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Abstract:  

 Terrorism is now a widespread phenomenon of concern that 

threatens international peace and security and that its crimes 

constitute one of the most serious crimes against the peace and well-

being of mankind. In this regard, we would like to highlight the 

study’ importance, since all the circumstances and facts of reality 

have made it necessary to include the crimes of international 
terrorism within the jurisdiction of the International Criminal Court, 

which was established as a basis for the maintenance of 

international peace and security by prosecuting and punishing the 

perpetrators of the most serious crimes against peace and human 

security. There is no doubt that the crimes of international terrorism 
are among the most serious, if not the most dangerous crimes at 

present. Through this research paper, we have tried to explain and 

clarify the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) to 

deal with crimes of international terrorism and whether this 

jurisdiction can be exercised in accordance with the current Statute 

of the Court or in the context of future amendments to the ICC, to 
conclude the study with a set of findings and recommendations that 

we consider necessary to counter this type of crime. 
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 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم اإلرهاب الدول  
ن إمكانية امتداد االختصاص الحال  للمحكمة و ) ورة التعديل المستقبل  لهذا اال بي  ختصاص ضن  

 
 2 إخالص بن عبيد

 
 الملخص

ي الوقت الراهن ظاهرة واسعة االنتشار تبعث عىل القلق وتهدد السلم 
 
أضىح اإلرهاب ف

ية.  ، وأن جرائمه تعد باتفاق من أشد الجرائم خطورة عىل سلم ورفاه البشر واألمن الدوليي  
ز أهمية البحث، حيث أن كافة الظروف ومعطيات الواقع أضحت تدعو وتدفع  وهنا تبر

ورة  إدراج جرائم اإلرهاب الدولي ضمن دائرة االختصاص الموضوعي بقوة نحو ض 
ي أنشئت أساسا للمحافظة عىل السلم واألمن الدوليي   عن 

للمحكمة الجنائية الدولية الت 
ية، وليس  ي أشد الجرائم خطورة عىل السلم وأمن البشر طريق مالحقتها ومعاقبتها لمرتكتر

ي تتسم بتلك الخطورة إن لم تكن من شك أن جرائم اإلرهاب الدولي من بي   الجرا
ئم الت 

ي الوقت الراهن
 
  .أخطرها عىل اإلطالق ف

حيث حاولنا من خالل هذه الورقة بيان مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر 
، وفيما إذا كان هذا االختصاص يمكن ان يمارس وفقا للنظام  ي جرائم اإلرهاب الدولي

 
ف

ي 
 
إطار تعديالت مستقبلية لهذا النظام، لنختم الدراسة  األساسي الحالي للمحكمة أم ف

ورية لمواجهة هذا النوع من الجرائم ي نراها ض 
 بمجموعة من النتائج والتوصيات الت 

 ،جرائم اإلرهاب الدولي  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: الكلمات المفتاحية
 .تعديالت مستقبلية للنظام األساسي للمحكمة

 
 

 : المقدمة
ي  اإلرهاب أضىح

 
، واألمن السلم القلق، وتهدد عىل تبعث االنتشار واسعة ظاهرة الراهن الوقت ف  جرائمه وأن الدوليي  

ز  سلم ورفاه عىل خطورة الجرائم أشد من باتفاق تعد ية، و هنا تبر  ومعطيات الظروف كافة ، حيث أنأهمية البحثالبشر

ورة نحو بقوة وتلح وتدفع تدعو أضحت الواقع  االختصاص الموضوعي  دائرة ضمن الدولي  اإلرهاب جرائم إدراج ض 

ي  الدولية الجنائية للمحكمة
 ومعاقبتها مالحقتها طريق عن واألمن الدوليي    السلم عىل للمحافظة أساسا أنشئت الت 

ي  ية، السلم عىل خطورة الجرائم أشد لمرتكتر ي  الجرائم بي    من الدولي  اإلرهاب جرائم أن شك من وليس وأمن البشر
 الت 

ي  اإلطالق عىل أخطرها تكن لم إن بتلك الخطورة تتسم
 
 الراهن.  الوقت ف

:  يهدف البحثحيث   إل ما يىلي

  إبراز مدى خطورة جرائم اإلرهاب الدولي األمر الذي يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية لنظر هذه
 الجرائم وبالتالي الحد من ارتكابها ومن إفالت مرتكبيها. 

 ي  الدولية الجنائية ر المحكمةنظ إمكانية تحديد مدى
 
اإلرهاب الدولي وفقا الختصاصها الموضوعي  جرائم ف

، أم انه لتتمكن المحكمة من نظر هذه الجرائم فانه ال بد من تمديد  الحالي المحدد وفقا لنظامها األساسي
ي تعديل النظام األساسي للمحكمة مستقبال. 

