
التﻲ لﺟأت إلﻰ اتﺧاذ تدابﯾر ﻣف ﻫذا القبﯾل ﺿد دوؿ أﺧرػ بزﻋـ ﻣكاﻓﺣﺔ اﻹرﻫاب الدولﻲ ،وﻗد شﻣلت تدابﯾرﻫا
ﻫذﻩ دوًال ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻗ اررات ﻣﺧتلﻔﺔ.
ﺟويا ﻋلﻰ ﻣدﯾنتﻲ طرابلس وبنغازؼ اللﯾبﯾتﯾف بدﻋوؼ
ﺣﯾث شنت ﻓﻲ  14أﻓريل 1986
ﻫﺟوﻣا ﻋسكرًيا ً
ً
تورط لﯾبيا ﻓﻲ ﺣادث تﻔﺟﯾر ﻣلﻬﻰ لﯾلﻲ ﻓﻲ برلﯾف ﯾرتادﻩ ﻋسكريوف أﻣريكﯾوف نتج ﻋنﻪ ﻣقتل ﺟندؼ أﻣريكﻲ،
وﻗاﻣت ﻓﻲ ﻋاـ  1998باتﺧاذ تدابﯾر ﻋسكريﺔ ﺿد كل ﻣف السوداف وأﻓغانستاف ﻣتﻬﻣﺔ إياﻫﻣا بتدبﯾر الﻌﻣليات
اﻹرﻫابيﺔ ﺿد سﻔارتﯾﻬا ﻓﻲ نﯾروبﻲ ودار السالـ وﻗاﻣت ﻓﻲ السابﻊ ﻣف أﻛتوبر  2001بغزو أﻓغانستاف ﻓﻲ أﻋقاب
أﺣداث الﺣادؼ ﻋشر ﻣف سبتﻣبر وﺣﻣلت تنظيـ القاﻋدة ودولﺔ أﻓغانستاف الﻣسؤوليﺔ ﻋف ﻫذﻩ الﻬﺟﻣات ،باﻋتبار
أف ﺣكوﻣﺔ طالباف ﻗبلت بوﺟود تنظيـ القاﻋدة ﻋلﻰ األراﺿﻲ األﻓغانيﺔ وﻣنﺣتﻪ الﻣأوػ وسﻣﺣت لﻪ بالقياـ
باألﻋﻣاؿ اﻹرﻫابيﺔ ﻋبر أراﺿﯾﻬا( ،)1ﻓشرﻋت ﻓﻲ  6994/49/94إلﻰ ﺟانب ﻋدد كبﯾر ﻣف الدوؿ الﻣتﺣالﻔﺔ

 -1ولﯾد ﺣسف ﻓﻬﻣﻲ ،الواليات الﻣتﺣدة والﺣرب ﻋلﻰ اﻹرﻫاب ..الﺟدؿ السياسﻲ والقانونﻲ ،ﻣﺟلﺔ الﻣﺧتار ،الﻌدد  ،41سبتﻣبر/أﻛتوبر ،6993
ص ص  ،93-94ﻋلﻰ الﻣوﻗﻊ اﻹلﻛترونﻲ.www.elmokhtar.net/modules.php :
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ﻣﻌﻬا( ،)1بالرد ﻋلﻰ ﻫذا الﻬﺟوـ بﻌﻣليﺔ ﻋسكريﺔ ﺿد أﻓغانستاف ،واستندت الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ ﻓﻲ تبرير
بناء ﻋلﻰ ﻗرار ﻣﺟلس األﻣف
ﻫذﻩ الﻌﻣليﺔ الﻌسكريﺔ ،إلﻰ ﻣﻣارستﻬا لﺣق الدﻓاع الشرﻋﻲ الوﻗاﺋﻲ ﺿد اﻹرﻫابً ،
رﻗـ  ،4135الذؼ أﻛد ﻫذا الﺣق ،والقرار رﻗـ  4141الذؼ يقﺿﻲ بﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧاطر اﻹرﻫاب الدولﻲ بكل
الوساﺋل السياسيﺔ والﻌقابيﺔ( ،)2وﺟﻌل ﻣف ﻣﺣاربﺔ اﻹرﻫاب ﻗﺿيﺔ ﻋالﻣيﺔ ،وﺣظﻲ ﻫذا القرار بﻣواﻓقﺔ ﺟﻣيﻊ الدوؿ
األﺧرػ الداﺋﻣﺔ الﻌﺿويﺔ ﻓﻲ الﻣﺟلس ،ﻣﻣا أﻋطاﻩ أﻫﻣيﺔ ﺧاﺻﺔ ﻣف بﯾف كل ﻗ اررات الﻣﺟلس(.)3
بﻌد أﺣداث  44سبتﻣبر  ،6994برزت لدػ الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ ،ﻣﺧاوؼ ﻣف تﺟدد ﻣﺻادر
التﻬدﯾد ﻣستقبال ،لذلؾ لـ يقتﺻر ﻣﻔﻬوـ إستراتﯾﺟﯾتﻬا الﺟدﯾدة ﻋلﻰ تنظيـ القاﻋدة ﻓقط ،بل تﻌداﻩ إلﻰ الﻌراؽ ،إذ
بدءا ﻣف ﻣارس  2003أف الﻌراؽ يساند اﻹرﻫاب
استندت إلﻰ نﻔس الﻣبررات ﻓﻲ ﻏزوﻫا للﻌراؽ واﺣتاللﻬا إياﻩ ً
الدولﻲ ،وأف ﻣﺣاربتﻪ تأتﻲ ﻓﻲ إطار الﺣرب الشاﻣلﺔ ﺿد اﻹرﻫاب ﻣف أﺟل القﺿاء ﻋليﻪ ﻓﻲ ﺟﻣيﻊ أنﺣاء الﻌالـ،
ﻓبدأ التركﯾز ﻋلﯾﻬا كﻣﺻدر ﺧطر باالستناد إلﻰ الﻌدﯾد ﻣف الدواﻓﻊ واألسباب ﻣنﻬا أسلﺣﺔ الدﻣار الشاﻣل،
اﻹرﻫاب ،طبيﻌﺔ نظاـ الﺣكـ ﻓﻲ الﻌراؽ والﺣاﺟﺔ إلﻰ إرساء الديﻣقراطيﺔ.
()4

