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التعريف باملجلة
ً
املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة مجلة دورية مفهرسة ومحكمة تصدر في أربعة أعداد سنويا عن مركز
رفاد للدراسات واألبحاث
أهداف املجلة:
تعنى املجلة بنشر البحوث واملقاالت العلمية ذات الصلة بالعلوم القانونية والدراسات الفقهية املقارنة التي لم يسبق نشرها
أو تقديمها للنشر في حقل القانون وحقول املعرفة األخرى ذات العالقة بها ،وبخاصة تلك البحوث التي تتوائم واملستجدات الحديثة
على الصعيدين الوطني والدولي ،ومالحقة أبرز التطورات في التشريعات القانونية الوطنية واالتفاقيات الدولية .وعلى أن تتسم
األعمال العلمية املقدمة بالجدية واألصالة العلمية واملوضوعية .وتصدر املجلة بشكل ربع سنوي ،وتقبل املجلة كافة الدراسات
والبحوث ذات العالقة بالتشريعات العربية واألجنبية املقارنة.
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جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة ّ
تعبر عن وجهة نظر كاتبها
وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

قواعد النشر
ً
أوال :قواعد الكتابة:
 .1ال يزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة ،وفي حالة الدراسات املرجعية وملخصات الكتب الفقهية ( وهي التي تلخص معلومات واردة في أعمال
ً
ً
ً
ً
أخرى والتشمل عمال بحثيا جديدا ) اليزيد عدد صفحاتها عن  40صفحة وال يقل عدد مراجعها عن  50مرجعا.
 .2يكون مقاس الصفحة  ،A4بهوامش افتراضية 2سم من أعلى و 1.5سم من أسفل و 1.9سم من اليمين واليسار ،املسافة بين األسطر  1بخط
الكتابة  )Cambria Math( 11للغة اإلنجليزية ،و )Sakkal Majalla( 12لألبحاث باللغة العربية( .ويسري ذلك على اآليات القرآنية الكريمة
واألحاديث النبوية الشريفة وكل العبارات الواردة مثل (صلى هللا عليه وسلم) و (رض ي هللا عنه) ونحو ذلك.

ً
ثانيا :مشتمالت البحث:
العنوان – بيانات الباحث  /الباحثين – امللخص بلغة البحث – الكلمات املفتاحية بلغة البحث  -املقدمة – املواد وطرق العمل – النتائج واملناقشة –
شكر و تقدير (إن لزم) – املراجع – العنوان باللغة الثانية  -بيانات الباحثين باللغة الثانية  -ملخص البحث باللغة الثانية – كلمات مفتاحية باللغة الثانية.
 -ال يزيد عدد مستويات الخطوط للعناوين األساسية والفرعية عن ثالثة.

ً
ثالثا :عنوان البحث:

ي كتب العنوان باللغتين العربية واإلنجليزية ويكتب باللغة الفرنسية إذا كانت لغة البحث املستخدمة في الكتابة باللغة الفرنسية.
يلي العنوان اسم املؤلف (املؤلفين) وجهة عمل املؤلف (املؤلفين) باللغتين العربية واإلنجليزية ،مع ذكر بيانات القسم العلمي الذي ينتمي إليه الباحث
وتمييز الباحث املراسل.

ً
رابعا :امللخص:
ً
يكتب امللخص باللغتين العربية واإلنجليزية ويجب أن يكون موجزا ومحتويا على العناصر التالية :تقديم وأهمية البحث ،أهداف البحث ،طرق
اإلجراء(اآلليات) وأهم النتائج والتوصيات إن وجدت وال يزيد عدد كلماته عن  250كلمة.

ً
خامسا :الكلمات املفتاحية:
ًّ
هجائيا (كل واحدة حسب لغتها) كل في موضعه،
تكتب ست كلمات مفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية تلخص مجاالت اهتمام البحث ،وتكون مرتبة
ً
وفقا للغة البحث ،ويجب أال يكون قد سبق ذكرها في العنوان.

ً
سادسا :املقدمة:
يجب أن تشتمل على ملخص علمي ألهمية وتطور موضوع البحث ومشكلته واسئلته واملنهجية التي كتب بها ،وتنتهي بتحديد الهدف من إجرائه.
في حالة البحوث املستلة من رسائل أو املستخلصة منها(يجب النص على ذلك) ،يشار إلى الهوامش في اسفل كل صفحة

أمثلة لكتابة الهوامش:
الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):
مثال :عبيدات ،يوسف2016 .م .الضرر املرتد بين نصوص القانون وأحكام القضاء اإلماراتي .تاريخ تصفح املوقع2018-7-27 :م.
نشر بموقعhttp://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1146.htm. :

الدوريات:
العمر ،عدنان1439 ،هـ .املكانة القانونية لألنظمة كمصدر للقاعدة القانونية في النظام القانوني السعودي :دراسة مقارنة .املجلة العلمية لجامعة امللك
فيصل-إصدار العلوم اإلنسانية واإلدارية ،املجلد الثامن عشر ،العدد الثاني ،ص 276 -263
الكتب:

كيرة ،حسن ،املدخل إلى القانون ،ط ،3/منشأة دار املعارف ،االسكندرية  ،1971ص .50
الترجمة:
دانيال مانجي .ترجمة :الحكيم ،جاك1996 .م .املنافسة غير املشروعة ،بيروت
رسائل املاجستير والدكتوراه:
الفقهاء ،إيالف .2019 .انقاذ املشروعات املتعثرة ً
وفقا لقانون االعسار األردني رقم ( )21لسنة  .2018رسالة ماجستير .كلية القانون  -جامعة آل البيت.
القرارات القضائية:
قرار محكمة التمييز رقم ( ،)2018/2125مجلة نقابة املحامين ،عدد( )4لسنة  ،2019ص .670-665

فهرس املحتويات
• األبحاث باللغة العربية:
اسم البحث

#

رقم الصفحة

 1مواجهة اإلرهاب السيبراني في القانون الجزائي األردني واملعاهدات الدولية

104

 2مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعية

125

 3ضمانات تطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية في النزاعات املسلحة

143

 4جريمة االعتداء الو اقعة على عناصرالشرطة الفلسطينية

153

• األبحاث باللغة الفرنسية:
# Page#
169

Paper Name
)L’arbitrage Et La Compétence Exclusive De La Juridiction Etatique (Etude comparé

#
5

افتتاحية العدد
الحمد هلل رب العاملين وافضل الصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
فلقد تم بحمد هللا تعالى صدور العدد الثالث من املجلد األول من املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة ،وهي
التي تعنى بنشر البحوث العملية القانونية ،وقد ا شتمل هذا العدد على عدد من البحوث في اللغة العربية وبحث باللغة الفرنسية،
جاءت في موضوعات متنوعة ومختلفة ،وقد اشتملت على عصارة أ فكار بحثية متميزة من عدد من الباحثين في املجاالت القانونية
املختلفة ،لتكون بإذن هللا تعالى منارة هدى للباحثين والدارسين في مجال الدراسات القانونية املختلفة وعلى الصعيدين الوطني
والدولي.
وإننا بذلك نشكر كل من ساهم معنا في إخراج هذا العدد بصورته الحالية من باحثين وإداريين وفنيين .راجين من املولى عز
وجل أن ينفع به وأن يكون هذا العدد لبنة من لبنات البناء القانوني تساهم في رص هذا البنيان وزيادة صالبته.
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استالم البحث 2020/9/8 :مراجعة البحث 2020/9/27 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/LCJS2020.1.3.1 2020/10/25 :

امللخص:
ظهرت جريمة اإلرهاب السيبراني في أعقاب التطور املتسارع الذي طرأ في عالم التكنولوجيا الرقمية والشبكة املعلوماتية التي أتاحت لبعض
األفراد والجماعات القيام باألعمال اإلرهابية ،وسهلت عمل هذه الجماعات والترويج لها،وتمويلها ،وارتكاب أشكال متعددة من الجرائم ،كجرائم
املخدرات ،ونشر األفالم اإلباحية ،والدخول إلى املواقع اإللكترونية بدون إذن أصحابها ،واإلطالع على املعلومات املوجودة عليها أو إتالفها.
ولقد أصبحت جريمة اإلرهاب السيبراني ظاهرة خطيرة عابرة للحدود والقارات تهدد شريحة كبيرة من سكان العالم ألن الجناة يلجأون إلى
وسائل مختلفة عند القيام بها ،األمر الذي أوجب على مختلف الدول القيام بالعديد من الجهود من أجل مكافحتها والحد من مخاطرها .ولكن
الجهود التي بذلت على املستوى الوطني أو الدولي لم تكن كافية للحد من هذه الظاهرة ،بسبب العديد من العقبات التي حدت من فاعلية هذه
الجهود ،كعدم اتفاق الدول على األفعال التي تشكل جريمة اإلرهاب السيبراني ،هذا باإلضافة إلى نقص الخبرة لدى أجهزة مراقبة ومالحقة الجناة
في بعض الدول.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تفعيل التعاون الدولي في مجال املكافحة ،وضرورة توفير كوادر قادرة على املراقبة
واملالحقة ،وتوفير املعدات الالزمة لهم.
الكلمات املفتاحية :التكنولوجيا الرقمية والشبكة املعلوماتية؛ الجريمة العابرة للحدود؛ القانون واالنترنت؛ املواقع اإللكترونية؛ مخاطر الشبكة
املعلوماتية؛ مكافحة اإلرهاب.

املقدمة:
تعد جريمة اإلرهاب السيبراني ظاهرة خطيرة تهدد حقوق األفراد ومصالحهم في مختلف أنحاء العالم .وقد اتخذت هذه الجريمة العديد من األشكال
حتى بات من الصعب ضبطها والسيطرة عليها.
وقد ظهرت هذه الجريمة مع التطور السريع الذي طرأ في علم التكنولوجيا الرقمية والشبكة املعلوماتية التي أتاحت القيام باألعمال اإلرهابية على
كافة الصعد ،فسهلت عمل الجماعات اإلرهابية والترويج لها وتمويلها ،وكذلك سهلت ارتكاب جرائم القرصنة ونشر األفالم اإلباحية وتجارة املخدرات...الخ.
وقد أصبحت هذه الجريمة ظاهرة عابرة للحدود والقارات ،وتهدد شريحة كبيرة من سكان العالم ،ألن الجناة يلجأون إلى وسائل متعددة ومتنوعة
عند القيام بها.
ً
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة اآلفة بذلت جهود حثيثة سواء على املستوى الدولي أو الوطني من أجل الحد منها ،كإصدار األمم املتحدة العديد
من القرارات ،وكذلك إبرام بعض االتفاقات األقليمية من أجل مكافحتها .ولكن هذه الجهود اصطدمت بعدد من الصعوبات التي حدت من ذلك بسبب
سهولة استخدام اإلنترنت ،ونقص الخبرة الفنية لدى األجهزة األمنية املختصة باملراقبة واملالحقة واملعاقبة ،وعدم وجود اتفاق دولي على األفعال التي
ً
ً
تشكل جريمة اإلرهاب السيبراني ،ألن ما يعد جريمة في بعض الدول يعد مباحا في دول اخرى ،وصعوبة إثبات هذه الجريمة نظرا لصعوبة الوصول إلى
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الدليل بسبب سهولة محوه من قبل الجاني ،ونقص التعاون الدولي بين أجهزة املراقبة واملالحقة وعدم قيام الكثير من األفراد واملؤسسات (كالبنوك)
ً
باإلبالغ عن هذه الجريمة خوفا من تراجع ثقة العمالء بها.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في عدم وجود تعريف دولي لإلرهاب السيبراني ،وعدم وجود معاهدة دولية خاصة باإلرهاب السيبراني ،وعدم كفاية الجهود التي
بذلت ملواجهته وخاصة على املستوى الدولي ،حيث أصبح اإلرهاب السيبراني يشكل ظاهرة خطيرة عابرة للحدود وتهدد شريحة كبيرة من سكان العالم.
أهمية البحث:
تسليط الضوء على املخاطر الناجمة عن التقدم التكنولوجي وما نتج عنه من جرائم متعددة قد يكون أخطرها اإلرهاب السيبراني(اإللكتروني).
أهداف البحث:
حض مختلف دول العالم على بذل كل الجهود املمكنة من أجل مكافحة هذه الجريمة،وذلك من خالل سن وتعديل القوانين باستمرار من أجل
مواكبة التطور املتسارع في وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات ،وتفعيل التعاون من أجل هذه الغاية املهمة سواء على املستوى الوطني أو الدولي وتبصير
األفراد والجماعات والحكومات بمخاطر هذه الجريمة.
منهجية البحث:
املنهج العلمي املتبع في البحث هو املنهج الوصفي،بحيث يتم عرض النصوص القانونية الوطنية ونصوص املعاهدات الدولية ،وكذلك التعرض
لبعض األحكام القضائية واآلراء الفقهية املتعلقة باألمن السيبراني.
خطة البحث:
املبحث األول :ماهية اإلرهاب السيبراني.
املطلب األول :تعريف اإلرهاب السيبراني وسماته.
الفرع األول :تعريف اإلرهاب السيبراني.
الفرع الثاني :سمات اإلرهاب السيبراني.
املطلب الثاني :أسباب اإلرهاب السيبراني ومخاطره.
الفرع األول :أسباب اإلرهاب السيبراني.
الفرع الثاني :مخاطر اإلرهاب السيبراني.
املبحث الثاني :وسائل اإلرهاب السيبراني والجهود التي بذلت ملكافحته.
املطلب األول :وسائل اإلرهاب السيبراني.
املطلب الثاني :جهود مكافحة اإلرهاب السيبراني والعقبات التي تحد من ذلك.
الفرع األول :جهود مكافحة اإلرهاب السيبراني.
الفرع الثاني :العقبات التي تحد من جهود املكافحة.

املبحث األول :ماهية اإلرهاب السيبراني
الشك بأن اإلرهاب السيبراني قد أصبح ظاهرة اجتماعية تعاني منها الكثير من الدول واألفراد ،وذلك بسبب اآلثار السلبية التي تنجم عنها .لذلك البد
من تعريف القارئ بهذه الجريمة ،وسماتها ،وأسبابها ،ومخاطرها.
وبناء عليه ّ
ً
قسم هذا املبحث إلى مطلبين خصص املطلب األول لتعريف اإلرهاب السيبراني وسماته،وخصص املطلب الثاني ألسباب اإلرهاب
السيبراني ومخاطره.
املطلب األول :تعريف اإلرهاب السيبراني وسماته
قسم هذا املطلب إلى فرعين ،خصص األول منهما لتعريف اإلرهاب السيبراني وخصص الثاني لسمات اإلرهاب السيبراني.
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الفرع األول :تعريف اإلرهاب السيبراني
ً
أوال :تعريف اإلرهاب السيبراني على املستوى الوطني:
بما أن اإلرهاب السيبراني نوع من اإلرهاب ،فال بد من الوقوف على تعريف املشرع لإلرهاب بشكل عام ثم نأتي لتعريف اإلرهاب السيبراني.
لقد عرف املشرع األردني اإلرهاب في املادة ( )1/147من قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة  1960وبغض النظر عن نوعه أو وسيلته بأنه كل
عمل مقصود أو التهديد به أو االمتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه أو وسائله يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سالمة
املجتمع وأمنه للخطر أو أحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو
إلحاق الضرر بالبيئة أو املرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أو املرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتالل أي منها أو االستيالء عليها أو
تعريض املوارد الوطنية أو االقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو أقليمية على القيام بأي عمل أو االمتناع عنه أو تعطيل لتطبيق
الدستور أو القوانين أو األنظمة.
ً
وكذلك فقد اعتبر املشرع األردني في املادة ( )2/147من قانون العقوبات سالف الذكر األعمال املصرفية املشبوهة من جرائم اإلرهاب سواء كانت
متعلقة بأيداع األموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها عالقة بنشاط إرهابي.
ومما يالحظ على هذا التعريف بأنه تعريف عام ومطول قد ينطبق على مختلف انواع اإلرهاب مع اختالف الوسيلة احيانا كما هو الشأن في اإلرهاب
السيبراني ،والدليل على ذلك أن املشرع األردني قد وضع تعريفا جديدا خاصا باإلرهاب السيبراني في قانون منع اإلرهاب األردني رقم ( )55لسنة  2006حيث
جاء باملادة(/3ه)منه مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،تعتبر األعمال التالية في حكم األعمال اإلرهابية املحظورة،وهي استخدام نظام
املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام باألعمال اإلرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية
تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج ألفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض األردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.
وكذلك جاء باملادة ( )15من قانون الجرائم اإللكترونية األردني رقم ( )27لسنة  2015بأن كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع
نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في
ذلك التشريع.
ً
ثانيا :التعريف الدولي لإلرهاب السيبراني:
لقد صرح نيل والش رئيس قسم الجرائم اإللكترونية في إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب باألمم املتحدة في مقابلة في برنامج بال حدود
ً
الذي نشرته قناة الجزيرة بتاريخ  2019/6/5بأنه ال يوجد تعريف موحد لدى األمم املتحدة لتعريف الجرائم السيبرانية -رغم خطورتها -نظرا ألسباب
ً
مختلفة بعضها سياس ي ،وبالتالي فإن األمر في تعريفها يعتمد على ما تحدده القوانين في كل دولة كما تختلف وفقا للتقسيم السياس ي واملالي.
ورغم ذلك فان اتفاقية مجلس أوروبا التي أبرمت في مدينة بودابست عام  2001املتعلقة بالجريمة السيبرانية عرفت اإلرهاب السيبراني بأنه (هجمات
ً
غير مشروعة،أو تهديدات بهجمات ضد الحاسبات أو الشبكات أو املعلومات املخزنة إلكترونيا توجه من أجل االنتقام أو االبتزاز أو إجبار الحكومات أو
الشعوب أو املجتمع الدولي بأسره لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية).
ً
ثالثا :تعريف الفقه لإلرهاب السيبراني:
وبما أن اإلرهاب السيبراني جريمة حديثة ولها وسائلها الخاصة بها وهي نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعالم أو إنشاء
موقع إلكتروني فقد تم تعريفه بأنه(التخويف أو التهديد املادي أو املعنوي باستخدام الوسائل اإللكترونية،وقد تقوم به الدول أو الجماعات أو األفراد على
اإلنسان بدينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله،بغير حق،وبشتى صور االفساد في األرض) .1
وعرف اإلرهاب السيبراني أيضا بأنه فعل إجرامي يرتكب باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،ينتج عنه تدمير أو تعطيل للخدمات من أجل
خلق حالة من الخوف وسط الجمهور بغرض إكراه الحكومات أو الجمهور للقبول بأجندة سياسية أو اجتماعية أو فكرية معينة .2
وقد عرفه البعض بأنه التهديد أو الهجوم غير القانوني بشن هجمات على أجهزة الكمبيوتر وأنظمة املعلومات والبرامج والبيانات بهدف ترهيب وإكراه
الحكومات من أجل تحقيق أهداف مختلفة.3
ً
وبناء على ما تقدم يستطيع الباحث تعريف اإلرهاب السيبراني بأنه عبارة عن هجمات مباشرة على البنية التحتية السيبرانية للضحية من خالل
الشبكات املعلوماتية أو نظم املعلومات من أجل إفساد وظائف أنظمة املعلومات باستخدام فيروسات الكمبيوتر والديدان وغيرها أو من أجل القرصنة

 1عبد الرحمن بن عبد هللا الس ــند ،2004،وس ــائل اإلرهاب اإللكتروني وحكمها في االس ــالم وطرق مكافحتها،املؤتمر العاملي -موقف االس ــالم من اإلرهاب ،جامعة األمام محمد بن س ــعود
االسالمية،السعودية،ص.8
 2بندر عقاب درويش،2017،االثبات في جرائم اإلرهاب اإللكتروني ،رسالة ماجستير قدمت لجامعة العلوم االسالمية-عمان-االردن،ص.16
3

رغده البهي،2019،اإلرهاب السيبراني:املفهوم والسمات واالنماط ،املركز املصري للفكر والدراسات االستراتيجية،ص.1
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لهدم املواقع اإلل كترونية وتعطيل الحياة اليومية باستهداف البنية التحتية التي تدار بأجهزة الكمبيوتر كتلك املتعلقة باملرافق الطبية أو البورصات أو
النقل أو األنظمة املالية أو امدادات املياه وخدمات االتصال .
الفرع الثاني :سمات اإلرهاب السيبراني
هنالك مجموعة من السمات التي تميز اإلرهاب السيبراني عن اإلرهاب التقليدي ومن أهمها ما يلي:
ً
أوال :حداثة اإلرهاب السيبراني:
يعتمد اإلرهاب السيبراني على املوارد املعلوماتية والوسائل اإللكترونية التي هي نتاج التطور التقني في عصر املعلومات ،وهذا يعني أنه يختلف عن
اإلرهاب التقليدي.
ً
وبناء على ذلك فأنه يعد من أبرز الجرائم املستحدثة التي ظهرت بعد التطور الهائل والسريع في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الذي تجاوز
ً
امكانات الدول وأضعف قدراتها في تطبيق قوانينها،لدرجة أن أمنها وأمن رعاياها أصبح مهددا . 4
ً
ثانيا :عابرللحدود والقارات:
يعد اإلرهاب السيبراني من الجرائم العابرة للحدود والقارات ،بسبب استخدام الجناة الفضاء السيبراني من أجل نشر أهدافهم والتأثير على الرأي
العام ،وتجنيد أعضاء جدد من مختلف أنحاء العالم ،والحصول على التمويل الالزم .5
وكذلك فإن الهجمات السيبرانية ال تتقيد باملوقع الجغرافي ،مما يتيح للتنظيمات اإلرهابية تنفيذ هجماتها على مختلف املواقع دون التواجد املادي
ًّ
جسديا في املواقع املستهدفة لزرع األلغام،
بها ،ودون التعرض ملخاطر االعتقال أو الرد املضاد ،على عكس اإلرهاب التقليدي الذي يتطلب تواجد اإلرهابيين
وإلقاء القنابل ،وإطالق النيران ،وخطف الضحايا ،وغير ذلك6.
ً
ثالثا :صعوبة إثباته:
يتميز اإلرهاب السيبراني بأنه من الصعب إثباته،بسبب عدم وجود أدلة مادية واضحة كما هو الحال في اإلرهاب التقليدي ،7هذا باإلضافة إلى أن
الجناة الذين يقومون بارتكابه أصحاب خبرة وعلى درجة عالية من الكفاءة ،والقدرة على الخداع والتضليل  ،8حيث أنه من الصعب الكشف عن هوية
اإلرهابيين في الفضاء السيبراني ً
لجملة من األسباب ،يأتي في مقدمتها تعدد الطرق التقنية إلخفاء الهوية على اإلنترنت؛ فقد يقوم مرتكبو الهجمات
نظرا
ٍ
السيبرانية بتغيير عنوان بروتوكول اإلنترنت IP -الذي يمكن استخدامه لتتبع مجرمي اإلنترنت -عبر أجهزة الكمبيوتر املخترقة إلى مستخدمين أبرياء.
كما يتجه ٌ
عدد كبير من متصفحي اإلنترنت الستخدام أسماء مستعارة ،وتسجيل الدخول إلى مواقع الويب املختلفة بهوية مجهولة بقصد إخفاء
هويتهم الحقيقية ،فيصعب على األجهزة األمنية تعقبهم ،هذا باالضافة إلى أنه في الفضاء السيبراني ال توجد الحواجز املادية التي تقوض التنظيمات
اإلرهابية كالحدود القومية ،ونقاط التفتيش ،والجمارك ،وغيرها ،وكذلك اختالف الزمان واملكان والقوانين املطبقة في الدول التي ترتكب فيها هذه
الجريمة .9
ً
رابعا :سهولة ارتكابه وقلة تكاليفه:
بسبب سهولة هذه النوع من اإلرهاب ،فأنه يستهوي الكثير من األفراد ،فالركن املادي فيه يتم في الغالب بضغطة زر من أزرار الحاسوب وإمكانية
القيام بذلك عن بعد ،وكذلك قلة تكلفة ارتكابه،فهو ال يحتاج إال لجهاز حاسوب والدخول على شبكة اإلنترنت.10
وبمعنى آخر فان تكلفة شن الهجمات السيبرانية أقل من تكلفة اإلرهاب التقليدي ،إذ يتطلب األخير شراء األسلحة واملتفجرات واملعدات ،بجانب
السفر والتخطيط والتدريب ،وغير ذلك ،بينما تقتصر متطلبات اإلرهاب السيبراني على أجهزة الكمبيوتر الشخصية املتصلة باإلنترنت واملهارات التقنية
الالزمة .وال تتطلب الهجمات السيبرانية سوى الحد األدنى من املوارد املالية بسبب انخفاض تكلفة أدوات الكمبيوتر وانتشارها ،وسهولة الوصول إليها .وال

 4خالد ممدوح ابراهيم،2009،الجرائم املعلوماتية،ط،1دار الفكر العربي الجامعي،االسكندرية ،ص86؛و د.عبدالرحمن البحر،1999،معوقات التحقيق في جرائم اإلنترنت-رسالة
ماجستير،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،ص.6
 5جمال علي دهشان،2018،اإلرهاب في العصر الرقمي،املجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية،املجلد ،1العدد (،)3ص97؛ود.ليلى الجنابي،2017،فعالية القوانين الوطنية والدولية
في مكافحة الجرائم السيبرانية،ص.4املوقعhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=571423&r=0 :
 6رغدة البهي،املرجع السابق،ص.8
7

عبد الرحمن عبد العزيز الشنيفي،1991،حرب املعلومات،مكتبة غريب-الرياض-اململكة العربية السعودية،ص.113

 8محمد محيي الدين عوضين،1993،مشكالت السياسة الجنائية املعاصرة في جرائم نظم املعلومات،دار النهضة العربية-القاهرة،ص.476
 9خالد يونس عرب،1994،جرائم الحاسوب،رسالة ماجستير-الجامعة األردنية،ص81؛دعأوى الجرائم اإللكترونية وادلة إثباتها في التشريعات العربية بين الواقع واملأمول أحد محأور
املؤتمر الثالث لرؤساء املحاكم العليا في الدول العربية الذي عقد في السودان عام 2011م1433،ه.
 10محمود احمد عبابنة؛ومحمد عمر الرازقي ،2009،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية،ط،1دار الثقافة-عمان،ص30؛

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(3) (2020), 104-124

107

مواجهة اإلرهاب السيبراني في القانون الجزائي األردني واملعاهدات الدولية

عقل مقابلة

بدنيا ً
يتطلب اإلرهاب السيبراني تدر ًيبا ًّ
معالجات نفسية كما هو الحال في األشكال التقليدية لإلرهاب ،مما يقلل الخسائر البشرية في صفوف
مكثفا أو
ٍ
التنظيمات اإلرهابية .11
ً
خامسا :تعدد الخيارات املستهدفة:
يمكن أن يستهدف اإلرهاب السيبراني أجهزة وشبكات الكمبيوتر الخاصة بالحكومات ،واألفراد ،واملرافق العامة ،وشركات الطيران ،وما إلى ذلك .مما
يعني تنوع األهداف املحتملة ،وتعدد نقاط الضعف التي يمكن استهدافها .وتتزايد خطورة استهداف البنى التحتية الحيوية ،مثل :شبكات الطاقة
الكهربائية ،وخدمات الطوارئ لتزايد تعقيد أنظمة الكمبيوتر التي تديرها ،مما يعني بالتبعية صعوبة القضاء على كافة نقاط ضعفه.12
ً
سادسا :سرعة شن الهجمات:
تدخل بشري .وجدير بالذكر
يمكن إطالق برامج ضارة مثل فيروسات الكمبيوتر والديدان ونشرها بسهولة خالل فترة زمنية قصيرة للغاية دون أدنى
ٍ
أن السرعة التي تنتشر بها تلك البرامج الضارة ال تتصل باملهاجم ،بل بسرعة اتصال الضحايا باإلنترنت.13
وفي الختام يمكن القول بأن اإلرهاب السيبراني يتميز بمجموعة من السمات التي تميزه عن اإلرهاب التقليدي ً
سواء أثناء الهجوم أو أثناء الدفاع.

املطلب الثاني :أسباب اإلرهاب السيبراني ومخاطره
قسم هذا املطلب إلى فرعين،خصص األول منهما ألسباب اإلرهاب السيبراني،وخصص الثاني ملخاطر اإلرهاب السيبراني.
الفرع األول :أسباب اإلرهاب السيبراني
هناك العديد من األسباب التي تسهم في ارتكاب جريمة اإلرهاب السيبراني ،ومن أهمها ما يلي:
ً
أوال :التطور العلمي والتكنولوجي الذي هيأ املجال الخصب ألحداث تغييرات متنوعة على كافة املجاالت ومنها تطور مظاهر اإلرهاب السيبراني،ففي مجال
الجريمة استفاد املجرمون من معطيات العلم والتكنولوجيا ،ونظم املعلومات ،واالتصاالت املتطورة ،األمر الذي ساهم في ظهور القالقل السياسية
واالجتماعية في كثير من دول العالم ،ومثال ذلك ظهور الكثير من الجرائم التي لم تكن معروفة ،كجرائم الحاسوب واإلنترنت وجرائم املعلوماتية.14
ً
ثانيا :تهميش الشباب ،وعدم اشتراكهم في العمل السياس ي ،وعدم إيجاد فرص عمل لهم لتصريف طاقاتهم في عمل نافع وما ينجم عن ذلك من فقر وعوز
يجعلهم عاجزين عن تأمين احتياجاتهم قد يدفع البعض منهم إلى االنحراف وااللتحاق بالجماعات اإلرهابية من أجل الحصول على املال.15
ً
ً
ً
ثالثا :صعوبة الرقابة على اإلنترنت ،وصعوبة املحاسبة على ما ينشر فيه مما جعله مرتعا خصبا لإلرهابيين ألنه بيئة مناسبة ملمارسة األعمال اإلرهابية
ونشر األفكار املتطرفة التي تفسد وجدان البعض من األفراد وتدفع بهم إلى التمرد من أجل تحقيق أهداف خاصة تتعارض مع مصالح املجتمع.16
ً
رابعا :تمتع اإلرهابيين بقدرة وخبرة عاليتين ومتميزتين في استيعاب نظم وبرامج اإلنترنت وتوظيفها في تحقيق أهدافهم. 17
ً
خامسا :ضعف الرقابة على الشبكات املعلوماتية :إن ضعف الرقابة على الشبكات املعلوماتية يجعلها عرضة لالختراق من قبل الجماعات اإلرهابية ،وذلك
ً
بسبب انفتاحها وغياب القيود والحواجز األمنية غالبا ،وهذا يسهل الدخول إلى الحواسيب بدون إذن أو تصريح  18للحصول على املعلومات وخاصة التي
تتعلق باألمن القومي أو عالقة الدولة بغيرها من الدول،علما بأنه يمكن الولوج لتلك املعلومات باستخدام عدة برمجيات إلكترونية ، 19من أهمها فيروسات
الحاسوب ،كالديدان ،حصان طروادة ،والرقائق ،والقنابل.
 .1الديدان :وهي عبارة عن برامج يتم إرسالها عن طريق شبكة املعلومات من أجل التخريب وسرقة البيانات الشخصية أو قطع االتصال بشبكة
اإلنترنت.
 .2حصان طروادة :وهو عبارة عن شيفرة توضع في أحد البرامج التي تستخدم بكثرة وهي تسمح بسرقة البيانات ومن الصعب اكتشافها ألنها سريعة
االنتقال بين برمجيات الجهاز.
 .3الرقائق :وهي العقل املدبر في األجهزة اإللكترونية ،تكون مربوطة بصورة مباشرة مع مصدرها ،ويمكن إيقاف الجهاز الذي تعمل عليه بوقت معين
من خالل االتصال بها عن بعد.
 11رغدة البهي،املرجع السابق،ص.7
 12رغدة البهي،املرجع السابق،ص.8
 13رغدة البهي،املرجع السابق،ص8؛و د.ليلى الجنابي،املرجع السابق،ص.4
 14حنين بوادي ،2004،تجربة مواجهة اإلرهاب،ط،1دار الفكر الجامعي-االسكندرية،ص.16
 15بدر هويمل الزبن،2012،اإلرهاب في الفضاء اإللكتروني ،رسالة ماجستير-جامعة عمان العربية،االردن،ص76؛عبد الفتاح بيومي حجازي،2001،مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت،دار الفكر العربي-
االسكندرية،ص.106
 16بدر هويمل الزبن،املرجع السابق،ص.77
 17بدر هويمل الزبن،املرجع السابق،ص.77
18 Rizger M.kadir:the offense of unauthorized access in computer crimes legislation a comparative study,journal of shria and law,issue no.40-october 2009,p48.

 19احمد خليفة امللط،2005،الجرائم املعلوماتية،دار الفكر الجامعي ،ط ،1االسكندرية،ص.146

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(3) (2020), 104-124

108

مواجهة اإلرهاب السيبراني في القانون الجزائي األردني واملعاهدات الدولية

عقل مقابلة

 .4القنابل :وهي نبضات كهرومغناطيسية يتم القائها في موقع إلكتروني حساس وحين تنفجر تقوم بمسح كافة البيانات واملعلومات عن األجهزة
اإللكترونية.20

الفرع الثاني :مخاطر اإلرهاب السيبراني

ً
ً
تزداد مخاطر اإلرهاب السيبراني في الدول املتقدمة وذلك بسبب اعتمادها بشكل أساس ي على األنظمة املعلوماتية مما جعلها هدفا سهال للهجمات
ً
اإلرهابية .فبدال من استخدام األسلحة تستطيع الجماعات اإلرهابية من خالل جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت من تدمير بنية معلوماتية يفوق أثرها أثر
التفجيرات ،وقد تخترق أنظمة املالحة الجوية أو البحرية وتقوم بتغيير مسارات الطائرات والسفن أو شل حركتها ،وقد تكون هذه الهجمات موجهة على
املصارف وشبكات املال العاملية أو املحلية . 21
وبمعنى آخر فقد أدى التطور التكنولوجي إلى سهولة قيام الجماعات اإلرهابية بشن الهجمات اإلرهابية السيبرانية السرية والعلنية من أجل استهداف
البيانات العسكرية أو املالية أو محطات الطاقة.
22
ويمكن تلخيص أهم األهداف التي تشن عليها الهجمات اإلرهابية السيبرانية بما يلي:
 .1استهداف البنية التحتية للمنظومات االقتصادية.
ً
 .2سرقة املعلومات العسكرية أو تبديلها أو تدميرها إلكترونيا.
 .3السيطرة على األنظمة العسكرية ،وذلك من خالل التحكم بمحطات إطالق الصواريخ.
 .4الهجوم على أهداف ومواقع إلكترونية.
 .5الحرب النفسية،وذلك من خالل إرسال رسائل بريدية أو عن طريق الهاتف تحتوي على تهديد أو مطالب معينة.
 .6تشويه صورة الرموز الوطنية من خالل االدعاءات الكاذبة التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي ومثال ذلك التدخل في االنتخابات الذي
يتم عبر بث معلومات وأخبار زائفة ،أو استخدام برامج حاسوبية مكررة أصبحت تباع وتشترى لتشويه صورة بعض األفراد أو لتلميع صورة افراد
آخرين.
23
وفي الختام نستطيع القول بأنه توجد عدة مظاهر لإلرهاب السيبراني ومن أهمها:
 .1املظهر األمني :حيث تعمل الجماعات اإلرهابية من خالل السالح اإللكتروني على قطع شبكات االتصال بين الوحدات العسكرية واألجهزة األمنية
والقيادات املركزية وتعطيل أنظمة املالحة الجوية والبحرية وإخراج الصواريخ عن مسارها.
 .2املظهر السياس ي :تقوم الجماعات اإلرهابية بتهديد القيادات السياسية البارزة بالقتل ،أو اختراق البريد اإللكتروني الخاص بهم وإفشاء اسرارهم ،أو
تهديدهم بتفجير بعض املنشآت الوطنية ان لم يستجيبوا ملطالب اإلرهابيين.
24
 .3املظهر االقتصادي :ويتم ذلك من خالل اختراق أنظمة املصارف واألسواق املالية مما يلحق الضرر باقتصاد الدولة واستثماراتها الدولية والوطنية ،
نتيجة قيام جماعات إرها بية متخصصة باستغالل وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية لنقل االموال املحظورة وتوظيف العمالت الرقمية
كالبيتكوين .
 .4املظهر االجتماعي :تقوم الجماعات اإلرهابية باختراق املواقع اإللكترونية اإلباحية من أجل إفساد بعض أفراد املجتمع وخاصة املراهقين منهم،مما
يؤدي إلى زيادة ارتكاب الجرائم املاسة بالعرض . 25

 20أيهاب خليفة،2017،القوة اإللكترونية،املركز العربي للنشر والتوزيع-ابو ظبي ،ص.83
 21مصطفى يوسف الكافي،2011،اإلدارة اإللكترونية إدارة بال أوراق،مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع-دمشق-سوريا،ص.437
 22أيهاب خليفة،املرجع السابق،ص.129
23

علي عبد الفتاح،2016،اإلعالم الدبلوماس ي والسياس ي،البازوري للنشر-عمان-االردن،ص.207

 24عبد هللا عبد العزيز فهد العجالن،2008،اإلرهاب اإللكتروني في عصر املعلومات،بحث قدم في املؤتمر الدولي لحمأية أمن املعلومات والخصوصية في قانون اإلنترنت الذي عقد في
القاهرة بتاريخ ،2008/6/4-2ص19؛نأيل عبد الرحمن صالح،2004،واقع جرائم الحاسب اآللي في التشريع األردني،مؤتمر القانون والكمبيوتر واإلنترنت-جامعة االمارات العربية
املتحدة،كلية الشريعة والقانون،املجلد األول،ط،3وقد عقد املؤتمر من /3-1مأيو،2000/ص.189
Dolf Zillman and Jennings Bryant,"pornography, sexual callousness, and the trivialization of rape", journal of communications 32,1982, p32.
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املبحث الثاني :وسائل اإلرهاب السيبراني والجهود التي بذلت ملكافحته
قسم هذا املبحث إلى مطلبين،خصص األول منهما لوسائل اإلرهاب السيبراني(علما بأن هذه الوسائل تمثل أركان جريمة األمن السيبراني شريطة
توافر القصد الجرمي لدى الجاني)،وخصص الثاني لجهود مكافحة اإلرهاب السيبراني والعقبات التي تحد من ذلك.
املطلب األول :وسائل اإلرهاب السيبراني
تنص املادة( )3من قانون منع اإلرهاب األردني رقم ( )55لسنة  2006على أنه(مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر تعتبر األعمال
التالية في حكم األعمال اإلرهابية املحظورة).
وما يهمنا في هذا املقام هو األعمال املحظورة التي نصت عليها الفقرة(ه) من املادة الثالثة املذكورة أعاله وهي (استخدام نظام املعلومات أو الشبكة
املعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية
أو الترويج ألفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض األردنيين أو ممتلكاتهم لخطر اعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم).
وكذلك تنص املادة ( )15من قانون الجرائم اإللكترونية رقم ( )27لسنة  2015على أنه(كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع
نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في
ذلك التشريع).
ونالحظ من النصين السابقين بأن املشرع األردني قد جرم استخدام النظام املعلوماتي أو شبكة اإلنترنت أو املواقع اإللكترونية أو أي وسيلة نشر أو
اعالن تسهل القيام بأعمال إرهابية أو تدعم جماعة أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو تروج افكارها أو التي تفسد القيم واألخالق وتشجع على العنف ،26
أو تمولها ،واعتبرها من األعمال املحظورة املعاقب عليها باألشغال املؤقتة أو املؤبدة بموجب املادة( )148من قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة .1960
ً
وبناء عليه نرى ان وسائل ارتكاب جريمة اإلرهاب السيبراني متعددة،ومن أهمها ما يلي:
ً
أوال:البريد اإللكتروني:
يعد البريد اإللكتروني من أبرز الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت ،وذلك بسبب سرعة إيصال الرسائل وسهولة االطالع عليها في أي مكان في
العالم.27
ورغم أن البريد اإللكتروني قد أصبح أكثر الوسائل استخداما في مختلف االنشطة،إال أنه يعد من أكثر الوسائل املستخدمة في اإلرهاب
السيبراني،حيث يمكن من خالله تحقيق التواصل بين الشبكات والخاليا اإلرهابية املتواجدة في اماكن مختلفة ويتم تبادل املعلومات فيما بينها،علما بأن
الكثير من العمليات اإلرهابية التي حدثت مؤخرا كان للبريد اإللكتروني الدور االكبر في التواصل وتبادل املعلومات بين املخططين للعمليات اإلرهابية وبين
القائمين بها. 28
وال يفوتنا ان نذكر في هذا املقام ان البريد اإللكتروني قد يكون هدفا من أهداف اإلرهاب عندما يتم اختراق بريد اآلخرين بهدف التجسس عليهم
واالطالع على أسرارهم وتوظيفها في العمليات اإلرهابية .29
ً
ثانيا :تدمير وإنشاء املو اقع اإللكترونية:
يقصد بتدمير املواقع اإللكترونية الدخول غير املشروع إلى نقطة ارتباط رئيسية أو فرعية متصلة باإلنترنت بهدف تدمير نقطة االتصال أو النظام،
ً
أو تسريب البيانات الرئيسية والرموز الخاصة ببرامج شبكة اإلنترنت ،علما بأن عملية االختراق وتسريب البيانات والرموز الخاصة ببرامج شبكة اإلنترنت
تتم من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وجود الشخص املخترق في الدولة التي اخترق فيها املوقع ،فالبعد الجغرافي ال أهمية له في الحد من عمليات
االختراق اإللكترونية . 30
وقد يتم تدمير املواقع اإللكترونية عن طريق ضخ عشرات اآلالف من الرسائل اإللكترونية من الحاسوب الخاص بالشخص املدمر إلى املوقع
املستهدف من أجل التأثير على السعة التخزينية للموقع،فتشكل هذه الرسائل اإللكترونية ضغطا يؤدي إلى تخريب املوقع العامل على الشبكة،وتشتيت
البيانات واملعلومات املخزنة في املوقع فتنتقل إلى جهاز املعتدي(الخارق) أو تمكنه من حرية االطالع وتصفح املوقع املستهدف بسهولة،والحصول على كل
ما يريده من معلومات وأرقام وبيانات خاصة باملوقع املعتدى عليه .31
26

Raed S A Faqir, Saleh Sharari, Salameh A. Salameh, cyber-crimes and technical issues under the Jordanian information system crimes law,
Journal of politics and law No2,2014, p4.