 اختصاصها الموضوعي وهو ما يعت 

 ي جرائم اإلرهاب
 
ي من خاللها يتم تعديل اختصاص المحكمة إلمكانية النظر ف

 تحديد اآللية الت 

ي  للنظر الدولية الجنائية المحكمة اختصاص مدى التالية: ما اإلشكاليةومن خالل ما سبق جاءت الدراسة لإلجابة عن 
 
 ف

؟ وهل هذا االختصاص يكون وفقا للنظام األساسي  اإلرهاب جرائم ي إطار تعديالت مستقبلية الدولي
 
الحالي للمحكمة أم ف

 لهذا النظام؟

:المخطط التالي للبحثولإلجابة عن اإلشكالية السابقة تم اعتماد   
 .إمكانية امتداد االختصاص الحال  للمحكمة لنظر جرائم اإلرهاب الدول   المحور األول: 

ي  الدولي  القضاء اختصاص بي    اإلرهاب جرائم -أوال
.  واالختصاص الجنائ  ي

 الوطت 
ي  وصف تحت الدولي  اإلرهاب جرائم بنظر الدولية الجنائية المحكمة اختصاص -ثانيا

 آخر.  قانوئ 
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 :  
ن
ورة التعديل المستقبل  الختصاص المحكمة الجنائية المحور الثان  الدولية.  ضن

ي اختصاص المحكمة الجنائية-أوال
 
 ولية. الد تباين المواقف حول ادراج جرائم اإلرهاب الدولي ف

  الدولية.  آلية تعديل اختصاص المحكمة الجنائية-ثانيا
 

 .  المحور األول: إمكانية امتداد االختصاص الحال  للمحكمة لنظر جرائم اإلرهاب الدول 
 إن اإلرهاب إذا بلغ حدا معينا من الجسامة وتوافرت فيه عناض الجريمة الدولية اعتبر جريمة دولية ولو تطلب

 الخاصة بمنع ومعاقبة اإلرهاب، واالتفاقية1937ذلك أن يحمل وصفا قانونيا آخر، إضافة إل أن اتفاقية جنيف 

،  قد نصت عىل أن اإلرهاب الدولي يعد جريمة جنائية دولية1977األوروبية الخاصة بقمع اإلرهاب لعام  ، 2015)الجميىلي
محكمة الجنائية ان تختص بمالحقة جرائم اإلرهاب الدولي كما ، و عليه و بناء عىل ما سبق فانه يمكن لل(76صفحة 

ي بيانه. 
 سيائ 
ن  اإلرهاب جرائم -أوال    الدول   القضاء اختصاص بي 

 
.  واالختصاص الجنان  

 الوطنن
ي اختصاصه عىل جرائم اإلرهاب الدولي 

ي هذه الجريمة وصف -يمارس القضاء الوطت 
 
كجريمة وطنية مهما توافرت ف

ي العالمي  -الجريمة الدولية من حيث المصدر
إما طبقا للقواعد العامة لالختصاص، أو طبقا لقاعدة االختصاص الجنائ 

ي بعض الجرائم ولو قامت خارج إقليم الدولة وبغض النظر عن جنسية  ي بمالحقة مرتكتر
الذي يسمح للقضاء الوطت 

ي عليه
 (125، صفحة 2015)زرقط،  .مرتكبيها أو جنسية المجت 

ي لإلرهاب أمام المحاكم الوطنية، أصبحت مالحقة اإلرهابيي   عىل مستوى غب  انه و
ي ظل مواجهة عجز القمع الوطت 

 
ف

ي غاية األهمية ألنها ال تعكس فقط خطورة جريمة اإلرهاب بوصفها مساسا بالسلم 
 
المحاكم الجنائية الدولية مسألة ف

، وتض  بمصالح جميع الدول، بل أ ي مجال إفالت واألمن الدوليي  
 
يضا تجنب تلك المالحقة قصور المحاكم الوطنية ف

 (125، صفحة 2015)زرقط،  .الجناة من العقاب
، إذ ال توجد محكمة عىل المستوى الدولي تختص ي

ي متابعة اإلرهابيي   للقضاء الوطت 
 
 ويرجع االختصاص ف

ي العمليات اإلرهابية بذلك، غب  أن العولمة جعلت من اإلرهاب عابرا للحدود واألوطان مما ي صعب متابعة مرتكتر
المتواجدين خارج اإلقليم، فأحيانا أهم األدلة والشهود والضحايا ونتائج الجريمة ال تتواجد ضمن اختصاص دولة واحدة، 

ي تلك الجرائم ي إال التعاون مع السلطات األجنبية لمتابعة مرتكتر
، صفحة 2014)قمودي،  .لذا فال يجد القضاء الوطت 

235 ،236) 
ي يخضع الختصاص المحكمة  ي الجرائم اإلرهابية، فإن العمل اإلرهائر ي ظل غياب محكمة دولية تختص بمحاكمة مرتكتر

 
وف

ي بيانه. 
ي تختص بنظر هذا العمل تحت أوصاف قانونية أخرى غب  اإلرهاب كما سيائ 

 الجنائية الدولية الت 
   وصف تحت الدول   اإلرهاب جرائم بنظر الدولية الجنائية المحكمة اختصاص -ثانيا

ن
 آخر.  قانون

ي ذلك 
 
إن بعض رجال القانون یعتبر أن إمكانية امتداد اختصاص المحكمة لجرائم اإلرهاب أمرا ممكنا وواردا ، واستندوا ف

الطرح عىل عدة اعتبارات منها أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بأشد الجرائم خطورة ، وهذا ما یرونه ینطبق عىل 
، أي الجرائم ضد اإلرهاب  أفعال ي المادة السابعة من النظام األساسي

 
 لمصف الجرائم المنصوص عليها ف

 
ي ترف

الت 
ي أذى خطب  یلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية ، كما 

 
ي معاناة شديدة أو ف

 
ي تتسبب بطريق العمد ف

اإلنسانیة الت 
ي نصت عليها ال

تبة یرون أنه عند النظر إل الجرائم الت  ي جسامة وخطورة اآلثار المب 
 
ك ف مادة الخامسة یالحظ أنها تشب 

، كما یمكن حسبهم تكییف بعض   به أیضا جرائم اإلرهاب من تهدید ألمن وسالمة المجتمع الدولي
عليها ، و هذا ما تتمب  

ي نطاق االختصاص. 
 