استندت الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ كذلؾ إلﻰ ﻋدـ تنﻔﯾذ الﻌراؽ لقرار الﻣﺟلس رﻗـ 4114

الذؼ ﺟاء

ﻓيﻪ أف الﻌراؽ كاف وﻣازاؿ ﻓﻲ ﺣاالت ﺧرؽ ﺟوﻫرؼ اللتزاﻣاتﻪ الﻣنﺻوص ﻋلﯾﻬا ﻓﻲ الق اررات السابقﺔ السيﻣا القرار
 354الذؼ كاف يقﺿﻲ بنزع أسلﺣﺔ الدﻣار الشاﻣل ،ﻓكاف ﻫذا القرار ﻣنطلقا للﺣرب وذلؾ بﻣﺣاولﺔ البﺣث ﻋف
أسلﺣﺔ الدﻣار الشاﻣل التﻲ تﻣتلﻛﻬا الﻌراؽ -وﻓقا لﻣزاﻋـ الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ ،)5( -والﻰ الركاﺋز القانونيﺔ

 -1ﻫﻲ بريطانيا ،استراليا ،كندا ﻓرنسا ،الياباف وتركيا ،إلﻰ ﺟانب تسﻬيالت تتﻌلق بالﻣرور والتﻣويل وﻏﯾر ذلؾ ،ﻣف طرؼ ﺣلف األطلنطﻲ،
باﻛستاف ،روسيا ،وﺟﻣﻬوريات وسط آسيا وﻏﯾرﻫا ﻣف الدوؿ ،التﻲ تﻌاطﻔت ﻣﻊ ﻣوﻗف الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ .لﻣزيد ﻣف التﻔﺻﯾل راﺟﻊ:

ﻣاﻫر ﻋبد الﻣنﻌـ أبو ﯾونس ،استﺧداـ القوة ﻓﻲ ﻓرض الشرﻋيﺔ الدوليﺔ ،الﻣكتبﺔ الﻣﺻريﺔ ،اﻹسكندريﺔ ،6991 ،ص.491

 -2راﺟﻊ الق ارريف  4135و 4141الﺻادريف ﻋف ﻣﺟلس األﻣف ﻋلﻰ التوالﻲ ﻓﻲ  6994/96/43و 6994/96/65ﻋلﻰ الﻣوﻗﻊ اﻹلﻛترونﻲ:

www.un.org/fr/documents/scres.shtml
3

 راﺟﻊ :أﻣاؿ ﯾوسﻔﻲ ،ﻋدـ ﻣشروﻋيﺔ اﻹرﻫاب ﻓﻲ الﻌالﻗات الدوليﺔ ،دار ﻫوﻣﺔ للطباﻋﺔ والنشر والتوزيﻊ ،الﺟزاﺋر ،6995 ،ص  .61ولﻣزيدﻣف التﻔﺻﯾل ﺣوؿ التﺣلﯾل القانونﻲ لﻣﺿﻣوف القرار  4141راﺟﻊ كذلؾ:

SZUREX Sandra, La lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du chapitre VII : Un
laboratoire normatif, R.G.D.I.P, tome 109/2005/1, paris, p 9-22.
4
5

 -راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟلس األﻣف رﻗـ  4114الﺻادر بتاريخ  6996/44/95والقرار رﻗـ  354الﺻادر ﻓﻲ .4664/91/91