 27عبد الرحمن بن عبد هللا السند،مرجع سابق،ص35؛احمد علي احمد الزبون،2015،الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي في الشريعة االسالمية والقانون األردني،ص.154
 28عبد الرحمن بن عبد هللا السند،مرجع سابق،ص.36
 29محمد سعيد عبد املجيد،2006،املعلوماتية والجريمة،مكتبة االسراء للطبع والنشر والتوزيع-طنطا-مصر،ص.85
 30موزة املزروعي،2000،االختراعات اإللكترونية خطر كيف نواجهه،مجلة افاق االقتصادية،االمارات العربية املتحدة،العدد(،)9ص.54
 31والء البحيري،2012،مستقبل اإلرهاب اإللكتروني وأساليب مواجهته،مجلة النهضة-كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،مجلد(،)13العدد الرابع.
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وقد يقوم األفراد والجماعات اإلرهابية بإنشاء مواقع إلكترونية لهم عبر اإلنترنت من أجل نشر أفكارهم ودعواتهم إلى اإلضرار باملجتمعات ،ونشر
الرذيلة بين األفراد من خالل إنشاء املواقع اإللكترونية اإلباحية 32ومن أجل تجنيد أشخاص جدد وضمهم إلى جماعاتهم ،كما يقومون بنشر الوسائل التي
يتبعونها عند القيام بجرائمهم،علما بأنهم يعتمدون في مخططاتهم على طرق بسيطة تتيح للجميع الدخول إلى مواقعهم وتصفحها بكل يسر وسهولة. 33
ً
ثالثا :اختراق الحماية األمنية للمعلومات السرية باستخدام الفيروسات:
تقوم الجماعات اإلرهابية بمهاجمة أجهزة الحاسوب والشبكات املعلوماتية من أجل تحقيق األهداف التي تسعى اليها.وتكون هذه الطريقة أكثر
خطورة كلما كان الجناة أكثر خبرة ودراية في تكنولوجيا املعلومات،ومن أهم األهداف التي يسعون إلى تحقيقها هي تدمير املواقع التي تمتلكها الدول أو
الحكومات أو األفراد أو الشركات أو اتالفها .34
واملقصود بالفيروسات هو البرامج التي لها قدرة على العمل في الخفاء ،وللفيروس مجموعة من الشيفرات الهدف منها تعديل املعلومات أو تكرارها
في أجهزة الحاسوب الخاصة بالضحية.
ومن أهم األضرار التي تنتج عن الفيروسات:
 .1اإلضرار باملعلومات واألسرار املوجودة بأجهزة الحاسوب املستهدفة والتي قد تكون مملوكة للدول أو الحكومات أو األفراد أو الشركات أو املنظمات.
ومثال ذلك ما قام به بعض اإلرهابيين باختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بوزارة الدفاع األمريكية وسرقة ونشر مجموعة كبيرة من الوثائق
واملستندات العسكرية . 35
 .2إلحاق الضرر املادي بأجهزة الحاسوب املستهدفة نفسها وذلك بتعطيلها وشل حركتها ،ومثال ذلك فيروس ( )Fridayالذي انتشر في اململكة املتحدة
وتسبب في خسائر كبيرة في قطاع املصارف والشركات اململوكة للدولة والتي قدرت ب ()15مليار دوالر.36
ومن األمثلة على الفيروسات القنابل املعلوماتية وهي النبضة الكهرومغناطيسية ) (EMPوهو مصطلح يطلق على نوع من االنفجار الكهرومغناطيس ي
اإلشعاعي الذي ينشأ بسبب انفجار و/أو من تقلبات مفاجئة في املجال املغناطيس ي .ويمكن االستفادة من التغيرات السريعة في الحقول الكهربائية في بعض
األنظمة الكهربائية لتدمير عناصرها اإللكترونية بتأثير إنهيار الجهد.
ومن األمثلة على القنابل املعلوماتية ما قام به أحد العاملين في مؤسسة حكومية فرنسية بزرع قنبلة زمنية في شبكة معلومات الشركة التي يعمل بها لكي
تنفجر هذه القنبلة بعد ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل ،وهذا ما تم فعال حيث انفجرت القنبلة وتسببت بخسائر كبيرة للشركة.37
ً
رابعا :االتصال والتخطيط والترويج اإلعالمي:
تقوم الجماعات اإلرهابية باستخدام البريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي الحديثة من أجل تبادل املعلومات واملقترحات بين أعضائها
والتخطيط لعملياتها ،وذلك لدرء املخاطر التي قد تنجم عن اللقاءات املباشرة بين اعضاء الجماعة اإلرهابية ،ومن أجل االبتعاد قدر االمكان عن استخدام
وسائل االتصال التقليدية التي قد يؤدي استخدامها إلى انكشاف أمر اإلرهابيين.38
وتقوم الجماعات اإلرهابية بنشر البيانات والتصريحات والنشرات من أجل بث االفكار املتطرفة التي تتبناها من خالل املواقع اإللكترونية الخاصة
بها.
ً
وكذلك تقوم بنشر األخبار الكاذبة املضللة لألجهزة األمنية والرأي العام ،ونشر اآلراء التي تبث الفرقة بين أبناء املجتمع ،واإلساءة إلى االديان
واألخالق  39أو األعراف أو األصول ،وتشويه سمعة االشخاص والتحريض عليهم ،ونشر األفالم اإلباحية  40ونشر ثقافة العنف والتشجيع على االستخدام

32

Edward Donnerstein,"pornography: its effects on violence against women" in Malamuth and Donnerstein, eds,pornography and sexual
aggression, academic press,1984

 33محمد عبد اللطيف عبدالعال،1994،جريمة اإلرهاب،دار النهضة العربية-القاهرة،ص54؛احمد علي احمد الزبون،مرجع سابق،ص156؛أيسر محمد عطية القيس ي،2014،دور
االليات الحديثة في الحد من الجرائم املستحدثة،بحث قدم ملؤتمر الجرائم املستخدمة في ظل التغيرات األقليمية والدولية الذي عقد في عمان بتاريخ ،2014/9/4-2ص.2
34

زين العابدين عواد كاظم الكردي،2018،جرائم اإلرهاب،منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت،ص.111
Raed S A Faqir, Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p8.

35

 36زين العابدين عواد كاظم الكردي،املرجع السابق،ص.112
 37زين العابدين عواد كاظم الكردي،املرجع السابق،ص.112
 38وليد محمد ابو رية،2012،التعرف على اإلرهاب اإللكتروني،ندوة استعمال اإلنترنت في تمويل اإلرهاب وتجنيد اإلرهابيين التي عقدت في الرياض بتاريخ ،2011/5/11-9منشورات
جامعة نايف للعلوم األمنية-الرياض،ص.53
Ulla Cralsson,"violence and pornography on media", Nordicom, Goteborg, 2006.

39

Audrey: protection children on the internet mission impossible, pace law, faculty publication,2009, p326.
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املفرط له من خالل نشر الصور والتسجيالت ومقاطع الفيديو التي تمس باألخالق 41والتي تحتوي على مشاهد مرعبة من أجل نشر الرعب والخوف بين
األفراد .ومن األمثلة على ذلك نشر الجماعة اإلرهابية(داعش) الفيديو الذي يحتوي على حادثة ذبح الرهائن األقباط املصريين 42
ويضاف إلى ذلك قيام الجماعات اإلرهابية باستخدام املواقع اإللكترونية التابعة لها من أجل الترويج للفكر الذي تتبناه ،وزيادة اعداد االنصار،
وكسب املزيد من األتباع املتعاطفين مع أفكارها.
43
وكذلك تقوم الجماعات اإلرهابية بالتجسس واستغالل املواقع اإللكترونية وغيرها من وسائل االتصال الحديثة من أجل الحصول على الدعم
املالي واللوجستي من أجل تامين املال الالزم ألنشطتها اإلجرامية ،وقد يتم ذلك من خالل التحويالت املالية غير املشروعة أو من خالل الوصول إلى حسابات
عمالء البنوك وتحويل االموال املوجودة في حساباتهم إلى الجماعات اإلرهابية ،أو من خالل االتجار باملخدرات وغسل األموال واالتجار بالبشر أو األسلحة
أو اآلثار .44

املطلب الثاني :جهود مكافحة اإلرهاب السيبراني والعقبات التي تحد من ذلك
يعد اإلرهاب السيبراني من أحدث الجرائم العابرة للقارات التي تحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية من أجل مكافحتها والحد من مخاطرها،
ً
وإزالة العقبات التي تحد من فاعلية هذه الجهود .علما بأن من أهم العوامل التي يجب أخذها في االعتبار هو قيام الدول بسن التشريعات املوضوعية
ً
واإلجرائية الجنائية أوال.
ً
وبناء عليه قسم هذا املطلب إلى فرعين خصص األول لجهود املكافحة ،وخصص الثاني للعقبات التي تحد من جهود املكافحة.
الفرع األول :جهود مكافحة اإلرهاب السيبراني
إن الجهود التي تبذل على املستوى الوطني ال تكفي ملكافحة جريمة اإلرهاب السيبراني ،لذلك البد من تضافر الجهود التي تبذل على املستوى الوطني
مع الجهود التي تبذل على املستوى الدولي من أجل مكافحة هذه الجريمة .
ً
وبناء عليه سنعرض لهذه الجهود في بندين نخصص البند األول منهما لجهود املكافحة على املستوى الوطني ،ونخصص الثاني منهما لجهود املكافحة
على املستوى الدولي.
ً
أوال:جهود املكافحة على املستوى الوطني:
لقد جرم املشرع األردني بشكل صريح وواضح استخدام النظام املعلوماتي والشبكة املعلوماتية أو املواقع اإللكترونية أو أي وسيلة نشر تسهل القيام
بأعمال إرهابية وذلك من خالل سن عدد من القوانين التي تجرم وتعاقب على هذه الجريمة الخطيرة ،ومثال ذلك قانون منع اإلرهاب األردني رقم ()55
لسنة  ،2006وقانون الجرائم اإللكترونية األردني رقم ( )27لسنة  ،452015باإلضافة إلى قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة  1960الذي احتوى على
بعض املواد التي تجرم وتعاقب على استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بأي وسيلة كانت ً
سواء وسيلة تقليدية،أو وسيلة إلكترونية.
وعند الرجوع إلى قانون منع اإلرهاب األردني سالف الذكر نجد بأنه جاء باملادة (/3ه) منه (مع مراعاة احكام قانون العقوبات أو أي قانون اخر،
تعتبر األعمال التالية في حكم األعمال اإلرهابية املحظورة ،ومنها استخدام نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو اعالم أو انشاء موقع
إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو لدعم جماعة إرهابية أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج ألفكارها أو تمويلها أو القيام بأي
عمل من شأنه تعريض األردنيين أو ممتلكاتهم لخطر اعمال عدائية أو انتقامية) ،وقد فرض املشرع األردني عقوبة األشغال املؤقتة ملدة خمس سنوات على
األقل على مرتكب الفعل ،أما إذا نتج عن الفعل إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل
ً
أو أي منشآت اخرى ،أو تعطيل االتصاالت أو أنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائل النقل أو إلحاق الضرر بها كليا أو
ً
جزئيا ،فيعاقب باألشغال املؤبدة بموجب املادة ( )2/7من قانون منع اإلرهاب سالف الذكر واملادة ( )3+2/148من قانون العقوبات األردني رقم ()16
لسنة .1960
وكذلك جاء باملادة ( )15من قانون الجرائم اإللكترونية األردني رقم ( )27لسنة  2015بأن كل من ارتكب أي جريمة يعاقب عليها بموجب أي تشريع
نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في ذلك التشريع.

41

Shihab A. Hameed, effects of internet drawbacks on moral and social values of users in education, Australian journal of basic and applied
sciences,2011, p2.

 42فايز عبد هللا الشهري،2012،ثقافة التطرف واإلرهاب على شبكة اإلنترنت ،منشورات جامعة االمير نايف للعلوم األمنية-الرياض،ص.16
David Freet and Rajeev Agrawal, Cyber Espionage, springer international publishing ,2017, p2.

43

 44فايز عبدهللا الشهري،املرجع السابق،ص.17
Raed S A Faqir. Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p7.
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ً
وأخيرا فقد سن املشرع األردني قانون األمن السيبراني رقم ( )16لسنة  2019الذي نصت املادة (/5أ) منه على إنشاء مركز وطني لألمن السيبراني،
من أجل ً
بناء منظومة فعالة لألمن السيبراني على املستوى الوطني لحماية اململكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن
استدامة العمل والحفاظ على األمن الوطني ،وسالمة االشخاص واملمتلكات واملعلومات.
وأما القضاء األردني فقد أسهم في مكافحة اإلرهاب السيبراني من خالل اصداره للعديد من األحكام في هذا املجال .فعلى سبيل املثال أصدرت محكمة
التمييز بصفتها الجزائية الحكم رقم ( )3528لسنة  ،2018املتضمن تأييدها لقرار الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية رقم ()2018/6609
ً
تاريخ  2018/10/3القاض ي بالحكم على الجاني باألشغال املؤقتة ملدة ال تقل عن عشر سنوات استنادا ألحكام املادة(/3ه) من قانون منع اإلرهاب سالف
الذكر بسبب قيامه باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإنشاء مواقع إلكترونية بهدف الترويج ألفكاره وإنشاء جماعات تهدف إلى القيام بأعمال من شأنها
تعريض أمن وسالمة املواطنين للخطر عن طريق استخدام الشبكات اإللكترونية واملعلوماتية لتنفيذ جرائمهم.46
وكذلك أيدت محكمة التمييز بصفتها الجزائية بموجب الحكم الصادر عنها رقم ()123لسنة  2016القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية
الجزائية رقم ( )4549لسنة  2015تاريخ  2015/12/14والقاض ي بمعاقبة املتهم األول في القضية باألشغال املؤقتة ملدة ثالث سنوات والرسوم ،وخمس
سنوات والرسوم للمتهمين الثاني والثالث استنادا ألحكام املادتين(/3ه) و (/7ج) من قانون منع اإلرهاب رقم ( )55لسنة  2006بسبب تأييدهم لتنظيم
الدولة االسالمية(داعش) ومتابعة أخباره والترويج ألفكاره بين بعض االشخاص في مدينة السلط .47
وكذلك أيدت محكمة التمييز بصفتها الجزائية بموجب الحكم الصادر عنها رقم() 2015/533الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية
رقم ( )2014/8078تاريخ  2015/2/2املتضمن معاقبة الجاني باألشغال املؤقتة ملدة سنتين بعد التخفيف بسبب قيامه باستخدام وسائل التفاعل
االجتماعي من أجل الترويج ألفكار تنظيم ارهابي ونشر صور ومقاطع فيديو متعلقة بهذا التنظيم خالفا ألحكام املادة (/3ه) من قانون منع اإلرهاب رقم
()55لسنة .482006
وكذلك فإن اململكة األردنية الهاشمية شاركت في وضع العديد من االتفاقيات واملعاهدات التي تكافح اإلرهاب السيبراني ،ومثال ذلك االتفاقية
العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات التي أبرمت عام  ،2018ومن قبلها االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بكافة أنواعه لسنة
 ،2010وذلك من أجل حماية املواطن األردني والعربي من جرائم اإلرهاب السيبراني.
وفي هذا املقام البد من اإلشارة إلى أن الحكومة األردنية قد قامت بتطوير قدرات أجهزة األمن في مجال جرائم اإلرهاب السيبراني ،ووفرت لهم املعدات
ً
ً
واألجهزة الالزمة ملكافحة هذه الجرائم،وأنشأت قسما خاصا في جهاز األمن العام األردني عام  2008تحت مسمى قسم االسناد الفني ،وفي عام  2013وبعد
ً
تطور العمل داخل هذا القسم تم تغيير تسميته لتصبح قسم الجرائم اإللكترونية ،وفي عام  2015وتزامنا مع صدور قانون الجرائم اإللكترونية تم تغيير
التسمية لتصبح وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية وتتبع إدارة البحث الجنائي وتضم هذه الوحدة ثالثة فروع هي:

-1فرع التحقيق -2فرع املعلومات -3فرع املختبر الرقمي
واجبات وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية:
تقوم هذه الوحدة بالعديد من الواجبات،ولن يتسع املقام لذكرها كلها،لذا سنكتفي بذكر بعضها:
 .1وضع الخطط االستراتيجية والبرامج الالزمة ملكافحة الجرائم اإللكترونية.
 .2عقد الدورات التدريبية والتأهيلية لتطوير قدرات العاملين في مكافحة الجرائم اإللكترونية.
 .3نشر الوعي والثقافة اإللكترونية في املجتمع.
 .4فتح وتعزيز قنوات اتصال وتعاون على املستوى املحلي واألقليمي والدولي.
 .5تنفيذ االتفاقيات الدولية واألقليمية والثنائية فيما يتعلق بالجرائم اإللكترونية.
 .6تنفيذ القوانين السارية والتي تشكل إطار عام في مجال مكافحة الجريمة.
 .7استرجاع األدلة الرقمية وتوثيقها وتحليلها وتقديمها للجهات ذات االختصاص وتزويد الجهات القضائية بتقارير الخبرة الفنية.
 .8التحقيق في الجرائم اإللكترونية والجرائم املرتبطة بالحاسوب وجرائم تطبيقات االتصاالت.
ً
 .9وتقوم الوحدة أيضا من خالل الدوريات اإللكترونية بمالحقة كافة الجرائم اإللكترونية كالدخول غير املشروع على املواقع اإللكترونية والتالعب
باملحتوى اإللكتروني وانتحال صفة موقع إلكتروني أو شخصية مالكة ،واستخدام البرمجيات الخبيثة ،واالعتراض والتنصت على شبكة اإلنترنت أو
نظام املعلومات والحصول على بيانات أو معلومات بطاقات االئتمان واملعلومات املصرفية عبر اإلنترنت ،والترويج للدعارة،وتسهيل القيام بأعمال
إرهابية أو دعم جماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية ،أو بث النعرات الطائفية والدينية املختلفة.
 46منشورات قسطاس www.gistas.com
 47منشورات قسطاس www.gistas.com
 48منشورات قسطاس www.gistas.com
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انجازات وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية:
ً ً
لقد تعاملت هذه الوحدة مع اآلالف من قضايا الجرائم اإللكترونية في االعوام  ،2015،2016،2017،2018وقد أودعت إلى القضاء عددا كبيرا منها،
وقد تنوعت هذه القضايا بين انتحال الشخصية ،واالبتزاز اإللكتروني ،وسرقة بريد إلكتروني ،واختراق مواقع إلكترونية ،والتهديد ،والتشهير ،وتعطيل
أنظمة املعلومات ،وذلك حسب الجدول التالي:
القضايا التي تعاملت معها الوحدة
السنة
2015م

عدد القضايا
4700

2016م

5700

2017م

6240

2018م

7652

وقد عزا بعض املحللون سبب زيادة هذه الجرائم إلى زيادة استخدام الهواتف الذكية في االردن،حيث بلغ عدد هذه الهواتف أكثر من عشرة ماليين
هاتف.49
وفي الختام أود اإلشارة إلى أن الجهود التشريعية والقضائية ال تكفي لوحدها ملكافحة جرائم اإلرهاب السيبراني،لذا فالبد من أن يضاف اليها جهود
تقوم بها األجهزة األمنية واإلعالمية واألفراد من أجل رصد ومتابعة أنشطة اإلرهابيين وتزويد الجهات املختصة باملعلومات الالزمة عن هذه االنشطة.
ومن أجل الحد من آثار جريمة اإلرهاب السيبراني فالبد من أخذ األمور التالية في االعتبار:
50
 .1إبراز وسائل اإلعالم والنشر لآلثار السلبية التي تلحق باألفراد من جرائم اإلرهاب السيبراني .
 .2بث الوعي بين األفراد من أجل التصدي لجرائم اإلرهاب السيبراني .51
 .3القيام باإلجراءات الالزمة من أجل منع وقوع الجرائم اإلرهابية .52
 .4التسريع في اجراءات ضبط الجناة،ومعاقبتهم بالعقوبات الرادعة،من أجل اعادة الثقة إلى نفوس املواطنين.53
ً
 .5ضرورة حجب املواقع اإللكترونية التي تشكل خطرا على فكر األفراد،وخاصة فئة الشباب.54
وفي هذا املقام ،أود اإلشارة إلى أنه تم انشاء مختبر للتحقيقات الرقمية في جامعة االميرة سمية من أجل نشر الوعي بالجرائم اإللكترونية عام ،2019
وكذلك فقد تم فتح برنامج ماجستير في الجرائم اإللكترونية واألمن السيبراني .وهذا ما فعلته أيضا من قبل كلية امللك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا املعلومات
في الجامعة األردنية التي انشأت مختبر لتكنولوجيا املعلومات مجهز بأحدث األجهزة والبرمجيات املتعلقة بالتحقيقات الجنائية الرقمية.
جهود دولة الكويت:
بعد ثورة االتصاالت وظهور الجريمة اإللكترونية قامت دولة الكويت بإصدار العديد من القوانين من أجل مكافحتها ،ومثال ذلك:
 .1قانون اساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت،رقم ( )9لسنة ،2001والذي عدل بموجب القانون املعدل رقم ( )40لسنة
 ،2007الذي جرم التصوير بتلك األجهزة دون علم الشخص أو رضاه ،أو اختراق تلك األجهزة والحصول على ما تحتويه من مقاطع مصورة.
 .2قانون املعامالت اإللكترونية رقم ( )20لسنة  2014الذي جرم العديد من األفعال اإللكترونية غير املشروعة ،كالدخول غير املشروع إلى النظام
اإللكتروني أو تعطيله أو إتالفه أو الحصول على البيانات بدون إذن.
 .3قانون إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات رقم ( )37لسنة  2014الذي جرم بعض األفعال التي تستخدم فيها وسائل االتصال الحديثة
كالحض على الفجور والتحريض والتشهير بالغير واالبتزاز...الخ.
 .4قانون الجرائم اإللكترونية رقم ( )63لسنة  2015والذي جرم كافة األعمال غير املشروعة التي ترتكب بواسطة وسائل تقنية املعلومات والتي تمس
بحقوق األفراد والتي تشكل اعتداء على النظام املعلوماتي ذاته ،كالدخول إليه بدون إذن،أو تزوير أو اتالف البيانات ،وقد فرض املشرع الكويتي على
بعض هذه الجرائم عقوبة الحبس ملدة ال تزيد عن عشر سنوات ،والغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تزيد عن خمسين ألف دينار أو

49

موقع وحدة الجرائم اإللكترونية psd.gov.jo

 50غادة نصار،2017،اإلرهاب والجريمة اإللكترونية،العربي للنشر والتوزيع-القاهرة،ط،1ص.132
 51عبد الرزاق سندالي،2019،التشريع املغربي في مجال الجرائم اإللكترونية،بحث قدم في الندوة األقليمية حول الجرائم املتصلة بالكمبيوتر،الرباط-املغرب،ص.71
 52حنين بوادي،املرجع السابق،ص.54
 53بدر هويمل الزبن،املرجع السابق،ص186؛علي بن عبد هللا العسيري ،2006اإلرهاب والقرصنة البحرية،جامعة االمير نايف للعلوم األمنية-الرياض،ط،1ص.236
 54غادة نصار،املرجع السابق،ص.133
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بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام باستخدام الشبكة املعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية املعلومات بغسل األموال أو بتحويل أموال غير
مشروعة أو بنقلها أو بإخفاء مصدرها غير املشروع...الخ املادة ( )9من القانون املذكور اعاله.
وكذلك فعل املشرع الكويتي في املادة ( )10من نفس القانون حيث فرض نفس العقوبة التي نصت عليها املادة ( )9على كل من انشأ موقعا ملنظمة
إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة املعلوماتية أو بأحد وسائل تقنية املعلومات ولو تحت مسميات كاذبة ،لتسهيل
االتصاالت بأحدى قياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها...الخ.
ويضاف إلى ما ذكر مساهمة دولة الكويت بإبرام العديد من االتفاقيات الثنائية واألقليمية ،كالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون األقليمي في
مجال الحكومة اإللكترونية مع جمهورية سنغافورة عام  ،2017والتوقيع على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات التي صدر بشأنها القانون
رقم ( )60لسنة .2013
ولم تتوقف جهود الدولة الكويتية عند هذا الحد ،بل استضافت مؤتمر األمن السيبراني الخليجي الثاني الذي خصص لجهود مواجهة الجرائم
اإللكترونية والذي استمر ملدة يومين  2019/11/14-13والذي شاركت فيه كال من دولة الكويت ودولة قطر ودولة عمان ،حيث دعا خبراء أمن املعلومات
في هذه الدول إلى ضرورة توحيد الجهود الخليجية ملواجهة تحديات األمن السيبراني وتوفير الحماية الالزمة للبيانات واملعلومات الحساسة الخاصة بدول
ً
مجلس التعاون الخليجي ،من خالل وضع استراتيجيات وطنية ملواجهة تلك التحديات نظرا للمعطيات التقنية سريعة التطور وتزايد الهجمات اإللكترونية
ً
نظرا لكثافة الربط الشبكي اإللكتروني،وما يصاحبها من تعدي على حقوق األفراد وأموالهم ،وأن الجرائم اإللكترونية لم تعد تقتصر على األفراد
واملؤسسات بل وصلت لتهديد أمن الدول وسالمة مرافقها واقتصادها ،األمر الذي يتطلب تسخير كافة القدرات التكنولوجية ،وتأهيل املوارد البشرية
وتحسين القدرة على التعامل مع قضايا األمن السيبراني للحد من املخاطر اإللكترونية املهددة القتصاد الدول وأمنها الوطني.
ومما يذكر في هذا املقام أن رئيسة الجمعية الكويتية ألمن املعلومات السيدة صفاء زمان قد اكدت انتشار عمليات االختراق بصورة كبيرة خليجيا،
ً
مما نتج عنه زيادة معدالت الجرائم اإللكترونية ،كما ذكرت أيضا في تصريح للجزيرة نت ان عدد الجرائم اإللكترونية في تزايد مستمر حيث بلغ عدد هذا
ً
الجرائم في عام  )997(2013جريمة تقريبا حسب احصائيات إدارة الجرائم اإللكترونية ،ووصلت عام  2018إلى ( )4502جريمة ،ويتراوح عددها عام 2019
بين خمسة وستة آالف جريمة تم اإلبالغ عنها ناهيك عن اختراق الحسابات التي لم يقم اصحابها باإلبالغ عنها.
من جهتها قالت مديرة إدارة نظم املعلومات للموارد البشرية في وزارة الخدمة املدنية في سلطنة عمان فاطمة البلوش ي ،أن املركز الوطني لسالمة
ً ً
املعلومات في السلطنة تعامل مع ( )1839حادثا أمنيا خالل عام  2017وارتفع العدد إلى ( )2334خالل .2018
ً
ويضاف إلى الجهود الكويتية أيضا قيام وزارة العدل الكويتية بإجراء دراسة ميدانية حول الجرائم اإللكترونية في املجتمع الكويتي عامي ،2018-2017
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات املستمدة من نتائجها ،ومن أهمها ما يلي:
 .1دراسة إمكانية االنضمام التفاقية مجلس أوروبا ملكافحة الجرائم اإللكترونية التي أبرمت عام  2001في بودابست ،باعتبارها فرصة خارجية متاحة
أمام دولة الكويت لتطوير اإلطار التشريعي ملكافحة الجرائم اإللكترونية وتبادل الخبرات مع الدول املتقدمة في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية.
 .2تفعيل الشراكة والتنسيق بين املؤسسات الوطنية املعنية بالوقاية والحماية من الجرائم اإللكترونية عن طريق انشاء مجلس ،على أن يكون ذلك
بسن تشريع ينص صراحة على أهميته وأطرافه ومجاالت عمله.
ً
 .3إعداد خطة وطنية للمؤسسات املعنية بمكافحة الجرائم اإللكترونية والتركيز على بناء قدرات تلك املؤسسات وموظفيها وتطوير عملها وتحسين
خدماتها.
ً
 .4توعية األحداث باستخدام األجهزة اإللكترونية وبطرق التعامل املثلى مع وسائل التواصل االجتماعي واأللعاب اإللكترونية ،وتوعية األحداث أيضا
بالتبعات القانونية التي تترتب على ارتكابهم للجرائم اإللكترونية ،وكذلك توعية األسر بدورها االجتماعي في عصر تكنولوجيا املعلومات.
 .5مراجعة التشريعات الناظمة للجريمة اإللكترونية وتطويرها شريطة موائمتها مع غيرها من التشريعات العاملية املتقدمة.
 .6مراجعة املناهج املدرسية وتطويرها من خالل تضمينها معلومات تتعلق بأهمية الوعي بالجرائم اإللكترونية ،وبث رسائل توعية عن موقف الشريعة
االسالمية من الجرائم اإللكترونية عبر وسائل االتصال املتاحة ،هذا باإلضافة إلى تفعيل دور وزارة األوقاف والعاملين فيها من أجل التصدي للجريمة
اإللكترونية.
ً
ثانيا :جهود املكافحة على املستوى الدولي:
ظهر اإلنترنت كشبكة اعالم اجتماعي منذ العام  1960في الواليات املتحدة على يد شركات تجارية خاصة بتكليف من الحكومة ،وقد بدأ تسويقه
ً
عام  ،1990ومنذ العام  2009أصبح أكثر من ربع سكان العالم موصوال على الشبكة العنكبوتية ،وقد نشأ عن استخدام اإلنترنت الكثير من الجرائم ،لذا
باتت الحاجة ملحة لنشوء تعاون دولي من أجل مكافحة اإلرهاب السيبراني.
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ومن أبرزهذه الجهود:
 .1قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة
ً
ً
أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة منذ عام  1990العديد من القرارات من أجل مكافحة اإلرهاب السيبراني ،ونشرت أيضا دليال ملنع الجرائم
املتصلة بأجهزة الكمبيوتر ومكافحتها في عام . 551994
ومن أهم القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة في هذا الشأن القرار رقم ( )56/121بتاريخ  2001/12/19الخاص بمكافحة استخدام نظم
املعلومات اإلدارية الجنائية لتقنية املعلومات والذي يدعو الدول األعضاء عند وضع التشريعات الوطنية ملكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات
إلى أن تأخذ في االعتبار عمل لجنة منع الجريمة والعدالة االجتماعية ،والقرار رقم ( )58/199بتاريخ  2004/1/30املتعلق بإنشاء ثقافة عاملية لألمن
السيبراني ويدعو الدول األعضاء إلى التعاون وتعزيز ثقافة األمن السيبراني ،56وغيرها من القرارات التي توالت والتي لن يتسع املجال إلى ذكرها.
 .2االتحاد الدولي لالتصاالت
يعمل االتحاد على مساعدة الحكومات في االتفاق على مبادئ مشتركة تفيد الحكومات والصناعات التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات والبنية
ً
التحتية لالتصاالت .وقد وضع االتحاد الدولي لالتصاالت مخططا لتعزيز األمن السيبراني العاملي يتضمن تحقيق سبعة أهداف هي:
يكون ً
ً
قابال للتطبيق ً
وعامليا بالتوازي مع التدابير القانونية الوطنية والدولية
محليا
• وضع استراتيجيات لتطوير نموذج التشريعات السيبرانية
املعتمدة.
ّ
• وضع استراتيجيات لتهيئة األرضية الوطنية واألقليمية املناسبة لوضع الهيكليات التنظيمية والسياسات املتعلقة بجرائم اإلنترنت.
• وضع استراتيجية لتحديد الحد األدنى املقبول ً
عامليا في موضوع معايير األمن ونظم تطبيقات البرامج واألنظمة.
• وضع استراتيجيات لوضع آلية عاملية للمراقبة واإلنذار والرد املبكر مع ضمان قيام التنسيق عبر الحدود.
• وضع استراتيجيات إلنشاء نظام هوية رقمي عاملي وتطبيقه ،وتحديد الهيكليات التنظيمية الالزمة لضمان االعتراف بالوثائق الرقمية لألفراد عبر
الحدود الجغرافية.
• تطوير استراتيجية عاملية لتسهيل ً
بناء القدرات البشرية واملؤسسية لتعزيز املعرفة والدراية في مختلف القطاعات وفي جميع املجاالت املعلوماتية.
• تقديم املشورة بشأن إمكانية اعتماد إطار استراتيجي عاملي ألصحاب املصلحة من أجل التعاون الدولي والحوار والتعاون والتنسيق في جميع
املجاالت التي سبق ذكرها .57
 .3اتفاقية املجلس األوروبي بشأن جرائم اإلنترنت
اعتمد املجلس األوروبي الطابع الدولي لجرائم الكمبيوتر منذ العام  .1976وفي العام  ،1996أنشأت اللجنة األوروبية ملشاكل الجريمة ( )CDPCلجنة
خبراء للتعامل مع مشكلة الجريمة السيبرانية .عملت اللجنة بين العامين  1997و 2000على مشروع االتفاقية التي اعتمدها البرملان األوروبي في الجزء
الثاني من جلسته العامة في شهر نيسان/أبريل  .2001وتم التصديق على االتفاقية من قبل  30دولة بحلول العام .2010
إن اتفاقية جرائم اإلنترنت هي املعاهدة الدولية األولى التي تسعى ملعالجة الجرائم املتعلقة بالكمبيوتر واإلنترنت عبر التنسيق بين القوانين الوطنية
وقوانين الدول األخرى.58
وقد حضت االتفاقية على تحقيق األهداف التالية:
• توحيد عناصر القانون الجزائي املحلي مع األحكام املتعلقة بالجرائم اإللكترونية.
ً
• توفير االجراءات القانونية الالزمة للتحري ومالحقة الجرائم املرتكبة إلكترونيا بواسطة الكمبيوتر.
• تعيين نظام سريع وفعال للتعاون الدولي.
• الحفاظ بشكل سريع على البيانات ّ
املخزنة على أجهزة الكمبيوتر وحفظها واإلفصاح الجزئي عن حركة هذه البيانات املخزنة على الكمبيوتر.
• جمع معلومات عن حركة البيانات وعن إمكان وجود ّ
تدخل في محتواها.
ً
وتتضمن االتفاقية أيضا املبادئ العامة املتعلقة بالتعاون الدولي في املواضيع التالية:
• تسليم املجرمين.
• املساعدة الدولية املتبادلة.
 55أحمد أمين أحمد الشوابكة،2004،جرائم الحاسوب واإلنترنت-الجريمة املعلوماتية ،دار الثقافة،عمان-االردن،ص.74
 56جورج لبكي،2013،املعاهدات الدولية لالنترنت-حقائق وتحديات،مجلة الدفاع الوطني اللبناني،العدد ،83كانون الثاني-2013/لبنان،ص.4
 57جورج لبكي،املرجع السابق،ص.4
 58جورج لبكي،املرجع السابق،ص.4
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• إعطاء املعلومات بصورة آلية.
• إنشاء الوالية القضائية على أي جريمة.
• املساعدة املتبادلة في جمع حركة املعلومات واعتراضها.
• اإلجراءات املتعلقة بطلبات املساعدة املتبادلة في غياب االتفاقات الدولية.
ولن يتسع املقام لعرض كل الجهود الدولية التي بذلت في هذا املجال،لذا سنكتفي بهذا القدر.
ً
سواء على املستوى الوطني أو الدولي إال أن اإلرهاب السيبراني مازال يتنامى بازدياد ،وذلك بسبب العقبات التي
وبالرغم من كل الجهود التي بذلت
تحد من جهود املكافحة ،وهذا ما سنتعرض إليه في الفرع التالي.
الفرع الثاني :العقبات التي تحد من جهود املكافحة
إن العقبات التي تحد من مكافحة جريمة اإلرهاب السيبراني متعددة ،ومتنوعة ،ولن يتسع املقام للتعرف عليها بشكل كامل ،لذا سنكتفي بالوقوف
على أهمها:
 .1زيادة معدل النمو السكاني وسرعة انتشار اإلنترنت:
إن زيادة معدل النمو السكاني وخاصة في الدول النامية ،وسرعة انتشار اإلنترنت ،وزيادة عدد املستخدمين ،وزيادة عدد األجهزة التي توفر خدمة
الوصول إلى اإلنترنت أدت إلى زيادة عدد ضحايا اإلرهاب السيبراني ،وزيادة معدل نمو الجريمة ،وخاصة الجرائم االقتصادية.59
 .2عدم استجابة التشريعات الدولية للمتطلبات الجديدة للتعاون الدولي الالزم ملكافحة اإلرهاب السيبراني:
رغم وجود بعض االتفاقيات األقليمية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية كاتفاقية مجلس أوروبا التي أبرمت عام 2001في بودابست ،واالتفاقية
العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات التي أبرمت عام  2018وغيرها من االتفاقيات األقليمية ،إال أنها تشريعات مجزأة بسبب االختالفات في نطاق الدول
األعضاء املنضمين إليها وفي محتوى تلك االتفاقيات ،60لذلك فإن املجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى وضع إطار قانوني عاملي ملكافحة الجريمة السيبرانية
التي تتزايد خطورتها مع مرور الوقت ،والسيما ملواجهة التحديات الجديدة الناشئة عن التكنولوجيا الجديدة كالحوسبة السحابية ،والذكاء االصطناعي،
وانترنت األشياء ،والعمالت الرقمية املشفرة ،وأن يقرر هذا االطار (االتفاقية العاملية) تحت رعاية االمم املتحدة.61
 .3التمسك بحق الخصوصية والسيادة الوطنية:
قد يكون التمسك باحترام خصوصية االنسان وسيادة الدولة أحيانا عقبة أمام الحصول على املعلومات والبيانات الالزمة من أجل مكافحة اإلرهاب
السيبراني ،لذلك يجب على الدول أن تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين احترام السيادة الوطنية وحماية حقوق األفراد والشركات وبين تيسير
التحقيقات وتحسين كفاءة الحصول على األدلة من خالل تحسين إجراءات املساعدة القضائية والتعاون في مجال إنفاذ القانون. 62
ً
إن تنفيذ طلبات التعاون الدولي التي ترسل في اطار معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة بطيئة للغاية ،وتكون أحيانا غير قابلة للتطبيق بسبب
ً
سرعة التخلص من البيانات الرقمية نظرا للكم الهائل من املعلومات املتداولة على مستوى العالم ،والتكاليف املرتبطة بتخزينها ،مما يدفع الشركات إلى
عدم االحتفاظ بالبيانات إال ملدة ال تزيد عما هو ضروري ألعمالها.63
 .4إن السلوك االجرامي املرتبط بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستمر التغيير والتكيف ،وعابر للحدود ،ويقسم إلى افعال صغيرة ،يقوم بها في
كثير من االحيان مجرمون مختلفون يؤدي كل منهم دورا وأحدا في إطار املنظمة اإلجرامية ،مما يؤدي إلى زيادة تعقيد الجريمة وتطورها ،ويوفر حماية
أوسع للمجرمين ،ألن بعض مكونات الجريمة قد ال تشكل جرائم جنائية في بعض الواليات القضائية خاصة إذا كانت الجريمة موزعة على واليات
قضائية متعددة.
 .5وال يقتصر اثر االستفادة من الشبكات املوزعة التي تستخدم التكنولوجيا السيبرانية على اسغالل مواطن الضعف في نظم العدالة الوطنية،بل هو
ً
يحول أيضا الوالية األقليمية للدول وسيادتها إلى اداة تستخدم ضدها .64

 59تقرير االمين العام لالمم املتحدة لعام  2019الذي قدم للجمعية العامة في دورتها رقم ،74البند .340
 60عبدالفتاح بيومي حجازي،املرجع السابق،ص.154
 61تقرير االمين العام لالمم املتحدة لعام ،2019املرجع السابق،البند .69
 62هانيا فقيه،2018،حمأية الحق في الخصوصية املعلوماتية،منشور في القاعدة البيبليوغرافيا ،مركز املعلوماتية القانونية،الجامعة اللبنانية،بيروت،ص 3؛نادر عبد العزيز
شافي،2007،بين احترام الحريات الشخصية ومراعاة مصلحة الدولة واألمن الوطني،مجلة الجيش اللبناني،عدد ،263بيروت؛شيماء عطاهللا،2015،تراجع الحق في الخصوصية في
مواجهة االتصاالت اإللكترونية،املؤتمر العلمي الثاني لكلية القانون الكويتية العاملية،مجلة كلية القانون الكويتية العاملية،العدد ،10السنة الثالثة،ص.501
 63موزة املزروعي،املرجع السابق،ص78؛اسامة احمد مناعسة وآخرون ،2001،جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت،ط،1دار وائل،عمان-األردن،ص.289
 64تقرير االمين العام لالمم املتحدة،املرجع السابق،البند .63
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 .6صعوبة الحصول على املعلومات املطلوبة من الدول االخرى ،ألن هذا األمر يتطلب معرفة مكان وجودها ،وهل هي متاحة لالطالع عليها أم ال ،وهل
هي في شكل مفهوم أم ال ،فهذا كله يعتمد إلى حد كبير على نوع املعلومات أو البيانات الحاسوبية التي قد يخزن بعضها على مدى طويل ،بينما يحذف
البعض االخر كبيانات حركة املرور بوتيرة أسرع ،هذا باإلضافة إلى أن عمل شركات االتصال يمتد إلى أكثر من دولة ويخضع لقوانين وطنية أو
اقيليمية ،األمر الذي يجعل الية الوصول إلى البيانات أو حفظها تختلف من دولة إلى أخرى.65
 .7عدم وجود قوانين موضوعية وطنية في العديد من الدول ،لتجريم األفعال الجرمية ذات الصلة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتي
تشكل أساسا للتعاون الدولي من خالل االعتراف املتبادل بهذه الجرائم. 66
 .8عدم كفاية االمكانات أو القدرات التقنية الالزمة إلجراء التحقيقات الرقمية ،وعدم توافر الكوادر ذات املهارات املهنية الالزمة في تكنولوجيا
ً
املعلومات واالتصاالت وعدم القدرة على تدريب هذه الكوادر في العديد من دول العالم الفقيرة ،نظرا لضعف االمكانات املادية لديها ،وتقاعس الدول
املتقدمة الغنية عن مساعدتها من أجل تطوير قدراتها التقنية والبشرية وخاصة العاملين في مجال انفاذ القوانين الوطنية. 67
 .9ضعف سيادة القانون في بعض الدول وخاصة الدول التي تقوم بإيواء مرتكبي الجرائم السيبرانية مما يشكل عقبة عابرة للحدود أمام الجهود التي
تبذل ملكافحة هذه الجريمة .68
 .10عدم قيام الكثير من األفراد واملؤسسات املجني عليها بالتبليغ عن جرائم املعلوماتية ومثال ذلك البنوك بحجة أن االبالغ عن هذه الجرائم يؤدي إلى
تراجع ثقة العمالء فيها.69
 .11عدم توافر اإلرادة السياسية لدى بعض الدول ملكافحة هذه الجريمة من أجل تحقيق بعض املصالح وخاصة االقتصادية.
 .12نقص التعاون بين أجهزة املراقبة واملالحقة في كثير من الدول 70وصعوبة تحديد الجهة املختصة باملالحقة والتحقيق واملحاكمة نظرا الرتكاب الجريمة
السيبرانية من خارج حدود الدولة،خاصة وأن بعض الدول تعتقد أن إجراءات املالحقة والتحقيق واملحاكمة قد تمس بسيادتها الوطنية أو حقوق
أفرادها .71
 .13وأما في االردن على وجه التحديد فإن العقبات الرئيسية التي تحد من مكافحة استخدام تكنولوجيا املعلومات لألغراض غير املشروعة وحسب
الورقة التي قدمتها الجهة األردنية املختصة إلى الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها رقم ()74عام 2019التي تضمنها تقرير االمين العام لألمم
املتحدة في البند رقم()176فهي:
•
•
•
•

وجود برمجيات وبرامج مجانية تخفي هويات املستخدمين وتجعل من الصعب تعقبهم وكشفهم.
توافر املعلومات وسهولة الحصول عليها وإمكانية اكتساب املعرفة باستخدام األدوات اإلجرامية والخبرة في استخدامها من مواقع مجانية عديدة
على مواقع الشبكة العاملية.
ً
ً
الشبكة الخفية التي تشكل مرتعا خصبا لألعمال غير املشروعة األمر الذي يجعل عملية رصد هذه املواقع ومراقبتها صعبة ،بسبب استخدام
التشفير ملنع كشف هوية املستخدمين.
ً
بطئ االجراءات وتبادل املعلومات في قضايا الجرائم السيبرانية التي تقع في عدة دول ،علما بأن الجريمة السيبرانية تتطلب سرعة اإلجراءات
واملعالجة قبل محو االدلة.