، صفحة 2010)سبع،  األفعال اإلرهابية بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانیة وبالتالي تدخل ف

18)- 
 اإلرهاب كجريمة إبادة جماعية: -1
ي الجماعة، باعتبار أن هذا العمل هو جريمة  

 
ي صفوف باف

 
ي عن جريمة االبادة إذا قام ببث الرعب والفزع ف يتابع اإلرهائر

ي ارهابية ألنه 
 
ي نفس الوقت يشكل جريمة إبادة تدخل ف

 
تعمد بث الرعب والخوف بي   عامة أفراد الجماعة، وهو ف

ي نفس 06 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة
 
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وف

ي يعتمد عىل بث الرعب والفزع والخوف بي   عامة الناس ل . الوقت عمل إرهائر ، 2010)جربوج،،  تحقيق هدف معي  
 (126صفحة 

 اإلرهاب كجريمة حرب: -2
ي  

اع والت  يعتبر اإلرهاب جريمة حرب إذا وقع أثناء نزاع مسلح، ويعتبر انتهاكا لالتفاقيات واألعراف المطبقة عىل هذا الب  
ي القت

 
، ويتصور ذلك عندما تستخدم وسائل إرهابية ف ي

ال عن طريق نشر الرعب بي   يضمنها القانون الدولي االنسائ 
 . ي
ي هذه الحالة يعتبر االرهاب جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي اإلنسائ 

ي إطار االعتداء عليهم، فف 
 
 السكان المدنيي   ف

 (127، صفحة 2010)جربوج،، 
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الحرب، فإن وإذا كان النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد خال من جرائم اإلرهاب، فإنه قد تضمن جرائم 
، األول هو وصف  االعتداء عىل المدنيي   بنية إحداث الرعب يجعل جريمة الحرب ذات وصفي   قانونيي   متالزمي  
ي النعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية توافر الوصف 

ي هو وصف جريمة اإلرهاب، ويكف 
جريمة الحرب والثائ 

ي هذه الحالة يعتبر توافر الوصف الث
 
ي اعتبارها عند تقرير العقاباألول فقط، وف

 
ي هو مجرد عامل تأخذه المحكمة ف

 .ائ 
 ،  (78، 77، صفحة 2015)الجميىلي

 اإلرهاب كجريمة ضد اإلنسانية: -3
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجريمة ضد اإلنسانية بأنها أي فعل من األفعال 07عرفت المادة  

ي 
 
ي موجه ضد أي المنصوص عليها ف ي إطار هجوم واسع النطاق أو منهىحر

 
الفقرة األول من هذه المادة مت  ارتكب ف

مجموعة من السكان المدنيي   ، ومع ذلك يمكن أن تدرج األفعال اإلرهابية ضمن الجرائم ضد اإلنسانية إذا ما توافر 
ي زمن السلم أ

 
و الحرب ، وتدرج أعمال اإلرهاب تحت ركنان، األول مادي ويستوي أن تقع هذه األفعال اإلرهابية ف

الجرائم ضد اإلنسانية إذا كانت جزءا من اعتداءات تمت بطريقة منظمة وعىل نطاق واسع ضد السكان المدنيي   أي ضد 
 عدد كبب  منهم. 

ي النية اإلرهابية من خالل بث الرعب بي   الناس، أو حمل سلطة عامة أو خاصة عىل ال
 
قيام أما الركن المعنوي فيتمثل ف

ي شأن العلم 
 
، وف بعمل أو االمتناع عنه ، وكان مرتكبو هذه األفعال عالمي   بأنها جزء من اعتداء عام منظم ضد المدنيي  

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن المقصود بالهجوم الموجه 07من المادة 02بالهجوم فقد فشت الفقرة 
ة وغب  محددة ألشخاص من السكان ضد أية مجموعة من السكان المدنيي   ب ي أية مجموعة تضم أعدادا كبب 

أنه يعت 
ي بارتكاب 

المدنيي   بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، وذلك بأن يتم الهجوم عمال بسياسة دولة أو منظمة تفض 
 (129، صفحة 2015)زرقط،  هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة. 