 أﻣﯾف ﻣكﻲ ﻣدنﻲ ،التدﺧل واألﻣف الدولياف :ﺣقوؽ اﻹنساف بﯾف اﻹرﻫاب والدﻓاع الشرﻋﻲ ،الﻣﺟلﺔ الﻌربيﺔ لﺣقوؽ اﻹنساف ،ﻋدد ،6991-49ﻣارس  ،6991ص.www.aihr.org.tn/arabic/revue/indexthematiques.htm ،463
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الﻣنﺻوص ﻋلﯾﻬا ﻓﻲ الﻔﺻل السابﻊ ﻣف الﻣﯾثاؽ واﻓترﺿت أف الﻌراؽ تﻣتلؾ ﻣﺧزف األسلﺣﺔ الﻣﺣرﻣﺔ دوليا ،وال
تتﻌاوف بشكل كاؼ ﻣﻊ ﻣﻔتشﻲ الوكالﺔ الدوليﺔ للطاﻗﺔ الذريﺔ(.)1
اﻋتبرت إسراﺋﯾل ﻣف ﺟانبﻬا ﻋﻣلياتﻬا الﻌسكريﺔ التﻲ وﺟﻬتﻬا لغزة بﻣثابﺔ أﻋﻣاؿ الدﻓاع الشرﻋﻲ ﻓﻲ إطار
الﺣرب ﺿد اﻹرﻫاب ،ردا ﻋلﻰ ﻗياـ الﻣقاوﻣﺔ الﻔلسطﯾنيﺔ بأسر ﺟندؼ إسراﺋﯾلﻲ ،لﻛف بﻣﺣاولﺔ تطبﯾق النﺻوص
القانونيﺔ والقواﻋد الدوليﺔ الﺧاﺻﺔ بالدﻓاع الشرﻋﻲ (الﻣادة  ،)24ﻋلﻰ تداﻋيات ﺿرب إسراﺋﯾل لغزة ،ﯾتﺿﺢ أف ﻣا
ﻗاﻣت بﻪ إسراﺋﯾل ال يﻌد ﻣف ﻗبﯾل الدﻓاع .ألنﻬا لـ تتﻌرض لﻬﺟوـ ﻣسلﺢ ﺣاؿ أو وشيؾ الوﻗوع طبقا للشرط
األساسﻲ لﻣﻣارسﺔ ﻫذا الﺣق ،إذ ﻗاﻣت الﻣقاوﻣﺔ الﻔلسطﯾنيﺔ بأسر ﺟندؼ إسراﺋﯾلﻲ ﻓﺣتﻰ ﻣﻊ اﻋتبار ﻫذا الﻔﻌل ﻣف
أﻋﻣاؿ الﻬﺟوـ الﻣسلﺢ ،ﻓإف ﻣﺻدرﻩ ﻣشروﻋا ،باﻋتبار أف الﻣقاوﻣﺔ الﻔلسطﯾنيﺔ تقوـ بﻣواﺟﻬﺔ االﺣتالؿ(.)2
الفرع الثاني :آثار الممارسة الدولية الراىنة عمى القرار الدولي:
رﻏـ تﺣريـ القانوف الدولﻲ الﺣدﯾث اللﺟوء إلﻰ الﺣرب ،إال أف واﻗﻊ الﻣﻣارسﺔ الدوليﺔ شﻬد ﺣاالت كثﯾرة تـ
ﻓﯾﻬا اللﺟوء للقوة تﺣت ﻣسﻣيات ﻣﺧتلﻔﺔ كاللﺟوء للقوة تﺣت ﻣظلﺔ الدﻓاع الشرﻋﻲ أو التدﺧالت اﻹنسانيﺔ أو ﺿﻣاف
اﺣتراـ ﺣقوؽ اﻹنساف وتﻛريس الﺣريات األساسيﺔ وﻣﺣاربﺔ اﻹرﻫاب ﻋبر الﻌالـ ،وﻫذﻩ األﺧﯾرة ﻫﻲ أﻛثرﻫا شﯾوﻋا،
ﺣﯾث أﺻبﺣت الﺣرب ﺿد اﻹرﻫاب الدولﻲ أو الﻌنف الﻌابر للﺣدود ،ذريﻌﺔ للتﻣادؼ ﻓﻲ استﻌﻣاؿ القوة الﻌسكريﺔ
والتﻬدﯾد بﻬا ،واﻹﻓراط ﻣف استﺧداـ تدابﯾر الﻔﺻل السابﻊ ﻣف الﻣﯾثاؽ ،إذ ﺧوؿ نص الﻣادة  16ﻣف ﻣﯾثاؽ األﻣـ
الﻣتﺣدة ﻣﺟلس األﻣف ﻣﻬﻣﺔ ﻓﺣص الوﻗاﺋﻊ واألﺣداث ،وتﺣدﯾد ﻣا إذا كاف نزاع ﻣف شأنﻪ أف ﯾﻬدد السلـ واألﻣف
الدولﯾﯾف ،أو أف يﻌرﺿﻬﻣا للﺧطر ،أو تﺣدﯾد وﺟود ﻋدواف ﻣف ﻋدﻣﻪ بوﺻﻔﻪ الﺟﻬاز الوﺣﯾد ﺻاﺣب القدرة
واالﺧتﺻاص بﺣﻔع السلـ واألﻣف الدولﻲ ،ﻓﻣتﻰ تأﻛد الﻣﺟلس ﻣف وﺟود ﺣالﺔ ﻣف ﻫذﻩ الﺣاالت ،كاف لﻪ أف يﻌﻣل
بناء ﻋلﻰ أﺣكاـ الﻣادة  16ﻣف الﻣﯾثاؽ ،التﻲ ﺧولتﻪ اﺧتﺻاص اتﺧاذ ﻣا ﯾلزـ ﻣف األﻋﻣاؿ لﺣﻔع السلـ واألﻣف
الدولﯾﯾف ،أو ﻹﻋادتﻪ إلﻰ نﺻابﻪ(.)3
لـ يﻌد الﻣﺟلس يقتﺻر ﻓﻲ ﻓﺣﺻﻪ لألﻋﻣاؿ التﻲ تشكل تﻬدﯾدا لألﻣف والسلـ الدولﯾﯾف ،ﻋلﻰ النزاﻋات
بﯾف الدوؿ وأﻋﻣاؿ القتاؿ واسﻌﺔ النطاؽ داﺧل ﺣدود الدوؿ ،بل أﺻبﺢ ﻫذا التﻬدﯾد يشﻣل ﻗﻣﻊ األﻗليات وكذلؾ
األﻋﻣاؿ اﻹرﻫابيﺔ ،وكاﻓﺔ الﻣآسﻲ اﻹنسانيﺔ الناتﺟﺔ ﻋف االﻗتتاؿ الداﺧلﻲ ،واﻫدار الديﻣقراطيﺔ ﻓﻲ الداﺧل ،وﻣسألﺔ
1
2

 -ولﯾد ﺣسف ﻓﻬﻣﻲ ،الواليات الﻣتﺣدة والﺣرب ﻋلﻰ اﻹرﻫاب ..الﺟدؿ السياسﻲ والقانونﻲ ،ﻣرﺟﻊ سابق.

 -راﺟﻊ :السﯾد ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد أبو الﺧﯾر ،الﺟوانب القانونيﺔ لﺣرب ﻏزة ،ﻣوﻗﻊ القﺿيﺔ الﻔلسطﯾنيﺔ 6996/91/92 ،ص ص49-94