• عدم تجاوب بعض منصات التواصل االجتماعية ،وعدم تعاونها بخصوص تبادل املعلومات مع أجهزة انفاذ القانون.
• الحاجة املاسة إلى ً
بناء القدرات من خالل برامج تدريبية دولية وتبادل الخبرات مع الدول املتقدمة في مسائل الجريمة السيبرانية.

65

تقرير االمين العام لالمم املتحدة،املرجع السابق،البند .65
66

Raed S A Faqir, Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p7.
Schwartz. D: deficiencies in regulations for anti- money laundering in a cyberlaundering age including COMET: central online AMA merchant 67

enforcement tool, M. alowa state university, 2009, p47-65؛وجمال علي دهشان،2018 ،اإلرهاب في العصر الرقمي،املجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية،املجلد
األول،العدد الثالث؛و د.محمد علي قطب،2010،الجرائم املعلوماتية وطرق مواجهتها،االكاديمية امللكية للشرطة-وزارة الداخلية-البحرين ،ص.9-2
 68تقرير االمين العام لالمم املتحدة،املرجع السابق،البند /394و.
 69هاللي عبد االه احمد،1999،حجية املخرجات الكمبيوترية في املواد الجنائية،دراسة مقارنة،جامعة أسيوط-مصر،ص.47
70

Elena Chernrnko, Oleg demidov, Fyodor lukyanov,"Increasing International Cooperation in Cybersecurity and Adapting Cyber Norms", from
International Institutions and Global Governance Program,2018
71
Raed S A Faqir, Saleh Sharari, Salameh A, previous reference, p3.
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الخاتمة:

ً
تناولت هذه الدراسة اإلرهاب السيبراني من حيث تعريفه ،وسماته ،وأسبابه ،ومخاطره في املبحث األول ،وتناولت أيضا وسائل اإلرهاب السيبراني
والجهود التي بذلت ملكافحته والعقبات التي تحد من ذلك في املبحث الثاني.

النتائج:
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
 .1تعد جريمة اإلرهاب السيبراني من الجرائم املستحدثة والتي نشأت بعد التطور املتسارع الذي طرأ على وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات.
 .2من أهم العوامل التي تدفع الجناة للقيام بجريمة اإلرهاب السيبراني هو سهولة ارتكابها وصعوبة رقابة ومالحقة الجناة.
 .3جريمة اإلرهاب السيبراني جريمة عابرة للحدود والقارات ،مما يصعب معه تحديد الدولة املختصة باملالحقة والتحقيق واملحاكمة.
ً
 .4صعوبة اثبات هذه الجريمة نظرا لسهولة محو االدلة.
ً
 .5قلة األفراد واملؤسسات التي تقوم باإلبالغ عن هذه الجريمة خوفا من اهتزاز ثقة العمالء بها.
 .6ضعف التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة.
 .7نقص املعدات والخبرة لدى األجهزة األمنية املختصة باملراقبة واملالحقة في دول كثيرة.
التوصيات:
ً
وبناء على النتائج التي خلصت اليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي:
 .1لقد باتت الحاجة ماسة إلى وضع اتفاقية دولية وقوانين موضوعية وإجرائية وطنية ملكافحة هذه اآلفة ويمكن االستفادة من االتفاقيات األقليمية
التي وضعت في هذا املجال كاتفاقية مجلس أوروبا املتعلقة بالجريمة السيبرانية لعام  ،2001واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات
لعام  ،2013بشرط أن ال تتضمن هذه القوانين حظر الدخول إلى شبكة اإلنترنت إال بالقدر الذي يحمي خصوصية األفراد واألمن القومي ومكافحة
اإلرهاب.
 .2على الدول أن تحرص على تحقيق التوازن بين احترام السيادة الوطنية وحماية حقوق األفراد وبين تيسير التحقيقات وتحسين كفاءة الحصول على
األدلة من خالل تحسين إجراءات املساعدة القضائية والتعاون في مجال انفاذ القانون.
 .3على الدول أن تسرع اجراءات املساعدة القضائية وتبادل املعلومات في قضايا اإلرهاب السيبراني التي تقع في عدة دول ،ألن الجريمة السيبرانية
تتطلب سرعة االجراءات قبل محو األدلة.
 .4على الدول القيام بالتحديث الفوري للقوانين املوجودة إن لم تضع قوانين جديدة تتعلق بمكافحة جرائم تقنية املعلومات واالتصاالت لكي تتالئم
مع التكنولوجيا الجديدة .
 .5على الدول اعتماد معيار موحد ملكافحة اإلرهاب السيبراني ملنع املجرمين من استغالل الدول التي لديها قوانين أقل صرامة.
 .6توظيف محققين يمتلكون معرفة تقنية عالية وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات في هذا املجال.
 .7نشر الثقافة الرقمية للتعريف باإلرهاب السيبراني وسبل الوقاية منه ومكافحته عن طريق أجهزة الدولة املعنية وتبني استراتيجيات توعوية على
املستوى املحلي واألقليمي تهدف إلى حماية األفراد واملجتمعات من مخاطر اإلرهاب السيبراني وال سيما فئة الشباب .
 .8مساعدة الدول املتقدمة الغنية للدول النامية الفقيرة باملوارد املالية والتقنيات الالزمة ملكافحة اإلرهاب السيبراني هذا باإلضافة إلى تبادل الخبرات
الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب السيبراني.

املراجع:
ً
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Abstract: The crime of cyber terrorism has appeared following the rapid developments in digital technology
and the Internet, which have enabled many individuals and groups to carry out terrorist acts and facilitated
the operations, promotion, and financing of these groups to commit various forms of crimes, such as drug
trafficking, spreading pornographic movies, and accessing Web Sites, without authorization from their
owners, to access data or to destroy it.
The electronic terrorism crime has become a dangerous phenomenon that transcends frontiers and
continents and threatens a large portion of world population because the perpetrators resort to different
means and methods in committing that crime. This necessitates that all countries make more efforts to
combat this crime and reduce its hazards. However, the efforts exerted at the national and international
levels have not so far been sufficient due to a number of obstacles that limit the efficiency of these efforts,
such as the lack of agreement among states on the acts that constitute a crime of international terrorism and
the lack of expertise on the side of enforcement agencies that control and trace the perpetrators in some
countries.
This study concludes with a number of recommendations, most importantly to enhance the international
cooperation in the field of combating crime and the need for capacity building of human resources, with
appropriate equipment, to be able to control and trace criminals.

Keywords: Counter-Terrorism; Digital technology and information network; Internet and the law; Risks of
information network; Transnational crime; websites.
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امللخص:
يلقي هذا البحث الضوء علي التعقيدات التي الزمت أعمال مبدأ الشرعية في تجريم السلوك الدولي بالنظر إلى حتمية التقيد بهذا املبدأ في
القانون الدولي الجنائي كقاعدة عامة ومن ثم عدم الخروج عليه عن طريق القياس أو التوسع في تفسير النصوص الجنائية في مقابل األهداف
والغايات التي يبتغي القانون الدولي الجنائي بتحقيقها من خالل تجريم السلوك الدولي والعقاب عليه والتي تتمثل في حماية املجتمع الدولي من
اآلثار املدمرة والضارة للجرائم الدولية األكثر خطورة على املجتمع الدولي بأسره وتحقيق األمن والسلم الدوليين وحماية حقوق االنسان األساسية
والتنمية املستدامة في املجاالت التعليمية واالقتصادية والبيئية وغيرها .يعالج البحث -من خالل منهج الوصفي التحليلي -فرضية البحث األساسية
وهي كيفية التوازن والتوفيق بين ضرورة إعمال مبدأ الشرعية كأصل عام في القانون الدولي الجنائي وجواز القياس عليه استثناء لتحقيق أهداف
وغايات هذا الفرع من القانون في محاصرة ومحاربة الجرائم الدولية وقمعها ،ولقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات تم تضمينها في
خاتمة البحث.
الكلمات املفتاحية :سلوك دولي؛ مبدأ الشرعية؛ قانون دولي؛ مجتمع دولي.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين الذي علم اإلنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على معلم الناس الخير سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم ...أما بعد:
ً
ً
ً
ً
ً
فقد شهد العالم دمارا بشريا واقتصاديا وبيئيا مهوال ما قبل وفي الحربين العامليتين األولى والثانية ،ارتكبت فيها الدول جرائم دولية يشيب من هولها
ً
الولدان ،وكادت أن تقض ي على األخضر واليابس وخلفت آثارا مؤملة وبالغة الضرر في املجال التنموي وسالمة البيئة والتعليم وحق اإلنسان في الحياة
والكرامة .وامتدت آثارها على البلدان والنبات والحياة البحرية وغيرها ...نذكر فيها على سبيل املثال فقط قنبلتي هيروشيما ونجازاكي ،فقد ظلت آثارهما
املدمرة على اإلنسان والبيئة والتنمية االقتصادية في اليابان ماثلة حتى اليوم.
كل ذلك دفع الفقه القانوني الدولي واللجان القانونية باألمم املتحدة االهتمام بهذا األمر وذلك من خالل التجارب املريرة املدمرة التي أصابت املجتمع
الدولي على إثر ارتكاب بعض الدول ألشد الجرائم خطورة على املجتمع الدولي ،مثل الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم
العدوان باتجاه وضع االتفاقيات الدولية التي تحد من هذه الجرائم وتقلل من مخاطرها االقتصادية والبيئية والتنموية على املستوى املحلي واإلقليمي
والدولي ،مع تطوير التعامل مع النماذج أو الوقائع الجرمية الدولية املستحدثة بسبب تجدد وسائل التقنية في مجال اآلليات الحربية ووسائلها الحديثة
ً
ً
استثناء على مبدأ الشرعية املانع للقياس أو التوسع في تفسير النص الجزائي الدولي ،ظهر ذلك جليا في
ذات األثر البالغ واملمتد في املجاالت املذكورة،
املحاكمات الجنائية الدولية الخاصة ومجموعة كبيرة من االتفاقيات الدولية الخاصة بالتجريم الدولي ألنواع السلوك الضار بأشخاص القانون الدولي
واملصالح املحمية بموجبه .يجيء هذا البحث املختصر إللقاء الضوء في مدى مالءمة التجريم بالقياس مع مبدأ املشروعية في القانون الدولي الجنائي ،وبيان
التعقيدات املفاهيمية التي الزمت غموض والتباس أهم مصادر القانون الدولي ،وهي املعاهدات والعرف الدولي واملبادئ العامة للقانون في إعمال مبدأ
الشرعية وأثر ذلك على الحد من الجريمة الدولية وتحقيق التنمية املستدامة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية وحماية حقوق اإلنسان .يستند البحث

مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعية

عبداإلله حامد

على فرضية أساسية وهي :إلى أي مدى يتالءم التجريم بالقياس مع مبدأ الشرعية ويؤدي إلى الحد من الجريمة الدولية وتحقيق التنمية املستدامة الدولية
واملحلية من جهة واملحافظة على حقوق املتهم األساسية القائمة على االلتزام الصارم بمبدأ الشرعية وعدم القياس عليه.
أهمية البحث:
ً
تكمن أهمية البحث في تناوله أمرا في غاية الدقة واألثر ففي الوقت الذي يقوم فيه مبدأ الشرعية علي ضرورة التزام املنظم الصارم باألنموذج
ً
استثناء -لغموض والتباس أهم مصادر
القانوني املحدد للجريمة الدولية لحماية حقوق األشخاص املتهمين بها ،قد يبدو أن العمل بالقياس علي النص -
ً
القانون الدولي وهي املعاهدات والعرف الدولي واملبادئ العامة للقانون متعارضا مع مبدأ الشرعية وحقوق املتهم األساسية إال أنه قد يحيط بكافة الوقائع
ً
والنماذج املتجددة للسلوك االجرامي الدولي ويقلل من مخاطره علي املصالح الدولية واملحلية املحمية قانونا.
مشكلة البحث:
يجيب البحث على أهم معضالت البحث املتمثلة في مدى تالءم التجريم بالقياس مع مبدأ الشرعية وأثره في الحد من الجريمة الدولية وفاعليته في
محاصرة وسائل الجريمة املتجددة ومكافحة الجرائم والوقائع الجرمية املستحدثة بسبب التطور التقني وتنوعه وتجدده ومدى تناسب ذلك في تحقيق
ً
ً
التنمية املستدامة دوليا ومحليا باعتبارها من أهداف القانون الدولي الجنائي.
ويتفرع عن مشكلة البحث مجموعة من األسئلة التي يجيب عنها وهي:
• ما مدى التزام القانون الدولي الجنائي بمبدأ الشرعية املوضوعية واإلجرائية؟
ً
استثناء في القانون الدولي الجنائي؟
• ما هي الدواعي القانونية في إعمال قاعدة التجريم بالقياس
•

هل يؤثر إعمال مبدأ قاعدة التجريم بالقياس في حقوق املتهم األساسية؟

أهداف البحث ونطاقه:
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء علي أهم املعايير التي يقوم عليها إعمال قاعدة التجريم بالقياس في القانون الدولي الجنائي ،وأثرها في تحقيق
التنمية املستدامة الدولية واملحلية من جهة واملحافظة علي حقوق املتهم بالجريمة الدولية في إعمال مبدأ الشرعية بصرامة ملصلحته.
ويتحدد نطاق البحث من خالل بيان مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه اإلسالمي الجنائي والقانون الدولي الجنائي منذ ظهور املبدأ ومجموعة من
ً
استثناء.
االتفاقيات الدولية إلى أن دخل نظام روما األساس ي حيز التنفيذ و ما ورد فيه من أحكام تتعلق بهذا املبدأ والقياس عليه
يناقش البحث هذه الفرضية واملوضوعات املتعلقة بها باتباع املنهج الوصفي والتحليلي .تم تقسيم البحث إلى مبحثين هما:
املبحث األول :مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الدولي الجنائي.
املبحث الثاني :مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعية.
واشتمل البحث على خاتمة بأهم النتائج والتوصيات وتم تذييله بفهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.

املبحث األول :مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الدولي الجنائي
وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي اإلسالمي
املطلب الثاني :مفهوم مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي
املطلب األول :مفهوم مبدأ الشرعية في الفقه الجنائي اإلسالمي
سبق الفقه اإلسالمي الجنائي اإلسالمي القانون الدولي الجنائي وتفرد بتقرير مبدأ الشرعية املوضوعية منذ نزول الوحي علي النبي صلي هللا عليه
وسلم بنصوص واضحة في القرآن والسنة النبوية بمثل تحريم قتل النساء واألطفال والضعفاء وغير املقاتلين وتجريم اإلكراه علي البغاء ثم جاء القانون
ً
الدولي الجنائي متدرجا في حماية هذه الحقوق في القرن العشرين والحادي والعشرين حتي اكتملت هذه الحقوق بنظام روما لسنة 1998م .وجاءت أحكامه
ً
ً
متوافقة مع قواعد الفقه الجنائي اإلسالمي .إن مبدأ الشرعية في جرائم الحدود72والقصاص والديات قد َّ
وبين مشروعيتها ّ
دقيقا َّ
ً
وعين
ابتداء تحديدا
حدد
َ َّ َ َ ْ َ َ
َ
ً
َ َ ً َ َّ
َ َ
فمثال ،في جريمة السرقة الحدية جاء قول هللا تعالى(َ :و َّ
َّللا َو ََّّللا َع ِز ٌيز
الس ِارق و
أركانها وعقوباتها
الس ِارقة فاقطعوا أ ْي ِد َيه َما جز ًاء ِب َما ك َس َبا نكاال ِمن ِ
َ
َ
ْ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
َّ َ
َْ َ َ َ َ َ
َ
اجلدوه ْم َث َمان َين َج ْل َد ًة َوَال َت ْق َبلوا َله ْم َش َه َاد ًة أ َب ًدا َوأ َولئكَ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َح ِك ٌ
يم) ،73وفي جريمة القذف قوله تعالى( :وال ِذين يرمون املحصن ِ
ِ
ِ
ات ثم لم يأتوا ِبأربع ِة شهداء ف ِ
72عبداللطيف الغامدي ،حقوق اإلنسان في اإلسالم ،ص ،286أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،ط 1420هـ.
 73سورة املائدة ،اآلية (.)38
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َ
َّ َ
َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ
َْ
َ 74
صلبوا أ ْو ت َقط َع أ ْي ِد ِيه ْم َوأ ْرجله ْم ِم ْن
ض فسادا أن يقتلوا أو ي
هم الف ِ
اسقون) وفي َ الحرابة قول هللا تعالى( :جزاء ال ِذين يح ِاربون َّللا ورسوله ويسعون ِفي األر ِ
ُّ ْ َ َ َ ْ ْ َ
َ َْ َْ ْ َ ْ ْ َ َ
اب َع ِظ ٌ
اآل ِخ َر ِة َع َذ ٌ
يم) .75وفي جرائم القصاص عدة أدلة على مبدأ الشرعية منها على سبيل املثال
ض ذ ِل َك له ْم ِخ ْز ٌي ِفي الدنيا ولهم ِفي
ِخال ٍف أو ينفوا ِمن األر
ْ َ ْ َ ْ ُّ ْ ّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ ُّ َ َّ ِ َ َ
َ ََْ ْ
َ ْ ٌ َ ّ َ ٌ َْ
َ
ْ
َ
وف
قول هللا تعالى( :يا أيها ال ِذين آمنوا ك ِتب عليكم ال ِقصاص ِفي القتلى الحر ِبالح ِر والعبد ِبالعب ِد واألنثى ِباألنثى فمن ع ِفي له ِمن أ ِخ ِيه ش يء ف ِاتباع ِباملعر ِ
ََ َ ٌ َْ ْ َ َ َ َ ْ ٌ
اب َأ ِل ٌ
يف ِم ْن َرّبك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َمن ْاع َت َدى َب ْع َد َذ ِل َك َف َله َع َذ ٌ
يم)  76أما في جرائم التعازير فإن الشرع قد وضع قواعد عامة تحكم
وأداء ِإلي ِه ِب ِإحس ٍان ذ ِلك تخ ِف
ِ
ِ
ض َّل َفإ َّن َما َيض ُّل َع َل ْي َها َوَال َتزر َواز َر ٌة و ْز َر أ ْخ َرى َو َما ك َّنا م َع ّذب َين َحتىَّ
هذا املبدأ وتقرره بشكل دقيق منها قول هللا تعالى(َ :من ْاه َت َدى َفإ َّن َما َي ْه َتدي ل َن ْفسه َو َم ْن َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ِ ْ َ َ َّ ِ َ ْ َ َ ّ َ َ ً َ ْ َ َ ْ ِْ َ
ً
ْ َ ى َّ َ َ ْ َ َ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ون) ،78قوله جلَّ
ْ
َن ْب َعث َرسوال) 77وقول هللا تعالى( :وما كان ربك مه ِلك القرى حتى يبعث ِفي أ ِمها رسوال يتلو علي ِهم آيا ِتنا وما كنا مه ِل ِكي القر ِإال وأهلها ظ ِامل
ً َ ّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ون ل َّلناس َع َلى َّ َّ ٌ َ ْ َ ُّ َ َ َ
يما) .79وقوله تعالى( :ق ْل َأ ُّي َش ْيء َأ ْك َبر َش َه َاد ًة قل ََّّللا َشه ٌ
ان ََّّللا َعز ًيزا َح ِك ً
يد
جالله( :رسال مب ِش ِرين ومن ِذ ِر
ٍ
ِ
ِ
ين ِلئال يك ِ ِ
ِ
َّللا حجة بعد الرَس ِل وك َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ْ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
ٌ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ َْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
يء م َّما تشركون) 80
وح َي ِإل َّي هذ ا الق ْرآن ِألن ِذركم ِب ِه ومن بلغ أ ِئنكم لتش َهدون أن مع ِ
َب ْي ِني و َبينك ْم وأ ِ
َّللا آ ِل َهة أخ َرى ق ْل ال أش َهد ق ْل ِإنما هو ِإله و ِاحد و ِإن ِني ب ِر ٌ ِ
ِ
ً
.وفي السنة مثال ما روي عن نافع عن عبدهللا "أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول هللا صلي هللا عليه
ً ً
ً
ّ
تقتلن امرأة وال صبيا وال كبيرا هرما"  .82ويتقرر بموجب األدلة أن
وسلم قتل النساء والصبيان" .81وري االمام مالك عن أبي بكر رض ي هللا عنه أن قال  ":وال
األفعال التي لم يرد بشأنها نص تجريمي في الشرع ثم رأي ولي األمر (الحاكم) َّأنها تمس الصالح العام أو اآلداب العامة وأن تجريمها يحقق املصالح الشرعية
ً
سواء بنفسه أو عبر الجهات ذات االختصاص في الدولة اإلسالمية مثل مجلس الشورى أو املجلس النيابي أو أهل الحل
املعتبرة أو إحداها ،فإنه يتدخل
ً
ً
نظاما بتجريمها مع بيان أركانها وعقوباتها ،أما إذا كانت األفعا ل َّ
مجرمة أصال بنص في الشرع دون بيان عقوبة لها مثل الرشوة والسب والربا
والعقد ويصدر
وأكل أموال الناس بالباطل كاالختالس واالحتيال وهتك الحرمات واالعتداء على الناس باإلثم ...الخ .فإن ولي األمر ..يحدد عقوباتها التي تناسب هذه الجرائم
ً
وتحقق املقاصد الشرعية من تجريمها وفقا لتقديرات شرعية منضبطة في الدولة املسلمة ومتناغمة مع روح الشرع وأصوله الكلية ،فإن قواعد الشرع
تقرر مبدأ الشرعية في كافة جرائم التعازير ويراعي في تجريم األفعال غير َّ
املجرمة باألصل في الشرع ظروف الزمان واملكان 83وحفظ املصالح الكلية الخمس
وهي( :الدين والنفس والعرض والعقل واملال) ،فما يتعارض منها من أفعال يقع تجريمها وما ال يتعارض يبقى حكمها على أصل اإلباحة .وال يصلح أن يترك
ذلك في عصرنا الحالي للقضاة ليقوموا بتحديد الجرائم بحسب اجتهادهم وبيان أركانها وعقوباتها ،ثم القيام بمهمتهم األصلية وهي سماع الخصومة فيها
وإصدار األحكام وفق هذا االجتهاد ،فإن إعطاء هذه السلطة للقضاة يجعل األحكام في القطر الواحد أو حتى في املدينة الواحدة متضاربة ومتنافرة تؤدي
ً
ً
َّ
ً
قاض آخر في ذات البلدة أو القطر،
إلى اضطراب املعامالت في أفعال املكلفين في املجتمع الواحد ،فما كان – مثال – جرما في رأي قاض ي قد يكون مباحا لدى ٍ
ً
َّ
قاض آخر الرأي ،فقد يرى
قاض في فعل يرى أنه جريمة كبرى ويستحق مرتكبها هذه العقوبة في الوقت الذي يخالفه ٍ
وقد تكون العقوبة مغلظة جدا عند ٍ
ً
أن ذات الفعل ليس بجريمة (معصية) ،وقد يرى أن الفعل جريمة ،إال أنها جريمة صغرى يستحق بموجبها مرتكب الفعل عقوبة َّ
مخففة جدا ،وفي ذات
االتجاه يذهب الدكتور محمد بن إبراهيم السعدي حيث يقول "وفي تقديري أن العدل – بمفهومه الواسع – ال يحققه فتح باب االجتهاد للقضاة في عصرنا
قاض
الحاضر ،وذلك أن املفهوم الواسع للعدل ،يشمل تساوي الناس فيما طبق عليهم من أحكام ،وترك ذلك الجتهاد القضاة ربما أدى إلى قبوله عند ٍ
قاض آخر ،وتشدد العقوبة في جناية عند أحدهم والتخفيف فيها عند آخرين ،بينما التدوين واإللزام يحقق العدل في هذه األمور ،والعدل هو
وإلغائه عن ٍ
ْ َ َْ َْ َ َْ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ
َ َّ َ ْ
ْ
األ ْق َربينَ
ْ
َ
القسط الذي أمر هللا به جميع املواطنين حيث قال سبحانه( :يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِامين ِبال ِقس ِط شهداء ِ ِ
ّلِل ولو على أنف ِسَكم أ ِو الو ْ ِالدي ِن و َ ِ
َ
َ
ون َ
إ ْن َيك ْن َغن ًّيا َأ ْو َفق ًيرا َف َّ
َّللا َك َ
اّلِل َأ ْو َلى به َما َف َال َت َّتبعوا ْال َه َوى َأ ْن َت ْعدلوا َوإ ْن َت ْلووا َأ ْو ت ْعرضوا َفإ َّن َّ َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ً
84
ان ِب َما ت ْع َمل خ ِبيرا) ( ،قل أمر رِبي ِبال ِقس ِط وأ ِقيموا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ ّ َ َ
َ
وهك ْم ع ْن َد ك ّل َم ْسجد َو ْادعوه م ْ
وج َ
ين ك َما َب َدأك ْم تعودون) .85وإن كان يرى الدكتور السعدي 86أن التقنين الذي يعتقده هو وضع األحكام
الد
ه
ل
ين
ص
ل
خ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الفقهية املتصلة بالقضاء في َّ
مدونة ،وليس وضعها في شكل مواد قانونية الختالف طبيعة الفقه اإلسالمي عن غيره ،ولكن يمكن تدارك ذلك .بمراقبة
 74سورة النور  ،اآلية (.)4
 75سورة املائدة  ،اآلية (.)33
 76سورة البقرة  ،اآلية (.)178
 77سورة االسراء  ،اآلية (.)15
 78سورة القصص  ،اآلية(.)59
 79سورة النساء  ،اآلية (.)165
 80سورة األنعام ،اآلية (.)19
 81صحيح مسلم  ،حديث رقم ( ،)1744دار الحديث ،القاهرة1431،ه.
 82ابن رشد الحفيد ،بداية ونهاية املقتصد ،املجلد األول ،دار الكتب العلمية ،لبنان،ص.384
 83عبداللطيف الغامدي ،حقوق اإلنسان في اإلسالم ،ص ،286أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،ط 1420هـ.
 84سورة النساء ،اآلية (.)135
 85سورة األعراف ،اآلية (.)29
 86النظام العدلي في السعودية ،خصائص فلسفية وتجارب عملية ونقاشات دولية ،مركز الفكر العاملي عن السعودية ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،ص ،310ط، 1
1436هـ2015/م.
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املحكمة العليا لتطبيق النصوص من املحاكم في اململكة وكذا آراء أهل العلم حيث َّ
تعدل هذ ه النصوص إذا تبين أنها تخالف أحكام الفقه اإلسالمي ،بذات
الطرق التي تعدل بها األنظمة.
ّ
ُّ
يحتم ضرورة أن يتولى تحديد مدى خطورة
يضاف إلى ذلك أن تعقد الحياة وتشابك أوجه النشاط االجتماعي واالقتصادي والصناعي والتقني وغيرها ِ
بعض األفعال أو السلوك على املجتمع ومصالحه العامة خبراء في املجال نفسه كاملجال الهندس ي أو الطبي أو الزراعي أو البيطري أو التقني والتكنولوجي...
ً
الخ .ذلك أن إملام القاض ي بطبيعة هذه األفعال ومدى خطورتها على األفراد أو املجتمع أو الدولة قد يكون في حكم املستحيل أو ما يقرب منه قطعا ،بحكم
ً
أنها صارت علوما قائمة بذاتها ولها أصولها وقواعدها الدقيقة التي ال يعرفها إال أهل االختصاص من الدارسين واملشتغلين بها .إن إطالق القول بأن الشرع
ً
أعطى للقاض ي الحكم بالعقوبة في الحالة التي تعرض إذا كان فيها ما يسمى النظام العام أو صالح الجماعة 87ليس دقيقا من كل وجه ملا ذكرنا ،كما أن ما
ً
عصر ظروفه واجتهاده ما دام أنه يراعي األصول
نص عليه االجتهاد الفقهي في األزمنة التي خلت من التنظيم الفقهي ليس ملزما في كل عصر ،ذلك أن لكل
ٍ
الكلية للشرع وقواعده العامة ويستقي من نصوصه ،فإن مبدأ الشرعية مقرر في كتاب هللا ،ويطبقه القضاة من أهل كل زمان ومكان بما يتوافق مع تحقيق
هذه األصول والقواعد ومقاصد الشرع الكلية ،وإذا كان االجتهاد على الوجه َّ
املبين هنا يتقرر في الجرائم الداخلية في القطر الواحد ،فإن صعوبته بائنة
ّ
ّ
وتنوعها وتجددها واختالف آليات وأدوات ارتكابها وتطويع التخصصات العلمية
ِ
وجلية في الجرائم الدولية التي يشيب من هولها الولدان بسبب خطورتها ِ
الدقيقة إلتيانها في مجاالت تقانة وتدفق املعلومات والتكنولوجيا وأسلحة الدمار الشامل واألسلحة العنقودية واملسممة والغازات السامة والخانقة
وجرائم القرصنة الجوية والبحرية ،والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية وغيرها من أبشع أنواع الجرائم الخاضعة للقانون الدولي  ،88والتي
تتميز بالتعقيد في فهم طبيعتها وخصائصها وأركانها ،فال يمكن للقاض ي الدولي اإلسالمي أو غيره أن َّ
يتبينهما باالجتهاد دون التدخل من املنظم الدولي وذلك
بتعريفها وبيان أركان كل جريمة وعقوبتها بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على املجتمع الدولي بأسره ،ولذا فإن الحكمة تقتض ي إعمال مبدأ الشرعية
املوضوعية في القانون الدولي الجنائي فاملبدأ فيه هو (ال جريمة وال عقوبة دولية إال بنص) .إن الشرع ال يمنع و ال يتصادم مع اآلليات الجديدة لتحقيق
العدالة مثل النيابات املتخصصة وتنوع شعب القضاء وتدرجه ألنها أقرب إلى تحقيق العدالة التي هي الغاية والهدف والقيمة العليا التي يسعى إليها الشرع
َّ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
َّللا َك َ
األ َم َانات إ َلى َأ ْهل َها َوإ َذا َح َك ْمت ْم َب ْي َن َّ
َّللا نع َّما َيعظك ْم به إ َّن َّ َ
ْ ْ َّ َّ َ
الن َ ْ َ ْ
ان َسم ً
يعا
من ذلك قول هللا تعالى(ِ :إن َّللا يأمركم أن تؤدوا
ِ
اس أن تحكموا ِبال َعد ِل ِإن ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ً
ً
َّ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
أيضا(َ :وإ ْن َح َك ْم َت َف ْ
احك ْم ب ْينه ْم ِبال ِق ْس ِط ِإن َّللا ي ِح ُّب املق ِس ِطين)  .90فإذن ال يستقيم أبدا أن يبعد املختصون في املجاالت العلمية
َب ِص ًيرا)  ، 89وقوله تعالى
ِ
الدقيقة عن أداء دورهم في بيان ماهية األفعال الضارة باملجتمع الداخلي أو الدولي وأثرها في انتظام الحياة واستمراها ووضع الزواجر والعقوبات التي
ً
يستحقها مرتكبو هذه األفعال ،في الوقت الذي يعهد بهذه املهمات للقضاة الذين ما درسوا هذه العلوم أصال .وعليه فإن إثبات الحق لهم في مثل هذه
ً
ً
التخصصات تجريما وعقابا نوع من تولية الجاهل وتمكينه والذي نهى عنه الشرع ومنعه ،ولذلك لو تفرغ القاض ي فقط في تطبيق النص اإلجرامي لتناغمت
الحياة واعتدلت املوازين وقامت أركانها وقريب من هذا املعنى ما ذكره الدكتور فتوح عبدهللا الشاذلي يقوله( :91وملا كان زماننا َّ
تغير بالنظر إلى عهد صدر
اإلسالم ،وحالنا تغير كذلك ،فربما كان من األوفق أن ال تترك كل هذه العقوبات أمام القاض ي ليختار منها ما يالئم كل متهم على حدة ،فليس القاض ي في
ً
ً
ً
يومنا هذا كالقاض ي في صدر اإلسالم ،فلقد انقض ى العهد الذي كان فيه القاض ي مفتيا مجتهدا ...وتقديرا منا للفارق الشاسع بين عصر صدر اإلسالم
ً
ّ
شقاه ،وال مراء
وعصرنا الراهن ،فإننا نحبذ أن يأخذ ولي األمر بمبدأ شرعية العقوبة فينص عليها سلفا حتى يكتمل ملبدأ أن (ال جريمة وال عقوبة إال بنص) ِ
ً
ً
ً
نص وال يخالف حكما من أحكام الشريعة
في أن أحكام الشرعية اإلسالمية تسمح لنا بهذا ،وسندنا فيه أوال املصلحة املرسلة ،وثانيا أنه ال تعارض مع ٍ
ً
َّ
الغراء )...ومن مقتضيات تطبيق مبدأ الشرعية أن يمتنع على القاض ي أن يكون منظما يشترع من النصوص والقواعد الجنائية ما يشاء ويعدل عما يشاء،
بل إن امليزان الصحيح هو إعمال النص الجنائي كما هو دون تدخل منه بالزيادة فيه أو النقصان في كل الدعاوى الجنائية التي تعرض أمامه ،فإنه َّ
يجرم
ً
ّ
يجرمها باعتبارها أفعاال مباحة .وال يتعارض ذلك مع وضع عقوبة
منها ما جرمه النص ونص على عقوبته ويبرئ املتهم من الوقائع التي لم يرد بشأنها نص ِ
أدنى وأعلى أو أكثر من عقوبة لبعض الجرائم من املنظم مع دوران سلطة القاض ي في اختيار العقوبة التي تناسب الجريمة بالنظر إلى ظروف وزمان ارتكابها،
ً
والفائدة العائدة للمتهم منها وظروفه الشخصية ،وخطورة الجريمة على املجتمع ،بل إنه يحقق مبدأ الشرعية املوضوعية ألن املنظم ملا وضع حدا أدنى
وأعلى للعقوبة أو أكثر من عقوبة عمد إلى إعطاء القضاة سلطة تقديرية تحقق الغاية من العقوبة لهذه الجرائم والتي تتمثل في تأديب الجاني واستصالحه
ً
ً
وحماية الجماعة من اإلجرام  . .92وبجملة واحدة فإن الفعل ال يعتبر جريمة إال بتقرير عقوبة دنيوية عليه سواء كانت هذه العقوبة حدا أو قصاصا أو

 87يونس عبد القوي السيد الشافعي ،الجريمة والعقاب في الفقه اإلسالمي ،ص ،56دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2003 ،1م1424/هـ.
 88د .طالل يس العيس ى ود .علي جيار الحسيناوي ،املحكمة الجنائية الدولية ،دراسة مقارنة 33 ،وما بعدها ،اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن ت -عمان ،ط .2009
 89سورة النساء  ،اآلية (.)58
 90سورة املائدة  ،اآلية (.)42
 91األحكام العامة للنظام الجزائي في الشريعة اإلسالمية والقانون ،ص ،59دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،ط 13343هـ2013/م.
ً
معان مشابهة ،ص.74
 92د .سعد بن محمد شايع القحطاني ،املختصر الجنائي املقارن ص ،194مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط ،2ونفس املرجع أيضا في ٍ
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ً
ً
تعزيرا ،وهو املعنى الذي يتمثل في مبدا ال جريمة وال عقوبة إال بنص  ..93وال يختلف هذ املبدأ في الفقه اإلسالمي الجنائي الدولي وفقا ملا قررنا في هذا املطلب
بالتمام والكمال عن ما هو مقرر في الفقه الجنائي اإلسالمي الداخلي.
وملا كان النظام القانوني في اململكة العربية السعودية يستند على الشريعة اإلسالمية ،فقد تبنى مبدأ الشرعية النظام األساس ي للحكم في اململكة
الصادر باألمر امللكي رقم  90/1وبتاريخ 1442/8/27هـ حيث نصت املادة ( )28منه على أنه (العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال ً
بناء على نص شرعي
أو نص نظامي وال عقاب إال على األعمال الالحقة للعمل بالنص النظامي) .يعد هذا النظام املصدر الثاني من مصادر األنظمة في اململكة وتعلوه أحكام
الشريعة اإلسالمية والتي تقر بهذا املبدأ على الوجه الذي بيناه في هذا املطلب .كما أن الوثيقة االسترشادية َّ
املدونة بوثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي
َّ
املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أكدت على مبدأ الشرعية بموجب املادة ( )3والتي نصت على أنه (ال جريمة وال عقوبة بغير نص في
ً
ً
القانون) 94وقد اشترطت الوثيقة العتبار الفعل مجرما أن يكون معاقبا عليه بقانون نافذ عند ارتكابه بموجب نص املادة ( )5والتي جاء نصها على أنه (ال
يجوز معاقبة أحد عن فعل ما لم يكن يشكل جريمة بمقتض ى القانون النافذ حين اقترافه).وبذا يتقرر أن اململكة العربية السعودية باعتبارها دولة تحكم
بالشريعة اإلسالمية في النظام القانوني وأحد أطراف وثيقة الدوحة أنها تحتكم ملبدأ الشرعية في نظامها القانوني الداخلي أو عند إبرامها أي اتفاقيات
دولية تتعلق بمكافحة الجريمة الدولية ضمن املنظومة اإلقليمية أو على املستوى العاملي..
إذن مبدأ الشرعية أصل وركن ركين في الفقه اإلسالمي الجنائي والقانون الجنائي الداخلي ،ويتقرر بموجبه أنه ال عقاب على األفعال املرتكبة قبل
ً
قررها للجريمة أو أن القانون الجديد قد َّ
صدور القانون الجنائي الجديد سواء كان القانون امللغي قد َّ
حرم الفعل الذي كان مباحا من قبل  .95ويمثل ذلك
ً
ضمانة أساسية من ضمانات حقوق املتهم في التحقيق واملحاكمة ،فال يجوز أن تنسب إليه جريمة أو اإلدانة بموجبها ما لم يكن فعله مجرما من خالل
افذ قبل ارتكابه لهذا الفعل َّ
يبين اسم الجريمة وأركانها والعقوبة املقررة بشأنها.
أنموذج شرعي أو قانوني ون ٍ
املطلب الثاني :مفهوم مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي
يعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من الدعائم األساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات في التقنينات الحديثة ،وهو مبدأ راسخ في القانونين
ً
الجنائي الداخلي والدولي .ومؤداه أن املقنن يلتزم ببيان األفعال املجرمة من فعل اإلنسان بتحديد أنموذجها القانوني ،ويقتض ي أيضا أن تكون هذه األفعال
ذات عقوبات محددة96ويعتبر حجر الزاوية في القانون الجنائي ،وقد بين هانز هذا املعنى بصورة أشمل بقوله:
The principle of legality is recognized in almost all legal system throughout the as key stone of the criminal law. That means
there can be no crime without a rule of law thus, immoral or antisocial conduct not forbidden and punished by law is not criminal.
The law may be customary, as in some common law countries, however, the only source of criminal law is a statute. No cricminal
without a law)97( .