الفقه يرى بإمكانية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم اإلرهاب الدولي تحت  كان جانب من غب  انه وإذا
ي آخر. كما سبق بيانه، فان جانبا اخر يرى أن تعريف جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية ال يتطابق مع 

وصف قانوئ 
الجرائم اإلرهابية عىل انها جرائم ضد كما أن تكييف  .تعريف اإلرهاب بسبب الطبيعة العشوائية للجرائم االرهابية

االنسانية ومن ثم امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشملها فيه كثب  من المغاالة وتحميل للنصوص أكبر مما 
من النظام األساسي  4تتحمل وإنها مجرد محاوالت فقهية تصطدم بحقائق واقعية وقانونية، لعل من أهمها إن المادة 

ي موجه ضد أية للمحكمة  ي إطار هجوم واسع النطاق أو منهىحر
 
ط أن تكون الجريمة قد ارتكبت ف الجنائية الدولية تشب 

مجموعة من السكان المدنيي   وعن علم بالهجوم، وهذا الوصف إذا كان ينطبق عىل بعض الجرائم االرهابية فإنه ال 
ي عمل

ضخم متكرر الحدوث عىل نطاق واسع ينفذ بشكل  ينطبق عىل البعض اآلخر، فالمقصود بعبارة واسع النطاق يعت 
ي حي   أن بعض األفعال اإلرهابية يكون عدد الضحايا فيه قليل 

 
ة ضد عدد وافر من الضحايا، ف جماعي وبخطورة كبب 

ي إذا لم يكن منهجيا فإن األفعال المرتكبة لن تكيف عىل أنها جرائم ضد  ي هذه الحالة فإن الهجوم االرهائر
 
نسبيا، وف

 (255، صفحة 2009)منديل و براء منذر كمال،  انية. اإلنس
 

ورة التعديل المستقبل  الختصاص المحكمة الجنائية : ضن  
ن
 الدولية.  المحور الثان

ي اختصاص المحكمة وصفت بأنها: "أشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولي 
 
وفقا  "رغم أن فئات الجرائم الواردة ف
ي تعد  لديباجة النظام األساسي للمحكمة

الجنائية الدولية، اال ان اختصاص المحكمة لم يتضمن جرائم اإلرهاب الدولي الت 
 وبحق من اشد الجرائم خطورة إن لم تكن اخطرها عىل االطالق. 

ي األمم المتحدة  -و الواقع أن جرائم اإلرهاب
كانت ضمن   -إضافة ال جريمة االتجار بالمخدرات، و الجرائم ضد موظف 

ي تحدد االختصاص الجرائم المقب  
حة بأن تشملها المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الت 

وع النظام األساسي الذي عرض عىل المؤتمر الدبلوماسي  ي مشر
 
، حيث الموضوعي للمحكمة، فلقد جاء نص تلك المادة ف

ية إلنشاء المحكمة : متضمنا الجرائم اإلره جاء تقرير اللجنة التحضب  " (121، صفحة 2015)زرقط،  ابية و عرفها كما يىلي
ي جرائم اإلرهاب

، تعت   :ألغراض هذا النظام األساسي
ها أو تمويلها أو تشجيعها أو - أ اف عليها أو األمر بها أو تيسب   القيام بأعمال عنف أو تنظيمها أو اإلشر

ي عنها، عندما تكون هذه األعمال موجهة ضد دولة أخرى وتستهدف 
األشخاص أو الممتلكات، وتكون ذات التغاض 

ي نفوس الشخصيات العامة أو جماعات من األشخاص أو 
 
طبيعة كفيلة بإشاعة اإلرهاب أو الخوف أو عدم األمان ف

إثنية أو دينية أو أية طبيعة  السكان، ألي اعتبارات أو أغراض ذات طبيعة سياسية أو فلسفية أو إيديولوجية أو عنضية أو
يرهابه أخرى قد يتذرع  .ا لتبر
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 :جريمة بموجب االتفاقيات اآلتية -ب
وع عىل الطائرات لعام -1  .1970اتفاقية قمع االستيالء غب  المشر

 .1973اتفاقية قمع وعقاب الجرائم ضد األشخاص المتمتعي   بحماية دولية بمن فيهم الدبلوماسيي   لعام 2-

 .1979االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام -3
وعة ضد سالمة المالحة البحرية -4  .1988اتفاقية قمع األعمال غب  المشر

ي الجرف القاري لعام -5
 
وعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة ف  .1988بروتوكول قمع األعمال غب  المشر

 استخدمت كوسيلةجريمة تنطوي عىل استخدام األسلحة النارية واألسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة مت   -ج

ي إحداث 
 
ي وفاة أشخاص أو جماعات من األشخاص أو السكان أو ف

 
، مما ينطوي عىل التسبب ف الرتكاب العنف دون تميب  

ر خطب  بالممتلكات.  ة لهم أو إلحاق ض   إصابات بدنية خطب 
اجع عن ادراج هذه الجرائم واستبعادها من االختصاص الموضوعي  ز اهم أسباب الب    للمحكمة."وفيما يىلي سنبر

  اختصاص المحكمة الجنائية-أوال
ن
  الدولية تباين المواقف حول ادراج جرائم اإلرهاب الدول  ف

ي الوقت الحالي سوى الجرائم 
 
يشكل االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية أهم إشكال لها، والذي ال يغطي ف

واإلبادة الجماعية. إذ ال يتضمن النظام األساسي للمحكمة الدولية الكالسيكية، جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 
ي ندوة روما باءت 