.www.palissue.com/arabic/articles/details/2/15498.html
3

 -راﺟﻊ :نﺻوص الﻣواد 14 ،16 ،و 16ﻣف ﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة.
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ﺣظر استﺧداـ أسلﺣﺔ الدﻣار الشاﻣل واﻹساءة إلﻰ البﯾﺋﺔ والﻣﺣيط ...يﻣكننا أف نذكر ﻓﻲ ﻫذا الﺻدد ،التدﺧل
األﻣريكﻲ-البريطانﻲ ﻓﻲ شﻣاؿ الﻌراؽ بﻣوﺟب القرار رﻗـ  355الذؼ أﻋلف الﻣﺟلس ﻣف ﺧاللﻪ بأنﻪ ﻣنزﻋج لﻣا
ﯾتﻌرض لﻪ الﻣدنﯾوف الﻌراﻗﯾوف ﻣف ﻗﻣﻊ ،ﺧاﺻﺔ ﻓﻲ الﻣنطقﺔ التﻲ يسكنﻬا األﻛراد ،ﻣﻣا ﯾﻬدد السالـ واألﻣف
الدولﯾﯾف"(.)1
أﻛد الﻣﺟلس كذلؾ ،بﻣوﺟب القرار رﻗـ  415الﻣؤرخ ﻓﻲ  ،4666/91/14الﻣتﻌلق بقﺿيﺔ "لوكربﻲ" أف
ﻗﻣﻊ أؼ ﻋﻣل إرﻫابﻲ دولﻲ يﻌد أﻣ ار ﺿروريا للﺣﻔاظ ﻋلﻰ السالـ واألﻣف الدولﯾﯾف واﻋتبر ﻣف ﺧالؿ ﻗرارﻩ رﻗـ 461
الﻣؤرخ ﻓﻲ  4666/46/91أف الﻣأساة اﻹنسانيﺔ الناﺟﻣﺔ ﻋف النزاع ﻓﻲ الﺻوﻣاؿ ،تشكل تﻬدﯾدا للسالـ واألﻣف
الدولﯾﯾف .وأﻋلف الﻣﺟلس كذلؾ ،بﻣوﺟب القرار رﻗـ  514الﻣؤرخ ﻓﻲ  4661/93/43الﻣتﻌلق بالتدﺧل ﻓﻲ ﻫاﯾتﻲ
أنﻪ يالﺣع بقلق تدﻫور األزﻣﺔ اﻹنسانيﺔ ...ﻣﻣا يشكل تﻬدﯾدا للسالـ واألﻣف الدولﯾﯾف( .)2إلﻰ ﺟانب ﻫذﻩ الﺣالﺔ،
نذكر التدﺧل ﻓﻲ رواندا ،ﻓﻲ كوسوﻓو ،ﻓﻲ ﻫاﯾتﻲ ،وﻓﻲ الﻌراؽ .ﻓﻬﻲ كلﻬا ﺣاالت استدﻋت التدﺧل ألسباب إنسانيﺔ
ﺣسب ﻣزاﻋـ الﻣنظﻣﺔ –وﻣف وراﺋﻬا الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ.-
توسﻊ الﻣﺟلس ﻣف ﻣﻔﻬوـ تﻬدﯾد األﻣف والسلـ الدولﯾﯾف ،ﻋقب أﺣداث  44سبتﻣبر  6994ﺧﺻوﺻا ﻓﻲ
ﻗ اررﻩ رﻗـ  4141الﻣؤرخ ﻓﻲ  ،6994/96/65ﺣﯾث اﻋتبر أف ﻣا تﻌرﺿت لﻪ الواليات الﻣتﺣدة األﻣريكيﺔ ﻋﻣال
إرﻫابيا يشكل تﻬدﯾدا للسلـ واألﻣف الدولﻲ -كﻣا سبق ذكرﻩ -واﻋتبر أيﺿا ﻣف ﻫذا القبﯾل ﺣيازة بﻌض الدوؿ
ألسلﺣﺔ الدﻣار الشاﻣل ﻣﻣا ﯾﺧشﻰ ﻣف أنظﻣتﻬا وسياستﻬا ﻣﻊ الدوؿ الﻣﺟاورة.
ﯾتﺿﺢ ﻣف األﻣثلﺔ الﻣتقدﻣﺔ أف ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺟلس األﻣف لإلرﻫاب بوﺻﻔﻪ ﺧط اًر ﯾﻬدد السلـ واألﻣف الدولﯾﯾف
ﻗد ﺟﻌل ﻣف الﻣﺟلس ﻣشرﻋا دوليا ،بﺣﯾث أﺻدر ﻗ اررات اﻋتبرت بﻣثابﺔ اتﻔاﻗيات دوليﺔ ،ﻣنﻬا القرار رﻗـ 687
لسنﺔ  1991ﻋقب الﺣرب الﻌراﻗيﺔ الﻛويتيﺔ ،وكذلؾ القرار رﻗـ  827لسنﺔ  1993و 955لسنﺔ  1994الﻣتﻌلق
بإنشاء الﻣﺣكﻣتﯾف الﺟناﺋﯾتﯾف الدولﯾتﯾف ﻓﻲ ﯾوﻏوسالﻓيا ػ ػ سابقا ػ ػ ورواندا ،لﻣﺣاﻛﻣﺔ ﻣرتﻛبﻲ ﺟراﺋـ االﻋتداء ﻋلﻰ
القانوف الدولﻲ اﻹنسانﻲ ﻓﻲ ﻫاتﯾف الدولتﯾف .وكذلؾ األﻣر بالنسبﺔ لقرار ﻣﺟلس األﻣف رﻗـ 1373

()3

السالف

الذكر ا لذؼ ﺻدر بناء ﻋلﻰ الﻔﺻل السابﻊ بﻌبارات ﻋاﻣﺔ تتﻌلق بﻣكاﻓﺣﺔ اﻹرﻫاب وﻣﻌاﻗبﺔ ﻣرتﻛبيﻪ ووﺿﻊ ﻗاﺋﻣﺔ

1

- Voir : SUR Serge, Les Nations Unies en 2005, la sécurité collective: une problématique,
www.afri-ct.org/membres/sergesur/spip.php?articles46, p4.

2

 ﺧلﻔاف كريـ ،ﺣﻔع السلـ ألسباب إنسانيﺔ ،بﺣث لنﯾل الﻣاﺟستﯾر ﻓﻲ القانوف الدولﻲ لﺣقوؽ اﻹنساف ،ﺟاﻣﻌﺔ ﻣولود ﻣﻌﻣرؼ ،تﯾزؼ وزو ،كليﺔالﺣقوؽ ،4666 ،ص.64