وأقر هذا املبدأ نص املادة ( )15من العهد الدول للحقوق املدنية والسياسية والذي يمنع إدانة أي شخص أو معاقبته ألي مثل أو تجاوز ما لم يقع
ً
باإلخالل لقانون موجود وقت ارتكاب ذلك الفعل ،فيقتض ي املبدأ تحديد الجريمة والعقوبة مسبقا في تشريع أو قانون محدد حتى يكون األفراد قادرين
على تحمل تبعة أفعالهم وفي هذا املعنى نقرأ.
Also known as the principle of legality this principle, which is enshrined in article 15 of the international convent on civil and
political Rights, states that no one may be convicted or punished for an act of omission that did not violate append law in
existence at the time of was committed. Therefore, the existence of particular crime depends on the existence of legislation
stating that the particular act is an offence and for a specific penalty to be imposed for that offence, the legislation in force at the
time of its commission must include that particular penalty as one of the possible sanctions for that crime. The purpose of this
principle is to ensure that legislation is specific and predictable, so that individuals may reasonably foresee the legal
98
) ( consequences of their action

وأول ما بدأ هذا املبدأ كان بعد الثورة الفرنسية ثم انتقل إلى القوانين الوضعية األخرى . 99وقد نصت عليه الوثيقة الفرنسية لحقوق اإلنسان
ً
واملواطن الصادر عن الثورة الفرنسية ،واملادة الرابعة لدستوري فرنسا 1791م و1793م ،وقانون العقوبات الفرنس ي الصادر في 1791م والصادر أيضا
ً
في 1860م وأكد عليه أيضا في املادة الرابعة من القانون الجنائي .100وتقرر هذا املبدأ في التشريع اإلنجليزي منذ صدور الوثيقة اإلنجليزية الشهيرة املسماة
 93د .عبدالفتاح الصيفي ،األفكار العامة للنظام الجزائي في الشريعة اإلسالمية والقانون ،مرجع سابق ،ص.79
 94وهي وثيقة استرشادية مجازة على مستوى وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقاة ٌمن أحكام الشريعة اإلسالمية ،صادرة عن األمانة العامة – الشئون القانونية –
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ص 3من الوثيقة ،ط ،2لسنة 2011م – الرياض.
 95د .عبدالفتاح الصيفي ،األحكام العامة للنظام الجزائي في الشريعة اإلسالمية والقانون ،مرجع سابق ،ص 70و.71
 96في بعض املعاني ،د .عبدالفتاح الصيفي ،األحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانون ،ص69و ،70دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،ط 1434هـ2013 /م.
97

criminal law, Hans. Heirrich, Jescheck, Topic <https: 11/ www.britannica.com
service ice on international Humanitarian p-2 file <https://www.ICRC.org.

 99د .سعد بن محمد شايع القحطاني ،املختصر الجنائي املقارن ،ص 74و  ،75مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط1438هـ.
ً
 100د .السيد أبو عيطة ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،ص ،120دار النهضة العربية ،القاهرة ،دار النهضة العلمية ،دبي ،ط ،2018نقال عن

98Advisory

Wilfvid Jeandidi, Droit

penal general, paris 1988, pp.66-67
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بـ ( )Magna Cartaالصادرة في 1215/6/15م .101حيث نصت املادة  39منها على هذا املبدأ صراحة وقضت بأنه (ال يقبض على شخص حر أو يسجن أو
ً
يحرم من أمالكه أو يعتبر خارجا عن القانون أو ينفى أو يحرم بأي طريقة كان في مركزه وال تستعمل القوة ضده وال يسمح لآلخرين باستعمالها إال بعد
ً
ً
محاكمة قانونية من أنداده أو طبقا لقوانين البالد) .وبالرغم من أن التشريع اإلنجليزي لم يدون هذا املبدأ نظرا للطبيعة العرفية للقانون اإلنجليزي غير
أن الوقاع العملي يؤيد هذا املبدأ وتأكد من أحكام القضاء توفره واستقرار القضاء اإلنجليزي عليه ،ومن أهم األحكام الصادرة في هذا االتجاه.
R.V. Manley, 1931
R. V. New land, 1953, Shaw. V.D.P.P, 1961, Knwler. V.D.P.P, 1972

ً
كما نصت عليه جمع دساتير العالم منها :البرتغال وإيطاليا والبرازيل والواليات املتحدة األمريكية ...الخ .ونص عليه أيضا اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان 1948م واالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 1950م(.)102
نظام املحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) 1998م والذي دخل خير التنفيذ أول يوليو 2002م مض ى في ذات االتجاه ،فقد تقرر بموجب املادة
ً
( )22منه بعدم تجريم أي فعل ما لم يرد بشأنه نص يجرمه ويدخل في اختصاص املحكمة والتي تقرأ كاآلتي (ال يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام
األساس ي ما لم يشكل السلوك املعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص املحكمة) وأكمل املبدأ في جانب مشروعية العقوبة في املادة ( )23منه والتي
ً
ً
ً
نصت على أنه (ال يعاقب أي شخص أدانته املحكمة إال وفقا لهذا النظام األساس ي) .ويعد مبدأ الشرعية وفقا لهذا النظام تتويجا للجهود الدولية
واالتفاقيات الدولية والجهود القانونية الفقهية وجهود لجان القانون الدولي باألمم املتحدة .كما نصت عليه االتفاقية الدولية للحقوق السياسية واملدنية
في املادة ( )15منها والتي تقرأ (ال يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون
الوطني أو الدولي ،كما ال يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة الواجبة التنفيذ .وتجدر اإلشارة إلى أن األفعال التي تعد جريمة هي الواردة على سبيل الحصر
في املادة ( )5في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ،والتي تشمل جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
ً
وقد تم تعريف كل جريمة على حدة مع ذكر أنواع السلوك املجرم في كل منها في املواد من ( )6إلى ( )8مكررا .هذا في جانب تجريم السلوك وأركان كل فعل
ً
ً
مجرم ،ولقفل الباب تماما على تجاوز قاعدة ال جريمة إال بنص ،نصت املادة  1/22على هذا املبدأ بقولها (ال يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام
األساس ي ما لم يشكل السلوك املعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص املحكمة) وأكمل جانب الشرعية العقابية في املادة ( )23والتي تنص على أنه
ً
(ال يعاقب أي شخص أدانته املحكمة إال وفقا لهذا النظام األساس ي) وقد جاءت العقوبات التي تصدرها املحكمة الجنائية الدولية بشكل دقيق ومحدد في
املادة ( )77من النظام األساس ي والتي تمثلت في السجن لفترة أقصاها ( 30سنة) أو السجن املؤبد باإلضافة لسلطة املحكمة في إيقاع عقوبتي الغرامة
واملصادرة ،وبذلك فإن القاض ي الجنا ئي في املحكمة الجنائية ملزم بتطبيق نصوص نظام املحكمة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب ،ويتعين عليه إذا لم يوجد
ً
نص يجرم الفعل املنظور أمامه ويحدد عقوبته أن يحكم بالبراءة ،حتى لو كان هذا الفعل مخالفا لعرف الجماعة الدولية أو ملبادئ القانون الطبيعي
ً
ً
ً
وقواعد العدالة حيث أصبح القانون الدولي الجنائي قانونا تشريعيا وليس عرفيا بعد نفاذ نظام روما األساس 1998م.
وال يتعارض ذلك مع أي معاهدات أخرى شارعة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب فإنها تدخل في معنى التشريع الدولي الجنائي ،فإذا نصت معاهد ة
ً
ً
دولية على تجريم فعل معين لم يرد النص عليه في نظام روما األساس ي تصبح هذه املعاهدة لهذا الفعل املجرم بموجبها تشريعا دوليا واجب التطبيق .103
وعلى هذا قضت املادة ( )21من نظام روما األساس ي والتي جاء نصها ( -1تطبق املحكمة( :أ) في املقام األول ،هذا النظام األساس ي وأركان الجرائم والقواعد
ً
اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة باملحكمة( .ب) في املقام الثاني ،حيثما يكون ذلك مناسبا املعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده،
بما في ذلك املبادئ املقررة في القانون الدولي للمنازعات املسلحة( .ج) وإال ،فاملبادئ العامة للقانون التي تستخلصها املحكمة من القوانين الوطنية للنظم
ً
القانونية في العالم ،بما في ذلك حسبما يكون مناسبا ،القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس واليتها على الجريمة ،شريطة أال تتعارض هذه
ً
ً
املبادئ مع النظام األساس ي وال مع القانون الدولي وال مع القواعد واملعايير املعترف بها دوليا ..)....ويقتض ي هذا املبدأ حتى يكون الجزاء الدولي مشروعا وجود
ً ً
نص جزائي يؤكد هذه املشروعية يتضمن تجريم السلوك اإلجرامي الدولي ويضع له جزاءا وفقا لقواعد القانون الدولي الجنائي ،إال أن النص ال يشترط
ً
فيه أن يكون مكتوبا كما هو الحال في االتفاقيات الدولية ،وإنما يمكن أن يكون غير مكتوب كما هو الحال في العرف الدولي .104

Magna Carta or great charter, is a document gruanteeing English polotical liberties.

101

That was dnafted at Runnymedde, amendow by the River thames, and signed by king John on June 15, 1215, under pressure
from his rebellios barns By declaring the sovereign to be subject to the rule of law and documenting the liberties held by "free
men", it provided the foundation for individual rights in Anglo – American juris prudence, Topic https://www.britannica.com .

ً
 102د .السيد أبو عيطة ،مرجع سابق ،ص 120و ،121نقال عن مجموعة من املصادر ،مذكورة في ص 523من املرجع.
 103انظر في بعض املعاني ،د .فتوح الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ص 254وما بعدها.
 104د .السيد أبو عيطة ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص286
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ً
وال يكفي فقط وجود مبدأ املشروعية في القانون الدولي الجنائي ،بل إن في مقتضياته األساسية أن يكون مضمون املبدأ واضحا ال لبس فيه مما
يسهل على املتهم فهم التهمة وعناصرها ويتمكن من إعداد دفاعه بموجبها .ويقتض ي هذا أن تتقيد املحكمة – كأصل عام – بالتفسير ّ
الضيق للنص الجزائي
ِ
ً
وعدم القياس عليه .105مع التزامها بتفسير غموض النص ملصلحة املتهم ،وال يعني هذا تفسير النص حرفيا ألننا لو فعلنا ذلك ألبطلنا غرض التشريع
نفسه ،يقول هانز في معان مقاربة لهذا:
(The principle of legality directs that criminal statutes be interpreted strictly and that they not be applied by analogical extension.
If a criminal statute is ambiguous in its meaning or application, it is often given a narrow interpretation favourable to the accused.
This does not mean that the law must be interpreted literally, if to do so would defeat the clear purpose of the statute.)106

ً
فإن التفسير الحرفي ليس مقصودا في التشريع ويخالف أهدافه التي يرمى إليها ولذلك يجب إعمال روح النص ومعانيه التي يرمى إليها دون التقيد
بمباني األلفاظ وحرفية النصوص ،وهذا ما تضمنه البند ( )2من نص املادة ( )22من نظام روما 1998م ،حيث نصت على أنه (يؤول تعريف الجريمة
ً
ً
تأويال دقيقا وال يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس ،وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو املقاضاة أو املحاكمة) .إذن
ً
فإن بحث املحقق الجنائي أو املحكمة عن معاني النصوص ومدلوالتها القانونية ال يخرج عن التفسير الصحيح لهذه النصوص وال يعد خروجا على النص
ً
وال قياسا عليه ،ألنهما إنما يطبقان النص بما يتفق مع أغراض وروح التشريع املطلوبين لصحة التطبيق ،والذي من خالل عمله هذا يدخل كافة الوقائع
ً
ً
ً
ً
التي تشكل أفعاال جرمية وفقا للنصوص الجزائية الدولية ،مع مالحظة أن املوازنة دقيقة جدا ذلك أن العمل بروح النص وأهدافه مطلوب جدا ،بل إنه
هو األساس الذي يقوم عليه تفسير النصوص الجزائية ،إال أن األمر ال يتعدى مدلول النص إلى القياس عليه وإدخال وقائع غير مجرمة ،وهذا مما يزيد
العبء الواقع على املقنن من ضرورة التدقيق في تعريف وتوصيف األفعال املجرمة حتى يكون لها تفسير محدد قاطع الداللة ومانع للقياس .وفي هذا املعنى
نقرأ

(The principle of legality is associated with…, the principle of specificity and the prohibition of analogy, … The principle of
specificity requires that the definition of the proscribed act be sufficiently precise while the prohibition of analogy requires the
(definition to be strictly construed))107

إذن فإن مبدأ املشروعية مقرر في القانون الدولي الجنائي ورسخته مجموعة كبيرة من االتفاقيات الدولية املعنية بالجريمة الدولية بالنص عليه
ضمن بنودها ،كما أقره الفقه القانوني الدولي وتمسك به باعتباره حجز الزاوية في العدالة الجنائية على املستوى الدولي ،إضافة إلى أن مصادر القانون
ً
ً
الدولي العام تعد ترجمة حقيقية إلقرار هذا املبدأ وإعماله على املستوى الدولي .ويرتبط مبدأ املشروعية اإلجرائية ارتباطا وثيقا بمبدأ املشروعية
ً
ً
ً
ً
املوضوعية ،ذلك أن تخلف أي منهما يجعل إسناد التهمة للمتهم بالجريمة الدولية وإدانته وفقا لها باطال بطالنا مطلقا ،حيث تقتض ي املشروعية اإلجرائية
ً
بعدم جواز أي إجراء جنائي في مواجهة مرتكب الجريمة الدولية ما لم يكن هذا اإلجراء مسنودا بنص مكتوب أو عرفي يقرر مشروعيته ،ومن هذه اإلجراءات:
ً
أعمال البوليس الدولي الجنائي والتحقيق الدولي الجزائي واملحاكمات الدولية الجزائية  .108فال يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي في مواجهة املتهم تقديرا أو
ً
ً
جزافا من املحكمة أو النيابة الجنائية ما لم يكن منصوصا علي في أي مصدر من مصادر القانون الدولي ،ولقد تقررت املشروعية اإلجرائية في أنظمة
اإلجراءات الجزائية ونظام املحكمة الجزائية الدولية (نظام روما) والئحة محكمة نورمبرغ 1945م وطوكيو 1946م ،واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
1948م ومنها االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان  1091950حيث تضمنت املادة ( )5منها على جملة من الحقوق والتي تهدف إلى حماية حرية اإلنسان
وخصوصيته ومشروعية الحجز أو القبض وغيرها ،نذكر بعض بنودها كما جاءت في هذه املادة.
Article 5:
Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases
and in accordance with a procedure prescribed by law.
a. The Lawful detention of person after conviction by a competent court.
b. The lawful arrest of detention of a person for non – compliance with the lawful order of a court or in order to secure
the fulfilment of any obligation prescribed by law.
c. The lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority
on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his
committing an offence or fleeing after having done so.
Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest
(and of any charge against him)110

1.

2.

 105يتناول املبحث الثاني االستثناء على هذا األصل بشكل تفصيلي.
Criminal law. Hans Heirich Jescheck Topic <https.www.Britania.com . 106
file K<https://www.icrc.org. Advisory service on international Humanitarian Law.P.2. 107

 108د .السيد أبو عيطة ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.268
ً
 109راجع أيضا في املشروعية اإلجرائية واملوضوعية في القانون الدولي الجنائي ،النظام األساس ي للمحكمة الجنائية ليوغسالفيا السابقة سنة 1993م والنظام األساس ي للمحكمة الدولية
لرواندا 1994م واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها .1948
John A. Andrews (editor), Human rights in criminal procedure, A comparative study. P.17,18. Martinus Nijhoff publishers, Land on 1982.110
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من هذه اإلجراءات الجوهرية ما جاء في املادة ( )55من نظام روما ( )1998حيث نصت على أنه ( -1فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام
األساس ي:
• ال يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو االعتراف بأنه مذنب.
• ال يجوز إخضاع الشخص ألي شكل من أشكال القسر أو اإلكراه أو التهديد وال يجوز إخضاعه للتعذيب أو ألي شكل آخر من أشكال املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
ً
ً
• إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما ويتحدث بها يحق له االستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجمات
التحريرية الالزمة للوفاء بمقتضيات اإلنصاف.
ً
• ال يجوز إخضاع الشخص للتحقيق أو االحتجاز التعسفي وال يجوز حرمانه من حريته إال لألسباب ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها في النظام
األساس ي .)...ونصت املادة ( )67من ذات النظام على حقوق املتهم فيما يتعلق بالتهمة التي توجه إليه من املحكمة نذكر منها ما يلي ( -1عند البت في أي
تهمة يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا النظام األساس ي وفي أن تكون املحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه ويكون
ً
ً
له الحق في الضمانات الدنيا التالية :على قدم املساواة التامة ..ومنها( :أ) أن يبلغ فورا وتفصيال بطبيعة التهمة املوجهة إليه وسببها ومضمونها وذلك
َّ
ً
محام من اختياره وذلك في جو من
بلغة يفهمها تماما ويتكلمها( .ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضير دفاعه وللتشاور بحرية مع ٍ
السرية( .ج) أن يحاكم دون أي تأخير ال موجب له)...
وتعد هذه اإلجراءات جوهرية والزمة وال يجوز إغفالها من املحقق الجنائي أو املحكمة ذلك أن عدم االلتزام بها بدقة يجعل التحقيق أو املحاكمة
تفتقد للمشروعية اإلجرائية وال يجوز إسناد التهمة للمتهم أو إدانته حتى لو توفرت في الجريمة املستندة إليه كل عناصر املشروعية املوضوعية .وبالتالي
ً
فإن املشروعية اإلجرائية واملشروعية املوضوعية متالزمان ال تنفك إحداهما عن األخرى ،وال تصح تهمة ضد شخص أو إدانته بموجبها إال بتحققهما معا،
من خالل النص عليهما في أي مصدر من مصادر القانون الدولي العام واملعاهدات الدولية أو العرف الدولي أو املبادئ العامة للقانون .إن تحقق هذه
ً
ً
ً
ً
املشروعية يوفر هدفها أساسيا وساميا في القانون الدولي الجنائي وهو منع االضطراب في املجتمع الدولي وتمتعه باألمن والسلم الدوليين ،وتحفظ أيضا
بموجبه حقوق اإلنسان األساسية أمام النيابة الجنائية والقضاء الجنائي الدوليين.

املبحث الثاني :مدى تو افق أو اختالف تجريم السلوك الدولي مع مبدا الشرعية:

ً
تع َّرف الجريمة الدولية بأنها :كل فعل يعد انتهاكا للمصالح التي يحميها القانون الدولي ويقرر ملقترفها عقوبة ،111هذه املصالح مقررة ومشمولة في

املعاهدات الدولية أو القانون العرفي الدولي
(An international Crime is an act that is directly criminalized by international law. Atypical example is the violation of a criminal

.

(norm that is contained an international treaty or international customary law) )112

وعرفها الدكتور فتوح الشاذلي بأنها (سلوك إنساني غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية ،يرتكبه فرد باسم الدولة أو برضاء منها وينطوي على انتهاك
ملصلحة دولية يقرر القانون الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الدولي) ( .)113وتم تعريفها في الفقه اإلسالمي بأنها (كل فعل بالسلب أو اإليجاب بالقول أو
ً
ً
بالنشاط بالحركة أو االمتناع يشكل خرقا للقانون الدولي اإلسالمي الجنائي ،ويكون معاقبا عليه بهذا القانون ،أما العقوبة الدولية اإلسالمية فهي رد فعل
القانون الدولي الجزائي  114على أي انتهاك لهذا القانون وهذا التعريف يقتض ي توفر شرطين في الجريمة الدولية وهما الشرعية والدولية ،وذلك بأن تكون
ً
منصوصا عليها في القانون الدولي للعقاب ،وأن تكون ماسة بالعالقات الدوليةً ،
سواء كان مرتكبها فردأ أو دولة أو منظمة دولية ،وهو نفس اتجاه
الجريمة
115
القانون الدولي الجنائي الحالي)  .إذن فإن الجريمة الدولية تقوم باألصل على مبدأ الشرعية املوضوعية وهو (ال جريمة دولية إال بنص ،وال عقوبة دولية
إال بنص) .ويتضمن القانون الدولي الجنائي أكثر الجرائم خطورة على املجتمع الدولي والتي يترتب على خرقها العقاب بالسجن ونقرأ في ذلك
(International criminal law (ICL) involves the most serious crimes of concern to the global community: its violation can result in
imprisonment.

ً
 111د .السيد أبو عيطة ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص ،332نقال عن  Stefan Qlaser, Infraction international. Op. cit., p.11املرجع
مذكور في قائمة الهوامش ص6-2
browse <hpps://www.dictionary.org. 112

 113القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص.281
 114القانون الدولي الجنائي هو فرع القانون الدولي الذي يتضمن القواعد املقررة للعقاب على صور السلوك التي تصدر عن الدولة وتنطوي على خرق للنظام العام الدولي ،انظر :د.
فتوح الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص 29و.30
 115د .السيد أبو عيطة ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص 208و.209
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(The core crimes are genocide, war crimes and crimes against humanity, (these are also often referred to as "atrocity crimes) )116

ً

ويشمل أيضا جرائم العدوان .aggressive crimes

ّ
ويشدد على ضرورة التقيد به في كافة
وبالرغم من أن القانون الجنائي يرتكز بشكل أساس ي على مبدأ الشرعية في تجريم األفعال والعقاب عليها
ِ
ً
مصادر التشريع فيه ،ويقرر بطالن اإلجراءات والتهم املسنودة ألي شخص في مرحلتي التحقيق واملحاكمة الجنائية الدولية لتخلفه ،إعماال ملقتضيات هذا
املبدأ وروحه ومقاصده في النظام الجزائي الدولي – إال أنه وبخالف األصل وبخالف ما ذهبت إليه التشريعات الجزائية الداخلية – قد أجاز استثناء التوسع
في تفسير النص واللجوء إلى القياس في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 117وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم العدوان  .118بحكم أن هذه الجرائم هي
الجرائم األشد خطورة على املجتمع الدولي – ويبرر – القانون الدولي هذا االستثناء للطبيعة العرفية للقانون الدولي العام  .119فإن القانون الدولي يرتكز
منشأه على األعراف الدولية في تنظيم العالقات الدول ية في املجاالت املختلفة سواء في املجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية أو مجاالت
ً
تنظيم حاالت الحرب والسلم والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة الدولية .ورغما من أن املعاهدات الدولية تعتبر املصدر األول من مصادر القانون الدولي
إال أنها في غالب األحوال يحكمها ما جرى عليه العرف الدولي في املجال الذي تنظمه هذه املعاهدات ،كما أنها في مجال إعمال أحكامها لفترة طويلة ال تخرج
ً
ً
عن العرف الدولي ،وقد تتقلب هذه املعاهدات من خالل ارتضاء أحكامها من املجتمع الدولي والشعور بإلزامية أحكامها إلى عرف دولي أيضا حاكما في
مجاله.
وهذه الطبيعة العرفية تقتض ي التوسع في إعمال النصوص والقياس عليها ،ألن العرف يعتبر مصدر النص الذي ال يحدد في الغالب أركان الجريمة
أو صورها املختلفة بل هذا التحديد علي فرض وجوده قد يضيق عن استيعاب األفعال العدوانية أو األساليب اإلجرامية املستحدثة والتي لم يكن لها وجود
عند نشأة العرف أو وضع نص التجريم مثل ما يطرأ علي أسلحة وفنون الحرب من تغيير بسبب التقدم التقني والعلمي والذي ينعكس أثره علي ما يستجد
من أسلحة فتاكة تحدث الدمار الشامل وأساليب التعذيب والتنكيل مما ال يخطر علي بال املشرع عند وضع النص املجرم لإلخالل بقوانين الحرب
وأعرافها  .120كما أن النصوص الواردة في املعاهدات ليست محكومة فقط بما دلت عليه املعاني املباشرة والظاهرة لها ،وإنما يتداخل معها التطبيق العرفي
القديم واملتجدد – والذي ينشأ بعد املعاهدة – والذي يحتم إعمال النص وفق مدلوالته ومجاالته متى ما قبله املجتمع الدولي والتزم به ،ولذلك تنشأ
تعقيدات في تطبيق مبدأ الشرعية على املستوى الدولي الستيعاب هذه الطبيعة العرفية .121
كما أن املعاهدات نفسها قد تجيز في املجال الدولي الجنائي التجريم بالقياس .122أو التوسع في تفسير نصوصها ،وذلك بغرض حماية املجتمع الدولي
ً
من كافة أوجه النشاط اإلجرامي الدولي املتماثل لنماذج التجريم التي نصت عليها هذه املعاهدات ،ذلك أن الجريمة الدولية تتمثل دائما بالخطورة البالغة
على حياة املجتمع الدولي واستقراره واستدامه األمن والسلم الدوليين فيه وانتهاك الحقوق األساسية لألفراد وتدمير املنشآت املدنية كاملستشفيات
واالعتداء على األطقم الطبية واإلنسانية ،وتعطيل محطات الكهرباء والسدود والجسور وانتهاك األعراف الدولية وأخالقها في الحروب سواء كانت مشروعة
أم ال ،واإلضرار بالبيئة واملنشآت ال تعليمية واألعيان املدنية ومحتوياتها من األغذية واألدوية والكسوة ومحطات املياه ،كما أن الجريمة الدولية لها آثار
طويلة املدى على املجتمعات البشرية يصعب جبرها بسهولة مثل أثر الرق أو االعتداء على الطوائف الدينية والعرقية ،وجرائم الفصل العنصري
واالضطهاد على هذه املجموعات وإعادة إدماجها في مجتمعاتها الكبرى لشعورهم بالظلم والغبن والتمييز العرقي والديني واإلثني ،إضافة إلى أن هذه الجرائم
ً
ً
في بعض أنواعها قد تؤدي إلى تغيير املكونات االجتماعية والدينية والثقافية والعرفية كليا أو جزئيا مثل جرائم االغتصاب أو االستعباد الجنس ي واإلكراه
على البغاء أو الحمل القسري أو جريمة إبعاد السكان أو النقل القسري لهم عن مناطقهم أو بالدهم .والتجريم بالقياس له غايات أخرى يحققها في القانون
116 hpps://www.justice initiative.org.

ً
 117هشام محمد قريحة ،القضاء الدولي الجنائي ،ص ،94نقال عن :محمد عبداملنعم ،الجرائم الدولية في القانون الدولي ،ص.153
ً
 118راجع املواد من ( )5إلى ( 8مكررا) من نظام روما (1998م).
ً
 119د .السيد أبو عيطة ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق نقال عن مصادر مذكورة ص 582تحت الرقم .517
 120د .فتوح عبدهللا الشاذلي  ،القانون الدولي الجنائي ،الطبعة الثانية2016،م،ص.328
ً
 121يبدو العرف مشوشا باعتباره من أهم مصادر القانون الدولي الجنائي وخاصة في جرائم الحرب والتي أوكلت فهم مدلول االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف لسنة 1947م للقانون
العرفي .انظر :أ.د .محمود شريف بسيوني  ،القانون الدولي اإلنساني ،دار النهضة العربية ،القاهرة2016،م ،ص 163وما بعدها.
 122التجريم بالقياس هو مد سلطان نص قانوني على واقعة خارجة عنه باالستناد إلى محاكمة عقلية ،تعتمد الروح الخفية لهذا القانون وتنطلق من مبدأ التماثل بين النموذج الذي
تضمنه النص وواقعة أخرى ،بمعنى آخر فإن التجريم بالقياس هو تطبيق نص على واقعة أخرى راهنة ال يطالها النص ،وإنما كان املشرع يود املعاقبة عليها لو أنه تذكرها حين وضع
ً
القانون .فهو إذن محاكمة مستندة إلى أسس النظام القانوني الجنائي منظورا إليه كوحدة متكاملة وال يعد طريقة من طرق التفسير وال من أنواعه ألن التفسير يتضمن البحث في مدى
نص القانون وفي مضمونه ،انظر في املعنى أ .د .أكرم نشأت إبراهيم ،السياسة الجنائية ،دراسة مقارنة ،ص ،175دار الثقافة ،عمان  ،األردن ،ط2011/1432م .أ .د .فخري عبدالرازق
الحديثي شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ص ،50جندي عبدامللك ،املوسوعة الجنائية ،ج ،5ص .562والتجريم بالقياس يؤدي إلى هدر مبدأ الشرعية ألنه يتجاوز نطاق تفسير
ً
النص إلى خلق جرائم وعقوبات غير مقررة في نص التجريم وخروجا عليه ،ولذلك استق ر القضاء على حظر التفسير بطريق القياس واستبعاده ،وحرصت عليه املؤتمرات الدولية من
ذلك مؤتمر باريس الدول للقانون الجنائي الذي أنشر في العام 1937م ،ونصت عليه القوانين الجنائية منها ،املادة  4-111من قانون العقوبات الفرنس ي الجديد وقانون العقوبات الروس ي
1960م (في املواد  3و 6و  7منه) ،د .فتوح عبدهللا الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص 314و ،315ونقل بعض هذه املعاني عن د .حسنين عبيد ،الجريمة الدولية ،ص.15
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الدولي الجنائي تتمثل في مساهمة النصوص القانونية الدولية في املجال الجنائي في استدامة التنمية على املستوى االقتصادي املحلي واإلقليمي والدولي،
ذلك أن الجرائم الدولية هي الخطر املباشر واملاحق للتنمية االقتصادية بوقوعها عن املنشآت التي تحقق هذه التنمية وبتأثيرها املباشر على األرض
واملكونات البشرية الحيوية والتي تتمثل في اإلنسان عمود التنمية وأساسها املتين ،وكما يمتد أثر هذه الجرائم على األنهار والبحار وأنواع الحيوانات والنبات
واملناخ ...الخ
ً
ً
ً
لذلك يبدو أن التفسير املوسع للنصوص أو القياس عليها لألغراض والغايات املذكورة مبررا ومنطقيا ومتسقا مع حكمة التشريع الدولي الجنائي .وال
يتعارض هذا مع املجهودات الفقهية وال قانونية الدولية التي بذلت في اإلحاطة باألكثرية املطلقة للجرائم الدولية ،والتي حوتها نصوص االتفاقيات الدولية
ً
في املجال الجنائي وحقوق اإلنسان بالرغم من تطورها وتجددها دائما باعتبارها قائمة باألساس على األعراف الدولية والتي تتسم بهذه الطبيعة(،)123
ً
ً
وكذلك أيضا املبادئ القانونية على املستوى الدولي والوطني والتي تعد أيضا من أهم مصادر القانون الدولي .وقد تنشأ من خالل تطبيق بعض املعاهدات
الدولية أعراف دولية َّ
يتعقد من خاللها إعمال مبدأ الشرعية على املستوى الدولي الجنائي ،يقتض ي ما ذكرناه هنا بضرورة تأييده من خالل بعض نصوص
املعاهدات الدولية في املجال الجنائي والتي يتأكد من خاللها جواز األخذ بمبدأ القياس في الجريمة الدولية ومالءمته في تحقيق غايات التشريع الدولي
الجنائي – ذلك مع مالحظتنا على أن األصل في القانون الدولي الجنائي هو التقيد بمبدأ الشرعية وااللتزام به وعدم التوسع في تفسير نصوصه منع القياس
عليها.
 .1فقد نصت االتفاقية الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية 1907م (املبرمة في الهاي) في املادة ( )27منها على اآلتي (في حاالت الحصار أو القصف يجب
اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتفادي الهجوم قدر املستطاع على املباني املخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال الخيرية واآلثار التاريخية
واملستشفيات واملواقع التي يتم فيها جمع املرض ى والجرحى ،شريطة أال تستخدم في الظروف السائدة ألغراض عسكرية ،ويجب على املحاصرين أن
ً
يضعوا على هذه املباني أو أماكن التجمع عالمات ظاهرة يتم إشعار العدو بها مسبقا) هذا النص يمنع كقاعدة عامة الهجوم على األماكن واملباني غير
الحربية خاصة إذا تم تمييزها بعالمات ظاهرة تدل على أنها كذلك ،إال أن عبارات النص لم تأت قاطعة في اعتبار هذا الهجوم جريمة دولية ،ذلك أن
عبارة (لتفادي الهجوم قدر املستطاع) عبارة فضفاضة غامضة يمكن استخدامها من العدو الذي هجم على هذه األماكن بحجة أنه استخدم ما في
ً
وسعه لتفادي الهجوم عليها ،وبالرغم من ذلك تعرضت هذه األماكن لهذا الهجوم ويترتب على ذلك أن ينقلب فعل العدو إلى فعل غير مجرم دوليا ،كما
ً
وفقا للدفع الذي َّ
تقدم به مرتكب الجريمة الدولية .كما أن رأي املحكمة قد
أن النص يحتمل أن يقوم تفسير املحكمة له على أن الهجوم غير مبرر
ً
ً
ً
يكون منطقيا ومبررا للرد على الدفع املقدم من مرتكب هذه الجريمة استنادا على التطور التقني والتكنولوجي الذي يمكن العدو من تمييز هذه األماكن
بناء على بينة الخبراء في هذا املجال ،ذلك أن النص يقبل كل هذه التأويالت لغموضه وعدم دقة عباراته في تحديد ما ُّ
وتفادي الهجوم عليها ً
يعد جريمة
ً
دولية وما ال يعد كذلك ،ويترتب على هذه الحالة تعارض النص مع مبدأ الشرعية بسبب إمكان القياس عليه والتوسع في تفسيره .ورغما من أن إعمال
القياس على النص الدولي محمود في كثير من األحيان وفق ما هو مبين في هذا املبحث – إال أنه غير محمود في الحالة التي نناقشها ألنه يؤدي إلى اإلفالت
من املساءلة الجنائية مع كون الجريمة تعد من أخطر أنواع الجرائم الدولية.
 .2جاء في صدر نص املادة ( )49من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى واملرض ى بالقوات املسلحة في امليدان سنة 1949م ما نصه (تتعهد األطراف
السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات
الجسيمة لهذه االتفاقية املبينة في املادة التالية 124 )..حيث تضمنت املادة ( )50بيان األفعال املشمولة باملخالفات الجسيمة إذا ارتكبت ضد أشخاص
محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية ،منها القتل العمد ،التعذيب أو املعاملة الالإنسانية ...الخ .إضافة إلى تدمير املمتلكات أو االستيالء عليها على
نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية) فإن عبارات (على نطاق واسع) و(ال تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير
مشروعة وتعسفية) عبارات غامضة وفضفاضة ال توضح بصورة دقيقة املقصود باملخالفات الجسيمة ،فقد يدخل في تقدير املحكمة ما زاد فقط
على تدمير ممتلك واحد أو االستيالء على أكثر من ممتلك واحد.
ً
وال تشمل في رأيها التدمير أو االستيالء الذي يقع على ممتلك واحد حتى لو كان مبنى ضخما وذلك بحسب ما ترى أن عبارة (نطاق واسع) ال تشمل
تدمير أو االستيالء الذي يقع على ممتلك واحد ،كما عبارات (ال تبرره الضرورة الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية) يمكن أن تدخل في تقديرات
املحكمة املوسعة تحديد مدى كل منها والتوسع في تفسيرها أو القياس عليها ،وهذا مما يسهم بصورة فاعلة في التزام القوات املسلحة في حاالت الحرب
ً
 123تتطور مفاهيم حقوق اإلنسان من وقت آلخر ألنها مرنة ومتجددة وال تستوعبها قطعا النصوص الثابتة املستقرة ،يقول ماريان.
(It should be noted that the rights in question were developed at each stage of their recognition moreover, the later universal statements
induced some rights or freedoms which did not appear in earlier statements. One may assume that this process of human rights will continue.
The same conclusion follows from the fact that certain economic and social rights are formed in elastic terms, for example the right to "a
continuous improvement of living conditions".
International law (law of peace) N. A maryan green, p. 100, Macdonald& Evans LTd second edition, 1982. London.

 124راجع ،في ذات املعنى املادتين ( 49و ) 50من اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرض ى وغرقى القوات املسلحة في البحار 1949م كما تضمنت املادتان  146و 147من اتفاقية
جينيف الخاصة بحماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب  1949ذات األحكام والتي في مجملها تجيز القياس على هذه النصوص.
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ً
وانقيادها لتجنب كافة أنواع األفعال التي قد تكون غير مشروعة ضد هذه املمتلكات والذي بدوره يساهم في بقاء هذه املمتلكات بعيدا عن أهداف هذه
ً
ً
ً
وسواء كانت ممتلكات متعددة أو ممتلكا واحدا ،ويترتب على هذه الحماية النصية املفترضة بجواز القياس عليها
القوات سواء كانت خاصة أو عامة
استدامة التنمية االقتصادية وحماية املنشآت املدنية مثل مخازن األدوية واألغذية ومباني الكهرباء ومحطات املياه واملستشفيات أو األماكن السكنية
املدنية .إذن فإن استخدام هذه العبارات التي جاءت فضفاضة وقابلة للقياس على النماذج التي ورد ذكرها يتسق مع أغراض القانون الدولي الجنائي في
حماية املصالح الجوهرية التي تساهم في استقرار األمن والسلم الدوليين ومنع الجريمة الدولية املتجددة .
نصت املادة ( )52من امللحق (البروتوكول) اإلضافي األول التفاقيات جينيف سنة 1949م والخاص بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية على
ً
ً
ً
أنه (/1تكون األعيان املدنية محال للهجوم أو لهجمات الردع واألعيان املدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا ملا حددته الفقرة التالية.
/ 2تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب ،وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل
العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها ،والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف
السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة /3 .إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما َّ
تكرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو مسكن آخر أو
ً
مدرسة ،إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك) .جاء تعريف األعيان املدنية موسعا وذلك بغرض
حصر األعمال العسكرية في املجاالت واملناطق واألماكن التي تستخدم مباشرة في األهداف العسكرية ،فالنص مض ى بشكل موفق على تضييق مفهوم هذه
ً
األهداف واألعمال العسكرية التي تحققها وتوسع في مفهوم األعيان املدنية وهذا ما يجعل النص بالتأكيد قاطعا في إدخال األشغال الهندسية أو املنشآت
التي تحوي قوى خطرة مثل السدود والجسور واملحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية في مفهوم األعيان املدنية ،وبالتالي يمتنع الهجوم عليها حتى لو
ً
كانت أهدافا عسكرية (م  56من البروتكول األول) ما لم تستخدم بشكل مباشر ومنتظم وهام لدعم العمليات العسكرية  125يوفر هذا النص الحماية لهذه
املنشآت إذا كان من شأن هذا الهجوم التسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان املدنيين ،ما لم يكن هذا الهجوم هو السبيل الوحيد
ً
املستطاع إلنهاء استخدامها للعمليات العسكرية .ورغما من أن النص قد جعل السدود والجسور واملحطات النووية مشمولة في مفهوم األعيان املدنية،
ً
غامضا في بعض عبا اته حيث جعل الهجوم على هذه األعيان جائزة في حالتين( -:أ) إذا لم تكن القوى الخطرة املنطلقة منها ّ
مرتبة (خسائر
إال أن النص جاء
ر
ِ
فادحة) بين السكان املدنيين ،هكذا دون تحديد مدلول عبارة (خسائر فادحة)( .ب) إذا كان الهجوم هو (السبيل الوحيد املستطاع) إلنهاء استخدامها
ً
للعمليات العسكرية فإن عبارة (السبيل الوحيد املستطاع) غامضة أيضا.
أ -في الحالتين املذكورتين قد يختلف تقدير الجهات العسكرية املنفذة للهجوم أو الخبراء في املجال وينازعون املحكمة الجنائية الدولية في مفهومها،
ويجافي هذا ما قد تذهب إليه املحكمة بسبب غموض عبارات النص ،وعدم قطعية الدالالت في ألفاظه ،مما يقود في نهاية األمر إلى صعوبة إعماله،
ً
ً
ً
وقد يكون إعماله جزافيا تقديريا تحكميا ،وهذا من أكبر مهددات مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي الذي من أهم مقتضياته الوضوح
والدقة وعدم الغموض في عبارات النصوص أو األدلة التي تحكم املنازعات الدولية الجزائية فيه .إال أنني أميل إلى أن املحكمة ينبغي لها أن تفسر
هذه النصوص وما شابهها بما يحقق أهداف وغايات القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان األساسية ومنع كافة املنافذ التي تلج منها
الجريمة الدولية إلى املجتمع الدولي ،ويتحقق ذلك بالتوسع في تفسير مفهوم األعيان املدنية وإعمال مبدأ القياس وتضييق نطاق املشروعية
ّ
يمكن املحكمة الدولية من إدخال كل ما من شأنه الحفاظ على بقاء الحياة واستدامة
لألعمال العسكرية ضد هذه األعيان .وإعمال هذا الرأي ِ
ً
التنمية في مفهوم األعيان املدنية محل الحماية الجنائية الدولية ،فهي بذلك وقياسا على نص املادتين ( 49و )50املذكورتين من البروتوكول اإلضافي
الثاني تتمكن من إدخال خطوط االتصال واإلمداد الكهربائي وأنابيب الغاز والبترول واملصانع املدنية وشركات األدوية والتدفئة ...الخ .في هذه
الحماية القانونية والتي تتماش ى مع أغراض وغايات التجريم الدولي.
ب -تقرر مبدأ جواز التوسع في تفسير النصوص وإعمال مبدأ القياس في املادة ( )3من النظام األساس ي للمحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة سنة
1993م [واملعدل في 1998م و .]2002فقد جاء نصها كما يلي (للمحكمة الدولية سلطة محاكمة األشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب
انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف  /12أغسطس /آب 1949م ،أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص أو املمتلكات املشمولة بالحماية تحت
أحكام اتفاقية جينيف ذات الصلة:
ج -القتل.
د -التعذيب أو املعاملة الالإنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية.
ه -تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
و -إلحاق تدمير واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
ز -إرغام أسير حرب أو مدني على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية.
 125جاء في ذات املعنى نص املادة ( )15من امللحق (البروتكول) اإلضافي الثاني امللحق باتفاقيات جينيف لسنة 1949م واملصدق عليه في 1977/6/8م ،املتعلق بحماية ضحايا املنازعات
املسلحة غير الدولية.