 
الجنائية الدولية أي أحكام تتعلق باألعمال اإلرهابية، وكل المحاوالت للقيام بذلك خالل المفاوضات ف

 .بالفشل
ي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عند صياغ

ة نظام روما األساسي وبشكل عام، شكل تحديد الجرائم الت 
ي اختصاص المحكمة عن تحفظات قانونية وسياسية، 

 
مسألة شائكة. وقد أعرب معارضو إدراج جرائم اإلرهاب الدولي ف

ي اختصاص المحكمة، وفيما يىلي سنعرض حجج المطالبي   بأدراج 
 
رغم مطالبة العديد من الدول بإدراج هذه الجريمة ف

ي النظام األساسي ل
 
 لمحكمة وحجج المطالبي   باالستبعاد. جرائم اإلرهاب ف

ي اختصاص المحكمة: -1
 
: حجج المطالبي   بإدراج جرائم اإلرهاب الدولي ف  من حججهم ما يىلي

يرى هذا االتجاه بانه من غب  الممكن أن تستبعد من اختصاص المحكمة جرائم بمثل هذا االهتمام الدولي فضال عن  -أ
ادراجها  تهدد أمن وسالمة المجتمع الدولي و بالتالي فان رائم اإلرهاب الدولي طبيعتها الخطرة، فهذه الوفود ترى بأن ج

ضمن اختصاص المحكمة الجنائية يعد من افضل السبل لقمع هذه الجرائم، اذ يمكن ان ينال مرتكبو هذه الجرائم و من 
ل إجراءات قضائية تتوفر فيها يمولهم و يرعاهم او يخطط لهم او يساندهم عقابا رادعا أيا كانت مواقعهم، و من خال

مة بالتعاون مع المحكمة بما هو متاح لديها من معلومات حول  ضمانات المحاكمة العادلة، و سوف تكون الدول ملب  
ي اعمال التحقيق و القبض و التفتيش ...ن مما يفوت الفرصة  هذه

 
األنشطة و تمويلها و اتصاالتها، فضال عن التعاون ف

ي تدعي 
ي الواقع عىل خالف ما تعلن او بما يتناقض مع عىل الدول الت 

 
 انها تنبذ اإلرهاب و ال تحميه او تأويه بان تتضف ف

 . ي
اماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية و تكمل القضاء الوطت   (18، صفحة 2010)سبع،  الب  

ي إ -ب
ي اختصاص المحكمة من شانه مساعدة الدول الت 

 
ي من االضطرابات السياسية ن ادراج جرائم اإلرهاب الدولي ف

تعائ 
ي تحقيق هذه الغاية ، و 

 
، ان تستعي   بالمحكمة ف ي

ي هذه الجرائم ال القضاء الوطت  الداخلية، و تعجز عن إحالة مرتكتر
 (322، صفحة 2018)صابر،  بالتالي ال يفلت مرتكبوها من العقاب. 

ي -ج
 
اإلرهاب الدولي سيؤدي حتما إل انحالل قمع  جرائم إن منح االختصاص للهيئات القضائية الداخلية للدول بالنظر ف

ي حي   ان إدراج جرائم  هذه الجرائم تحت وطأة تعدد األحكام
 
الوطنية، و تطبيق نصوص قانونية داخلية مختلفة، ف

 ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إل توحيد األحكام الصادرة بشأن اإلرهاب الدولي 

ي متابعة مرتكبيها. هذه الجرائم، ويسمح 
 
ي ف

 (2019)نسيب،  للدول بتفادي إشكاالت التنازع القضائ 
ن باستبعاد جرائم اإلرهاب الدول  من اختصاص المحكمة: -2  حجج المطالبي 

 تعددت حجج المعارضي   بي   القانونية والسياسية، منها: 
 انعدام تعريف شامل ومتفق عليه لإلرهاب:  -أ

ي مدينة 
 
ي الذي انعقد ف ي المؤتمر الدولي األول لتوحيد القانون العقائر

 
ي ألول مرة ف

دخلت فكرة اإلرهاب عالم الفكر القانوئ 
ي بولندا عام ،

 
 أن ، ومنذ ذلك التاري    خ لم تتوقف المحاوالت الفقهية لوضع تعريف جامع ومانع لإلرهاب1291وارسو ف

ّ
إال

ول مسالة تعريف اإلرهاب، حت ّ أن البعض منهم أصبح يعارض أصال محاولة أراء فقهاء القالون الدولي تباينت ح
ي حل المشكلة، فأي تعريف لإلرهاب محكوم 

 
وا ذلك مضيعة للوقت والجهد ولن يحقق تقدما ف التعرض لتعريفه، واعتبر

ي محدد لمصطلح اإلرهاب، وتنوع السلوك المرتبط به واتساع 
مفهومه الغامض عليه بالفشل، لعدم وجود محتوى قانوئ 

 (CARTIER, 2000, p. 228) ليشمل نطاقا واسعا من األعمال واألشخاص. 
ية للنظام األساسي للمحكمة، اال ان الدول المعارضة  فرغم التعريف السابق ذكره و الذي تم وضع اثناء االعمال التحضب 

لجنائية لغياب مفهوم جامع ومانع احتجت عىل إدراج جرائم اإلرهاب الدولي ضمن االختصاص الموضوعي للمحكمة ا
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ي القانون الدولي العام، إذ يعد اإلرهاب 
 