 - 3راﺟﻊ :ﻗرارات ﻣﺟلس األﻣف ﻋلﻰ الﻣوﻗﻊ اﻹلﻛترونﻲwww.un.org/fr/documents/scres.shtml :
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ﻣطولﺔ ﻣف االلتزاﻣات الواردة ﻋلﻰ ﻋاتق الدوؿ ﻓيﻣا ﯾتﻌلق بتﻣويل اﻹرﻫاب أو دﻋﻣﻪ ،وﻣنﻊ ﺣق اللﺟوء السياسﻲ،
وتشدﯾد الﻌقاب ﻋلﻰ اﻹرﻫاب ووﺿﻊ تدابﯾر ﻫاﻣﺔ للرﻗابﺔ.
المطمب الثاني :حتمية التمييز بين جريمتي العدوان واإلرىاب الدولي
أﻣاـ ﻋدـ وﺟود تقنﯾف دولﻲ لتﺟريـ األﻋﻣاؿ اﻹرﻫابيﺔ وﻣﻌاﻗبﺔ ﻣرتﻛبﯾﻬا ،ذﻫب ﺟانب ﻣف الﻔقﻪ الدولﻲ
إلﻰ القوؿ بأف األﻋﻣاؿ اﻹرﻫابيﺔ تﻌد بﻣثابﺔ ﺻورة ﻣف ﺻور الﻌدواف( ،)1ﺧاﺻﺔ التﻲ ترتﻛب ﻣف ﻗبل دولﺔ ﻣا ﺿد
دولﺔ أﺧرػ (ﻣا يسﻣﻰ بإرﻫاب الدولﺔ) ،لذلؾ البد ﻣف إبراز أﻫـ أوﺟﻪ التشابﻪ بﯾف ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ
(ﻓرع أوؿ) ،وأوﺟﻪ االﺧتالؼ بﯾنﻬﻣا (ﻓرع ثاف).
الفرع األول :أوجو التشابو بين جريمتي العدوان واإلرىاب الدولي:
إلﻰ ﺟانب كوف ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب ﻣف بﯾف الﺟراﺋـ الدوليﺔ التﻲ تﻬدد األﻣف والسلـ الدولﯾﯾف،
تﻌتبر إشكاليﺔ تﻌريف الﻌدواف واﻹرﻫاب أولﻰ نقاط تالﻗﻲ الﺟريﻣتﯾف ،ﻓﻬﻣا ﻣف أﻛثر الﻣساﺋل إثارة للﺟدؿ ﻋلﻰ
الﺻﻌﯾدﯾف ا لقانونﻲ والسياسﻲ ﻓﻲ إطار الﻌالﻗات الدوليﺔ ،إذ ركزت أﻏلب الﺟﻬود الدوليﺔ التﻲ تناولت سواء
ﺟريﻣﺔ الﻌدواف أو الﺟريﻣﺔ اﻹرﻫابيﺔ ﻋلﻰ الﺟانب الوﺻﻔﻲ للسلوؾ ،ﻣﻣا أثر كثﯾ ار ﻓﻲ التوﺻل إلﻰ تﻌريف شاﻣل
ودﻗﯾق لﻬﻣا ،وﻋلﻰ تﻌاﻣل الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ﻣﻌﻬﻣا كﺟريﻣتﯾف تﻬدداف السلـ واألﻣف الدولﻲ.
تتالﻗﻰ ﺟريﻣﺔ الﻌدواف وﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب ﻓﻲ كونﻬﻣا تﻌرﻓاف نﻔس الغﻣوض ،إذ ثﻣﺔ اﺧتالؼ كبﯾر ﻓﻲ
وﺟﻬات النظر بﯾف ﻏالبيﺔ الدوؿ الغربيﺔ ﻣف ﺟﻬﺔ ،ودوؿ الﻌالـ الثالث وﻣف ﯾدﻋﻣونﻬا ﻣف ﺟﻬﺔ أﺧرػ ،ﺣوؿ
التﻛﯾﯾف القانونﻲ ألﻋﻣاؿ الﻌنف التﻲ ترتﻛبﻬا الشﻌوب ﺧالؿ ﺣروبﻬا الﻣشروﻋﺔ ﻣف أﺟل تقرير الﻣﺻﯾر .ﻓإذا
أﻋﻣاال إﻣا إرﻫابيﺔ أو ﻋدوانا ﯾﺟب ﻣالﺣقﺔ ﻣرتﻛبﯾﻬا
كانت الطاﺋﻔﺔ األولﻰ ﻣف ﻫذﻩ الدوؿ تﻌتبر ﻣثل تلؾ األﻋﻣاؿ
ً
وﻣﻌاﻗبتﻬـ ،ﻓإف الطاﺋﻔﺔ الثانيﺔ ﻣنﻬا تﻌتبرﻫا أﻋﻣاؿ ﻣقاوﻣﺔ ﻣشروﻋﺔ والزﻣﺔ لتﺣقﯾق ﻫدﻓﻬا نﺣو االستقالؿ وتقرير
ﻫاﺋال ﻣف الﺧلط
الﻣﺻﯾر .ﻓأﺿﺣت بذلؾ كلﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب ﻣﺣل ﺧالؼ كبﯾر وتﺣﻣالف ﻓﻲ طياتﻬﻣا ًا
ﻗدر ً
والتشويش وازدواﺟيﺔ الﻣﻌاﯾﯾر(.)2

ﻣف بﯾف أﻫـ النقاط التﻲ تﺟﻣﻊ ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب كذلؾ ،االستﺧداـ ﻏﯾر الﻣشروع للقوة إذ أﺻبﺢ
ﺣظر اللﺟوء للقوة ﻓﻲ الﻌالﻗات الدوليﺔ ،ﻣبدأ ﻣف ﻣبادغ القانوف الدولﻲ ،وﻗاﻋدة ﻗانونيﺔ آﻣرة ،يﻌد تﺟاوزﻫا

1
2

 -شوﻗﻲ ﻋبد الﻌاؿ ،رؤيﺔ سياسيﺔ ﻗانونيﺔ :التطورات الﻣﻌاﺻرة ﻓﻲ ظاﻫرة اﻹرﻫاب الدولﻲ ،ﻣرﺟﻊ سابق.

 -دمحم شوﻗﻲ ﻋبد الﻌاؿ ،رؤيﺔ سياسيﺔ ﻗانونيﺔ :التطورات الﻣﻌاﺻرة ﻓﻲ ظاﻫرة اﻹرﻫاب الدولﻲ ،ﻣرﺟﻊ سابق.
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وﺧرﻗﻬا ﻋﻣل ﻏﯾر ﻣشروع ﯾوﺟب الﻣسؤوليﺔ الدوليﺔ .طبقا للﻣادة  1/96ﻣف ﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة التﻲ تنص ﻋلﻰ:
«...يﻣتنﻊ أﻋﺿاء الﻬﯾﺋﺔ ﺟﻣيﻌا ﻓﻲ ﻋالﻗاتﻬـ الدوليﺔ ﻋف التﻬدﯾد باستﻌﻣاؿ القوة أو استﺧداﻣﻬا ﺿد سالﻣﺔ
األراﺿﻲ أو االستقالؿ السياسﻲ أليﺔ دولﺔ أو ﻋلﻰ أؼ وﺟﻪ آﺧر ال ﯾتﻔق وﻣقاﺻد "األﻣـ الﻣتﺣدة ،»...لﻛف أوؿ
ﻣا يالﺣع ﻋلﻰ الﺣكـ الوارد ﻓﻲ ﻫذﻩ الﻣادة ﻫو اتساع ﻣﺟاؿ تطبﯾق الﺣظر الوارد بﻪ ،ﻓﻬو ال ﯾنﺻب ﻋلﻰ
الﺣرب وﺣدﻫا ،وانﻣا ﻋلﻰ كل استﻌﻣاؿ للقوة ،أو ﺣتﻰ ﻣﺟرد التﻬدﯾد باستﺧداﻣﻬا ،وﻫو األﻣر الذؼ أثار الﻛثﯾر
ﻣف الﺟدؿ ﻓﻲ الﻔقﻪ ﺣوؿ الﻣقﺻود بلﻔع القوة سواء اتﺧذت شكال ﻣسلﺣا(االستﺧداـ الﻣباشر للقوة) ،أـ تﻣثلت ﻓﻲ
()1