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(3) (2020), 125-142

135

مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعية

عبداإلله حامد

ح -تعمد حرمان أسير حرب أو مدني من حقوق املحاكمة العادلة والنظامية.
ط -اإلبعاد أو التنقل غير املشروعين أو الحبس غير املشروع ملدني.
ً
ي -أخذ املدنيين كرهائن .126فإن النص جاء متوافقا مع املفهوم املوسع لالنتهاكات الجسيمة بكافة أنواعها دون االقتصار على النماذج التي ورد ذكرها
ً
ً
في النص ،حيث أن هذه النماذج تعد مجرد أمثلة يمكن أن تقيس عليها املحكمة كل األفعال املبرمة التي تعد انتهاكا جسيما التفاقيات جينيف
1949م.
ً
ولذا فإنها يمكن أن تدخل االنتهاكات الجسيمة التي تلحق بالجسم أو بالصحة وتحدث فيه آالما حادة أو أذى خطير ،وكذا فإن املفهوم الواسع للنص
يمكن أن يشمل التدمير الواسع الذي يلحق بكافة املنشآت واملؤسسات التعلمية واالقتصادية والتنموية واملباني السكنية واالستثمارية واملنشآت الطبية
الغوثية التي تساهم في إحداث التنمية ا ملستدامة والحفاظ على بقاء الحياة وحماية كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية .فإن النص عن طريق التفسير
املوسع فيه والقياس عليه يوفر الحماية القانونية الجنائية الدولية لكل أوجه الحياة األساسية من االنتهاكات الجسيمة أو تدمير منشآتها وهو أمر محمود
ويتطابق مع أغراض وغايات القانون الدولي الجنائي.
ً
 .3جاء نظام روما سنة 1998م تتويجا للمجهودات الفقهية والدولية التي بذلت من أجل تكريس مبدأ الشرعية املكتوب وهو (ال جريمة وال عقوبة دولية
إال بنص) حيث تم النص عليه في املادتين ( 1/22و )23من النظام 127كما أن نص املادة ( )2/22من ذات النظام اشترط عدم التوسع في تفسير تعريف
ً
ً
الجريمة عن طريق القياس والتي تقرأ (يؤول تعريف الجريمة تأويال دقيقا ،وال يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس ،وفي حالة الغموض يفسر
التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة) ..إال أن املدقق لنص املادة يالحظ أنه ال يتعارض مع جواز القياس في القانون الدولي
الجنائي كحالة استثنائية على مبدأ الشرعية املانع للقياس ،ذلك أن النص ال يمنع القياس على النماذج التي جرمها النظام الستيعاب نماذج أو وقائع
أخرى بالنظر إلى املنطق العقلي وروح ومقاصد النظام في تجريم هذه النماذج ،ألن الوقائع أو النماذج التي وجدت عند تطبيق النص لو كانت موجودة
عند تجريم النماذج األولى التي يراد القياس عليها أو أن املقنن لو تذكرها ألدخلها ضمن النماذج َّ
املجرمة بموجب النص أو النظام ويؤيد ما ذهبنا إليه
أن القياس الذي منعه النص هو اختالق مفاهيم جديدة أو تعريفات مستحدثة لم تكن مشمولة أو داخلة في نصوص التجريم .أما قياس الوقائع أو
النماذج الجديدة الراهنة على الوقائع أو النماذج َّ
املجرمة في النص فهو مطلوب ومحمود وتؤيده أهداف وغايات القانون الدولي الجنائي املتمثلة في
حماية املجتمع الدولي من الجرائم األشد خطورة على أمنه واستقراره وسالمته واستدامة التنمية االقتصادية والتعليمية واالجتماعية وحماية وسالمة
البيئة البحرية والجوية والبرية وحماية حقوق اإلنسان األساسية املتمثلة في بقاء حياته وسالمة جسده وحواسه واحترام كرامته وآدميته وحمايتها من
الجرائم الدولية .وهذا م ا تؤكده جملة من نصوص نظام املحكمة الجنائية الدولية نشير إلى بعضها الستجالء ما ذهبنا إليه.
أ -نصت املادة ( )7من النظام على اآلتي /1( :لغرض هذا النظام األساس ي يشكل أي فعل من األفعال اآلتية جريمة ضد اإلنسانية من ارتكب في
إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان املدنيين وعن علم بالهجوم .....ك /األفعال الالإنسانية األخرى ذات
ً
الطابع املماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية .)...جاء النص في فقراته
ً
املتعددة ذاكرا جملة من األفعال التي تدخل في م فهوم الجرائم ضد اإلنسانية ،منها :القتل العمد ،اإلبادة ،االسترقاق ،االغتصاب ،جريمة
الفصل العنصري ،التعذيب ...الخ .ثم إنه أجمل ما يمكن أن يدخل تحت مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في الفقرة (ك) أعاله بعبارة (األفعال
الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل )...حيث أجاز النص القياس على األفعال التي َّ
جرمها متى ما كانت هذه األفعال ال إنسانية وقابلة للقياس
ً
على األفعال ذات الطابع املماثل ،إذا ترتب على أي منها معاناة شديدة أو ً
أذى خطير بالجسم أو العقل أو الصحة ،ويمكن أن تشمل أيضا تدمير
املباني على ساكنيها أو قطع التيار ال كهربائي عنهم إللحاق األذى الشديد بهم أو تسبيب معاناة شديدة لهم ،متى ما كانت هذه األفعال واقعة في
ً
إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد املجموعات السكانية املدنية بسبب انتمائهم العرقي أو الديني أو الطائفي مثال .فإن هذه األفعال أو
غيرها ذات الطابع املماثل لألفعال التي نص عليها في املادة املذكورة ،تكون مشمولة ضمن الجرائم ضد اإلنسانية عن طريق القياس أو التفسير
املوسع للنص.
ب -نصت املادة  2/8من النظام على أنه (لغرض هذا النظام األساس ي تعني جرائم الحرب :ب/االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية
على املنازعات الدولية املسلحة ،في النطاق الثابت للقانون الدولي في أي من األفعال اآلتية ...ثم ذكر النص – بعد جملة من االنتهاكات التي
جاءت فيه – ما جاء في الفقرة ( )4كاآلتي (تعمد شخص هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات
ً
بين املدنيين أوعن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى
مجمل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة) .هذا النص أشار إلى أمرين وهما )1( :اعتبار االنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف
ً
 126انظر أيضا املادة ( )5من النظام األساس ي للمحكمة الدولية (لرواندا  1994م فقد جاءت أحكامها مشابهة في جواز القياس على ما ورد في هذه املادة من حاالت مبرمة على سبيل املثال
ال الحصر.
 127تم تناول النصين املذكورين أعاله على ضوء مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي على ص 14من املطلب الثاني في املبحث األول من البحث.
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السارية على املنازعات املسلحة من جرائم الحرب )2( .اعتبار إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة
ً
ً
منسوبا إلى املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة واملباشرة ...فإن النص َّ
جوز اللجوء إلى األعراف
الطبيعية جريمة دولية إذا كان الضرر مفرطا
ً
الدولية التي تحكم املنازعات املسلحة في اعتبار االنتهاكات املرتكبة جريمة دولية وهو بالقطع قياس على النص وتوسع فيه .ومض ى النص أيضا
قاض آلخر ،فهو بهذا قابل
باستخدام عبارات فضفاضة وواسعة املعاني يختلف حولها من حيث النطاق واملدة وشدة األثر على البيئة من ٍ
ٌ
ً
استثناء على مبدأ الشرعية الذي يمنع ذلك كقاعدة عامة إال أنه أمر محمود في النص ومطلوب فيه لإلحاطة بكافة
للتوسع فيه والقياس عليه
الجرائم الواقعة املتجددة على البيئة والتي تؤدي إلى سلب طبيعتها وخصائصها وفوائدها للمجتمع الدولي واإلقليمي واملحلي ،فإن جواز مثل هذا
ّ
ً
ً
ً
يقلل من نسبة هذه الجرائم التي يكون أثرها دائما عظيما وهائال والدليل عليه أثر القنبلتين اللتين ألقيتا من الواليات املتحدة األمريكية
القياس ِ
ً
على هيروشيما وناجازاكي باليابان ،فما زال أثرهما ماثال على البيئة واإلنسان.
ج -حظرت املادة  2/8من النظام في الفقرات  18و 19و 20منها استخدام املواد السامة أو املسمومة والغازات الخانقة أو السامة وما في حكمها،
والرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في جسم اإلنسان مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو
ً
ً
الرصاصات املحززة الغالف ،أو استخدام األسلحة أو القذائف أو األساليب الحربية التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم لها أو
تكون عشوائية بطبيعتها بشرط أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وبشرط أن تدرج في مرفق
ً
ً
بالنظام األساس ي وفقا للتعديل املتفق مع األحكام التي وردت في املادتين  121و 123من النظام .هذه الجرائم في مجملها تؤدي قطعا إلى تدمير
ً
كامل أو جزئي لألرض والبيئة واإلنسان ،وتؤثر على سالمة وأمن املجتمع الدولي واإلقليمي واملحلي ،وتقود أيضا إلى استحالة حدوث تنمية في
املجاالت االقتصادية والبشرية والتعليمية والحفاظ على املوارد البيئية الطبيعية .ولتحقيق هذه الغايات املطلوبة في القانون الدولي الجنائي
جاءت النصوص بعبارات واسعة الداللة لتمكن جهات التطبيق في النيابة الدولية والقضاء الجنائي الدولي من إدخال كافة النماذج وأنواع
ً
ً
السموم والغازات والرصاصات املمتدة سواء كانت موجودة حاليا أو ظهرت منها أنواع أو نماذج جديدة مستقبال ،وتعتبر هذه املادة من النقاط
املضيئة في الحماية الجنائية الدولية ،من الجرائم الدولية عن طريق العمل بالقياس على النص الجنائي الدولي إضافة إلى املعاهدات الدولية
ّ
يعقد إعمال مبدأ الشرعية الدولية أن
التي أشرنا إلى بعض نصوصها في معالجة مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعية .ومما ِ
مصادر القانون الدولي يكتنفها الغموض في جوانب عديدة منها ،نشير فيما يلي إلى بعض جوانب هذا الغموض في أهم مصادر القانون الدولي
وهي املعاهدات والعرف الدولي واملبادئ العامة للقانون.
 .4املعاهدات الدولية :هي نصوص قانونية ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات دولية وتخضع ألحكام القانون الدولي ،وتعبر عن إرادتين على
األقل( )128ويعرفها ماريان قرين بأنها:
(treaties, like contracts, create rights and obligations between the parties to them. International conventions are another name
)for treaties "whether general or particular" relates simply to whether to treaty is one to which many states are parties (general
or only some states, including the contesting states particular)129

ومما يساهم في غ موض املعاهدات الدولية عدم الجودة في صياغة نصوصها وعدم دقة املصطلحات املستخدمة في هذه املعاهدات ،كما أنها إذا
استمر إعمالها لفترات زمنية طويلة قد تتغير مجاالت وموضوعات املعاهدة الواردة في النصوص األصلية ،وقد تخلق املعاهدات أعراف جديدة في مجاالت
إعمالها من أطرافها ،مما يؤدي كل ذلك إلى غموض املعاهدات الدولية في التعبير الدقيق عن إرادة أطرافها وبهذا يصعب إعمال مبدأ الشرعية الدولية
ً
ً
بشأنها وقد تفتح مجاال واسعا للقياس عليها والتوسع في تفسيرها من املحكمة الدولية ،وقد تأخذ املحكمة بالتفسير الضيق للنص وعدم القياس عليه
بالنظر إلى مدلوالت النصوص وموضوع وأهداف املعاهدة.130
 .5العرف الدولي :هو سلوك دولي يتمثل في اعتياد التصرف على نهج معين في صورة عمل أو امتناع عن عمل مع الشعور بإلزامية هذا التصرف على اعتبار
ً
ً
ً
أنه يمثل حقا أو واجبا  .131وهو أكثر تعقيدا في إعمال مبدأ الشرعية بشأنه ألن طبيعته غامضة ويصعب بحثه وإثباته وقد نحت محكمة العدل

 128د .غازي حسن صياربي ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ،ص 42و 43ط ،1سنة 2005م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع – األردن.
international law (law of peace), p. 12. 129

 130د .علي إبراهيم ،الوسيط في املعاهدات الدولية ،ص 1358وما بعدها ،ط ،1995دار النهضة العربية ،القاهرة.
ً
 131د .منصور بن خضران الداموك ،مبادئ القانون الدول وتطبيقاته في اململكة العربية السعودية ،ص ،62ط 1سنة  ،1424مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،انظر أيضا N. A.
 Maryan Qreen, International law (law of peac) p.13.حيث جاء فيه
The practice of astate is shown by its acts and attitudes in its international relations with other states.
When it becomes clear that each state acts in the same way or takes up the same attitude to the acts or omissions of other states, the practice is
uniform. When there is a repetition of such uniform practice over a period of time the practice is constant. State practice w hich is both uniform
and constant creates a "usage". (custom requires a "general practice… so long as a group of states follow the practice and accept it as law, there
)is accustom
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الدولية في إلزام املتمسك به بضرورة إثبات وجوده مع توفر عناصر اإللزام فيه ،مثل اعتبار التعامل به على املستوى الدولي والشعور بإلزاميته كما
ً
لو كان قانونا ،حيث جاء في حكمها في قضيةAsylum case (I. C. J. 1950) :
(The part which relies on a custom… must prove that… the rule invoked by it is in accordance with a constant and uniform usage
practiced by the states in Question, and that this usage is the expression of aright appertaining to the state grating asylum and a
duty incumbent on the territorial state…)132

إن النزاع أمام املحكمة الدولية قد يثور حول وجود العرف الدولي وتحقق شروطه ومدى مشروعيته وعدم تعارضه مع قواعد القانون الدولي الحاكمة
ملثل موضوعه .لذلك فإن املتمسك به من الخصوم قد يجد صعوبة بالغة في ذلك ،خاصة وأن العرف الدولي َّ
متغير بطبيعته ألن الوقت والتصرفات
ً
الدولية تؤثران فيه وعلى مدى شعور املجتمع الدولي بإلزاميته كما لو كان قانونا ،وتعتري العرف نقطة ضعف مهمة متمثلة في خضوعه للمتغيرات الناتجة
عن تطور حاجيات املجتمع الدولي  .133كل ذلك يتأثر به مبدأ الشرعية الدولية من حيث إعماله وانطباق العرف الدولي لشروطه .أما إذا كان العرف الدولي
ً
ً
ً
ً
واضحا غير غامض وتحققت شروط وجوده ومشروعيته فإن تطبيق مبدأ الشرعية يكون سهال ميسورا حاليا من الصعوبات التي تكتنف األعراف الغامضة
في إعمال هذا املبدأ.

املبادئ العامة للقانون:
َّ
عرفتها املادة  3/38من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية بأنها (مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم املتمدينة) .وعرفها اللورد فليمور
( )Phillimoreبأنها (تلك التي قبلت بها جميع األمم في قوانينها الد اخلية لبعض املبادئ املتعلقة بإجراءات املحاكمة ومبدأ حسن النية .)....كما أشارت
محاكم التحكيم واملحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية إلى مبادئ القانون العامة في كثير من املنازعات الدولية التي عرضت عليها ،حيث
ً
أعلنت املحكمة الدائمة – على سبيل املثال – في قضية مصنع كورزوف بين أملانيا وبولندا (1927م) أنه (وطبقا ملبادئ القانون العامة ال يجوز ألحد
ً
طرفا آخر ّ
أخل بالتزاماته إذا كان هذا الطرف قد التجأ لطرق غير مشروعة إلعاقة الطرف الثاني عن تنفيذ هذه االلتزامات) ( .)134
األطراف أن يدعي أن
وتعتبر هذه املبادئ مستقاة من السلوك العام للدول في عالقاتها مع بعضها أو من املعاهدات أو من األحكام الصادرة عن املحاكم الدولية ،وهذه
ً
ً
ٌ
مختلف حول
املبادئ لو تم تطبيقها أكثر من مرة في دائرة العالقات الدولية أو من جانب املحاكم الدولية قد تصبح عرفا دوليا  .135إال أن هذه املبادئ
مفهومها ومداها حيث َّبين ذلك ماريان قرين ( )Maryan Qreenبقوله:
(The general principles of law recognized by civilised nations". There is some confusion as to the meaning and scope of this
?expression. Are these principles of international law, of municipal law or of all known legal system whatever their qualification
An example of these general principles is the equality of states, and the independence of states. These cannot be a source of
international law. However, some states and writers do not agree that on any meaning of term "law" the general principles of
law are a source of international law (in particular communist states"136

ً
فهي إذن محل خالف فيما إذا كانت تشمل املبادئ العامة للقوانين الداخلية للدول أو أي نظام قانوني معروف .ويكتنف أيضا الغموض عبارة األمم
ً
املتمدينة التي وردت في املادة  3/38من نظام محكمة العدل الدولية حول مفهومها وشروط إعمالها .وكل ذلك مما يؤثر قطعا على إعمال مبدأ الشرعية
ً
بالنظر إلى هذا املصدر من مصادر القانون الدولي خاصة في مجال التجريم الدولي ،ذلك أن السلوك الذي تجرمه دولة أو أمة قد ال يكون مجرما عند دولة
ً
أو أمة أخرى ،كما أن املعيار الذي يمكن اعتماده في اعتبار دولة أو أمة من الدول أو األمم املتمدينة معيار غير دقيق وغامض مما يكون محال للنزاع أمام
ً
املحكمة الجنائية الدولية ،وهذا يؤثر قطعا على حقوق املتهم األساسية في تمكينه من معرفة التهمة املنسوبة إليه من الجرائم التي تعد جرائم دولية والتي
ً
ً
يجب أن تكون ذات نماذج محددة ّ
ومعرفة وقاطعة وفقا ملبدأ الشرعية املطلوب وفقا لقواعد القانون الدولي الجنائي .ولذلك أرى أن تستبعدها املحكمة
ً
ً
الدولية الجنائية من االستناد إليها في التجريم الدولي ما لم تكن هذه املبادئ متفقا حولها بين الدولة جميعا وتقرها قواعد القانون الدولي الجنائي وذلك
ً
ّ
يحقق ضمانة للمتهم بالجريمة الدولية بعدم إسناد أي جريمة إليه وفقا للمبادئ العامة للقانون إال إذا كانت بالوصف الذي انتهينا إليه.

132

Maryan Crreen, International law. P.14.

 133د .غازي حسن صياريني ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص.70
 134د .منصور الداموك ،مبادئ القانون الدولي وتطبيقاته في اململكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص ،67تم نقل رأي املحكمة عن  PICT, ser. A, No. g. p. 31.وذكر نص الحكم
( )Maryan Qrreenوالذي جاء كما يلي:
(One party cannot avail himself of the fact the other has not fulfilled some obligation, or has not had recourse to some mean s of nedress, if the
formerparty has, by some illegal act, prevented the latter from fulfilling the obligations) internati onal law – p. 18.

 135د .غازي حسن صياريني ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص 70و .71
International law. P. 17. 136
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خاتمة البحث:
حوى البحث على مجموعة من النتائج والتوصيات ،يتمثل أهمها في اآلتي:
ً
أوال :النتائج:
 .1مبدأ الش ــرعية املوض ــوعية (ال جريمة وال عقوبة إال بنص) مقرر في جرائم الحدود والقص ــاص والديات بدقة عالية من خالل النص عليه في القرآن
الكريم والسنة النبوية الشريفة.
 .2جرائم التعازير خاضــعة للقواعد التي تحكم مبدأ الشــرعية املوضــوعية ،وســواء في ذلك الجرائم التي ورد النص بتجريمها دون النص على العقاب أو
لم يرد النص بتجريمها والعقاب عليها إال أنه تقرر تجريمها والعقاب عليها لتعارضها مع النظام العام أو اآلداب العامة أو املصالح املعتبرة في الشرع.
 .3يتجه البا حث إلى ان ينصــب عمل القضــاة في حســن تطبيق النصــوص الشــرعية والنظامية فقط ،ويتولى إصــدار األنظمة – فيما لم يرد نص بشــأنه
– املجالس املتخص ـ ـصـ ــة في ذلك ،مثل مجلس الشـ ــورى أو مجلس األمة أو أهل الحل والعقد ،ومن ثم يتم اعتمادها واألمر بإنفاذها من ولي األمر أو
ً
رأس الدولة وفقا لآلليات واإلجراءات املنظمة لذلك في أنظمة الحكم أو الدستور.
 .4مبدأ الشرعية (املوضوعي واإلجرائي) مقرر في الفقه اإلسالمي الدولي الجنائي كما هو مقرر في الفقه الجنائي اإلسالمي الداخلي.
ً
 .5األص ـ ــل العام في القانون الدولي الجنائي يقرر خض ـ ــوعه ملبدأ الش ـ ــرعية (ال جريمة دولية وال عقوبة دولية إال بنص) .ويخض ـ ــع أيض ـ ــا ملبدأ الش ـ ــرعية
اإلجرائية ألنه يضمن حقوق املتهم األساسية في التحقيق واملحاكمة العادلة أمام املحاكم الجنائية الدولية.
ً
ً
بمعنى واحد) ملبررات عدة أهمها:
استثناء – تجريم السلوك الدولي بالقياس أو التوسع في تفسير نصوصه (وهما
 .6أجاز القانون الدولي الجنائي –
الجريمة الدولية تعتبر من أشد الجرائم خطورة على املجتمع الدولي وأشخاصه واستقراره وسلمه وأمنه.
أ-
ب -الجريمة الدولية ذات آثار سالبة على كل جوانب التنمية املستدامة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية املطلوبة في املجتمعات الدولية
واإلقليمية واملحلية والتي يهدف القانون الدولي الجنائي لحمايتها.
ومدمرة على البيئة والنبات والحيوان واإلنسان يصعب جبرها من القضاء الدولي الجنائي عن طريق العقوبات
ج -الجريمة الدولية ذات آثار بالغة ِّ
املقررة مهما كانت َّ
شدتها على املتهم مرتكب الجريمة الدولية وأكثر مثال ّ
حي ومعاصر يمكن ذكره في هذا املقام آثار قنبلتي هيروشيما وناجازاكي
املدمرة على سالمة البيئة واإلنسان في اليابان واملمتدة حتى اآلن.
ِّ
ً
كل هذه املبررات اقتضت جواز القياس على النماذج َّ
املجرمة نصا عن طريق تجريم النماذج أو الوقائع املماثلة لها التي لو علم بها املنظم الدولي أو تداركها
ً
لقام بتجريمها والعقوبة عليها ألنها تحقق هذه املبررات كما أنها تتسق مع األهداف التي تحققها النماذج املقررة نصا في أحد مصادر القانون الدولي الجنائي.
َ
ً
استثناء – من خالل مجموعة كبيرة من املعاهدات الدولية ذات
 .7ظهر جليا اتجاه القانون الدولي الجنائي في القياس على مبدأ الشرعية املوضوعية –
الصبغة الجنائية ،منها على سبيل املثال :االتفاقية الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية ( ،)1907اتفاقية جينيف لتحسين حال الجرحى واملرض ى
بالقوات املسلحة في امليدان سنة 1949م ،النظام األساس ي للمحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة 1993م ،النظام األساس ي للمحكمة الجنائية
الدولية (نظام روما سنة 1998م  ...الخ.
ّ
عقد إعمال مبدأ الشرعية املوضوعية في القانون الدولي الجنائي أن مصادره محاطة – حتى اآلن – في بعض جوانبها بالغموض وااللتباس
 .8مما ي ِ
بالنظر إلى الخالف حول مدلوالت بعضها وعدم دقة الصياغة القانونية واللغوية وتأثرها بمناحي التطبيق من أطرافها ،وما يعتري هذه املصادر من
ثغرات ناتجة عن الظروف الزمانية وعالقات الحرب والسلم ،وأثر ذلك كله في مدى مالءمة تجريم السلوك الدولي مع مبدأ الشرعية في القانون
الدولي الجنائي.
ً
ثانيا :التوصيات:
ً
 .1ضرورة تقنين األحكام الفقهية الجنائية في جرائم التعازير إعماال ملبدأ الشرعية املوضوعية املقرر في نصوص الشرع وقواعده العامة على أن يتضمن
التقنين الفقه الجنائي الداخلي والدولي.
ً
 .2ضرورة تقنيين الجوانب اإلجرائية الجوهرية في الفقه الجنائي اإلسالمي الداخلي والدولي إعماال ملبدأ الشرعية اإلجرائي والذي يضمن للمتهم حقوقه
األساسية العادلة في مراحل التحقيق واملحاكمة.
 .3منح صالحيات إصدار األنظمة في املجال الجنائي الداخلي أو الدولي للجهات التي تحددها أنظمة الحكم أو الدساتير أو أشخاص القانون الدولي،
ويتعين فقط عمل القاض ي الجنائي الدولي أو الداخلي على تطبيق النصوص الشرعية أو النظامية.
 .4أن يعهد املنظم الدولي صياغة املعاهدات الدولية في مجال الجريمة الدولية للجان متخصصة وذوي خبرات طويلة وكفاءة عالية في القانون الدولي
ً
ً
لضبط مدلوالت النصوص ونطاقها لغة واصطالحا ،إعماال ملبدأ الشرعية ،مع تقليل فرص الخروج على النص بتنقيته من اللبس والغموض وعدم
الوضوح في عباراته ودالالته.
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متابعة ما يستجد من نماذج ووقائع جرمية دولية غفل عنها املنظم الدولي عن طريق لجان القانون الدولي باألمم املتحدة والتوصية بتعديل
املعاهدات الدولية ذات ا لصلة إلدخال هذه التعديالت في املعاهدات السابقة أو إصدار معاهدات دولية جديدة تستوعب أنواع وأنماط ونماذج
ً
السلوك الجرمي املتجددة إعماال ملبدأ الشرعية وإبقاء لجواز القياس في خانة االستثناء في القانون الدولي الجنائي وعدم التوسع فيه.
يفضل تدوين كل عرف دولي استق ر وشعر املجتمع الدولي بإلزاميته في معاهدات دولية مكتوبة شاملة ملوضوعاته وأهدافه ،ذلك أن العرف الدولي
ً
متغير ومتجدد وفيه غموض والتباس َّ
,إن وتدوينه يجعله متالءما مع مبدا الشرعية املوضوعية.
أفضل استبعاد املبادئ العامة للقانون عن كونها من مصادر التجريم الدولي ،ما لم تكن هذه املبادئ محل اتفاق بين أشخاص القانون الدولي كافة.

املراجع:
ً
أوال :الكتب القانونية:
 .1إبراهيم ،أكرم نشأت .)2011( .السياسة الجنائية .دراسة مقارنة .دار الثقافة .عمان – األردن.
 .2إبراهيم ،علي .)1995( .الوسيط في املعاهدات الدولية .دار النهضة العربية .القاهرة.
 .3الحديثي ،فخري عبدالرازق .شرح قانون العقوبات – السم العام.
 .4الحمود ،إبراهيم وآخرون1436( .ه) .النظام العدلي في السعودية ،خصائص فلسفية وتجارب علمية ونقاشات دولية .مركز الفكر العاملي عن
السعودية .مكتبة امللك فهد الوطنية .الرياض.
 .5الداموك ،منصور بن خضران1424( .ه) .مبادئ القانون الدولي وتطبيقاته في اململكة العربية السعودية .مكتبة امللك فهد الوطنية .الرياض .ط.1
 .6الشاذلي ،فتوح عبدهللا .)2016( .القانون الدولي الجنائي .ط.2
 .7الشافعي ،يونس عبد القوي السيد .)2003( .الجريمة والعقاب في الفقه اإلسالمي .دار املكتبة العلمية .بيروت – لبنان.
 .8صباريني ،غازي .)2005( .الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام .دار الثقافة .األردن .ط.1
 .9الصيفي ،عبدالفتاح .)2013( .األحكام العامة للنظام الجزائي في الشريعة اإلسالمية والقانون .دار املطبوعات الجامعية .اإلسكندرية.
 .10عبدامللك ،جندي .املوسوعة الجنائية .ج.2
 .11العيس ى ،طالل يس ،و الحسيناوي ،علي َّ
جبار .)2009( .املحكمة الجنائية الدولية .اليازودي للنشر والتوزيع .األردن – عمان.
 .12أبو عيطة ،السيد .)2018( .دراسات في القانون الدولي الجنائي .دار النهضة العربية .القاهرة.
 .13الغامدي ،عبداللطيف1420( .ه) .حقوق اإلنسان في اإلسالم .أكاديمية نايف للعلوم األمنية.
 .14القحطاني ،سعد بن محمد شايع .املختصر الجنائي املقارن .مكتبة امللك فهد الوطنية .الرياض.
 .15قريحة ،هشام محمد .القضاء الدولي الجنائي.
ً
ثانيا :األنظمة واالتفاقيات الدولية:
 .1اتفاقية جينيف لتحسين حال جرحى ومرض ى وغرقى القوات املسلحة في البحار 1949م.
 .2اتفاقية جنيف الخاصة بحماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب 1949م.
 .3اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى واملرض ى بالقوات املسلحة في امليدان 1949م.
 .4اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها 1948م.
 .5االتفاقية الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية (الهاي 1907م)
 .6اإلعالم العاملي لحقوق اإلنسان 1948م.
 .7البروتكول اإلضافي األول امللحق باتفاقيات جينيف 1949م ،املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية واملصدق عليه في 1977/6/8م.
 .8البروتكول اإلضافي الثاني امللحق باتفاقيات جينيف 1949م املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية واملصدق عليه في 1977/6/8م.
 .9الئحة محكمة نورميرغ .1945
 .10الئحة محكمة طوكيو 1946م.
 .11النظام األساس ي للحكم في اململكة العربية السعودية الصادر باألمر امللكي 1412/9/1هـ.
 .12النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 1993م.
 .13النظام األساس ي للمحكمة الدولية لرواندا 1994م.
 .14النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما 1998م).
 .15وثيقة الدوحة (القانون) الجزائي املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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Abstract: This research sheds light on the complexities involved in implementing the principle of legality in the
criminalization of international behavior, given the imperative to adhere to this principle in international criminal law as
a general rule, and then not to violate it by analogy or expanding the interpretation of criminal texts in exchange for the
goals and objectives sought by international criminal law. By achieving it by criminalizing and punishing international
behavior, which is represented in protecting the international community from the destructive and harmful effects of the
most dangerous international crimes on the entire international community, achieving international peace and security,
protecting basic human rights and sustainable development in educational, economic, environmental and other fields. The
research deals with - through a descriptive approach. Analytical - the basic research hypothesis, which is how to balance
and reconcile the necessity of implementing the principle of legitimacy as a general principle in international criminal law
and the permissibility of analogy to it, as an exception to achieve the goals and objectives of this branch of law in besieging
and fighting international crimes and suppressing them.
The researcher reached a set of findings and recommendations, which were included in the conclusion of the research.
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امللخص:
تعاني أحكام القانون الدولي عامة من إشكالية الفاعلية ومدى قدرة قواعد هذا القانون من فرض احترامه على املخاطبين بأحكامه،
ً
وحرصا على تطبيق اإلجراءات االحترازية في النزاعات املسلحة فقد شرع القانون الدولي مجموعة من الضمانات الدولية والوطنية والتي تهدف
ً
لوضع قواعد القانون الدولي اإلنساني موضع التنفيذ والرقابة على تنفيذها ،ولعل أهم هذه الضمانات هي املنظمات الدولية ،خاصة اللجنة
ً
الدولية للصليب األحمر باعتبارها املراقب العام لتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني وفقا لتفويض املجتمع الدولي واتفاقيات جنيف.
ً
باإلضافة للقضاء الدولي والوطني باعتباره من أهم ضمانات تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني .وتهدف الدراسة لتحليل وتقييم دور كال من
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والقضاء الدولي والوطني كضمانة لتطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية ،وتتمحور إشكالية الدراسة حول تحليل
ً
وتقييم دور كال من اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والقضاء الدولي والوطني كضمانة لتطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية في النزاعات املسلحة،
ً
وإثراء للدراسة فقد تناول الباحث بعض تطبيقات اإلجراءات االحترازية وقواعد الحظر في الشريعة اإلسالمية .وتتبع الدراسة منهجية تحليلية
في استعراض في التشريعات واالتفاقيات الدولية واستقصاء الشواهد التاريخية .وخلصت الدراسة ملجموعة من النتائج أهمها :تضطلع اللجنة
ً
الدولية للصليب األحمر بدور هام في الرقابة على تطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية والرقابة عليه ،باإلضافة للقضاء الدولي ممثال باملحكمة
الجنائية الدولية ،والقضاء الوطني حال االنضمام التفاقيات جنيف ومواءمة التشريعات الوطنية معها .كما خلصت الدراسة ملجموعة من
التوصيات أهمها :أهمية مواءمة تشريعات كافة الدول مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة باإلجراءات االحترازية ،وضرورة خضوع انتهاكات مبدأ
اإلجراءات االحترازية وقواعد الحظر الشخص ي واملادي للقانون الدولي اإلنساني لالختصاص القضائي العاملي اإلجباري أو اإللزامي ،وعدم حصره
في محكمة معينة.
الكلمات املفتاحية :اإلجراءات االحترازية؛ الصليب األحمر؛ القضاء الدولي؛ حقوق اإلنسان.

املقدمة:
ينطبق القانون الدولي اإلنساني على أي وضع يدخل في أعمال القتال أو يترتب عليها ،وقد اهتمت اتفاقيات جنيف لعام 1949م وامللحقان اإلضافيان
لعام 1977م بإقرار جملة من القواعد التي تهدف إلضفاء طابع إنساني على أي نزاع مسلح ،بحيث لم يعد يقتصر انطباق أحكام القانون الدولي اإلنساني
ً
حكرا على النزاعات املسلحة فقط في ظل التطورات الحالية وتعدد أشكال النزاعات ،بل أضيف اعتبار آخر ال يقل عنه أهمية وهو حماية ضحايا النزاعات،
ً
وبذلك يعد اإلنسان القيمة العليا التي يتوجب الحفاظ عليها وحمايتها وهو ما أدى لتوسع النطاق املوضوعي لتطبيق القانون الدولي اإلنساني .وتطبيقا
لذلك ،فقد تضمنت قواعد القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف مجموعة من اإلجراءات االحترازية وقواعد الحظر الشخصية واملادية التي يتوجب
ً
على أطراف النزاع اتخاذها قبل وأثناء وقوع النزاع لتجنب االنتهاكات الواقعة على الفئات واألعيان املحمية وفقا للقانون الدولي والحد من استمرارها
ً
استنادا ملبدأ التمييز والتناسب.
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وقد ألزم القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الدول باحترام أحكام املعاهدات الدولية واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذها،
ً
وعادة ما تنص االتفاقية على هذه االلتزامات على وجه التحديد ،وتأخذ هذه االلتزامات أوجه عديدة منها االلتزام باحترام االتفاقية ،واتخاذ تدابير تشريعية
وإدارية ،وضمان الحقوق الواردة في االتفاقية ،ومواءمة التشريعات ،ونشر االتفاقية .باإلضافة لإلجراءات االحترازية وهو موضوع دراستنا.
حيث تبرز أهمية الدراسة حول اظهار مدى قدرة وفاعلية قواعد القانون الدولي من فرض احترامه على املخاطبين بأحكامه ،وإبراز ضمانات تطبيق
مبدأ اإلجراءات االحترازية ودور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطبيقها والرقابة عليها ،كذلك توضيح التوافق بين القانون الدولي اإلنساني وقواعد
الشريعة اإلسالمية التي تحكم النزاعات املسلحة من خالل توضيح وتعزيز الفهم واملعرفة بقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية ،أ ً
يضا بيان حقوق الضحايا
ووسائل حمايتهم في النزاعات املسلحة في القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية.
ً
وتهدف الدراسة لتحليل وتقييم دور كال من اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والقضاء الدولي والوطني كضمانة لتطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية،
ً
وتتمحور إشكالية الدراسة حول تحليل وتقييم دور كال من اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والقضاء الدولي والوطني كضمانة لتطبيق مبدأ اإلجراءات
االحترازية في النزاعات املسلحة ،وإثر ًاء للدراسة فقد تناول الباحث بعض تطبيقات اإلجراءات االحترازية وقواعد الحظر في الشريعة اإلسالمية.
وقد تعرض الباحث في دراسته الى مقدمة عامة حول موضوع الدراسة ،ثم عمل على تقسيم دراسته إلى محورين :تناول املحور األول اهم الضمانات
ً
الدولية والوطنية لتطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية والرقابة عليها وذلك من خالل التطرق إلى كال دور القضاء الوطني والدولي ،واللجنة الدولية للصليب
األحمر في تطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية والرقابة عليها .أما املحور الثاني فقد ّبين الباحث صور اإلجراءات االحترازية في الشريعة اإلسالمية.
ويعرف الباحث اإلجراءات االحترازية في القانون الدولي اإلنساني بأنها :مجموعة اإلجراءات املتخذة من قبل أطراف النزاع والتي تهدف للحد من ضحايا
ً
النزاع وفقا ملبادئ القانون الدولي اإلنساني وأهمها مبدأ التمييز والتناسب ،وتستمد اإلجراءات االحترازية مشروعيتها من االتفاقيات الدولية والعرف الدولي
والدساتير الوطنية.
وبالحديث عن اإلجراءات االحترازية في القانون الدولي اإلنساني ،فالبد من اإلشارة أن أهم مصادر القانون الدولي اإلنساني هي املعاهدات الدولية
وأهمها اتفاقيات الهاي لسنة 1899م و1907م واتفاقيات جنيف لسنة 1949م ،وامللحقين اإلضافيين لسنة 1977م ،باإلضافة للعرف الدولي ،واألحكام
ً
القضائية خاصة مع نشأة املحكمة الجنائية الدولية.
ً
وتمتاز اإلجراءات االحترازية الواردة في القانون الدولي اإلنساني أيا كان مصدرها االتفاقيات الدولية أو العرف الدولي أو األحكام القضائية بأنها قواعد
ً
آمرة ومن النظام العام ،ووفقا ألحكام اتفاقية فيينا للمعاهدات فال يجوز لدولتين إبرام اتفاقية مغايرة ألحكام القواعد اآلمرة ،ويترتب على ذلك أن لقواعد
ً
القانون الدولي اإلنساني حجة مطلقة في مواجهة الكافة ،خاصة في ظل تصديق أغلب دول العالم على هذه االتفاقيات ،فقد صارت هذه القواعد مكتوبة
ملن صادق عليها وعرفية ملزمة ملن لم يصادق عليها ،وقد نصت اتفاقيات جنيف وامللحق اإلضافي األول على ضرورة احترام الدولة لالتفاقية وفرض احترامها
على غيرها في جميع األحوال .باإلضافة ملا نصت عليها اتفاقيات جنيف من عقوبات على الدول التي تخل بأحكامها ،وعدم تقادم الجرائم الدولية بالتقادم.
ً
وملا كانت اإلجراءات االحترازية واجبة التطبيق أثناء النزاعات املسلحة وخاصة في حرب املدن ملا تواجهه من معوقات وعقبات ويرجع ذلك لعدم
القدرة على التمييز بين العسكريين واملدنيين ،وكذلك صعوبة التمييز بين األهداف العسكرية واالعيان املدنية ،فقد أكدت محكمة العدل الدولية على
ضرورة تطبيق قانون حقوق اإلنسان في أحوال النزاع املسلح مع القانون الدولي اإلنساني ،فالغاية من هذه اإلجراءات هي الحد من ضحايا النزاعات املسلحة
وبالتالي فإن لهؤالء الضحايا مراكز قانونية تتعلق بها مجموعة من األحكام واإلجراءات واجبة التطبيق ،والحقوق واجبة الحماية ،بحيث يستفيد ضحايا
ً
ً
النزاعات من هذه املركز القانوني وفقا ألي قاعدة قانونية أيا كان مصدرها ،وفي أي وقت أثناء السلم أو الحرب.
فالحق في الحياة والكرامة واآلدمية هي فلك قواعد القانون الدولي ،وقد أشارت لهذه الحقوق كافة املواثيق الدولية ،واتخذت في سبيل حماية هذه
حد أدنى من الحقوق التي يتعين حمايتها ورعايتها وحظر انتهاكها في كل
الحقوق ضمانات وآليات مختلفة ،والثابت أن جميع املعاهدات الدولية نصت على ٍ
وقت وزمان ومكان.
وقد نصت املادة املشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف على مجموعة من األحكام واإلجراءات التي تلتزم األطراف املتعاقدة بتطبيقها في حال قيام نزاع
مسلح غير دولي" ،في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراض ي أحد األطراف السامية املتعاقدة ،يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى
األحكام التالية -1 :األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية ،بمن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ،واألشخاص
العاجزون عن القتال بسبب املرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر ،يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية ،دون أي تمييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون ،أو الدين أو املعتقد ،أو الجنس ،أو املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض ،تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله ،وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن ( :أ) االعتداء على الحياة
والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،واملعاملة القاسية ،والتعذيب( ،ب) أخذ الرهائن( ،ج) االعتداء على الكرامة الشخصية،
ً
ً
وعلى األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة( ،د) إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا،
وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب املتمدنة.
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وعلى األهمية التي جاءت بها املادة إال أنها حصرت تطبيق اإلجراءات االحترازية باألطراف املوقعة على اتفاقية جنيف ،في حين أن ما يتفق مع روح
ً
ً
القانون الدولي اإلنساني هو اتساع النطاق الشخص ي لتطبيقها ممثال بالدول واملنظمات الدولية وحركات التحرر الوطني وصوال لألفراد.
ً
ووفقا ملبدأ التمييز وهو أحد مبادئ القانون الدولي اإلنساني ،الذي ينظم االستخدام القانوني للقوة في النزاع املسلح ،يتعين على أطراف النزاع
ً
التمييز فيما بين العسكريين واملدنيين ،واألهداف العسكرية واملدنية .كما أنه وفقا ملبدأ التناسب تلتزم أطراف النزاع املسلح باتخاذ كافة التدابير للتخفيف
من األضرار التي ستلحق باملدنيين واألعيان املدنية خالل النزاع املسلح والهجمات العسكرية.
حيث صبغت اتفاقيات جنيف واللحقان اإلضافيان قواعد القانون الدولي بالطابع اإلنساني فلم يعد ألطراف النزاع مطلق الحرية في اختيار وسائل
ً
النزاع ،وترتيبا على ذلك يتمتع السكان املدنيين واألهداف املدنية بحماية ضد األخطار الناتجة عن العمليات العسكرية والنزاعات املسلحة.
ً
وللوقوف على اإلجراءات االحترازية الواجب اتخاذها وفقا ملبدأ التمييز والتناسب قبل وأثناء وبعد النزاع املسلح فالبد من الرجوع لقواعد الحظر
الشخص ي واملوضوعي للقانون الدولي اإلنساني ،والتي نورد منها على سبيل املثال ال الحصر.
• حظر منع األجانب من مغادرة اإلقليم أثناء النزاع .137
• عدم إشراك األطفال بصورة مباشرة في األعمال العدائية .138
• املعاملة اإلنسانية ودون تمييز لكافة األشخاص الذي يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع.139
• توفير املؤن الغذائية واإلمدادات الطبية وقبول أعمال اإلغاثة من الصليب األحمر أو أي منظمة إنسانية.
• يجب على السكان املدنيين رعاية الجرحى واملرض ى واملنكوبين والبحث عن املوتى واإلبالغ عن أماكنهم.140
• ال يجوز توقيع العقاب على أفراد البعثات الطبية أو إرغامهم على القيام بتصرفات تتنافي مع شرف املهنة.141
• تلتزم الدول بكفالة حرية مرور جميع األدوية واملهمات الطبية ومستلزمات العبادة واألغذية الضرورية واملالبس لألطفال والنساء.142
• حظر الهجوم العشوائي.143
• حظر استهداف أفراد ومنشأت الخدمات الدينية والطبية واملستشفيات.144
• ضرورة تمييز معسكرات االعتقال وتقديم املوقع الجغرافي للمعتقالت للدولة املعادية عن طريق الدولة الحامية .145
• حظر استخدام املدنيين كدروع بشرية.
•