ي اتفاقية دولية موحدة، وال ف

 
ة  ّ-لإلرهاب ال ف رغم انتشاره الواسع وآثاره الخطب 

ي  -عىل جميع الدول
 
ي لم يتم تحديد مفهومها بشكل واضح، بل وتوجد بشأنها تناقضات واضحة ف

من الظواهر الت 
يعية وعقابية مختلفة.  التعامل معها   (80، صفحة 2009)العلماء،  والتصدي لها بإجراءات تشر

 :الموقف السياسي لبعض الدول-ب
ي أعلنتها الواليات المتحدة  

ي سياق الحرب عىل اإلرهاب الت 
 
ية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ف أثناء األعمال التحضب 

ة التحرك عىل جميع األصعدة لعدم تمكي   المحكمة من أداء مهامها إذا تعلق األمر برعايا  األمريكية، حاولت هذه األخب 
ي 
 
، وكان الرئيس األمريكي ف قد ضح أن المحكمة الجنائية الدولية قد تشكل تهديدا للواليات المتحدة  2/5/2002أمريكيي  

ي حرب  ها ضد االرهاب والذي قد 
 
ي اتخاذ التدابب  الالزمة ف

 
يعرض العسكريي   األمريكيي   إل متابعات جنائية األمريكية ف

،  دولية.   (353، صفحة 2012)لونيسي

 ترك مسالة مكافحة اإلرهاب للمحاكم الوطنية للدول:  -ج
ي جرائم اإلرهاب الدولي سيكون أكبر  فعالية عىل المستوى الوطني   فمن األحسن ترك  رأت بعض الدول أن متابعة مرتكتر

، إذ أن إثقال كاهل المحكمة بمتابعة الوطنيةاالختصاص بها للمحاكم  ي الدولي
ي إطار اآلليات التقليدية للتعاون القضائ 

 
 ف

ي إفشال مهمتها وتهوين اختصاصها، كما ان جرائم اإلرهاب هي جرائم عادية تحاكم من 
 
ي هذه الجرائم قد يتسبب ف مرتكتر

 (173، صفحة 2011)فريجة،  قبل المحاكم الوطنية. 
وعة:  الخلط بي    -د  اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة المشر

ي تباين مواقف الدول حول إدراج جرائم اإلرهاب
 
الموضوعي للمحكمة  الدولي ضمن االختصاص يكمن السبب الرئيسي ف

ي الخلط المتعمد غالبا من جانب بعض الدول، وألغراض سياسية، بي   اإلرهاب من جهة وحق 
 
الجنائية الدولية ف
ي من أجل التحرر وتقرير المصب  من جهة أخرى، المقاومة المسلح وعة ضد النظم العنضية واالحتالل األجنتر ة المشر

ي واجهت الدارسي   لوضع تعريف لإلرهاب الدولي هي مسألة التفرقة بي   أعمال 
فمن أصعب المشاكل القانونية الت 

ي تقوم بها حركات المقاومة الشعبية المسلحة وصوال 
ي ظل تباين اإلرهاب واألعمال الت 

 
، خاصة ف ي تقرير المصب 

 
لحقها ف

ي التميب   بي   غايات اإلرهاب والمقاومة. 
 
 (119، صفحة 2019)نسيب،  مواقف الدول ف

 الخوف من تسييس المحكمة الجنائية الدولية:  -ه
السياسية،  ائماعتبر بعض الفقهاء والدارسي   لموضوعي اإلرهاب والمحكمة الجنائية الدولية أن اإلرهاب يعتبر من الجر 

ي للمحكمة، ألن إدماج اإلرهاب ضمن اختصاصاها 
وهذا الطابع السياسي لإلرهاب ال يتوافق مع االختصاص القضائ 

 (322، صفحة 2018)صابر،  .سيؤدي إل تسييسها

ي النهاية انتىه
 
ة، و نظرا لألسباب المؤتمر إل حل وسط مقتضاه أنه مع  و ف التسليم بأن اإلرهاب من الجرائم الخطب 

ي هذا الشأن وعند 
 
ي المستقبل إل اختصاص المحكمة بعد القيام بدراسات مستفيضة ف

 
السابقة فإنه يمكن إضافته ف

ي تعديل اختصاص المحكمة. 
 
 (564، 563، صفحة 2009)قصيله،  النظر ف

 الدولية.  يةآلية تعديل اختصاص المحكمة الجنائ-ثانيا
، فانه يتعي   تعديل  من خالل ما سبق يتضح انه وإلمكانية مد اختصاص المحكمة الجنائية ليشمل جرائم اإلرهاب الدولي

ي نصت عليها المادتي   
، حيث نصت 2و 123/1و 121/1النظام األساسي للمحكمة من خالل المؤتمرات االستعراضية الت 

ح بعد انقضاء سبع سن عىل:" 121/1المادة  ، يجوز ألية دولة طرف أن تقب  وات من بدء نفاذ هذا النظام األساسي
ح إل األمي   العام لألمم المتحدة ليقوم عىل الفور بتعميمه عىل جميع الدول 

تعديالت عليه، ويقدم نص أي تعديل مقب 
 األطراف"