ﺿغوط اﻗتﺻاديﺔ وسياسيﺔ

(االستﺧداـ ﻏﯾر الﻣباشر للقوة) .ونﻌتقد أف لﻔع القوة الوارد ﻓﻲ ﻫذﻩ الﻣادة ﻋاﻣا

ويﺟب أف يﻔسر تﻔسﯾ ار واسﻌا بﺣﯾث ﯾنﺻب ﻋلﻰ استﺧداـ القوة بﺻﻔﺔ ﻋاﻣﺔ ،وﻣف ﻫذا الﻣنطلق يﻣكف القوؿ أف
الﻌدواف واﻹرﻫاب ﯾندرﺟاف تﺣت الﺣظر الذؼ تناولتﻪ الﻣادة  1/96والذؼ يﺣرـ القوة بطريقﺔ ﻣباشرة أو ﻏﯾر
ﻣباشرة( .)2إﺿاﻓﺔ إلﻰ أف ﻣﺟلس األﻣف اﻋتبر أف ﺟﻣيﻊ أشكاؿ اﻹرﻫاب أيا كاف ﻣرتﻛبﻬا ﻫﻲ أﻋﻣاؿ تشكل أﺣد
أﺧطر أشكاؿ استﺧداـ القوة ﻏﯾر الﻣشروع التﻲ تﻬدد السلـ واألﻣف الدولﻲ ،ﻣﻣا ﯾؤكد أف الﺟراﺋـ اﻹرﻫابيﺔ إلﻰ
ﺟانب ﺟريﻣﺔ الﻌدواف تﻣثل ﺟﻣيﻌﻬا ﺻو ار لالستﺧداـ ﻏﯾر الﻣشروع للقوة الذؼ ﯾﻬدد األﻣف والسلـ الدولﻲ.
الفرع الثاني :أوجو االختالف بين جريمتي العدوان واإلرىاب الدولي:
تلتقﻲ ﺟريﻣﺔ الﻌدواف وﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب ﻓﻲ كونﻬﻣا شكال ﻣف أشكاؿ استﺧداـ القوة ﻏﯾر الﻣشروﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟاؿ الﻌالﻗات الدوليﺔ ،وكثﯾ ار ﻣا يﺣدث لبس وﺧلط بﯾف ﺟريﻣﺔ الﻌدواف وﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب إلﻰ درﺟﺔ يﺻﻌب ﻣﻌﻬا
التﻣﯾﯾز بﯾنﻬﻣا ،ﺧاﺻﺔ ﻋندﻣا ﯾتﻌلق األﻣر بإرﻫاب الدولﺔ ،ﻓﻬذﻩ الﺻورة ﻣف اﻹرﻫاب تتشابﻪ إلﻰ ﺣد كبﯾر ﻣﻊ ﻣا
ﺟاء ﻓﻲ الﻔقرة السابﻌﺔ ﻣف الﻣادة الثالثﺔ ﻣف ﻗرار تﻌريف الﻌدواف الﺻادر ﻋف الﺟﻣﻌيﺔ الﻌاﻣﺔ لألﻣـ الﻣتﺣدة
بتاريخ  4641/46/41تﺣت رﻗـ  ،1141بل ويذﻫب ﺟانب ﻣف الﻔقﻪ الدولﻲ إلﻰ القوؿ بأنﻪ ﻣف ﻏﯾر الﻣالﺋـ
إسناد ﺻﻔﺔ اﻹرﻫاب إلﻰ الدولﺔ ﻓالدولﺔ ﺣسب رأﯾﯾﻬـ وطبقا للقانوف الدولﻲ ال تﻛوف إال ﻣﻌتديﺔ ،وأف ﺟريﻣﺔ
اﻹرﻫاب إذا ﻗاﻣت بﻬا أو أﯾدتﻬا د ولﺔ ﻣف الدوؿ ﻓﯾﺟب أف نﻌتبرﻫا ﺻورة ﻣف ﺻور الﻌدواف بدال ﻣف اﻋتبارﻫا
ﺟريﻣﺔ أﺧرػ (ﺟريﻣﺔ إرﻫاب الدولﺔ) .لﻛف ﻓﻲ الواﻗﻊ ﺟريﻣﺔ إرﻫاب الدولﺔ تﻌتبر ﻣف أﺧطر أنواع اﻹرﻫاب وأشدﻫا

1
2

 -ﻋباس ﻫاشـ السﻌدؼ ،ﻣسؤوليﺔ الﻔرد الﺟناﺋيﺔ ﻋف الﺟريﻣﺔ الدوليﺔ ،دار الﻣطبوﻋات الﺟاﻣﻌيﺔ ،اﻹسكندريﺔ ،6996 ،ص .34

 -ﻋﻣاد دمحم ﻋلﻲ ،األﻣـ الﻣتﺣدة وارﻫاب الدولﺔ ﻓﻲ ﻣﺟاؿ السلـ واألﻣف الدولﻲ ،ﻣرﺟﻊ سابق ،ص.62
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()1