حظر استخدام الوحدات الطبية للتستر على األهداف العسكرية 146

• توفير حماية خاصة للنساء واألطفال من االعتداء على الشرف واالغتصاب واإلكراه وهتك العرض .147
• حظر التعدي على املمتلكات املدنية الخاصة والثقافية العامة.
• حظر استهداف منشأت الدفاع املدني واملهام اإلنسانية.148
• حظر مهاجمة األعيان واملواد التي ال غنى لبقاء السكان عنها مثل السدود وشبكات الكهرباء واملاء.
•

حظر استخدام وسائل وأسلحة يقصد بها إلحاق أضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة.149

 137اتفاقية جنيف الرابعة ( ،)1949مادة (.)35
 138اللحق اإلضافي األول التفاقيات جنيف ( ،)1977مادة (.)77
 139اتفاقية جنيف األولى ( ،)1949مادة (.)3
 140اللحق اإلضافي األول التفاقيات جنيف ( ،)1977مادة (.)17
 141اللحق اإلضافي األول التفاقيات جنيف ( ،)1977مادة (.)16
 142اتفاقية جنيف الرابعة ( ،)1949مادة (.)23
 143اللحق اإلضافي األول التفاقيات جنيف ( ،)1977مادة (.)51/5
 144اتفاقية جنيف الثانية ( ،)1949مادة (.)36
 145اتفاقية جنيف الرابعة ( ،)1949مادة (.)83
 146اللحق اإلضافي األول التفاقيات جنيف ( ،)1977مادة (.)12
 147اتفاقية جنيف الرابعة ( ،)1949مادة (.)27
 148اللحق اإلضافي األول التفاقيات جنيف ( ،)1977مادة (.)61
 149اللحق اإلضافي األول التفاقيات جنيف ( ،)1977مادة (.)35/3
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ضمانات تطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية:

ً
يهدف القانون الدولي اإلنساني بالدرجة األولى لحماية ضحايا النزاعات املسلحة وتوفير الحماية للفئات املنصوص عليها وفقا ملبادئ الهاي وجنيف،
ولضمان تطبيق القانون الدولي اإلنساني وإنفاذه فقد نصت هذه االتفاقيات على مجموعة من الضمانات الوطنية واإلقليمية والدولية ،والتي تهدف
لضمان تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ومنها مبدأ اإلجراءات االحترازية ،والرقابة عليه.
وسنتناول في هذه املقالة أهم الضمانات الدولية والوطنية (من وجهة نظرنا) لتطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية والرقابة عليها:
ً
أوال :دورالقضاء الوطني والدولي في تطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية والرقابة عليها
ً
تقدم معاهدات القانون الدولي اإلنساني عددا من الضمانات املختلفة املتعلقة بالحقوق الواردة فيها ،وكضمان لتطبيق هذه الحقوق فإنه يقابل
كل حق من هذه الحقوق التزامات معينة من جانب األطراف املتعاقدة بالدرجة األولى ،وال بد من فحص طبيعة التزامات الدولة ونطاق هذه االلتزامات
بموجب املعاهدات الدولية واآلليات املنبثقة عنها والتشريعات الوطنية.
فبداية ،هناك واجب أساس ي على الدول األطراف املتعاقدة باحترام القانون الدولي اإلنساني في كل الظروف ،فمبدأ "الوفاء بالعهد" يمثل أفضل
ضمانا لتطبيق القانون الدولي اإلنساني ،فالدولة بموافقتها رسميا على اتفاقيات جنيف األربعة ،وبانضمام بعضها إلى بروتوكوليها اإلضافيين ،فإنما هي قد
تعهدت بضمان احترام هذه االتفاقيات من جانب كل منها في إطار سلطتها .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على الدول األطراف اتخاذ التدابير الضرورية لهذا
الغرض وإعطاء التعليمات املناسبة ،واإلشراف على تنفيذها .150
وباستقراء نص اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 1969م ،يمكن إجمال التزامات الدول األطراف في معاهدات القانون الدولي اإلنساني ،كاآلتي:
 .1االلتزام باحترام االتفاقية
يترتب على نفاذ املعاهدة أو االتفاقية سريانها في مواجهة الدول األعضاء فيها ،بحيث يكون عليهم احترام أحكامها واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذها،
فإن تخلف أحد األطراف عن التزامه باحترام أحكام املعاهدة وتنفيذها جاز تحريك دعوى املسؤولية الدولية في مواجهة الطرف املتخلف أو املقصر
بالتزاماته .151
وااللتزام باالحترام هو أحد االلتزامات التي تقع على الدول األطراف املصدقة على املعاهدات الدولية ،والتي بموجبها تلتزم الدولة العضو بعدم
التدخل ،وهذا يعني حظر أي أفعال من جانب الحكومات تقوض التمتع بأي من الحقوق اإلنسانية .152
ونصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي األول ال تكتفي في موادها األولى بإلزام الدول املوقعة عليها باحترام مقتضياتها باتخاذ تدابير محلية
ً
تضمن ذلك ،وإنما ألزمت الدول أيضا بالعمل على أن "تكفل احترام االتفاقيات في جميع األحوال" و "فرض احترام البروتوكول في جميع األحوال ،وهما
الصيغتان الواردتان ،األولى عام  1949والثانية .1531977
 .2مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقية
إن االلتزام باالتفاقيات الدولية يرتب على الدول في كثير من الحاالت اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لجعل االتفاقية نافذة من وجهة نظر
القانون الداخلي .فال يكفي فقط أن تقوم الدولة باملصادقة على االتفاقية ،وإنما البد من أن تتبعها بكافة اإلجراءات القانونية الداخلية الالزمة التي تجعل
ً
من هذه االتفاقية ً
جزء من القانون الداخلي ويمكن االحتجاج بها أمام القضاء ،فمثال يجب على السلطة التنفيذية التي تتولى إبرام املعاهدات؛ عرض
االتفاقية على البرملان إذا ما كان دستورها يتطلب ذلك ،كما أن عليها أن تقوم بنشر هذه االتفاقيات في حال النص على ذلك.154
 .3نشراالتفاقية
ً ً
سواء ،فال يجبر أحد على احترام تشريع لم ينشر بعد ،كما
حد ٍ
يعتبر النشر إجراء هاما في مجال العلم بالقوانين الداخلية واملعاهدات الدولية على ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
التي يتم من خاللها
أي
شخص أو ٍ
هيئة لم تلتزم بقاعدة قانونية لم يتم اإلعالن عنها بنشرها ،وبالتالي فإن النشر هو الوسيلة الوحيدة ِ
ٍ
ال يمكن محاسبة ِ
علم األفراد بالتشريع (سعاد .)42 :2017 ،وال غنى عن نشر املعرفة بالقانون على نطاق واسع وتدريب أولئك الذين سيتوجب عليهم تنفيذه من أجل دخول
القانون حيز التنفيذ (بفنر.)45: 2009 ،

 150املرزوقي ،أنس (.)2014آليات وضمانات تطبيق القانون الدولي اإلنساني،دراسة صادرة ومنشورة على موقع مركز الدراسات واالبحاث العلمانية في العالم العربي .ص.2
 151عبد الحميد ،محمد سامي ( .)2015أصول القانون الدولي العام :القاعدة الدولية .ص229
 152الديربي ،عبد العال ( .)2014االلتزامات الناشئة عن املواثيق العاملية في حقوق الطفل :دراسة مقارنة .املركز القومي لإلصدارات القانونية ،ص.4
 153املرزوقي ،أنس (.)2014آليات وضمانات تطبيق القانون الدولي اإلنساني،دراسة صادرة ومنشورة على موقع مركز الدراسات واالبحاث العلمانية في العالم العربي .ص.2
 154البطمة ،ريم ( .)2014املعاهدات الدولية والقانون الوطني :دراسة مقارنة للعالقة ما بين املعاهدات الدولية والقانون الوطني وآليات توطينها .املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة
والقضاء ،ص.33
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 .4وضع الحقوق الواردة في االتفاقية موضع التنفيذ
ً
ً
ً
إن اكتساب املعاهدة صفة القانون الداخلي في دولة ما ،ال يعني بالضرورة بأن املعاهدة أو نصوصا معينة فيها يمكن أن تنش ئ حقوقا والتزامات
قانونية قابلة للتطبيق مباشرة في املحاكم ما لم يلحق التصديق عليها خطوات تشريعية وتنفيذية إضافية.155
ومن هنا يعتبر دور القضاء الجنائي الوطني أحد أهم الضمانات الداخلية إلنفاذ قواعد القانون الدولي اإلنساني .بعد إتمام الدول األطراف لإلجراءات
الشكلية واملوضوعية الحترام وتنفيذ معاهدات القانون الدولي اإلنساني والتي تعد جميعها ضمانات وقائية لتطبيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني ومنها
مبدأ اإلجراءات االحترازية.
وبذلك يتمتع القضاء الجنائي الوطني باالختصاص األصيل في معاقبة مرتكبي الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي اإلنساني ،كما أن االختصاص
ً
ً
وفقهيا من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب وهو أحد الوسائل الوطنية الهامة التي تساهم في مالحقة مجرمي
الجنائي العاملي أصبح يمثل توجها قانونيا
الحرب .156
وفي ما يتعلق باتفاقيات جنيف األربعة لعام  1949فقد نصت في موادها  49و 50و 129و 146على التوالي على أن تلتزم الدول باتخاذ التدابير
التشريعية الضرورية لتحديد العقوبات الجنائية من أجل قمع ا النتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف.157
وال شك أن هذه املواد تعزز من أهمية تطبيق مبدأ االختصاص القضائي العاملي بشكل إلزامي من قبل الدول األطراف في معاهدات القانون الدولي
اإلنساني ومنها اتفاقيات جنيف ،والتي بدورها تؤكد أنها ال جريمة دولية دون عقاب .ومع انتشار الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني فالبد
من تجاوز اللجنة الدولية للصليب األحمر والتي فرقت ما بين االنتهاكات البسيطة واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنسان بشأن تطبيق الوالية
القضائية العاملية.
بات ً
يقينا أنه ال مناص للحد من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ،والتي تزايدت وتيرتها في اآلونة األخيرة ،بسبب زيادة القوة التدميرية لألسلحة
الحديثة ،التي باتت ال تفرق بين األهداف العسكرية واألعيان املدنية ،إال بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم
الدولية .ومن أبرز اختصاصات املحكمة الجنائية الدولية املعاقبة على أربع طوائف من الجرائم الدولية ،هي جرائم الحرب واإلبادة والعدوان والجرائم
ضد اإلنسانية كما وردت في نص امل ادة الخامسة من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ،وجميع هذه الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة
هي عبارة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني.158
ً
وتعزيزا لدور قضاء املحكمة الجنائية الدولية في القضاء على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني واملعاقبة عليها فقد تضمن نظام روما األساس ي
مجموعة من الضمانات الجنائية ملنع إفالت املجرمين الدوليين من العقاب وأهمها عدم تقادم الجرائم الدولية وعدم االعتداد بالحصانات أمام املحكمة
وإقرار مبدأ املسؤولية الشخصية.
ً
ثانيا :دوراللجنة الدولية للصليب األحمرفي تطبيق مبدأ اإلجراءات االحترا زية والرقابة عليها
مما ال شك فيه أن دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في الرقابة على تنفيذ القانون الدولي اإلنساني يستند إلى أسس قانونية ،كأي منظمة دولية
غير حكومية تستند في نشاطها بالدرجة األولى إلى نظامها األساس ي الذي ّ
يحدد أساليب ومجاالت عملها .ولكون اللجنة تشكل إحدى مكونات الحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر؛ فإن تجد من النظام األساس ي لهذه األخيرة إطارا آخرا لعملها اإلنساني .فقد اعترفت لها اتفاقيات جنيف في حقها في
مباشرة مهامها اإلنسانية في إطار حماية ضحايا النزاعات املسلحة ،جاعلة منها الراعي األول "التفاقيات جنيف والبروتوكولين اإلضافيين لعام .159 " 1977
ومن هذه املهام الوقائية التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب األحمر وتشرف عليها ،تطبيق اإلجراءات االحترازية قبل النزاع املسلح وأثناءه ،وهو
ما يقتض ي التعاون مع أطراف النزاع للحد من ضحايا النزاعات املسلحة عبر تطبيق أهم مبادئ القانون الدولي اإلنساني وهما مبدأ التمييز والتناسب.
وتقديم املساعدات اإلغاثية كمهمة ذات طابع وقائي عن طريق مشاركتها الجمعيات الوطنية.
وال شك أن هناك تحديات جسيمة تواجه عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطبيق مبدأ اإلجراءات االحترازية وأهم هذه التحديات املعاصرة
ً
هي توقف عمل اللجنة على إرادة أطراف النزاع على التدخل ،والنزاعات املسلحة ذات الطابع غير الدولي والتي تأخذ أشكاال متعددة منها حرب املدن.
ً
ووفقا إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر تعد ً
أيضا العمليات العدائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من غير الدول تعمل داخل مناطق مأهولة
ً
بالسكان ضد قوات حكومية تستخدم وسائل عسكرية أكثر تفوقا بكثير أحد األنماط املتكررة التي يتعرض فيها املدنيون واألهداف املدنية لتبعات

 155عبد الرحمن ،محمد ( .)2007الحماية القانونية لألحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية .أطروحة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،فلسطين .ص.370
 156حوبه ،عبد القادر ( .)2018دور القضاء الجنائي الوطني في قمع انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني .مجلة العلوم القانونية والسياسية ،العدد  ،9الجزائر .ص.789
 157حوبه ،عبد القادر ( .)2018دور القضاء الجنائي الوطني في قمع انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني .مجلة العلوم القانونية والسياسية ،العدد  ،9الجزائر .ص.796
 158املرزوقي ،أنس (.)2014آليات وضمانات تطبيق القانون الدولي اإلنساني،دراسة صادرة ومنشورة على موقع مركز الدراسات واالبحاث العلمانية في العالم العربي .ص.5
 159نعرورة ،محمد ( .)2014دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني .مجلة العلوم القانونية والسياسية ،العدد  ،8الجزائر .ص.134
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العمليات العدائية من أهم التحديات املعاصرة للقانون الدولي اإلنساني .160وقد استغلت بعض الجيوش التداخل بين الجماعات املسلحة واملدنيين،
ً
الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني ،كمسوغ لتجنب اتخاذ جميع التدابير االحترازية املمكنة لتقليل املخاطر بين صفوف املدنيين على النحو املطلوب
ً
مصدرا للقلق في
في القانون -+الدولي اإلنساني .ومازالت آثار استخدام األسلحة املتفجرة في املناطق املكتظة بالسكان على املدنيين والهياكل املدنية تشكل
هذا السياق.

صوراإلجراءات االحترازية في الشريعة اإلسالمية:

ً
ً
ً
إن مواثيق القانون الدولي اإلنساني وضعت لكل فئة من الفئات املشمولة بالحماية نظاما قانونيا محددا ،لكن منطلقات كل تلك املواثيق وأهدافها
واحدة ،وهي تقوم على مبدأ املعاملة اإلنسانية .وعلى امتداد التاريخ اإلسالمي نجد الجيوش اإلسالمية تضم في صفوفها املسعفين واألئمة والقضاة وتحرص
على تمكينهم من أداء وظائفهم .ومنذ معارك اإلسالم األولى كانت النساء يقمن بإسعاف املرض ى والجرحى ،وأرس ى الرسول صلى هللا عليه وسلم قواعد حظر
التمثيل بالجثث واإلجهاز على الجرحى واالنتقام من األسرى وطالبي األمان .وعلى سبيل املثال نذكر أن إطعام األسير مذكور بوضوح في القرآن الكريم " :
ً
ً
ً
ً
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " .161وفي الحديث الشريف  " :استوصوا باألسارى خيرا "  .والعبارة على قصرها بليغة شاملة ،فالخير
يشمل الجوانب املادية واملعنوية للحياة في األسر.162
ً
وأجمل الفقيه د .ماهر السوس ي مواطن االلتقاء بين التشريع اإلسالمي والقانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بقواعد الحرب :أوال :تحريم االعتداء
ً
على املدنيين من غير املقاتلين من الرجال والنساء واألطفال وغيرهم ،ثانيا :ضرورة إنهاء النزعات املسلحة بالطرق السلمية لضمان إقرار الحقوق ألصحابها،
ً
وعدم استنزاف الطاقات البشرية واملادية ،ثالثا :وجوب الحفاظ على البنية التحتية بكل مكوناتها أثناء النزاعات املسلحة ،وتحريم إفسادها بأي شكل،
ً
ً
رابعا :حظر االعتداء على املنشآت املدنية وإتالفها؛ وذلك مثل دور العبادة واملستشفيات ،وغيرهما من املرافق العامة ،خامسا :حظر استخدام الوسائل
ً
القتالية التي تنتهك مبدأ التناسب والتمييز ،سادسا :وجوب حماية األسرى أثناء الحرب وتوفير كل الضمانات التي من شأنها تحقيق حسن معاملتهم أثناء
ً
ً
األسر ،سابعا :تحريم قتل الجرحى الذين عجزوا عن القتال ،ووجوب مداواتهم واإلحسان إليهم ،ثامنا :تقرير املسؤولية على من ينتهك القواعد السابقة
ويعمل بخالف مقتضاها.163
واملتفحص لنصوص الشريعة اإلسالمية يجد تطابق شبه تام من حيث املضمون مع قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بالنزاعات املسلحة
وحماية الضحايا وقواعد الحظر واإلجراءات االحترازية ،إال أن هذه القواعد تأخذ مسميات مختلفة عن تلك املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني،
ً
ومن هذه الشواهد وتطبيقا ملبدأ التمييز قام النبي صلى هللا عليه وسلم باتخاذ حصن خاص بالنساء واألطفال في غزوة الخندق ،وفي السيرة أن النبي إذا
ً ً
قوما ليال لم يقربهم حتى يصبح كي ال يروع النساء واألطفال ،كما قرر اإلسالم حماية خاصة لألشخاص الذين ال يشاركون في القتال أو أصبحوا غير
أتى
َ
َ
َ
قادرين على املشاركة فيه ،وحظر االنتقام ،ومن الشواهد على ذلك من جاء السيرة النبوية عند فتح مكة بقوله صلى هللا عليه وسلم " من دخل دار أبي
َ َ
َ َ َّ ً
َّ
َّ
َ
بابه َف َ ٌ
هو ٌ
عل ِيه َ
سفيان َف َ
آمنَ ،
هللا فقا ِتلوا َمن
ومن أغلق
سبيل ِ
سم ِ
هو آمن" .164كما كان رسول ِ
هللا وفي ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث سرية قال اغزوا ِب ِ
ُّ
ّ
ً
امرأة وال ً
َ
مثلوا وال تقتلوا ً
شيخا .165
وليدا وال
تغدروا وال ت ِ
باهلل ال تغلوا وال ِ
كفر ِ
ً
َّللا َال يح ّب ْامل ْع َتد َ
ين ي َقاتل َونك ْم َو َال َت ْع َتد ْوا إ َّن ّ َ
وتطبيقا ملبدأ التناسب فقد أقر القرآن الكريم املبدأ بقوله تعالى(َ :و َقاتل ْوا في َسبيل َّّللا َّالذ َ
ين)  .166وقد
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ورد في وصية خليفة املسلمين أبو بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد مجموعة من القواعد تتفق مع روح القانون الدولي اإلنساني بقوله رض ي هللا عنه" :ال
ً ً
ً
ً
ً
تخونوا وال تغلوا ،وال تغدروا وال تمثلوا ،وال تقتلوا طفال صغيرا ،وال شيخا كبيرا وال امرأة ،وال تعقروا نخال وال تحرقوه ،وال تقطعوا شجرة مثمرة ،وال تذبحوا
ً
ً
شاة وال بقرة وال بعيرا إال ملآكلة ،وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له"( 167املعتزلي656 :ه.)184/17 :
واألدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ اإلسالمي ال تقف عند هذا الحد فحسب ،فال تكاد تجد قاعدة من قواعد الحظر في القانون الدولي
ً
اإلنساني إال ولها أصل في الشريعة اإلسالمية ،وختاما نورد هذه املقارنة بين قواعد القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية.

 160اللجنة الدولية للصليب األحمر ( .)2013القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات املعاصرة ،مقالة منشورة عبر االنترنت.
 161سورة اإلنسان :آية .8
 162الزمالي ،عامر ( .)2004اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني  :حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية .مقالة منشورة على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر.
 163السوس ي ،ماهر ( .)2018نظرة في قواعد الحرب بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني .ورقة عمل مقدمة لورشة عمل "القانون الدولي اإلنساني ونشاطات اللجنة الدولية
للصليب األحمر في مجال االعتقال" ،وزارة األوقاف والشئون الدينية ،فلسطين.
 164صحيح أبوداود ،حديث رقم (.)3021
 165رواه الطبراني ،املعجم األوسط :حديث رقم (.)268
 166سورة البقرة :آية رقم (.)190
 167املعتزلي ،ابن أبي الحديد ( 656ه) ،شرح نهج البالغة ،دار إحياء الكتاب العربية ،الجزء  ،17ص.184
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ً
على سبيل املثال :تتضمن اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوالها اإلضافيان لعام  1977عددا من األحكام التي تحظر على نحو قاطع املعاملة
القاسية أو الالإنسانية ،واالعتداء على الكرامة الشخصية ،يحظر التعذيب طبقا للمادة  3املشتركة بين اتفاقيات جنيف ،واملادة  12في االتفاقية األولى
واالتفاقية الثانية ،واملادتان  17و 87في االتفاقية الثالثة واملادة  32في االتفاقية الرابعة .وقد ثبت في الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إن
هللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا .رواه مسلم .كما أجمع الفقه اإلسالمي على أن التعذيب حرام ،خاصة للمسجونين املتهمين.

الخاتمة:
ناقشت هذه املقالة اإلجراءات االحترازية في ظل التحديات املرتبطة بالنزاعات املسلحة داخل املدن وأهم ضماناتها ،متمثلة في دور القضاء الوطني
ً
والدولي ،واللجنة الدولية للصليب األحمر في الرقابة على تطبيق اإلجراءات االحترازية في حرب املدن .وأخيرا تناولت املقالة بعض صور ونماذج اإلجراءات
االحترازية في الشريعة اإلسالمية ،وقد خلصت الدراسة ملجموعة من النتائج والتوصيات ،وهي كاآلتي:
النتائج:
 .1أن مبدأ اإلجراءات االحترازية مطبق في الشريعة اإلسالمية بمسميات مختلفة عن القانون الدولي اإلنساني.
ً
 .2تضطلع اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور هام في الرقابة على تطبيق مبدأ اإلجراءات ،باإلضافة للقضاء الدولي ممثال باملحكمة الجنائية الدولية،
والقضاء الوطني حال االنضمام التفاقيات جنيف ومواءمة التشريعات الوطنية معها .كما أن دور اللجنة الدولية للصليب األحمر محدد بإرادة أطراف
النزاع ،وأنها ال تملك صالحية مطلقة في تطبيق والرقابة على مبدأ اإلجراءات االحترازية.
 .3أن القضاء الوطني للدول األطراف في معاهدات القانون الدولي اإلنساني صاحب اختصاص أصيل في النظر في دعاوى انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء
النزاعات املسلحة ،وأن اختصاص القضاء الجنائي الدولي هو اختصاص تكميلي.
 .4أن اتفاقيات جنيف لم تنص على مبدأ اإلجراءات االحترازية بشكل واضح ومباشر ومستقل ،وهناك قصور واضح وصعوبات عملية في تطبيق مبدأ
ً
اإلجراءات االحترازية ،خاصة في ظل تعدد أشكال النزاعات املسلحة ،مثل حرب املدن.
التوصيات:
ً
 .1أهمية مواءمة تشريعات كافة الدول مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة باإلجراءات االحترازية ،ومراجعة االتفاقيات الدولية ،خاصة اتفاقيات جنيف،
بما يتماش ى مع األشكال الجديدة للنزاعات املسلحة ومنها حرب املدن .وتعديل االتفاقيات لتشمل عقوبات دولية حال عدم التزام الدول بتطبيق
التزاماتها االتفاقية واتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق االتفاقية ،ومنها اإلجراءات االحترازية ،وتشريع آليات ملزمة للرقابة على تطبيق اإلجراءات االحترازية،
بحيث ال يتوقف عملها على إرادة أطراف النزاع.
 .2ضرورة خضوع انتهاكات مبدأ اإلجراءات االحترازية وقواعد الحظر الشخص ي واملادي للقانون الدولي اإلنساني لالختصاص القضائي العاملي اإلجباري
أو اإللزامي ،وعدم حصره في محكمة معينة.
ً
 .3ضرورة إسهام كافة املؤسسات املعنية على الصعيد الوطني واملحلي بنشر وتعليم مبدأ اإلجراءات االحترازية ،خاصة ألطراف النزاع ،مثل الدول
والجماعات املسلحة وحركات التحرر الوطني ،وذلك من خالل تنسيق الجهود بين أشخاص القانون الدولي وتعزيز التعاون القضائي في سبيل الوصول
للتطبيق األمثل للقانون الدولي اإلنساني والحد من ضحايا النزاعات املسلحة.
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•
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.2
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.7
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Abstract: The provisions of international law generally suffer from the problem of effectiveness and the
ability of the provisions of this law to impose its respect on those addressing its provisions. In the interest
of applying precautionary measures in armed conflicts, international law has enacted a set of international
and national guarantees aimed at putting the provisions of international humanitarian law into effect and
monitoring their implementation. Perhaps the most important of these guarantees are international
organizations, especially the International Committee of the Red Cross as the general observer for the
application of the provisions of international Humanitarian law in accordance with the mandate of the
international community and the Geneva Conventions, in addition to the international and national
judiciary as one of the most important guarantees for the application of the provisions of international
humanitarian law. This article aims to analyze and evaluate the role of the International Committee of the
Red Cross and the international and national judiciary as a guarantee for the application of the
precautionary measure's principle. To enrich the study, the researcher addressed some applications of
precautionary measures and prohibition rules in Islamic sharia. The study follows an analytical
methodology in reviewing international legislation and conventions as well as in investigating historical
evidence.
The study reached a set of results, the most important of which are: The International Committee of the
Red Cross plays an important role in monitoring and supervising the application of the principle of
precautionary measures, in addition to the international judiciary represented by the International
Criminal Court as well as the national judiciary when it accedes to the Geneva Conventions and harmonizes
national legislations with them. The study is concluded with a set of recommendations, the most important
of which are: the importance of harmonizing the legislations of all countries with international conventions
that are related to the precautionary measures, and the necessity for the subjection of the violations of the
principle of precautionary measures and the rules of the international humanitarian law to a compulsory
universal jurisdiction, not to limit it to a specific court.
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امللخص:
يتعرض عناصر الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم واملهام امللقى على عاتقهم إلى االعتداء من بعض األفراد الخارجين على القانون ،ويكون
االعتداء بعدة صور منها الضرب بالهجوم أو املقاومة أو باستخدام القوة أو التهديد به ،أو بعرقلة وتأخير عناصر الشرطة عن تأدية وظائفهم،
وتتبلور مشكلة البحث من خالل التساؤل الرئيس ي الذي يتمثل في :ماهية الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية ،ويمثل هذا البحث
أهمية كبيرة وذلك ألن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم وتأدية املهام امللقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة ،قد تلحق
ً
بهم أضرارا مادية وجسدية ،باإلضافة إلى االعتداءات التي قد يتعرضون إليها من بعض األفراد والتي قد تصل في بعض األحيان إلى إحداث عاهات
دائمة لعناصر الشرطة ،وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة االعتداء تقع على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف الضباط
واألفراد من كال الجنسين ،وأن جريمة االعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمديه التي تتم باستعمال القوة أو العنف ،وتستلزم لقيامها
ً ً
توافر أركان الجريمة ،ومنها :الركن املفترض وهو صفة املجني عليه فيجب أن يكون موظفا عاما ،والركن املادي املتمثل في استعمال القوة أو
التهديد أو العنف من أجل منع عنصر الشرطة من القيام بعمله ،أما الركن املعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خالل إرادة الجاني باالعتداء
مع علمه بصفة املجني عليه ،وتوص ي الدراسة بضرورة تضمين املشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر الشرطة كجريمة االهانة
وعدم االكتفاء بجريمة االعتداء فقط.
الكلمات املفتاحية :االعتداء؛ الجريمة؛ عناصر الشرطة؛ املقاومة؛ املهاجمة.

املقدمة:

ً
تعد الدولة املسؤول األول والرئيس عن حماية مواطنيها وجميع األفراد املقيمين على إقليمها ،وتأتي هذه املسؤولية انطالقا من رسالة الدولة وقيمها،
وإيمانها في عقيدتها وسعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها ،فجميع الدول تسعى لتحقيق األمن واالستقرار لشعوبها ،وتحقيق املساواة والعدالة االجتماعية،
وتعمل على ضمان سالمة رعاياها من خالل تعقب املجرمين ومالحقتهم لحماية األفراد من خطرهم وعدم تعرضهم للمواطنين اآلمنين ،وهذه املسؤولية
ً
تحديدا تسند إلى جهاز الشرطة أو األمن العام.
وتعد مؤسسة الشرطة مؤسسة قديمة وليست حديثة النشأة ،فقد عرفتها الشعوب بأنماطها وأشكالها املختلفة ،وهي بحاجة ماسة لها لكي تكون
أداة لردع املجرمين واملفسدين؛ حيث أن القبض على املجرمين وتأديبهم يعتبر أهم أولويات عناصر الشرطة.168
وتعتبر الحماية الجنائية لعناصر الشرطة الفلسطينية من أعلى مراتب الحماية القانونية؛ حيث أن القانون هو املسؤول عن عبء حماية دعائم
ً
ً ً
ً
املجتمع ،وتأتي صورة هذه الحماية وفقا ملدى أهمية موضوعاتها ،لذلك ينبغي على املشرع أن يمنحها شأنا كبيرا ،وذلك نظرا لحماية املصالح االجتماعية

 168د .خالد أحمد عمر ،املدخل إلدارة الشرطة ،ط ،4أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،2013 ،ص.9
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التي تحتل أهمية بالغة وكبيرة ،فالعمل ضمن املؤسسة الشرطية يعتبر من أهم األعمال التي تقدم لخدمة املصلحة العامة للمجتمع واألفراد ،األمر الذي
جعل املشرع يحرص على بسط حمايته الجنائية على كافة جزئيات العمل الشرطي.169
وعناصر الشرطة الفلسطينية يتعرضون ملخاطر كثيرة أثناء قيامهم بواجباتهم في الحفاظ على األمن ومالحقة املجرمين الذين قد يكونون مجرمين
خطيرين كمروجي املخدرات أو تجار األسلحة ،ومنهم من يتعرض لالعتداء املباشر عليه نتيجة لقيامه بواجبه دون تحيز أو انحياز ألحد ،باإلضافة إلى
الصورة الذهنية التي تسيطر على عقول األفراد تجاه عناصر الشرطة وتجعلهم بصدد االعتداء عليهم كلما أتاحت لهم الفرصة .170
مشكلة الدراسة:
يتعرض عناصر الشرطة الفلسطينية أثناء تأديتهم لواجباتهم واملهام امللقى على عاتقهم في حفظ النظام والتصدي للجرائم واملحافظة على األمن
واالستقرار العاميين إلى بعض املخاطر والصعوبات بحسب طبيعة املهمة املوكلة إليهم ،باإلضافة إلى االعتداءات التي يتعرض لها عناصر الشرطة من
بعض األفراد الخارجين على القانون سواء كانت االعتداءات مادية كالضرب واالعتداء بالعنف والقوة ،أو كانت معنوية كالعنف اللفظي بالذم والقدح أو
من خالل تلقيهم التهديد والوعيد أثناء القبض على أحد الجناة واملجرمين.
وتتمثل صعوبة هذا البحث في حداثة موضوعه وهي الجرائم التي يتعرض لها عناصر الشرطة الفلسطينية في ضوء التعديل الذي طرأ على قانون
ً
العقوبات الفلسطيني بموجب القرار رقم )  (26لسنة 2020م من جهة ،ونظرا لندرة الدراسات واملؤلفات القانونية التي تناولت موضوع الدراسة الحالية
حد ما من الناحية القانونية.
من جهة أخرى ،األمر الذي ألقى مسؤولية كبيرة على عاتق الباحث في محاولة الوصول إلى بحث متكامل إلى ٍ
وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :ما هي الجرائم الو اقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية؟ والذي يتفرع عنه مجموعة من
األسئلة:
 .1ما املقصود بالعاملين في جهاز الشرطة؟
 .2ما الوظائف واملهام املسندة إلى عناصر الشرطة؟
 .3ما طبيعة الجرائم املتعلقة باالعتداء على عناصر الشرطة وما هي أركان جريمة االعتداء؟
 .4ما العقوبات املترتبة على االعتداء على عناصر الشرطة خارج أوقات دوامهم الرسمي؟
أهمية الدراسة:
• األهمية النظرية
تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية األهمية وهو االعتداءات التي يتعرض لها عناصر الشرطة؛ وذلك ألن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم
ً
وتأدية املهام امللقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة ،قد تلحق بهم أضرارا مادية وجسدية ،باإلضافة إلى االعتداءات التي قد يتعرضون
إليها من بعض األفراد والتي قد تصل في بعض األحيان إلى إحداث عاهات دائمة لعناصر الشرطة.
• األهمية العملية
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها من الدراسات الشحيحة التي تناولت موضوع االعتداء على عناصر الشرطة الفلسطينية ،لكونها ستسلط الضوء
على التعديالت األخيرة للقرارات والقوانين التي تضمن حماية عناصر الشرطة من أي اعتداء قد يتعرضون له أثناء تأديتهم ملهامهم وواجباتهم الرسمية،
ً
ً
ً
فغالبا ما تركز الدراسات على خالف ذلك ،كما وتعد هذه الدراسة إضافة علمية جديدة -حسب حدود علم الباحث -للمكتبة الفلسطينية ،ومرجعا جديدا
ً
وحديثا يمكن للباحثين الرجوع له واالعتماد عليه بشكل رئيس ي.
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية باإلضافة إلى مجموعة من األهداف ،منها:
 .1توضيح املقصود بمفهوم العاملين في جهاز الشرطة.
 .2بيان الوظائف واملهام امللقى على عاتق عناصر الشرطة.
 .3توضيح طبيعة جريمة االعتداء الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية و أركانها.
 .4بيان العقوبات املترتبة على االعتداء على عناصر الشرطة خارج أوقات دوامهم الرسمي وتأدية مهامهم الوظيفية.