 من هذا النظام فقد نصت عىل:  2و 123/1ما المادة أ
، يعقد األمي   العام لألمم المتحدة مؤتمرا استعراضيا بعد انقضاء سبع سنوات عىل ب-1 دء نفاذ هذا النظام األساسي

. ويجوز أن يشمل ي أية تعديالت عىل هذا النظام األساسي
 
 للدول األطراف للنظر ف

ي المادة 
 
ي جمعي 5االستعراض قائمة الجرائم الواردة ف

 
ة دون أن يقتض عليها. ويكون هذا المؤتمر مفتوحا للمشاركي   ف

وط  .الدول األطراف وبنفس الشر
ي أي وقت تال، أن يعقد مؤتمرا استعراضيا، بموافقة أغلبية الدول األطراف، 2 -

 
يكون عىل األمي   العام لألمم المتحدة، ف

ي الفقرة 
 
 "1وذلك بناء عىل طلب أي دولة طرف ولألغراض المحددة ف

ي العاصم
 
ي األول ف

ة الممتدة من و بناء عىل ذلك انعقد المؤتمر االستعراض  ي الفب 
 
ماي ال  31ة األوغندية بكمباال ف

ي تم التعامل 2010جوان 11
اح جاد ينص عىل التعامل مع جرائم اإلرهاب بذات الطريقة الت  ، حيث تقدمت هولندا باقب 

ي المادة 
 
ممارسة من النظام األساسي للمحكمة، مع ارجاء  5بها من قبل مع جريمة العدوان، أي ادراج جرائم اإلرهاب ف

وط ممارسة هذا االختصاص.   (325، صفحة 2019)نسيب،  االختصاص بشأنها ال حي   التوصل ال تعريف و شر
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 : ي االختصاص الموضوعي للمحكمة فيما يىلي
 
، صفحة 2019)نسيب،  و تظهر القيمة العملية إلدراج جرائم اإلرهاب ف

325 ،326) 

.  29عدم سقوطها بالتقادم وفقا للمادة  -  من نظام روما األساسي

ي حالة عدم قدرة او عدم رغبة النظم  -
 
ي الجرائم اإلرهابية ف انعقاد االختصاص للمحكمة الدولية لمتابعة مرتكتر

ي مالحقتهم وتطبيق القانون عليهم، وبالتالي ال 
 
ي يتواجدون عىل أراضيها ف

ي الدولة الت 
 
 القضائية القائمة ف

ي المحاكمة. 
 
 يستطيع هؤالء الفرار من العدالة الدولية بالبقاء لدى دول ال تستطيع او ال ترغب ف

ي تمول اإلرهاب وترعاه يخضعون  27وفقا للمادة  -
، فان قادة وكبار مسؤولي الدول الت  من نظام روما األساسي
ي ذلك لحصانات مرتبطة بمناصبهم الرسمية. 

 
ة ف  الختصاص المحكمة وال عبر

ي يتم من خالله أب  غ
نه و رغم المحاوالت السابقة اال اننا و ال غاية تاري    خ كتابة هذه االسطر لم ينعقد مؤتمر استعراض 

ية، اال انه و رغم ادراكنا لصعوبة تنفيذ  ي تشهدها البشر
ها رغم الكوارث اإلنسانية الت  اعتماد الجهود السابقة لهولندا و لغب 

ي ضوء عدم االتفاق عىل الدعوات السابقة الرامية ال 
 
ي اختصاص المحكمة الجنائية ف

 
ادراج جريمة اإلرهاب الدولي ف

ي يفرضها تصاعد جرائم اإلرهاب 
تعريف محدد لإلرهاب الدولي حت  االن، فان التحديات تظل شديدة الخطورة و الت 

ي منظمة األمم الدولي عىل الصعيد الداخىلي و الدولي عىل نحو غب  مسبوق، مما يشكل دافعا للمجتمع ا
 
لدولي ممثال ف

المتحدة للتغلب عىل مسالة التعريف، و السعي ال احكام الحصار عىل جماعات اإلرهاب المتطرفة عبر وسائل من بينها 
ي اختصاص المح

 
ورة اإلشاع بإدراج جريمة اإلرهاب الدولي ف  كمة الجنائية الدولية. ض 

ي انتظار تعديل النظام  -كأحد السبل للمتابعة–تفعيل االختصاص العالمي يمكن و 
 
ي محاربة هذا النوع من الجرائم ف

 
ف

 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية كي تختص بنظر جرائم اإلرهاب. 
من قبل  وتجدر اإلشارة هنا ال عدم إمكانية تحريك اختصاص المحكمة لنظر جرائم اإلرهاب الدولي عن طريق اإلحالة

مجلس األمن طالما ان النظام األساسي للمحكمة لم ينص عىل امتداد اختصاصه بشأنها وهو ما يتماسر مع مبدا ال 
ي المادة 

 
 من هذا النظام.  22جريمة وال عقوبة اال بنص المنصوص عليه ف

 
 الخاتمة: 

 :  من خالل دراستنا توصلنا لجملة من النتائج والتوصيات، نوردها فيما يىلي
 ئج: النتا
ي خلصنا إليها من خالل هذا البحث نذكر ما يىلي  