ﺟساﻣﺔ ،لذلؾ البد ﻣف النظر إلﯾﻬا باﻋتبارﻫا ﺟريﻣﺔ ﻗاﺋﻣﺔ بذاتﻬا وليست ﻣﺟرد ﺻورة ﻣف ﺻور الﻌدواف  ،إذ
يﻣكف التﻣﯾﯾز بﯾنﻬﻣا ﻣف ﺧالؿ ﻋدة نقاط أﻫﻣﻬا:
وﺿﻊ نص الﻔقرة السابﻌﺔ ﻣف الﻣادة الثالثﺔ السالﻔﺔ الذكر شرطا ﺟوﻫريا الﻋتبار األﻋﻣاؿ الﻣذكورة ﻓﯾﻬا
ﺟريﻣﺔ ﻋدواف وﻫو أف تﻛوف ﻋلﻰ ﻗدر ﻣف الﺧطورة بﺣﯾث تﻌادؿ األﻋﻣاؿ التﻲ تأتﻲ بﻬا القوات الﻣسلﺣﺔ ،بالتالﻲ
وبﻣﻔﻬوـ الﻣﺧالﻔﺔ ﻓإنﻪ إذا لـ تﻛف تلؾ األﻋﻣاؿ ﻋلﻰ نﻔس القدر ﻣف الﺧطورة ﻓإنﻬا تﺧرج ﻣف نطاؽ ﺟريﻣﺔ
الﻌدواف( ، )2ﻓالﻌدواف كﺟريﻣﺔ تﻌد أشد ﺧطورة ﻣف اﻹرﻫاب .كﻣا أف تﻌريف الﻌدواف الﻣتﺿﻣف ﻓﻲ ﻗرار الﺟﻣﻌيﺔ
الﻌاﻣﺔ ليس ﻣلزﻣا لﻣﺟلس األﻣف ،الذؼ يﺣتﻔع بسلطتﻪ كاﻣلﺔ ﻓﻲ تقرير تواﻓر الﻌدواف ،واذا كاف ﻣا وﻗﻊ يﻌد
ﻋدوانا ﻣف ﻋدﻣﻪ ،وللﻣﺟلس ﻓﻲ ﻫذا الﻣﺟاؿ سلطﺔ واسﻌﺔ ﻓﻲ التقدﯾر ،ﻓلﻪ أف يقدـ ﻓﻲ ﻫذا الشأف توﺻياتﻪ أو
يقرر ﻣا ﯾﺟب اتﺧاذﻩ ﻣف التدابﯾر لﺣﻔع السلـ الدولﻲ أو إﻋادتﻪ إلﻰ نﺻابﻪ ،ﻓﻬناؾ تدابﯾر ﻣؤﻗتﺔ ،وتدابﯾر ﻏﯾر
ﻋسكريﺔ ،وتدابﯾر ﻋسكريﺔ يﻣكف اتﺧاذﻫا ﺿد الدولﺔ الﻣﻌتديﺔ ﻣف ﻗبل الﻣﺟلس .أﻣا إذا كاف الﻣوﻗف ﻗد وﺻف
بأنﻪ ﻣف ﻗبﯾل اﻹرﻫاب ﻓإنﻪ يﺻﻌب أف نقوؿ بأف لﻣﺟلس األﻣف اﺧتﺻاص أﺻﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ الﺣالﺔ(.)3
بالرﺟوع إلﻰ تاريخ أﻋﻣاؿ ﻣﺟلس األﻣف ﻣنذ تﻌريف الﻌدواف ﻓﻲ ﻋاـ  4641إلﻰ اآلف ،نﺟد أنﻪ لـ ﯾتﺧذ
أيﺔ تدابﯾر وﻓقا ألﺣكاـ الﻔﺻل السابﻊ ﻣف ﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة ﺿد أيﺔ دولﺔ ﻗاﻣت بارتﻛاب أﻋﻣاؿ إرﻫابيﺔ ﺿد
دولﺔ أﺧرػ ،بالرﻏـ ﻣف انتشار ﻫذﻩ األﻋﻣاؿ اﻹرﻫابيﺔ بشكل ﻏﯾر ﻣسبوؽ ،وذلؾ راﺟﻊ لﻛوف الﻣﺟلس ﻣا زاؿ
ﯾنظر إلﻰ ﻫذﻩ األﻋﻣاؿ ﻋلﻰ أنﻬا ال ترﻗﻰ إلﻰ ﻣستوػ ﺧطورة ﺟريﻣﺔ الﻌدواف .كﻣا أف القوؿ بأف ﺟريﻣﺔ إرﻫاب
الدولﺔ ﻫﻲ ﻣﺟرد ﺻورة ﻣف ﺻور الﻌدواف ،ﯾؤدؼ إلﻰ إﻓراغ ﻫذﻩ الﺟريﻣﺔ ﻣف ﻣﺿﻣونﻬا ،ألنﻬا بذلؾ سوؼ تظل
ﺧارج داﺋرة التﺟريـ والﻌقاب ،ألف ﻫذﻩ الﺟريﻣﺔ ﻓﺿال ﻋف أنﻬا ﻗد ال ترﻗﻰ إلﻰ ﻣستوػ األﻋﻣاؿ الﻌدوانيﺔ ،ﻓإنﻬا
ﻏالبا ﻣا ترتﻛب ﻣف ﻗبل الدوؿ الﻛبرػ داﺋﻣﺔ الﻌﺿويﺔ بﻣﺟلس األﻣف -ﻣﻣا يﻔسﺢ الﻣﺟاؿ الستﺧداـ ﺣق الﻔﯾتو
واﺣباط ﻣﺣاوالت ﻣﺟلس األﻣف لﻔرض أيﺔ تدابﯾر ﺿد الدوؿ اﻹرﻫابيﺔ(.)4

1
2

 ساﻣﻲ ﺟاد ﻋبد الرﺣﻣاف واﺻل ،إرﻫاب الدولﺔ ﻓﻲ إطار القانوف الدولﻲ الﻌاـ ،ﻣرﺟﻊ سابق ،ص .54 -ﻋﻣاد دمحم ﻋلﻲ ،األﻣـ الﻣتﺣدة وارﻫاب الدولﺔ ﻓﻲ ﻣﺟاؿ السلـ واألﻣف الدولﻲ ،ﻣرﺟﻊ سابق ،ص.63

3

 -أﺣﻣد دمحم رﻓﻌت ،اﻹرﻫاب الدولﻲ ﻓﻲ ﺿوء أﺣكاـ القانوف الدولﻲ واالتﻔاﻗيات الدوليﺔ وﻗ اررات األﻣـ الﻣتﺣدة ،دار النﻬﺿﺔ الﻌربيﺔ ،القاﻫرة،

4

 -ﻣا ﯾؤكد ذلؾ أنﻪ بﻌد ﻗياـ القوات الﺟويﺔ اﻹسراﺋﯾليﺔ بشف ﻫﺟوـ إرﻫابﻲ ﻋلﻰ الﻣﻔاﻋل الذرؼ الﻌراﻗﻲ وتدﻣﯾرﻩ ﻋاـ  ،4654لـ يشر