 169إسالم طه شهبو ،جرائم االعتداء على املوظف العام -الحماية املوضوعية للموظف العام ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،2012 ،ص .1
 170فاروق السيد عثمان ،ا لرعاية االجتماعية والصحية كحافز نفس ي ملنتسبي األجهزة األمنية ،ورقة مقدمة في الندوة العلمية" تطوير الرعاية االجتماعية والصحية ملنتسبي األجهزة
األمنية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،خالل الفترة من  ،2011 /11 /7-5ص .2
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حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على موضوع جريمة االعتداء الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية.
الحدود املكانية :دولة فلسطين.
الحدود الزمنية :جرت هذه الدراسة في العام الحالي 2020م.
منهج الدراسة:
اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج التحليلي القائم على االستقراء والتحليل؛ حيث يعتبر املنهج األكثر مالئمة لطبيعة هذه الدراسة ،فالباحث
سيعتمد بشكل رئيس ي على قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة و قرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم
( )16لسنة 1960م وتعديالته؛ حيث تناول هذا القرار الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية والعقوبات املترتبة عليها ،على اعتبار أن جهاز
الشرطة مسؤول عن توفير الحماية والرعاية لعناصره الذين يضحون بأرواحهم من أجل خدمة الوطن واملواطن ،وحفظ أمنه واستقراره.
خطة الدراسة:
املبحث األول :ماهية العاملين في جهازالشرطة
املطلب األول :مفهوم الشرطة
املطلب الثاني :أهداف الشرطة ومهام عناصرها
املبحث الثاني :أركان جريمة االعتداء على عناصرالشرطة الفلسطينية والجزاءات املترتبة عليها
املطلب األول :أركان جريمة االعتداء على عناصر الشرطة الفلسطينية
املطلب الثاني :العقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد
الخاتمة
النتائج والتوصيات

املبحث األول :ماهية العاملين في جهازالشرطة
تمهيد:
يعتبر جهاز الشرطة أحد أهم ركائز الدولة؛ حيث تسند إليه مهام ووظائف كثيرة ومتعددة ،إال أن جوهر عمله يرتكز في تحقيق األمن واالستقرار،
والتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن املواطنين أو االعتداء على األبرياء ،وذلك بهدف سير العمليات الحيوية داخل الدولة ،ودعم حركة التنمية
والتقدم في مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة؛ حيث لم تعد تقتصر مهمة عناصر الشرطة على املهمات التقليدية فحسب ،وإنما يعتمد عليهم في تقديم
أنواع جديدة من الخدمات األمنية .171
ً
ولقد تأسست الشرطة الفلسطينية املوجودة حاليا بشكل فعلي وبصبغة فلسطينية بعد اتفاق أوسلو املنعقد عام 1993م ،ولقد أسسها وترأسها
اللواء /غازي الجبالي ،وجاءت اتفاقية واشنطن لعام 1995م والتي حلت محل اتفاقية القاهرة لعام 1994م واشتملت في املادة رقم ( )12منها على تشكيل
قوة شرطية فلسطينية قوية تعمل من أجل حفظ األمن والنظام العام ،ومنذ تأسيس الشرطة الفلسطينية بادرت إلى استحداث الكثير من األقسام
واإلدارات املتخصصة في مجاالت متعددة؛ حيث بلغ عدد اإلدارات في عهد مدير عام الشرطة اللواء /حازم عطا هللا ثمانية وثالثين إدارة ،الذي تولى قيادة
جهاز الشرطة الفلسطينية في تاريخ 2008 /3/25م.172

 171د .خالد أحمد عمر ،املدخل إلدارة الشرطة ،مرجع سابق ،ص .10
 172موقع الشرطة الفلسطينية ،2020 ،متاح على الرابط التاليhttps://www.palpolice.ps/about?fbclid=IwAR18F7xCNgqKXkbXKoZVbbD3rzaKPsTT - :
 xkJbinv08rq4StYdC_Vspi0Wa8تاريخ الدخول واالطالع.2020/10/26 :
اتفاقية أوسلو أو إعالن املبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية :أبرمت االتفاقية في تاريخ 1993/9/13م ،وقع بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحق رابيين ورئيس
اللجنة التنفيذية باملنظمة الوطنية الفلسطينية الشهيد الراحل ياسر عرفات على إعالن أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني وتم توقيعه في واشنطن ،وضمت توقيع
االتفاقية الواليات املتحدة األمريكية وروسيا بوصفهما شاهدتين على االتفاق.
اتفاق القاهرة :وقع هذا االتفاق في تاريخ 1994/2/9م بين الشهيد الراحل ياسر عرفات ووزير الخارجية اإلسرائيلي آنذاك شمعون بيريز ،وبموجبها اتفق الجانبان على اتفاق غزة أريحا(
اتفاق القاهرة لعام  ،)1994أما اتفاق واشنطن أو اتفاق طابا :فهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة،
ً
جرت مباحثاتها في طابا ،وقعت رسميا في واشنطن بتاريخ 1995/9/28م ،وعرفت باتفاقية أوسلو  2لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية املهمة( اتفاق واشنطن لعام .)1995
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املطلب األول :مفهوم الشرطة
ً
ً
ً
بداية البد لنا من التعرف على مدلول مصطلح الشرطة وفقا ملعناها اللغوي واالصطالحي ،ومن ثم توضيح مفهومها القانوني وذلك وفقا للقانون
األساس ي الفلسطيني املعدل لعام 2003م ،وقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م ،و قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن
الشرطة.173
• الشرطة( رجل الشرطة) في اللغة:
ً
تعرف الشرطة لغة بأنها :الشرطة في السلطان من العالمة واإلعداد ،ورجل شرطي منسوب إلى الشرطة ،والجمع شرط :وسمو بذلك ألنهم أعدوا
لذلك وأعلموا أنفسهم بعالمات ،وقيل :هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت ،174والشرطة هي حفظة األمن في البالد .الواحد :شرطي ،وصاحب
الشرطة :هو رئيسها ،175وفيها قال األصمعي :ومنه سمي الشرط ألنهم جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون بها الواحد( شرطة) و( شرطي) بسكون الراء فيهما.176
• الشرطة في االصطالح:
ً
ً
تعرف بأنها" مجموعة من األفراد الذين يعمد إليهم حفظ سيادة حكم القانون ،وتتكون من الرجال والنساء املدربين تدريبا خاصا ملساعدة الدولة
مساعدة مستمرة وفعالة على مدار الساعة إلقرار النظام العام ،على اعتبار أنها قوة عامة وظيفتها فرض احترام قواعد الشرطة".177
ً
وتعرف أيضا بأنها" مجموعة العاملين في مجال منع الجريمة وحفظ النظام والتحقق من مدى االلتزام باألنظمة والقوانين ،أو إلى األجهزة التي لها
صالحية من قبل املجتمع الستخدام القوة الجبرية وغيرها من الوسائل ملنع االنحراف وحفظ النظام وحماية األشخاص واملمتلكات والتحري عن الجرائم
قبل وقوعها أو بعده" .178
كما وتعرف على أنها" إحدى اإلدارات العامة بالدولة تعمل في ضبط األمن والنظام وحماية األرواح واألعراض واألموال وتنفيذ القوانين واللوائح،
باإلضافة إلى أنها مجموعة من األسس التي يجب أن يتبعها جهاز الشرطة لكي يقدم للمواطن أجل وأسمى خدمة دونما إرهاق مليزانية الدولة" .179
أما عناصر الشرطة فيعرفوا بأنهم" القوات املسلحة املسؤولة عن املحافظة على النظام وصيانة األمن الداخلي للدولة؛ وخاصة فيما يتعلق بمنع
الجريمة قبل وقوعها ،وضبطها ،والتحقيق في مالبساتها ،والتعرف على أطرافها بعد ارتكابها لحماية األعراض واألموال بمقتض ى ما تفرضه األنظمة واألوامر
املحددة للصالحيات املمنوحة لها".180
• الشرطة في القانون
عرفت الشرطة بموجب املادة رقم ( )1/84من القانون األساس ي املعدل لسنة 2003م بأنها" قوة نظاميه وهي القوة املسلحة في البالد وتنحصر
وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها
القانون في احترام كامل للحقوق والحريات" ،181أما قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م فقد عرف الشرطة في املادة رقم ()10
على أنها" هيئة أمنية نظامية ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام األمن الداخلي ،وهو الذي يصدر القرارات
الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.182
ً
ً
 173من الجدير بالذكر أن املجلس التشريعي في دولة فلسطين منحال- ،والباحث هنا ليس بصدد الخوض في إيجاد مبررات إلسناد الدور التشريعي للرئيس وتفرده فيه ،وأيضا ليس بصدد
معارضته ،-وهذا ما يبرر اعتمادنا في هذه الدراسة على القرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة وغيره من القرارات ذات العالقة ،فالسلطة التشريعية في فلسطين املمثلة
باملجلس التشريعي تعد املؤسسة املنتخبة في 2006/1/25م ،تم تنصيبه وأداء أعضائه اليمين القانونية أمام املجلس وافتتاح دورته العادية السنوية األولى بتاريخ 2006/2/18مً ،
بناء
على املرسوم الرئاس ي رقم ( )5لسنة 2006م ،وانتهت دورته األولى بعد التمديد بتاريخ 2007/7/5م ،وبعد ذلك لم يعقد املجلس التشريعي أي جلسة بعد االنقسام مما جعله منذ انتهاء
دورته األولى في حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام بمهامه التشريعية والرقابية ووظائفه واختصاصاته كافة .لذلك نجد أن املجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام منذ تاريخ
ً
ً
2007/7/5م ،وقد انتهت واليته بتاريخ 2010/1/25م ،وما زال معطال وغائبا بشكل كامل حتى اآلن ،وبالتالي اعتباره منحال ًمنذ تاريخ إصدار هذا القرار رقم ( )10لسنة 2018م ،وفي ظل
تعطل املجلس التشريعي فإن سلطة إصدار القرارات تكون بيد رئيس الدولة وذلك بموجب املادة رقم ( )43من الدستور الفلسطيني" لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال
تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي ،إصدار قرارات لها قوة القانون" ،وللمزيد أنظر :الجريدة الرسمية ،جريدة الوقائع الفلسطينية ،تفسير املحكمة الدستورية لقرار
رقم ( )10لسنة 2018م ،عدد ممتاز رقم( ،)19بتاريخ 2018/12/23م ،ص.51 -44
 174ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،القاهرة ،1955 ،ص .2236
 175مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،2004 ،ص .479
 176محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،1986 ،ص.141
 177د .خالد بن سعود البشر ،املصطلحات املستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية ،ط ،1دار جامعة نايف ،الرياض ،2016 ،ص .261
 178د .محمود شاكر سعيد ود .خالد بن عبد العزيز الحرفش ،مفاهيم أمنية ،ط ،1جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2010 ،ص .66
 179د .خالد أحمد عمر ،إدارة الشرطة العصرية ،ط ،4أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،2006 ،ص .24
 180د .محمود شاكر سعيد ود .خالد بن عبد العزيز الحرفش ،مفاهيم أمنية ،مرجع سابق ،ص .67
 181دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،القانون األساس ي املعدل لسنة  ،2003عدد ممتاز رقم(  ،)2بتاريخ  ،2003/3/18ص .39 -38
 182دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م ،عدد رقم(  ،)56بتاريخ  ،2005/6/4ص .8
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أما عناصر الشرطة فقد عرفهم قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،بموجب املادة رقم  12/1بأنهم" ضباط وضباط الصف وأفراد
الشرطة من كال الجنسين".183
ومن خالل عرض التعريفات السابقة ملفهوم الشرطة نجد أن التعريفات وان اختلفت من حيث الصياغة إال أنها اتفقت من حيث املضمون فيما
بينها على أن جهاز الشرطة يعبر عن قوة نظامية تسند لها صالحيات ووظائف أهمها حفظ األمن واالستقرار العام ،والدفاع عن حقوق األفراد وصيانة
ً
أرواحهم وممتلكاتهم ،كما اتفقت على أن قوة الشرطة تعمل وفقا لألنظمة والقوانين واللوائح والقرارات التي يقرها املشرع لتنظيم عمل هذا الجهاز األمني.
ً
وبناء على ما سبق يعرف الباحث جهاز الشرطة على أنه :هي إحدى األجهزة املوكل إليها حفظ النظام واألمن العام ،وتباشر اختصاصاتها تحت
إشراف ورقابة وزير الداخلية ،ويعمل عناصر الشرطة من كال الجنسين من أجل مكافحة الجريمة والتصدي لها.
املطلب الثاني :أهداف الشرطة ومهام عناصرها
إن جهاز الشرطة بوصفه أحد األجهزة األمنية في الدولة وينصب عمله على حماية األمن والنظام العام وعدم السماح ألي أحد باالعتداء على ممتلكات
الدولة أو ممتلكات األشخاص اآلخرين ،ويلقى على عاتقهم مهام ومسؤوليات كبيرة في حفظ األمن واالستقرار وحماية أرواح املواطنين والسهر على حماية
بالدهم ،لذلك في هذا املطلب سنوضح األهداف واملهام املسندة إلى عناصر الشرطة:
الفرع األول :أهداف الشرطة
يتولى جهاز الشرطة تحقيق مجموعة من األهداف على اعتبار أنه الجهة املختصة في املحافظة على األمن والنظام العام بأركانه املختلفة ،فاألهداف
األساسية للشرطة تتمثل على النحو التالي:
 .1حماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية التي كفلها لهم الدستور األساس ي للدولة :حيث أن كافة الدساتير املعاصرة تحرص على إقرار حقوق
األفراد وحرياتهم ،مع ضمان تمتع جميع املواطنين بهذه الحقوق دونما تميز بينهم.184
 .2املحافظة على األمن واالستقرار العاميين :فتقع على عاتق جهاز الشرطة مسؤولية إقرار األمن والسكينة للمواطنين املقيمين على إقليم الدولة؛
حيث يعرف األمن العام بأنه ":تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان اإلنسان على نفسه وماله من خطر االعتداءات واالنتهاكات واتخاذ اإلجراءات الالزمة
ملنع وقوع الكوارث الطبيعية ،كالكوارث واألخطار العامة مثل الحرائق والفيضانات والسيول ،واالنتهاكات التي قد يتسبب بها اإلنسان كجرائم القتل
والسرقة واملظاهرات وإحداث الشغب وحوادث املرور" ،185أما السكينة العامة فتعرف بأنها" ضمان تحقيق الهدوء بالقضاء على مصادر الضوضاء
ً
واإلزعاج واألصوات العالية املقلقة لراحة املواطنين ،واالستقرار العام يتضمن جهودا من السلطة العامة الضبطية مثل منع مكبرات الصوت وتنظيم
استخدامها بإذن خاص وفي أوقات محددة وذلك من أجل منع اإلزعاج".186
 .3الحفاظ على الصحة العامة :ويقصد بالصحة العامة" املحافظة على الصحة العامة ووقايتها من خطر اإلصابة باألمراض ،أو انتقال العدوى
باألمراض الوبائية ،والحرص على عدم انتشارها" .187
ً
يرى الباحث أن األهداف املرجو تحقيقها من جهاز الشرطة ممثال برجاله وعناصره ،تشكل درع الحماية للمجتمع؛ حيث أن حفظ االستقرار واألمن
العام وصون الحقوق والحريات ،وضمان عدم التعدي على اآلمنين وعدم ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أي كان شكله ،يشكل في جوهره تأمين مجتمع
يسوده الهدوء وعدم تكدير الص فو العام ،األمر الذي يضمن تقدم املجتمع على كافة املجاالت واألصعدة ،وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية التي
من شأنها تحسين املستوى املعيش ي لألفراد ،وتمكين النظام السياس ي من القيام بأدواره داخل الدولة وخارجها.
الفرع الثاني :وظائف عناصرالشرطة ومهامهم
ً
بداية ينبغي علينا التطرق ملهام عناصر الشرطة في ضوء الطبيعة القانونية ألعمال الشرطة والتي تنفذ بقوة القانون على اعتبار أنهم أحد فئات
ً
مأموري الضبط القضائي الذين خولهم قانون اإلجراءات الجزائية وفقا لنص املادة رقم ( 188)21والتي تقابلها املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ()23

 183دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،عدد ممتاز رقم(  ،)15بتاريخ  ،2017/12/31ص .5
 184د .سالم جروان النقبي ،أهمية القيادة األمنية ودورها في إدارة جهاز الشرطة :دراسة مقارنة ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،جامعة املنوفية ،مصر ،مجلد(  ،)18عدد( ،)31
 ،2010ص .244
 185د .مازن ليلو راض ي ،القانون اإلداري ،ط ،3دار املطبوعات الجامعية ،القاهرة ،2014 ،ص .84
 186د .محمد رفعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،دون طبعة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .211
 187محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون اإلداري :تنظيم اإلدارة -نشاط اإلدارة -وسائل اإلدارة ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .259
 188نصت املادة رقم ( )21من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه" يكون من مأموري الضبط القضائي .1 :مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة املحافظات
واإلدارات العامة .2 .ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه .3 .رؤساء املراكب البحرية والجوية .4 .املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون".
دولة فلسطين ،الجريدة الرسمية ،قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م ،عدد(  ،)38املنشور بتاريخ ،2001/9/5 :ص.102
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لسنة 2017م بشأن الشرطة ،189ولقد نصت املادة رقم ( )22من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2001م على قيام مأموري الضبط
ً
القضائي ببعض الوظائف واملهام ،ونصت على أنه :وفقا ألحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:
 .1قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
 .2إجراء الكشف واملعاينة والحصول على اإليضاحات الالزمة لتسهيل التحقيق واالستعانة بالخبراء املختصين والشهود دون حلف يمين.
 .3اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
190
 .4إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن املعنيين بها" .
ولقد اتجه املشرع إلى منح عناصر الشرطة بعض الصالحيات والتي بموجبها يصبح الفعل املجرم فعل مباح ،وسمح لهم باستخدام القوة في إطار تنفيذ
ً
القانون ،وتأكيدا على ذلك نصت املادة رقم ( )52من القرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م؛ وجاء فيها:191
" .1لعناصر الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة واستعمال السالح الناري بالقدر الالزم ألداء الواجبات واملهام املشروعة في الحاالت التي تجيزها
التشريعات النافذة بشرط مراعاة اآلتي :أ -أن تكون هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى غير العنيفة .ب -أن يكون استعمال
القوة عند الضرورة وبشكل تدريجي يتناسب مع الهدف الذي ترغب عناصر الشرطة في تحقيقه .ج -أن يكون استعمال القوة بالقدر الالزم لدرء
الخطر.
 .2يتم مراعاة اإلجراءات والوسائل في حاالت استخدام القوة والسالح الناري وفق ما نصت عليه القوانين النافذة ،على أن يصدر الوزير التعليمات
الالزمة الستخدام القوة والسالح الناري".
وفي حال تجاوز عناصر الشرطة الصالحيات املمنوحة لهم فال يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف
مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.192
ومن املهام والوظائف التي تسند إلى عناصر الشرطة ما يلي:
 .1حماية الحقوق الدستورية للمواطنين والحفاظ على تقاليدهم واعتقاداتهم.
 .2السيطرة على العوامل التي تهدد األرواح واملمتلكات.
 .3تقليل فرص ارتكاب الجريمة.
 .4فهم ومعالجة املشاكل االجتماعية املستترة قبل أن ترقى إلى ظاهرة إجرامية.
 .5خلق اإلحساس باألمن والطمأنينة في املجتمع.
 .6إبعاد األفراد عن مخاطر الوقوع كضحايا للجريمة.
 .7معاونة مرض ى ذوي االحتياجات الخاصة والصغار والعجزة.
 .8إدارة حركة املرور.
 .9تحقيق العدل بين املواطنين.
 .10التعرف على املجرمين ومخالفي القانون وتقديمهم للعدالة.
ً
 .11أن يكون قدوة ومثاال في السلوك والتزام جانب القانون.193
أما قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة فقد حدد مهام ووظائف عناصر الشرطة بموجب املادة رقم ( )3على النحو األتي :194
 .1املحافظة على النظام واألمن العام ،واآلداب العامة ،والسكينة العامة.
 .2حماية األرواح واألعراض واألموال.
 .3منع ومكافحة الجريمة ،وضبط مرتكبيها بموجب القوانين املعمول بها.
 .4مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر اإلخالل باألمن العام.
ً
 .5حماية الحقوق والحريات املشروعة التي يكفلها القانون األساس ي والقوانين ذات الصلة ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا بها.
 189نصت املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم (  )23لسنة 2017م بشأن الشرطة على أنه" يتمتع الضباط وضباط صف الشرطة بصفة الضبطية القضائية أثناء تأدية واجباتهم ،كل
ً
في حدود اختصاصه ،وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية النافذ ،ويباشرون أعمالهم بصفتهم ضابطة قضائية تحت إشراف النائب العام بصفته رئيس الضابطة القضائية" .قرار
بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،مرجع سابق ،ص.6
 190قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م ،مرجع سابق ،ص.102
 191قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،مرجع سابق ،ص .16
 192املادة رقم ( )54من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م ،مرجع سابق ،ص.111
 193د .عباس أبو شامة و د .محمد األمين البشري ،نظم وإدارة الشرطة العربية :منظور امني ،ط ،1مكتبة الرشد ناشرون ،الرياض ،2005 ،ص .123
 194قرار بقانون رقم ( )23لسنة  2017بشأن الشرطة ،مرجع سابق ،ص.6 -5
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 .6حماية املمتلكات العامة والخاصة للدولة واألفراد.
 .7مساعدة قوى األمن والسلطات العامة األخرى في أداء مهامها بموجب أحكام القانون.
 .8التعاون الشرطي العربي واإلقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة من خالل جمع وتوثيق وتبادل املعلومات والبيانات واألدلة عن الجرائم
ً
ً
ومرتكبيها ،وتقديم خدمات التعاون الشرطي واألمني وفقا للتشريعات والقوانين النافذة ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
 .9تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح واألنظمة من واجبات ومهام.
 .10تقديم املعلومات واإلرشادات للمواطنين بالوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة ،ووقايتهم منها ،وتسهيل تنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق
ضمان مساهمة املواطنين في معاونتها ودعمها في كافة واجباتها.
 .11توعية املواطنين بحقوقهم وواجباتهم ،لضمان املشاركة املجتمعية في حفظ النظام واألمن العام في املجتمع.
 .12تحقيق األمن الداخلي للوطن واملواطنين ،واملساهمة في تحقيق األمن القومي بالتنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية املختصة ،واملؤسسات العامة،
ومؤسسات املجتمع املدني ،ووسائل اإلعالم ،ولها تنظيم مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.
ويلتزم عناصر الشرطة الفلسطينية أثناء تأدية واجباتهم بكافة الوظائف واالختصاصات املسندة إليهم بموجب القانون األساس ي وبكافة األنظمة
والتعليمات ،ومعايير الشفافية والحيادية والنزاهة ،واحترام حقوق اإلنسان والحريات العامة ،باإلضافة إلى احترام سيادة القانون ،وعدم التعدي على
ً
استقاللية القضاء ،والتعامل مع كافة املواطنين دون تمييز ألي سبب كان ،ومراعاة الحصانة املمنوحة وفقا للقوانين النافذة في الدولة .195
ً ً
ً
وغالبا ما نجد أن بعض عناصر الشرطة يبدون تعاطفا كبيرا مع الضحايا ،196ويتعاملون بمرونة وإنسانية وذلك دون اإلخالل بالقانون ،كأن يمنح
بعض املتهمين هاتفه الشخص ي للتواصل مع أسرته أو تقديم خدمات خارج نطاق عمله للتخفيف أو ملساعدة املتهمين كأن يدفع عناصر الشرطة مبلغ
مالي من نفقته الشخصية وذلك لسد دين املدين وفي هذا الخصوص هنالك الكثير من الحاالت اإلنسانية التي يقوم بها عناصر الشرطة في تقديم املساعدة
والتي ال حصر لها ،لذلك أوجب القانون تشديد العقوبات على أي شخص يقوم باالعتداء على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم لتحقيق الردع ،إال أن
البعض يقوم بمثل هذه األفعال بسبب الجهل بالقانون أو الرغبة في الهروب من عناصر الشرطة.
ومما سبق يرى الباحث أن عناصر الشرطة مكلفين بوظيفة عامة ،يبذلون في سبيل أدائها الغالي والنفيس ،وهم معرضين في أي لحظة لفقدان
حياتهم ،أو يكونوا حبيسين لعاهة مستديمة تلزمهم الفراش بقية حياتهم ،لذلك أصبغ املشرع الحماية القانونية على عناصر الشرطة أثناء تأديتهم
ً
لوظيفتهم (بوصفهم موظفين عموميين) ،وانزل العقوبة على كل من يعتدي عليهم سواء بالقول أو الفعل ،وذلك حماية لهم وللسلطة التي يمثلونها داخل
املجتمع ،فنجد املشرع في قانون العقوبات حدد عقوبة لكل من اعتدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد وذلك
أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

املبحث الثاني :أركان جريمة االعتداء على عناصرالشرطة الفلسطينية والجزاءات املترتبة عليها
تمهيد:
إن من أهم الواجبات املسندة إلى الدولة هي حماية كافة مواطنيها واملقيمين على أراضيها من أي اعتداء قد يتعرضون له ،وتحقيق األمن واألمان لهم
ً
جميعا دون تمييز ،فكيف إذا كان هذا االعتداء موجه ضد أحد عناصر الشرطة الذين يقومون بخدمة الوطن واملواطنين؛ حيث يتعرض عناصر الشرطة
إلى الكثير من االعتداءات أثناء تأدية الواجبات املسندة إليهم بحكم موقعهم الوظيفي ،ففي بعض األحيان يؤدي العنصر عمله املتمثل بتحرير مخالفة
ضد املخالفين ،األمر الذي مما يصيب البعض بالغضب ويجعله يعتدي على عنصر الشرطة بالضرب أو الدفع أو ويوجه له كالم بذيء ومس يء.
املطلب األول :أركان جريمة االعتداء على عناصرالشرطة
ً
تعد األركان العامة للجريمة بمثابة الركائز األساسية التي ال تكتمل الجريمة -ويقصد بالجريمة الجنائية أنها" سلوك يقع اعتداءا على مصلحة محمية
ً
ً
ً
ً
يحددها املشرع سلفا بنص مكتوب أو يعرضها للخطر ويكون السلوك اإلجرامي صادرا عن إرادة حرة واعية وآثمة ،ويقرر له القانون جزاءا جنائيا يستوفى
باسم املجتمع من خالل قنوات إجرائية جنائية يحددها"  -197وال تقوم إال بتوافرها ،بمعنى أخر ال يمكننا اعتبار أنفسنا أمام جريمة إال إذا توافرت فيها

 195املرجع السابق ،ص .6
ً
ً
ً
 196يقصد بمفهوم الضحايا" هو كل من أصيب بضرر مادي أو معنوي شخصا طبيعيا كان أم معنويا ،بما في ذلك الضرر النفس ي أو العقلي أو الحرمان من التمتع بحقوقه األساسية
ً
عن طريق أفعال عمديه ،أو غير عمديه تشكل انتهاكا للقوانين الجزائية" د .محمد علي جاسم و د .محمد عبد املحسن سعدون ،حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق
االبتدائي ،مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،مجلد(  ،)7عدد( ،2015 ،)4ص .81
وقد يشمل الضحايا بصورة مباشرة من الجريمة كاملتهم في ارتكاب الجريمة ،وضحايا بصورة غير مباشرة كأسرة املجني عليه أو ورثته.
 197د .أحمد عوض بالل ،مبادئ قانون العقوبات املصري القسم العام :النظرية العامة للجريمة ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،2007 ،ص .91
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األركان املكونة لها ،وهي الركن املادي ،والركن املعنوي ،باإلضافة إلى الركن املفترض الذي يعتبر الركن الرئيس ي في هذه الدراسة لكونها تتناول جريمة واقعة
على املوظف العام ومن في حكمه ،ومن خالل هذا املطلب سنتناول هذه األركان الثالثة والتي بمجملها نكون أمام جريمة االعتداء على عناصر الشرطة.
ً
أوال :الركن املفترض لجريمة االعتداء على عناصرالشرطة
إن الهدف من تجريم األفعال التي تشكل اعتداء على املوظف العام والتي تشترط أن تقع هذه األفعال على املوظف العام أثناء تأدية واجباته الوظيفية
أو بسبب تأديته لها من أجل حماية املصلحة العامة لضمان سير املرافق العامة وحماية املصلحة الشخصية للموظف العام.198
ويبرر ذلك ما جاءت به التشريعات الجنائية املقارنة بعدد من النصوص لتقرر بموجبها حماية املوظفين العموميين من أفعال التعدي عليهم أو
مقاومتهم أو مهاجمتهم وتهديدهم بالقوة أو العنف وهم بصدد القيام بأداء وظائفهم أو بسببها ،سواء كان ذلك بسبب دافع االنتقام أو التشفي أو بنية
دفعهم على اإلخالل بأعمال وظائفهم ،وسواء كانت أفعال التعدي تستهدف كيانهم الجسدي أو تستهدف كيانهم املعنوي ،وفي كافة األحوال االعتداء على
املوظف العام بمثابة اعتداء على املصلحة العامة لكونها تمس بهيبة الوظيفة العامة من جهة ،وتمس بحقوق املوظفين العموميين من جهة أخرى.199
والركن املفترض لجريمة االعتداء على عناصر الشرطة يظهر من خالل وقوع الجريمة على موظف عام أو من بحكمه؛ حيث أن صفة عنصر الشرطة
أثناء تأديته لوظيفته العامة بحد ذاتها تشكل الركن املفترض ،والجرائم التي قد يتعرض لها تستلزم توافر صفة خاصة في املجني عليه بحيث يترتب على
انتفاء هذه الصفة عدم قيام الجريمة ،وجريمة االعتداء على عناصر الشرطة تكون من خالل منعه من أداء عمله بالقوة أو إكراهه على اإلخالل بوظيفته،
ويميز هذه الجريمة وقوعها على املوظف العام أو من يعد في حكمه ،ففي حال وقوع هذه الجريمة على شخص ال يحمل صفة املوظف العام تنتفي هذه
الجريمة .200
أما الشق الثاني من الركن املفترض فهو وقوع الجريمة أثناء أداء الواجب أو بسببه؛ حيث يتمثل هذا العنصر بحالتين :أولهما أن تقع الجريمة على
عنصر الشرطة أثناء تأديته الواجب الرسمي ،وفي ذلك نص املشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات
ً
ً
رقم ( )16لسنة 1960م وتعديالته ،وبموجب املادة رقم ( )5على أنه " -1من هاجم أو قاوم بالعنف إذا كان مسلحا ،موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو
ً
األنظمة املعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب املقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صالحية ،يعاقب بالحبس
ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني وال تزيد على ثالثة آالف دينار أردني ،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
ً
قانونا ،وسنتين حبس مع وقف التنفيذ ملدة ثالث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية .وبالحبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة إذا كان
ً
أعزال من السالح -2 ،وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثالثة فأكثر ".201
ً
ً
ونستخلص من نص املادة أن الجريمة التي تقع على عنصر الشرطة أثناء قيامه بتأدية واجبا رسميا من واجبات وظيفته ،أي في توقيت يؤدي فيه
ً
ً
عمال رسميا هو سبب لقيام جريمة االعتداء على عناصر الشرطة لقيام الرابطة الزمنية بصرف النظر عن املكان الذي تؤدى فيه املهمة سواء كان في موقع
عمله أو كان في أي مكان أخر ،وفي الوقت نفسه فإن الشرط املكاني ال يكون في صالح املجني عليه في جميع الحاالت؛ حيث أن االعتداء على عنصر الشرطة
وهو في طريقه إلى عمله ال يعتبر امتدادا ملكان وظيفته.
أما الحالة الثانية فتتمثل في وقوع الجريمة بسبب أداء الواجب؛ بحيث يكون العمل الذي قام به عنصر الشرطة هو السبب وراء االعتداء عليه،
بمعنى لو أنه لم يقم بهذا العمل ملا حصل االعتداء عليه ،وال يهم إن كان االعتداء قد وقع أثناء الواجب وفي املكان املخصص لعمله أم ال.
ً
ونالحظ من نص املادة أن املشرع شدد على أن يكون االعتداء الواقع على املوظف العام( عنصر الشرطة) بسبب فعل قام به وفقا ملتطلبات وظيفته
الرسمية وبمقتض ى قانوني.
ً
ثانيا :الركن املادي لجريمة االعتداء على عناصرالشرطة
ً
ً
ً
يعبر الركن املادي عن جريمة مادية ظاهرة للعيان يأتيها الفاعل األصلي سلبا أو إيجابا ،منفردا أو مع غيره ،قد يترتب عليه نتيجة تشكل إخالل بالحق
محل الحماية الجنائية ،ومثال ذلك نقل املال من حيازة إلى حيازة أو إحداث جرح أو عاهة تؤدي إلى الوفاة ،كما قد ال يترتب عليها نتيجة إجرامية كما هو
الحال في جرائم الخطر.202
 198حمدي رجب عطية ،الحماية الجنائية للموظف العام :دراسة في التشريعين املصري والليبي ،ط ،1املكتبة األزهرية للتراث ،القاهرة ،2010 ،ص .22
 199عوض محمد يعيش ،الحماية الجنائية للموظف العام :دراسة مقارنة مع رجل الشرطة ،ط ( ،2بدون دار نشر) ،صنعاء ،2001،ص .50 -49
 200وسام إبراهيم الشوابكة ،نطاق الحماية الجنائية املوضوعية للموظف العام :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردن ،2015 ،ص .26
 201دولة فلسطين ،جريدة الوقائع الفلسطينية ،قرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم(  )16لسنة 1960م وتعديالته ،عدد(  ،)171املنشور في تاريخ:
 ،2020/9/24ص .6
نصت املادة رقم ( )4من القرار بقانون رقم ( )26لسنة  2020بتعديل قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية رقم  16لسنة  1960على أن" .1الحبس مع وقف التنفيذ :عقوبة حبس
معلق نفاذها على شرط تكرار ارتكاب املدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها ،خالل مدة يحددها القانون . 2.السجن مع وقف التنفيذ :عقوبة سجن معلق نفاذها على
شرط تكرار ارتكاب املدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها ،خالل مدة يحددها القانون.
ً
 202د .محمد نصر محمد ،الوسيط في القانون الجزائي :القسم العام وفقا لألنظمة املقارنة ،ط ،1مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،2012 ،ص .67
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ويشمل الركن املادي للجريمة على ثالثة عناصر ،وهي السلوك الجرمي ،والنتيجة اإلجرامية ،والعالقة السببية:
العنصراألول :ارتكاب سلوك مادي ضد املوظف العام أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها:
ً
ً
وهو عبارة عن الفعل أو االمتناع الذي جعله املشرع محال للتجريم ومناطا للعقاب عليه ،لذلك فإن ال عقاب على النوايا واألفكار املجردة من أي
سلوك مادي محل التجريم ، 203والسلوك اإلجرامي من أهم عناصر الركن املادي؛ حيث أنه يمثل القاسم املشترك بين كافة أنواع الجرائم سواء كانت تلك
التي يكفي لقيامها ارتكاب السلوك اإلجرامي فقط ،أم كانت من الجرائم التي يلزم لقيامها ضرورة تحقيق نتيجة إجرامية معينة إلى جانب السلوك اإلجرامي،
وسواء كانت جريمة تامة أم غير تامة ،بمعنى اكتملت الجريمة أم وقفت عند حد املحاولة أو الشروع ،فالركن املادي ال يقوم إذ تخلف هذا السلوك.204
ولقد نص املشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م وتعديالته ،وبموجب
املادة رقم ( )5على صور االعتداء على عنصر الشرطة بوصفه موظف عام؛ حيث يكون االعتداء باملهاجمة أو املقاومة سواء كانت بالعنف وباستخدام
السالح ،أو من أجل عرقلة عمل عنصر الشرطة ومنعه من تأديته مهامه الوظيفية.
ولقد فرقت املادة رقم ( )5من قانون العقوبات املعدل لعام 2020م بين االعتداء الذي يتم بالسالح واالعتداء الذي يكون فيه الجاني أعزل بمعنى ال
يحمل سالح واقتصر اعتداءه على الضرب باليد ،كما ميز بين العقوبة في كلتا الحالتين ،فاالعتداء مع حمل السالح تكون عقوبته مشدده؛ حيث حدد
املشرع عقوبة الحبس التي ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عن ثالثة أالف دينار أردني ،أما إذا كان الجاني أعزل وال يحمل أي
سالح وقام بفعل االعتداء بالضرب باأليدي أو األرجل فال تزيد عقوبته عن الحبس ملدة سنة ،كما أن املشرع الفلسطيني لم يغفل عن تشديد العقوبة في
حال تعدد الجناة ،فقد أصاب عندما جعل العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعلون ثالثة أو أكثر؛ حيث أن ما ارتكبه كل واحد منهم يكفي لقيام الركن املادي
للجريمة إال أن مضاعفة العقوبة في حال تعدد الجناة هو من قبيل املساواة.
ً
كما ونصت املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات على أنه" من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل
مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السالح عليه أثناء ممارسته وظيفته ،أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ،يعاقب بالحبس ملدة ال
ً
تقل عن سنة وال تزيد على سنتين ،وبغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني وال تزيد على ثالثة آالف دينار أردني ،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ،وسنتين
قاض أو عضو نيابة عامة أو عضو ضابطة قضائية أو
حبس مع وقف التنفيذ ملدة ثالث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية . 2.إذا وقع الفعل على ٍ
رجل أمن خالل أدائه وظيفته ،يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار أردني وال تزيد على خمسة
ً
آالف دينار أردني ،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ،وثالث سنوات حبس مع وقف التنفيذ ملدة ثالث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية".205
ويقصد بالعنف أنه" ممارسة قوة عنيفة ضد شخص معين ،وهو استجابة سلوكية تتسم بطبيعة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في
مستوى البصيرة والتفكير"  ،206أما القوة فهي" القدرة على التحكم في اآلخرين وضبط سلوكهم باستخدام السلطة أو النفوذ ،ولو كان ذلك ضد رغبتهم أو
إرادتهم وتعني البطش"  ،207والقوة قد تكون مادية أو معنوية ،وال خالف في أن القوة املادية التي توجه مباشرة إلى عنصر الشرطة تكون جريمة التعدي أو
املقاومة.
من خالل املادة سالفة الذكر نرى أن املشرع الفلسطيني غلظ عقوبة االعتداء في حال وقع على أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أي من
رجال الضبطية القضائية ،أو أحد عناصر األمن أثناء تأديته ملهامه الوظيفية ،حيث أنزل على املعتدي عقوبة الحبس الذي ال يزيد عن ثالث سنوات،
وغرامة ال تزيد عن خمسة آالف دينار أردني.
ويتضح مما سبق أن الركن املادي لجريمة االعتداء على عناصر الشرطة يأتي على إحدى هاتين الصورتين؛ فالصورة األولى تكون من خالل الهجوم
ً
ً
أو االعتداء على عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي ،ويتمثل االعتداء بكل سلوك إجرامي يقع على أحد عناصر الشرطة ويأخذ شكال هجوميا
بصرف النظر عن جسامة النتيجة املترتبة عليه؛ حيث ال يشترط في االعتداء أن يصل إلى درجة الضرب أو الجرح بل يكفي وقوع االعتداء فقط.
أما الصورة الثانية فتكون من خالل املقاومة لعناصر الشرطة ،والتي تتمثل في السلوك اإلجرامي الذي يقع على عناصر الشرطة ولكنه يأخذ شكل
الدفاع ،فاملقاومة قد تكون رد فعل من الجاني للدفاع عن نفسه نتيجة لقيام املجني عليه بتأدية واجبه.

 203د .معز أحمد الحياري ،الركن املادي للجريمة ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2010 ،ص .103
 204د .علي عبد القادر قهوجي ،قانون العقوبات :القسم العام ،ط ،1الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت ،2000 ،ص .309
 205املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية رقم ( )16لسنة 1960م.
 206د .محمود شاكر سعيد ود .خالد بن عبد العزيز الحرفش ،مفاهيم أمنية ،مرجع سابق ،ص .99
 207د .خالد بن سعود البشر ،املصطلحات املستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية ،مرجع سابق ،ص .350
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و املقاومة هي إحدى صور االعتداء على عناصر الشرطة وتعرف بأنها" املواجهة التي تتم بين طرفين يحاول كل منهما اإليقاع باألخر ،واملقاومة األمنية
ً
ً
ً
تعني املواجهة التي يقوم بها الجاني ضد رجال األمن ،إما باستخدام السالح وإما من دونه ،محاولة للهرب وعدم القبض عليه ،وتعتبر ظرفا مشددا إذا قام
القبض عليه بمحاولة التهرب من القبض ففي هذه الحالة يستعمل معه جميع الوسائل الالزمة لتنفيذ القبض القانوني عليه".208
وعلى سبيل املثال ال الحصر قد يكون االعتداء على عناصر الشرطة من خالل تمزيق مالبسه ،أو إيقاعه على األرض ،أو انتزاع شارته العسكرية ،أو
دفعه وجذبه بشدة.
ً
وتأكيدا على االعتداء على عناصر الشرطة من خالل املقاومة نص املادة رقم ( )35من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2001م
والتي نصت على أنه" إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز ملأمور الضبط القضائي أن
يستعمل جميع الوسائل املعقولة الضرورية للقبض عليه".209
ً
ويكون االعتداء على عناصر الشرطة نتيجة لقيامهم بواجباتهم وأثناء تأدية عملهم ،وتأكيدا على ذلك نص املادة ( )164من قانون العقوبات رقم
( )16لسنة 1960م حيث نصت على أنه" إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ،أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم،
ً
وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا  -ضمن دائرة املعقول -أنهم سيخلون باألمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا
ً
ً
سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين لإلخالل باألمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع".210
ً
ويتضح من نص املادة السابقة أن االعتداء على عنصر الشرطة أثناء تأديته لعمله سواء كان بالضرب أو املهاجمة أو املقاومة يعاقب عليه وفقا
للعقوبة املنصوص عليها في املادة رقم ( )5من قانون العقوبات املعدل؛ فقد يتم االعتداء على عناصر الشرطة -على سبيل املثال ال الحصر -أثناء فضهم
ألحداث شغب املالعب ،أو يتم إيذاء عناصر الشرطة أثناء فض املظاهرات غير املشروعة.
ونالحظ من خالل املادتين الخامسة والسادسة اللتان عدلتا بموجب قانون العقوبات أن املشرع اتجه إلى زيادة وتيرة العقاب على االعتداء املوجه
لألفراد الذين يمثلون السلطة العامة من خالل وظيفتهم ومنهم عناصر الشرطة الذين يعتبر تواجدهم في أي مكان أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية عن
تمثيلهم للسلطة املفوضة إليهم ،فكلما حاز املوظف صفة قوة الشرطة كلما تشددت العقوبة على من تسول له نفسه باالعتداء عليه مع زيادة العقوبة
كلما زادت خطورة التعدي والعنف واملقاومة الذي يواجهه عنصر الشرطة في ظرف مكاني خاص.211
العنصرالثاني :النتيجة اإلجرامية
ً
وهي األثر املترتب على فعل ما على نحو يمكن مالحظته من خالل التغيير في العالم الخارجي ،واألصل أن املشرع ال يعني بالنتيجة إال إذا كانت أثرا لسلوك إجرامي
كان له مظهره الخارجي املتمثل في اآلثار املادية التي نتجت عن هذا السلوك اإلجرامي.212
والنتيجة اإلجرامية لفعل الجاني في جريمة االعتداء على عناصر الشرطة أثناء تأديتهم ملهامهم الوظيفية أو بسبب تأديته لوظيفته ،تتمثل في املساس بكرامة
الوظيفة العامة وهيبة املؤسسة الشرطية التي ال تسمح ألحد باالعتداء على عناصرها وتعمل على حمايتهم من أي اعتداء هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تتمثل في املساس
بالحقوق الشخصية لعناصر الشرطة.213

العنصرالثالث :العالقة السببية
ً
ً
وهو أن تتحقق النتيجة اإلجرامية التي يتطلبها املشرع بسبب السلوك اإلجرامي سواء كانت إيجابيا أو سلبيا ،214فإن العالقة السببية تقوم بين
السلوك اإلجرامي الذي ارتكبه الجاني والنتيجة التي لحقت بعنصر الشرطة الذي تم االعتداء عليه.