 :من أهم النتائج الت 

، وأن ترك جرائم اإلرهاب -1 ا عىل السلم واألمن الدوليي    يعتبر اإلرهاب الدولي جريمة دولية تشكل خطرا كبب 

ا للمجتمع الد ي محاولة الدولي دون النص عليها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد شكل فشال كبب 
 
ولي ف

ي ازدياد األعمال اإلرهابية كما ونوعا، وجعل هناك نوعا من 
 
القضاء عىل ظاهرة اإلرهاب، وهو ما كان له األثر البالغ ف

ي 
ي حدود القضاء الوطت 

 
ة عىل تلك الجرائم، كون أن الكثب  من مرتكبيها ال يتابعون بجرائهم تلك إال ف التغطية غب  المباشر

ي تحقيق العدالة الجنائية. الذي ال يشكل ضمانة 
 
 حقيقية ف

ي ثالثة صور، إما أن تكون جريمة إبادة، أو جريمة حرب أو -2
 
 جرائم اإلرهاب يمكن أن تتجسد ف

 . ي
 جريمة ضد اإلنسانية، وكلها جرائم إرهابية توجب معاقبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي الجنائ 

ي بأنه ليسإذا كان اإلرهاب الدولي ال يدخل ضمن اختصاص ال -3
 محكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك ال يعت 

ي الوقت الراهن 
 
ر آليات قضائية لمالحقة مرتكبيه، وإنما ألن القانون الدولي ف

ّ
جريمة دولية أو أن القانون الدولي ال يوف

رهاب لما يمثله أتاح مالحقة جريمة اإلرهاب للمحاكم الوطنية، غب  أن هذا ال يمنع القضاء الدولي من مالحقة جريمة اإل
 . ي
ي نصابها القانوئ 

 
ي وضع األمور ف

 
ة عالمية ومن حياد موضوعي تسهمان ف  هذا القضاء من مب  

 
  التوصيات:  

ي جرائم اإلرهاب الدولي واالقتصاص من  ي متابعة مرتكتر
 
عىل ضوء ما تقدم من نتائج ومن أجل تعزيز دور المحكمة ف

،  ندعو إل جملة من التوصيات، نذكر منها:  هؤالء المجرمي   وإنصاف ضحايا اإلرهاب الدولي

إذا كان هناك خالف حاد بي   الدول فيما يعتبر عمال إرهابيا أو ال يعتبر كذلك، فانه عىل األقل يتعي   العمل عىل  -1
ي يمكن أن تختص

ي ذاتا تعتبر إرهابا، أي تعداد األفعال اإلرهابية الت 
 
بها المحكمة  حصول توافق حول أعمال محددة ف

ي النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الج
 
ي محاولة لحض تلك األعمال والنص عليها ضاحة ف

 
 نائية الدولية، ف

ك مجاال -2 ورة االتفاق عىل تعريف واضح ومحدد لإلرهاب الدولي تتفق عليه جميع الدول، بما ال يب   ض 

ي 
 
ا ف عدم النص عىل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  لالختالف فيه، ألن عدم وجود تعريف لإلرهاب يعد سببا مباشر

 . ي نظامها األساسي
 
ي نظر جرائم اإلرهاب الدولي ف

 
 ف
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ورة تفعيل المادة  -3 ي ستنعقد  123ض 
، كما يتوجب من خالل المؤتمرات االستعراضية الت  من نظام روما األساسي

ي جدول اعمالها يتضم 123مستقبال بناء عىل المادة 
 
اح ف ن توسيع نطاق اختصاص المحكمة ليشمل ان يدرج اقب 

ورة وضع تعريف لإلرهاب، و بما انه ال يوجد لحد االن تعريف لإلرهاب مقبول عىل  اإلرهاب، و هو ما يتطلب بالض 
ي الدول العربية و دول العالم الثالث 

 
ي اذهان المسؤولي   ف

 
ة ف ، فإننا نتمت  ان تكون هذه المسالة حاض  الصعيد الدولي

ي 
 
ي مسالة اإلرهاب و الحيلولة دون تمرير االعضاء ف

 
ي توضيح وجهة نظر هذه الدول ف

 
المحكمة، للمساهمة بشكل فعال ف

، كاعتبار اعمال المقاومة ضد المحتل مثال من قبيل اإلرهاب.   تعريف غب  متوازن لجريمة اإلرهاب الدولي
ورة اعتبار اإلرهاب الدولي جريمة دولية تشكل -4 ، وتندرج ضمن الجرائمتهديدا للسلم واألم ض   ن الدوليي  

ي يعاقب عليها القانون الدولي بضف النظر عن موقف القواني   الداخلية منها، وعىل الرغم من بعض 
الدولية األخرى الت 

كة للجرائم الدولية فإنه يجب عند تعريف اإلرهاب أن يشار إل العالقة بينه وبي   كل من جرائم اإلبادة  العوامل المشب 
 ة وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. الجماعي

ي انتظار تعديل النظام األساسي للمحكمة الجنائية  -5
 
ي محاربة هذا النوع من الجرائم ف

 
يمكن تفعيل االختصاص العالمي ف
 الدولية كي تختص بنظر جرائم اإلرهاب. 
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