 ،4666ص .691

ﻣﺟلس األﻣف إلﻰ اﻋتبار ذلؾ الﻬﺟوـ ﻣف ﻗبﯾل أﻋﻣاؿ الﻌدواف ،واﻛتﻔﻰ بإدانتﻪ واﻋتبارﻩ انتﻬاﻛا واﺿﺣا لﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة وﻗواﻋد

السلوؾ الدولﻲ .ساﻣﻲ ﺟاد ﻋبد الرﺣﻣاف واﺻل ،إرﻫاب الدولﺔ ﻓﻲ إطار القانوف الدولﻲ الﻌاـ ،ﻣرﺟﻊ سابق ،ص .63
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إﺿاﻓﺔ إلﻰ أف الدولﺔ بﻣا لﻬا ﻣف سيادة ال ﯾﺟوز إسناد ﺻﻔﺔ اﻹرﻫاب إلﯾﻬا ،ﻓأطراؼ ﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب ال
يكونوا إال أﻓرادا أو ﺟﻣاﻋات ،وﻣنﻔذﯾﻬا ال يكونوا إال أﻓرادا ،وﻣف ﻏﯾر الﻣتﺻور ارتﻛاب الدولﺔ لﻬذﻩ الﺟريﻣﺔ،
بالتالﻲ ﻓليس ﻫناؾ ﻣا يسﻣﻰ بإرﻫاب الدولﺔ ،ﻓالدولﺔ طبقا للقانوف الدولﻲ ال تﻛوف إال دولﺔ ﻣﻌتديﺔ واألﻓراد
والﺟﻣاﻋات ال ﯾرتﻛبوف ﺟريﻣﺔ الﻌدواف وانﻣا ﺟراﺋـ أﺧرػ ﻣنﻬا ﺟراﺋـ الﺣرب أو الﺟراﺋـ ﺿد اﻹنسانيﺔ كﻣا سبق
ذكرﻩ .ﻫناؾ كذلؾ اﺧتالﻓا واﺿﺣا بﯾف الﻌدواف واﻹرﻫاب ﻣف ﺣﯾث األﻫداؼ الﻣبتغاة ﻓﻲ كل ﻣنﻬﻣا ،إذ تﻛﻣف
أﻫداؼ أﻋﻣاؿ الﻌدواف ﻓﻲ أﻏلب الﺣاالت ﻓﻲ ﻏزو أو اﺣتالؿ أو ﺿـ إﻗليـ ﻣا ،وﻫﻲ كلﻬا ﻣباشرة ،وتقﻊ ﺿد
سالﻣﺔ األراﺿﻲ واالستقالؿ السياسﻲ لدولﺔ ﻣف الدوؿ ،أﻣا أﻋﻣاؿ اﻹرﻫاب ﻓالﻬدؼ الﻣباشر ﻣنﻬا يكوف داﺋﻣا
الترويﻊ والتﺧويف ،وتقﻊ ﺿد سالﻣﺔ األشﺧاص وﺣقوﻗﻬـ وﺣرياتﻬـ األساسيﺔ.

1

()1

 -أﺣﻣد دمحم رﻓﻌت ،اﻹرﻫاب الدولﻲ ﻓﻲ ﺿوء أﺣكاـ القانوف الدولﻲ واالتﻔاﻗيات الدوليﺔ وﻗ اررات األﻣـ الﻣتﺣدة ،ﻣرﺟﻊ سابق ،ص .692
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الخاتمة:
تﻌد ﺟريﻣتﻲ الﻌدواف واﻹرﻫاب الدولﻲ ﻣف أﺧطر الﺟراﺋـ التﻲ تﻣس وتﻬدد األﻣف والسلـ الدولﯾﯾف ،وﻗد
أدرؾ الﻣﺟتﻣﻊ الدولﻲ ذلؾ ﻣنذ وﻗت طويل ،لﻛف لـ تﻛف ﻣسألﺔ تﺣدﯾدﻫﻣا وتﻌريﻔﻬﻣا ﻣف األﻣور اليسﯾرة ،ﻓقد ﻣر
تﺟريﻣﻬﻣا بﻌدة ﻣراﺣل استغرﻗت سنوات ﻋدﯾدة .ﻓبالرﻏـ ﻣف كثاﻓﺔ الﺟﻬود الدوليﺔ لنبذ كل أﻋﻣاؿ الﻌنف وﻣنﻬا
أﻋﻣاؿ الﻌدواف واﻹرﻫاب ،إال أف االﻋتبارات السياسيﺔ وﻣﺻالﺢ الدوؿ الﻛبرػ الﻣسيطرة ﻋلﻰ ﺻناﻋﺔ القرار
الدولﻲ أدت إلﻰ االنﺣراؼ ﻋف الشرﻋيﺔ الدوليﺔ ﻓﻲ تﻛﯾﯾف بﻌض األﻋﻣاؿ ،ﺧاﺻﺔ ﻓﻲ السنوات األﺧﯾرة وبالتﺣدﯾد
بﻌد أﺣداث  44سبتﻣبر  ،6994بﺣﯾث أﻓرط ﻣﺟلس األﻣف -ﺻاﺣب االﺧتﺻاص ﻓﻲ تﻛﯾﯾف األﻋﻣاؿ وﻓقا
للﻣادة  16ﻣف ﻣﯾثاؽ األﻣـ الﻣتﺣدة -ﻓﻲ التذرع بﻣﺣاربﺔ اﻹرﻫاب الدولﻲ وﻗﻣﻌﻪ لترﺧيص أﻋﻣاؿ الﻌدواف،
ﻓأﺻبﺣت ﺟريﻣﺔ الﻌدواف ﻣرتبطﺔ بﺟريﻣﺔ اﻹرﻫاب بل ويﻌتبر البﻌض أف اﻹرﻫاب ﺻورة ﻣف ﺻور الﻌدواف ،لذا
بات ﻣف الﺿرورؼ التﻣﯾﯾز بﯾف الﺟريﻣتﯾف وﻓقا لﻣﻌاﯾﯾر وشروط ﻗانونيﺔ ،والتسليـ باﺧتالﻓﻬﻣا واستقاللﻬﻣا ﻋف
بﻌﺿﻬﻣا البﻌض.
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