 208د .خالد بن سعود البشر ،املصطلحات املستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية ،مرجع سابق ،ص .416
 209املادة رقم ( )35من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  ،2001مرجع سابق ،ص .106
 210املادة رقم ( -1 )167إذا تجمهر الناس على الصورة املبينة في املادة ( )164أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة اإلدارية ،أو قائد الشرطة ،أو قائد املنطقة أو أي ضابط من ضباط
ً
الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطالق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية -2،إذا استمر املجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب
بعد إشعارهم بالوسائط املذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور األمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال املتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز ألي من املذكورين في الفقرة السابقة،
وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو املذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم
مقاومة جاز ألي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد املعقول للتغلب على مقاومته" .قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص.87
 211د .فيصل فراج املطيري ،الحماية الجزائية لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم :دراسة مقارنة بين القانون األملاني واإلماراتي والكويتي ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،الكويت،
عدد( ،2019 ،)1ص .170
 212د .أمين مصطفى محمد ،قانون العقوبات :القسم العام نظرية الجريمة ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2010 ،ص .231
 213عوض محمد يعيش ،الحماية الجنائية للموظف العام ،مرجع سابق ،ص.85
 214د .عبد القادر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني :دراسة تحليلية نقدية ،الجريمة واملجرم ،ط ،1مكتبة آفاق ،غزة ،2010 ،ص .147
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ً
ثالثا :الركن املعنوي لجريمة االعتداء على عناصرالشرطة
يعبر الركن املعنوي عن القصد الجنائي والذي يعرف بأنه" اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل املكون للجريمة ،وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب
القانون عليها في هذه الجريمة ،ويعبر عن القصد الجنائي بأنه العمد".215
أما عنصر العلم فيتحقق عند علم الجاني بالفعل الذي ارتكبه وبالعقوبة املترتبة عليه؛ حيث يفترض العلم بقانون العقوبات وكافة القوانين
ً
املكملة ،وبالتالي ال يستطيع أحد أن يعذره لجهله بأنه فعال غير مشروع يعاقب عليه قانون العقوبات طاملا ثبت أنه تم نشر القانون على الناس في الجريدة
الرسمية وكان في استطاعة الجميع العلم به .216
ومن الجدير بالذكر أن جريمة االعتداء على عناصر الشرطة الفلسطينية من الجرائم العمديه ،لذلك فإن الجاني يعمد إلى استخدام القوة والعنف
أو التهديد أو الضرب وهو على علم ومعرفة بأن املجني عليه يحمل صفة عنصر شرطة ،وذلك بنية حمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو االمتناع عن
تأدية واجبه.217
ً
فالقصد الجنائي في جريمة االعتداء على عناصر الشرطة فيتمثل بضرورة ارتكاب فعل االعتداء عمدا ،كما ويجب لتحقيق القصد الجنائي أن يكون
ً
الجاني عاملا بصفة املجني عليه ،إال أنه ال عبرة بالدافع الذي جعله يعتدي على عنصر الشرطة سواء بالهجوم أو املقاومة ،فمن غير املهم إذا كان الدافع
هو الحقد أو االنتقام ،وإنما األهمية تكمن في علمه وإرادته بارتكاب فعل االعتداء على عناصر الشرطة .218
ومن خالل املادتين الخامسة والسادسة من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات نجد أن املشرع الفلسطيني حرص
على وضع أطر وضوابط تعمل على ردع الجاني حتى بعد انتهاء عقوبته الفعلية ،فإ ذا ما قام بأفعال مشابهة للفعل الذي عوقب عليه ،أو قام بأي جرائم
ً
ذات صلة ،فيتعين عليه تنفيذ العقوبة الالحقة للعقوبة األصلية وهي الحبس مع وقف التنفيذ وفقا للمدة املنصوص عليها في املادتين السابقتين ،سواء
كانت العقوبة بالحبس أو سجن.
ومن خالل ما سبق وبعد عرض أركان جريمة االعتداء على عناصر الشرطة بالتفصيل ،يرى الباحث أن فعل االعتداء على عناصر الشرطة يكون من
خالل صورتين؛ حيث تتمثل الصورة األولى في وقوع فعل االعتداء أثناء قيام عنصر الشرطة بتأدية واجباته ،أما الصورة الثانية فتتمثل بوقوع فعل
االعتداء على عنصر الشرطة خارج أوقات دوامه إال أن االعتداء عليه حصل بسبب أدائه لواجباته املرتبطة بوظيفته ،لذلك فإن االعتداء على عناصر
الشرطة ال يشترط لقيامه تواجد العنصر في مكان عمله الفعلي كمركز األمن أو في دائرة أمنية معينة ،فهنالك الكثير من أفراد الشرطة يعملون بامليدان،
ومنهم من يتواجد في مسرح الجريمة كعناصر التحقيق.
ومن الجدير بالذكر أن املشرع الفلسطيني اقتصر على ذكر جريمة واحدة من الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة وهي جريمة االعتداء ،وهذا يعد
من قبيل القصور حيث أن عناصر الشرطة بشكل خاص ،واملوظفين العموميين بشكل عام قد يتعرضون ألفعال وجرائم أخرى من قبل األفراد كاإلهانة
اللفظية ،فقد أشار املشرع املصري في قانون العقوبات رقم ( )58لسنة 1937م املعدل بالقانون رقم ( )189لسنة 2020م بشأن تعديل بعض أحكام
ً
قانون العقوبات في املادة رقم ( )133إلى التعرض للموظف العام ومن في حكمه باالهانة سواء كانت بالقول أو الفعل ،وأيضا نص املشرع العراقي من خالل
املادة رقم ( )229من قانون العقوبات رقم ( )111لسنة 1969م على االهانة للموظف العام أو املكلف بتأدية خدمة عامة ،أما املشرع الجزائري فقد نص
على إنزال العقوبة على كل من يقدم على اهانة موظف عام ومن في حكمه بموجب املادة رقم ( )144من قانون العقوبات رقم ( )278 /65لسنة 1965م،
املعدل بالقانون رقم ( )09-01لسنة 2001م ،كما نص املشرع الكويتي في قانون الجزاء رقم ( )16لسنة 1960م بموجب املادة رقم ( )134على جريمة
االهانة للموظف العام وكل من يقوم بتأدية وظيفة رسمية ،لذلك نرى أنه ولتفادي هذا القصور يستحسن أن يتجه املشرع الفلسطيني إلى تجريم أفعال
ً
أخرى كجريمة االهانة التي قد يتعرض لها املوظف العام وكل من يقوم بعمل يمثل السلطة العامة من خالله ،وذلك أسوة ببعض التشريعات العربية
والقوانين املقارنة.
املطلب الثاني :العقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد
إن االعتداء على عناصر الشرطة في غير أوقات تأديتهم لوظائفهم ومهامهم يخرجهم من األحكام الواردة في املادتين الخامسة والسادسة من قانون
العقوبات املعدل ،ويدخلهم في حكم النصوص العامة الواردة في قانون العقوبات والتي وضعها املشرع للمعاقبة على االعتداء الذي يتعرض له األفراد،
لذلك فقد أفرد الباحث املطلب الثاني من هذا املبحث للعقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد.

 215د .عبد الفتاح الصيفي و د .جالل ثروت ،القسم العام في قانون العقوبات ،املجلد األول ،دار الهدى للمطبوعات ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .308
 216د .أمين مصطفى محمد ،قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص .398 -397
 217محمد احمد عابدين ،جرائم املوظف العام التي تقع منه أو عليه ،دار املطبوعات الجامعية ،القاهرة ،2006 ،ص .207
 218جندي عبد امللك ،املوسوعة الجنائية ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2010 ،ص .658
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وهنالك العديد من الجرائم التي قد تقع ع لى عناصر الشرطة الفلسطينية والتي تتمثل باالعتداء عليهم سواء كان من خالل املهاجمة أو املقاومة ،أو
كان االعتداء بدرجة جسامة يتخلف عنها ترك أثر كبير كالتسبب بعاهة دائمة ،أو اعتداء ينتج عنه الوفاة ،لذلك فقد خصص الباحث هذا املطلب للحديث
عن كافة العقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد ومن ضمنهم عناصر الشرطة الفلسطينية خارج أوقات دوامهم الرسمي.
فقد حدد املشرع عقوبة لكل من يتعرض ألي عنصر من عناصر الشرطة بالذم أو القدح أو التحقير؛ حيث حدد عقوبة الذم بالحبس من ثالثة
أشهر إلى سنتين إذا كان موجه ألي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها ،219ويعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو
ً
ً
بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا كان القدح موجها إلى املذكورين في املادة رقم ( ،220 )191أما عقوبة التحقير فقد حددها املشرع بالحبس
ً
ً
ً
من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثالثين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو
من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ،وقد تصل عقوبة التحقير إلى سنة فيما إذا كان عنصر الشرطة يقوم بوظيفته ويطبق أحكام السلطة العامة .221
ولقد حدد املشرع عقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات لكل من اعتدى على عنصر من عناصر الشرطة بالضرب ونتج عنه مرض أو تعطيل
ً
ً
عن العمل ملدة تزيد على عشرين يوما ،222كما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين
ً
إذا نتج عن االعتداء مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما ،223أما إذا نتج عن االعتداء قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد األطراف أو
إلى تعطيلها ،أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد على عشر سنوات .224
ً
ولقد اتجه املشرع إلى تغليظ العقوبة في املواد السابقة الذكر(  )335 ،334 ،333وذلك في حال القتل قصدا على موظف في أثناء ممارسته وظيفته
أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة؛ حيث يعاقب الجاني باألشغال الشاقة املؤبدة ،225وتكون العقوبة باإلعدام إذا ما أفض ى االعتداء على عناصر الشرطة
ً
إلى القتل وتحديدا عندما يكون االعتداء مع سبق اإلصرار.226

الخاتمة:

ً
إن االعتداء على عناصر الشرطة يمثل اعتداء على هيبة الدولة الفلسطينية ،كما ويعتبر مدخال للفوض ى التي يسعى بعض املغرضين إلى إثارتها بهدف
زعزعة األمن واالستقرار في املجتمع ،كما أن عناصر الشرطة الفلسطينية يشكلون واجهة الدولة في امليدان ،وهم األقرب للمواطنين؛ ويعملون من أجلهم
ومن أجل مصلحة الوطن ،باإلضافة إلى أن العالقة بين عناصر الشرطة واملواطنين والتي من املفترض أن تنطلق من مبدأ واحد ورئيس وهو تحقيق املصلحة
ً
العليا في استمرار األمن وتعزيز االستقرار وإلى أهمية التعاون والتعامل الحضاري بينهما ،وذلك انطالقا من طبيعة العالقة التكاملية التشاركية من أجل
بناء الوطن وتحقيق تقدمه على مختلف األصعدة واملستويات.
ً
وفي ظل التطورات الرقمية والعلمية الكبيرة التي غزت كافة مجاالت الحياة ،والتي أصبحت مرتعا للبعض في اإلقدام على االعتداء على عناصر
الشرطة الفلسطينية و توجيه اإلساءة لهم من خالل الذم أو القدح أو التحقير ،أو التشهير بهم ،أو نشر صور وفيديوهات تس يء لهم من خالل استخدام
ً
إحدى شبكات التواصل االجتماعي وبرامجها املختلفة كالفيسبوك أو التوتير وغيرها من املواقع األخرى التي يتابعها أفرادا من جميع أنحاء العالم ،لذلك
البد من وضع أسس قانونية تحكم األفعال التي تس يء لعناصر الشرطة الفلسطينية باستخدام وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا الرقمية.
وفي الختام توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،وسنوردها على النحو اآلتي:
ً
أوال :نتائج الدراسة
 .1يتعرض عناصر الشرطة الفلسطينية لجريمة االعتداء أثناء قيامه بتأدية مهامه الوظيفية من قبل أحد األفراد ،سواء كان االعتداء باملهاجمة أو
املقاومة ،ومن الجدير بالذكر أن الباحث تعرض في هذه الدراسة إلى موضوع لم يلقى االهتمام الكافي من قبل الباحثين ،باإلضافة إلى ارتكازه على
أحدث تعديل جرى على قانون العقوبات النافذ في مناطق الضفة الغربية والذي اختص في تعديل املواد املتعلقة باالعتداء على املوظف العام.

 219قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص  .97ويعرف الذم بموجب املادة رقم ( )1/ 188من قانون العقوبات على أنه" هو إسناد مادة معينة إلى شخص  -ولو في معرض الشك واالستفهام
 من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك املادة جريمة تستلزم العقاب أم ال" ،قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص.95 220املادة رقم ( )193من قانون العقوبات الفلسطيني ،مرجع سابق ،ص .97ويعرف القدح بموجب املادة (  )2/188بأنه" هو االعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره  -ولو في
معرض الشك واالستفهام -من دون بيان مادة معينة" ،املرجع السابق ،ص .95
 221املادة رقم(  )196من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .99ويعرف التحقير بموجب املادة رقم ( )190بأنه" هو كل تحقير أو سباب  -غير الذم والقدح  -يوجه إلى املعتدى عليه
ً
وجها لوجه بالكالم أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعال علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة" قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .96
 222املادة رقم ( )333من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .151
 223املادة رقم ( )334من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .152
 224املادة رقم ( )335من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .125
 225املادة رقم ( ) 2 /327من قانون العقوبات .املرجع السابق ،ص .149
 226انظر :املادة رقم ( )328من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .150
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 .2تطال جريمة االعتداء على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف الضباط واألفراد من كال الجنسين ،وتسند لعناصر الشرطة
عدة مهام أبرزها حماية الحقوق الدستورية للمواطنين والحفاظ على تقاليدهم واعتقاداتهم ،والسيطرة على العوامل التي تهدد األرواح واملمتلكات،
وتقليل فرص ارتكاب الجريمة ،باإلضافة إلى إبعاد األفراد عن مخاطر الوقوع كضحايا للجريمة.
 .3إن جريمة االعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمديه التي تتم باستعمال القوة أو العنف ،وتستلزم لقيامها توافر أركان الجريمة ،ومنها:
ً ً
الركن املفترض وهو صفة املجني عليه فيجب أن يكون موظفا عاما ،والركن املادي املتمثل في استعمال القوة أو التهديد أو العنف من أجل منع
عنصر الشرطة من القيام بعمله ،أما الركن املعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خالل إرادة الجاني باالعتداء مع علمه بصفة املجني عليه.
 .4جرم املشرع الفلسطيني جريمة االعتداء على املوظفين العموميين ومن في حكمهم ،لذلك فإن االعتداء على عناصر الشرطة يعاقب عليه بذات
العقوبة املحددة ملعاقبة االعتداء على املوظف العام ،كما اتجه املشرع إلى تشديد العقوبة بموجب التعديل األخير الذي طرأ على بعض مواد قانون
ً
العقوبات ،وفي حال االعتداء على عنصر الشرطة بغير أوقات تأديته ملهام وظيفته الرسمية ،فتكون العقوبة وفقا ملا هو منصوص في العقوبات
الواقعة لالعتداء على األفراد.
ً
ثانيا :توصيات الدراسة:
 .1توص ي الدراسة بضرورة توعية أفراد املجتمع بمدى خطورة جرائم االعتداء على عناصر الشرطة ،وذلك باستخدام كافة وسائل اإلعالم املرئي
واملقروء واملسموع ،وتوضيح العقوبات الوخيمة املترتبة عليها بحيث تشكل رادع لكل من يحاول التعدي على عنصر من عناصر الشرطة.
 .2توص ي الدراسة بضرورة تضمين املشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر الشرطة كجريمة اإلهانة وعدم االكتفاء بجريمة االعتداء
فقط.
ً
 .3توص ي الدراسة بضرورة إجراء املزيد من الدراسات التي تتعلق بالجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية نظرا لقلة هذه الدراسات وشحها
ً
علما بأن هذا املوضوع على قدر كبير من األهمية.

املراجع:
ً
أوال :الكتب:
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 .21ابن منظور .)1955( .لسان العرب .دار املعارف .القاهرة.
 .22يعيش ،عوض محمد .)20091( .الحماية الجنائية للموظف العام :دراسة مقارنة مع رجل الشرطة .ط ( .2بدون دار نشر) .صنعاء.
ً
ثانيا :الرسائل الجامعية:
 .1شهبو ،إسالم طه" .)2012( .جرائم االعتداء على املوظف العام -الحماية املوضوعية للموظف العام" .رسالة ماجستير .جامعة القاهرة .القاهرة
 .2الشوابكة ،وسام إبراهيم" .)2015( .نطاق الحماية الجنائية املوضوعية للموظف العام :دراسة مقارنة" .رسالة ماجستير .جامعة مؤتة .األردن.
ً
ثالثا :املجالت والدوريات:
 .1النقبي ،سالم جروان" .)2010( .أهمية القيادة األمنية ودورها في إدارة جهاز الشرطة :دراسة مقارنة" .مجلة البحوث القانونية واالقتصادية :جامعة
املنوفية ،مصر)31 (18 ،
 .2عثمان ،فاروق السيد " .)2011( .الرعاية االجتماعية والصحية كحافز نفس ي ملنتسبي األجهزة األمنية ،ورقة مقدمة في الندوة العلمية" تطوير الرعاية
االجتماعية والصحية ملنتسبي األجهزة األمنية" ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .الرياض .خالل الفترة من .2011 /11 /7-5
 .3املطيري ،فيصل فراج " .)2019( .الحماية الجزائية لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم :دراسة مقارنة بين القانون األملاني واإلماراتي والكويتي".
مجلة الحقوق :جامعة الكويت .الكويت .عدد(.)1
 .4جاسم ،محمد علي و سعدون ،محمد عبد املحسن .)2015( .حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق االبتدائي ،مجلة املحقق الحلي للعلوم
القانونية والسياسية.)4(7 :
ً
رابعا :الوثائق القانونية:
 .1اتفاقية القاهرة لعام 1994م بشأن ضم غزة وأريحا.
 .2اتفاقية أوسلو األولى لعام 1993م بشأن تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
 .3اتفاقية واشنطن لعام 1995م بشأن انسحاب إسرائيل من األراض ي الفلسطينية ووضع أسس نقل املزيد من السلطات واألراض ي للسلطة الوطنية
وتشكيل الشرطة الفلسطينية.
 .4الجريدة الرسمية ،جريدة الوقائع الفلسطينية ،تفسير املحكمة الدستورية لقرار رقم  10لسنة 2018م ،عدد ممتاز رقم( ،)19بتاريخ
.2018/12/23
 .5دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،القانون األساس ي املعدل لسنة  ،2003عدد ممتاز رقم(  ،)2بتاريخ .2003/3/18
 .6دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم  8لسنة 2005م ،عدد رقم(  ،)56بتاريخ .2005/6/4
 .7دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،قرار بقانون رقم  23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،عدد ممتاز رقم(  ،)15بتاريخ .2017/12/31
 .8دولة فلسطين ،جريدة الوقائع الفلسطينية ،قانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة  ،2001عدد  ،38املنشور بتاريخ .2001/9/5
 .9دولة فلسطين ،جريدة الوقائع الفلسطينية ،قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية رقم  16لسنة  ،1960عدد(  ،)1447املنشور بتاريخ
.1960/5/1
 .10دولة فلسطين ،جريدة الوقائع الفلسطينية ،قرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم(  )16لسنة 1960م وتعديالته،
عدد(  ،)171املنشور في تاريخ.2020/9/24 :
ً
خامسا :املو اقع اإللكترونية:
 .1موقع الشرطة الفلسطينية ،2020 ،متاح على الرابط التاليhttps://www.palpolice.ps/about?fbclid=IwAR18F7xCNgqKXkbXKoZVbbD3rzaKPsTT - :
 xkJbinv08rq4StYdC_Vspi0Wa8تاريخ الدخول واالطالع.2020/10/26 :
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Abstract: During the performance of their duties and the tasks entrusted to them, police personnel are
exposed to assault by some of the outlaws, and the assault occurs in several forms, including beating by
attack or resistance, or by using force or threatening it, or by obstructing and delaying police officers from
performing their duties, and the search problem crystallizes through questioning The main thing is: What
are the crimes committed against Palestinian police personnel, and this research is of great importance
because police officers while carrying out their duties and performing the tasks entrusted to them are
exposed to many dangers and difficulties that may cause them material and physical harm, in addition to the
attacks that they may be exposed to Some individuals may refer to it from some individuals, which may
sometimes lead to permanent impairments for police officers, and the study concluded that the crime of
assault occurs against Palestinian police personnel, who are non-commissioned officers and individuals of
both sexes, and that the crime of assaulting police officers is an intentional crime that is carried out using
Force or violence, which requires the existence of the elements of the crime, including: the supposed
element, which is the character of the victim, so he must be a public servant, and the material element is not
Represented in the use of force, threat or violence in order to prevent the police element from carrying out
his work, while the moral element is expressed with the criminal intent through the will of the perpetrator
to attack with his knowledge of the victim's status, and the study recommends the need for the Palestinian
legislator to include other crimes that may happen to the police, such as the crime of insult And not only the
crime of assault.

Keywords: Assault; crime; police; resistance; and attack.
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Résumé : Lorsqu'une juridiction a obtenu de la loi compétence exclusive en certaines matières, aucune autre
juridiction ne peut se prononcer sur les questions qui relèvent de cette compétence que la question ait été
portée devant cette juridiction en tant que demande principale ou à titre de moyen de défense. La juridiction
saisie doit donc surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction ayant la compétence exclusive ait statué.
Également, la compétence judiciaire exclusive est un critère souvent invoqué dans les droits étatiques pour
constater l’arbitrabilité des litiges. L'arbitrage est seulement prohibé si la matière porte sur le contentieux
ayant un caractère objectif et si les intérêts du tiers sont en jeu. Donc il est exclu dès qu’une matière ressort
exclusivement de la compétence d’une juridiction de l’Etat. Aussi, la compétence judiciaire pour connaître
d’une matière déterminée est considérée comme étant d’ordre public, donc inarbitrable.

Mots-clés : l’arbitrabilité ; inarbitrable ; compétence ; étatiques.

1. Introduction
Lorsqu'une juridiction a obtenu de la loi compétence exclusive en certaines matières, aucune autre juridiction
ne peut se prononcer sur les questions qui relèvent de cette compétence que la question ait été portée devant cette
juridiction en tant que demande principale ou à titre de moyen de défense. La juridiction saisie doit donc surseoir à
statuer jusqu'à ce que la juridiction ayant la compétence exclusive ait statué227.
Également, la compétence judiciaire exclusive est un critère souvent invoqué dans les droits étatiques pour
constater l’arbitrabilité des litiges. L'arbitrage est seulement prohibé si la matière porte sur le contentieux ayant un
caractère objectif et si les intérêts du tiers sont en jeu228. Donc il est exclu dès qu’une matière ressort exclusivement
de la compétence d’une juridiction de l’Etat. Aussi, la compétence judiciaire pour connaître d’une matière
déterminée est considérée comme étant d’ordre public, donc inarbitrable.
Le recours à l'arbitrage ne serait impossible que dans le cas d'une attribution impérative de compétence229.
Dans certaines législations230, les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences étrangères
n’autorisent pas le juge à reconnaître ou à exécuter la sentence étrangère rendue en violation d’une règle de
compétence impérative.
Après avoir démontré le domaine de l'exclusivité de la compétence étatique (§I), il nous conviendra de
l’apprécier (§II).

Paragraphe I. Domaine D’application De L'exclusivité
L'exercice de la volonté des parties sur le partage des compétences entre les juridictions étatiques et les
arbitres connaît une limite. Les mesures préparant l'exécution de la sentence à intervenir relèvent de la compétence
exclusive des juridictions étatiques même lorsqu'elles interviennent à titre conservatoire. Ainsi, les parties, qui
pourraient convenir qu'elles éviteront de saisir les juridictions étatiques de telles mesures avant l'issue du litige, ne
H. SINAY, La compétence exclusive, JCP. 1958 I 1451.
J-B RACINE, L'arbitrage commercial international et l'ordre public , LGDJ, 1999. p. 91.
229 J. ROBERT, op. cit., n° 40.
230 Article 198-1 CPC égyptien ; article 119 D.S. omanais n 13/97.
227
228
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pourraient en revanche pas confier aux arbitres le pouvoir d'ordonner une saisie ou toute autre mesure relevant de
l'exécution de la décision, en raison du monopole des juridictions étatiques à ce sujet.
En fait, les matières confiées à la connaissance exclusive des juridictions étatiques sont nombreuses. En revanche,
on ne pourrait pas dans cet étude les citer toutes, mais certains exemples révélateurs méritent d’être soulignes ; le
premier est puisé dans le droit pénal(I), alors que le second, dans le droit privé (II).
I. Dans Le Droit Penal
A ce propos, le droit pénal est le meilleur exemple, puisqu'un arbitre n'a pas le pouvoir de prononcer une
sanction pénale231. En fait, l'exclusivité de la compétence étatique de la justice pénale s’accorde mal avec l'idée d'une
soumission à un juge privé d'un litige de cet ordre232. Néanmoins, la difficulté se pose dans le cas où la règle « le
criminel tient le civil en l'état » est en cause. Cette règle s'applique à l'arbitre interne. Cependant, il est plus difficile
de l’appliquer en droit international233.
La question qui pourrait être soulevée à cet égard est celle de savoir si l'arbitre international a l'obligation de
se retarder à juger dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique234. Le droit français positif n'impose
pas une telle obligation à l'arbitre et il laisse l'arbitre apprécier librement l'opportunité de retarder sa propre
décision puisque la règle « le criminel tient le civil en l'état », Cet solution, dégagé par la cour d'appel de Paris depuis
quelques années235 viennent d'être consacrées sans ambiguïté par la cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre
2005236. Il était jugé que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale était sans application pour l'arbitre
statuant en matière internationale, en raison de l'autonomie de la procédure arbitrale qui obéit à des règles propres
... dont il lui appartient d'apprécier l’opportunité237. La Cour d'appel de Paris avait seulement exclu l'application de
la règle lorsque le juge pénal compétent était un juge étranger238.
En revanche, dans le cas au recours en annulation d’une sentence arbitrale, la règle « le criminel tient le civil
en l'état » s'impose aux juridictions étatiques chargées du contrôle de la régularité des sentences arbitrales, dès lors
que la procédure pénale se déroule en France « l'article 4 du Code de procédure pénale est applicable, même en

matière internationale, au recours en annulation d'une sentence arbitrale si la procédure pénale se déroule en
France ».239.
Le droit jordanien a bien consacré la règle « le criminel tient le civil en l'état »,
II.- DANS LE DROIT PRIVE
Bien des matières sont également octroyées, dans le droit privé, à la compétence exclusive des juridictions
étatiques, tel que les litiges relatifs au droit de concurrence, les litiges relatifs aux brevets, les contrats maritimes,
contrats de représentations commerciales,… etc.
Pour étudier ces questions, nous considérerons des exemples, qui méritent d’être soulignés, dans un premier
point dans le droit français (1), et dans le droit jordanien dans un second point (2).
A.- En Droit Français
En effet, les matières les plus connues confiées exclusivement au droit étatique sont dans le droit français : les
litiges relatifs au droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. Du point de vue des individus en
présence, le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle reposent tous deux sur un fondement
mixte. D'une part, l'équité joue un rôle essentiel pour la propriété intellectuelle plus que pour la propriété ordinaire
(qualité d’auteur ; droit moral). D'autre part, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence découlent de
politiques publiques bien définies240.
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F. Nammour, Droit Et Pratique De L’arbitrage Interne Et International , 2e Edition (Refonte Complète) Lgdj , Bruylant, Delta, 2005, P. 139.
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L. Lévy, A. V. Schlaepfer, La suspension d'instance dans l'arbitrage international, Cah. arb., Gaz. Pal. N° 318, pp. 18 -26.
L'action publique est l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée
au nom de la société puisqu'elle vise à réprimer un trouble à l'ordre public et non à réparer un préjudice personnel. Elle est mise en œuvre par
le ministère public, contre l'auteur ou les complices d'une infraction : Pour de plus voir site internet,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_publique.
235 Paris, 1re ch. C, 1er mars 2001, Rev. arb. 2001.583, République du Congo c/ SA Commisimpex , note Racine ; 17 janv. 2002, SA Omenex c/
Hugon, Rev. arb. 2002.391, note Racine ; 20 juin 2002, Sté Ordatech c/ Sté W. Management, inédit.
236 ; Cass., 1ère civ., 25 oct. 2005, SA Omenex c. Hugon, Juris-Data n° 2005-030437, D. 2005, p. 3052 et 3060, obs. Th. Clay ; D. 2006, p. 199, avis
J. Sainte-Rose ; Rev. arb. 2006, p. 103, note J.-B. Racine; F.-X. Train, Clunet 2006, p. 937.
237 V. Eric Loquin, Le principe « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable en matière d' arbitrage international, RTD Com. 2003 p.
63 ; CA Paris, 17 janv. 2002, Rev. arb. 2002.391, note Racine ; voir enfin Cass. 1ére civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-16.822 : Juris-Data n° 2003018901 ; JCP G 2003, IV, 2144 ; Cass., 1ère civ., 4 juin 2008, pourvoi n°06-15.320.
238 Paris 30 mars 1995, RTD Com. 2003 1997.230 ; 24 janv. 1991, Rev. arb. 1992.158, obs. Cohen
239 Cass. Civ. Arrêt n° 1389 du 25 octobre 2005, lixinter.net, jurisprudence 2005 à 2010,
240 Y. DERAINS, L'expérience de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en matière de propriété industrielle, : Rev. arb.,
1977 n°1 pp. 40-60.
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1. Les litiges relatifs au droit de concurrence.
Le droit de la concurrence est une matière relevant de l'ordre public économique en ce qu'il établit des
contraintes en vue de protéger le libre jeu du marché. La question de l'arbitrabilité des litiges relatifs au droit de la
concurrence est complexe et controversée241. Pendant très longtemps, il a été enseigné qu’il n’était pas concevable
que les arbitres s’approchent d’un problème d’entente ou d’un problème de position dominante ou d’un autre
problème de droit de la concurrence. Les mentalités ont évolué, la Cour Suprême des Etats unis a ouvert la route
dans une célèbre affaire Mitsubishi242 en admettant l’arbitrage en matière de droit de la concurrence.
Au plan international, il utile de rappeler que l’arrêt Mitsubishi a été le premier arrêt à reconnaître en termes
généraux l’arbitrabilité des litiges en matière de droit de la concurrence243. Il a servi de détonateur et de modèle,
tant pour d’autres pays de la Common Law qu’en Europe occidentale244.La Cour de Cassation française a admis
l’arbitrabilité des litiges même lorsque des questions de droit de la concurrence étaient soulevées.
La question est notamment de savoir si l'arbitre a aptitude pour sanctionner le non-respect du droit de la
concurrence ou si ses dispositions d'ordre public économique ressortissent à la compétence exclusive des
juridictions étatiques. Quelques certitudes émergent cependant de la matière.
Tout d'abord, sous peine de voir l'arbitrage systématiquement paralysé par une partie de mauvaise foi, la
simple démonstration de l’opposition ou de la contradiction du contrat avec le droit de la concurrence n'empêche
pas l'arbitre de statuer. Ensuite, il est certain qu'un arbitre ne peut s'affranchir du respect des règles d'ordre public
applicables à la cause et notamment donc, de celles relatives au droit de la concurrence.
La jurisprudence affirme nettement par les décisions de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Almira Films en
1989, dans l’affaire Ganz en 1991, et dans les arrêts Labinal245 et Aplix en 1993246, que l'arbitre peut appliquer un
texte de droit de la concurrence, en tirant le cas échéant les conséquences quant à la validité du contrat247.
Dans l’affaire Labinal, le tribunal de commerce de Paris en premier temps a rejeté l’exception d’incompétence
en arguant que « les règles de la concurrence sont d’ordre public économique tant au plan communautaire que de
celui de chacun des Etats membres ». Toutefois, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mai 1993, a reformé
le jugement en énonçant le principe selon lequel : « l’arbitrabilité d’un litige n’est pas exclue du seul fait qu’une
réglementation d’ordre public est applicable au rapport de droit litigieux ». Et les conseillers d’en conclure que les
arbitres avaient le pouvoir de « tirer les conséquences civiles d’un comportement jugé illicite au regard de règles
d’ordre public pouvant être directement appliquées aux relations des parties en cause… ».
La Cour d’appel a donc reconnu dans l’arrêt Labinal le pouvoir de l’arbitre d’apprécier la validité d’un contrat
au regard des règles communautaires de la concurrence de l’annuler s’il viole lesdites règles, ainsi que d’allouer des
dommages et intérêts. Cette position a été reconfirmée par la cour d’appel de Paris dans différents arrêts
subséquents248. La même solution a été retenue par l'arrêt Aplix en 1993, la Cour d’appel a réaffirmé les principes
de l’arrêt Labinal en précisant que les arbitres ne peuvent faire application que des règles de droit communautaire
bénéficiant de l’effet direct.
Il peut même, depuis le Règlement communié Européenne nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002,
prononcer une exemption individuelle en vertu de l'article 81 § 3 du Traité CE. Ce pouvoir étant désormais attribué
au juge national, il est logique de le conférer également aux arbitres249. Il est dorénavant admis que dans les affaires
internationales les arbitres ont la qualité d’appliquer les règles d’ordre public ainsi que d’en sanctionner la
méconnaissance éventuelle. En revanche cette qualité subit des restrictions.
Cette solution est compréhensible dès lors que la compétence de l’arbitre est limitée aux litiges portant sur des
droits subjectifs des parties. Ne peuvent donc être appliquées par un tribunal arbitral que les règles
communautaires dont les parties peuvent directement se prévaloir250. Dans la même mesure et sous les mêmes
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réserves, l’arbitrabilité des litiges en matière de droit de la concurrence est également reconnue en Italie251, en
Angleterre252, en Allemagne253.
Par contre, l'arbitre ne peut cependant prononcer des injonctions ou des amendes254. De tels privilèges
relèvent de la compétence exclusive d'autorités spécialisées (la Commission européenne pour le droit
communautaire de la concurrence). Aujourd'hui, les solutions étant acquises, le contentieux sur cette question s'est
tari. Les problèmes portent actuellement sur l'intensité du contrôle des sentences au regard du droit de la
concurrence. Si la Cour de justice des Communautés européennes semble exigeante255, la jurisprudence française
conçoit le contrôle de manière excessivement restrictive.
En effet, dans l’arrêt Thalès256 la Cour ayant décidé de ne pas annuler une sentence pour demande nouvelle, la
violation du droit communautaire de la concurrence n’ayant pas été soulevée devant les arbitres. Cette
jurisprudence ne se prononçait donc pas clairement. Toutefois, la Cour de cassation vient de donner une
interprétation beaucoup plus éclairante de cette jurisprudence communautaire257. Un contrat d’approvisionnement
est conclu en 1991 entre la société française SNF et la société néerlandaise Cytec industries BV. Elles concluent un
nouveau contrat deux ans plus tard, qui contient une clause compromissoire. SNF décide de dénoncer le contrat et
Cytec met en œuvre un arbitrage à Bruxelles. Par deux sentences, le tribunal arbitral déclare nul le second contrat
en application de l’article 81 du Traité CE (interdiction des pratiques contraires au libre jeu de la concurrence),
déclare les parties coresponsables et condamne SNF à indemniser Cytec. Les sentences obtiennent l’exequatur et
SNF fait appel des ordonnances d’exequatur. Ayant été débouté en appel, SNF a formé un pourvoi.
En effet, la Cour de cassation tranche enfin la question de l’étendue du contrôle du juge de l’annulation en
précisant que pour examiner la compatibilité d’une sentence avec des règles d’ordre public, le contrôle du juge doit
se limiter au « caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ». Le juge ne doit donc pas procéder à
une révision au fond de la sentence et peut, à bon droit, se limiter à un contrôle des sentences au regard de
l’application du droit communautaire à l’affaire soumise aux arbitres. La solution se refuse à mettre en cause
l’arbitrabilité des questions d’ordre public258.
2. Les litiges relatifs au droit de la propriété intellectuelle.
La question d’arbitrabilité des litiges en matière de propriété intellectuelle est une question délicate 259. En
effet, jusqu’en 1968 il n’était pas question d’arbitrage dans le domaine de la propriété industrielle, car les affaires
qui mettaient en cause des brevets étaient considérées comme des causes communicables, au sens de l’article 1004
de l’ancien Code de Procédure civile, qui ne pouvait pas faire l’objet d’arbitrage. Donc il était hors de question
d’entrer en arbitrage pour des questions de brevets d’invention.
Cette impossibilité d’arbitrage a été confirmée par la loi du 31 décembre 1964 pour les marques, puis la loi du
2 janvier 1968 pour les brevets d’invention. Ces lois avaient déposé une règle de compétence exclusive des
Tribunaux de Grande Instance pour les problèmes de propriété industrielle, de brevet et de marque
respectivement260. Cette impossibilité restait ferme jusqu'à la réforme de l’article 2060 du Code civil, par la loi du 5
juillet 1972, qui a voulu développer les possibilités d’arbitrage, en posant la règle de l’inarbitrabilité des « matières
qui intéressent l’ordre public ». Ainsi, selon la loi du 13 juillet 1978 sur les brevets d’invention, les règles de
compétence exclusive « ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059
et 2060 du Code civil ».261 Pareillement, la même disposition figure dans la loi du 4 janvier 1991 pour les marques.
On pourrait dire que l’arbitrage, par ces textes, n’est pas exclu du seul fait que les litiges ressortissent
normalement de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. Le problème reste cependant délicat
parce l’effet de l’article 2060 du Code civil - qui prohibe l’arbitrage dans les matières qui intéressent l’ordre public
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- reste toujours pendante. Il faut donc faire le tri et regarder, dans les questions qui peuvent être soumises à
l’arbitrage, ce qui est de nature à intéresser l’ordre public et ce qui ne l’est pas.
En dépit de ces caractéristiques, l'arbitrabilité de principe des litiges de propriété industrielle a été admise 262.
De manière générale, la cour d'appel de Paris a décidé que “les litiges portant sur les contrats relatifs à l'exploitation
des brevets, qu'il s'agisse d'interprétation ou d'exécution du contrat, sont arbitrables”263. Une telle solution est
naturellement transposable au contentieux de l'exploitation d'une marque. De même, les litiges relatifs à la
propriété d'un brevet ou d'une marque ainsi que ceux portant sur les intérêts civils d'une contrefaçon sont
arbitrables264.
Toutefois, une question pourrait revêtir une importance particulière dans ce domaine, les arbitres ont-ils le
pouvoir de déclarer qu’une marque ou qu’un brevet est nul ?
En matière des brevets et des marques, la solution classique consiste à refuser aux arbitres compétence pour
se prononcer sur la validité du titre : « le brevet est un acte administratif délivré par l’autorité publique, il est
inconcevable que des personnes privées - fussent-elles investies de la confiance des parties à un litige - tranchent
sur la validité d’un titre délivré par l’autorité publique »265, le contentieux de la validité du titre était classiquement
inarbitrable266. Leur compétence s'étendant seulement aux relations contractuelles, y compris celles qui
découleraient de l'annulation prononcée par un juge. Les solutions ont aujourd'hui évolué. La cour d'appel de Paris
a en effet autorisé l'arbitre à se prononcer sur la validité d'un brevet à titre incident 267. Les juges parisiens ont
déclaré :
« La question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle

peut, ainsi que la relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement constatée n'ayant, pas plus que s'il
s'agissait de la décision d'un juge, d'autorité de la chose jugée, car elle ne figure notamment pas au dispositif,
qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers
pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mêmes causes ». C'est une solution essentielle qui clarifie
le droit français sur cette question. Il ne semble pas en revanche que l'arbitre soit autorisé à statuer à titre
principal sur la validité d'un brevet.
En cas de procédure collective organisant la faillite, si elle est ouverte en France, seule la juridiction étatique
est compétente. Selon la cour de cassation,268 le principe de suspension individuelle des poursuites est d'ordre
public interne et international269.
B. En Droit Jordanien
L’arbitrabilité des litiges relative à des contrats de représentations ou d’agence commerciale, contrats
maritimes et contrats des distributions reçoivent des solutions défavorables, a fortiori d’hostilité caractérisée, aussi
bien en Jordanie que dans plusieurs pays arabes270. Les exemples méritent d’être soulignés à cet égard : tout
d’abord, les matières dans les contrats de représentations(a), ensuite dans contrats des commerces maritimes(b).
1. La représentation commerciale
En effet, avant la loi de contrats d’agence et d’intermédiations commerciales de 2001, le décret-loi nº 44 de
1985 portantes réglementations des activités d’agence commerciale avec les mandants étrangers régissait les
activités de ces agents dans leurs seuls rapports avec les seules sociétés étrangères. L’article 20 de cette loi
disposait : « nonobstant toute clause contraire, les juridictions du lieu d’exercice des activités de l’agent sont
compétentes pour connaître de tout litige qui découle d’un contrat de représentation commercial ».
Toutefois, cet article a été interprétait étroitement par la jurisprudence jordanienne. La Cour de cassation
jordanienne jugeait dans l’affaire n 411/84271 au sujet d’un arbitrage qui se déroulait en Suède et qui opposait un
agent commercial jordanien à une société suédoise, que la compétence des juridictions jordaniennes est d’ordre
public, donc impossible d’être écartée par une clause d’arbitrage.
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Il est très utile de rappeler que cette solution était aussi confirmée par d’autres arrêts de la même cour: par un
arrêt de 1991 la Cour cassation272 se fondait sur l’article-(2) de la Convention de New York pour soumettre
l’arbitrabilité du litige a la loi du lieu de l’exécution de la sentence arbitrable en ces termes : « la politique générale

du Royaume hachémite jordanien en matière de représentation commerciale est la protection du citoyen et
l’affirmation de la souveraineté nationale. En vertu de l’article 20 de la loi sur la représentation commerciale, le
Tribunal de première instance d’Amman est le tribunal compétent pour trancher le litige portant sur les indemnités
résultant du fait de la résiliation d’un contrat de représentation commerciale, lorsque la représentation exerce ses
activités dans le Royaume et plus particulièrement dans la ville d’Amman »
En revanche, la nouvelle loi nº 28 de 2001 de contrats d’agence et d’intermédiations commerciales, abroge le
décret-loi nº 44 de 1985, et dispose en son article 16 : « a- Les juridictions jordaniennes sont compétentes pour

reconnaître de tout litige ou différend résultant d’un contrat d’agence commerciale ou en application de la présente
de cette loi. »
Il est vrai que l’expression « nonobstant toute clause contraire » de l’ancien article 20 ait été supprimée.
Toutefois, la compétence d’attribution des tribunaux jordaniens n’a pas été changée par l’article 16 de la nouvelle
loi. Ce nouvel arrangement de la loi ne décrète pas de compétence exclusive des juridictions jordaniennes pour
connaître des litiges relatifs aux contrats d’agence commerciale ; en revanche, il est très susceptible, vue
l’attribution spécifique de la compétence ratione materiae aux tribunaux jordaniens, que celle-ci soit considérée
d’ordre public, donc exclusive de toute autre. « La jurisprudence antérieure risque d’être reconduite sous l’empire
de la nouvelle loi »273.
Néanmoins, il faudrait préciser que le droit jordanien connaissait certains caractères sous l’empire de
l’ancienne loi sur l’arbitrage de 1953 toujours valables. La jurisprudence jordanienne quant à elle considérait
qu’étant conclu postérieurement à la naissance du litige, le compromis d’arbitrage relatif à un contrat d’agence
commercial demeurait valable. En vertu du compromis, les parties renoncent à un droit acquis dont elles ont la libre
disposition274. Les parties pouvaient de même recourir à l’arbitrage, lorsque le différend portant sur un contrat
d’agence commercial échappait à la loi nº 44 de 1985, à condition toutefois que cet arbitrage se déroule en Jordanie
sous la protection des juridictions jordaniennes.
La Cour de cassation dans son arrêt n 92/92275 a confirmé une jurisprudence constante selon laquelle les
parties sont libres de recourir à l’arbitrage interne pour résoudre les litiges relatifs à l’exécution du contrat d’agence
commercial, bien que la compétence de principe revienne aux juridictions étatiques.
Plus récemment la Cour de cassation dans son arrêt nº 2486 de 1999276 , a confirmé également que la
soumission d’un litige entre un agent commercial et une société étrangère a l’arbitrage en exécution d’une clause
compromissoire, doit être interprétée comme un renoncement de sa part a la compétence des juridictions
jordaniennes, même si la clause compromissoire stipule que les lois applicables sont celles du Yémen. Il n’existe pas
d’interdiction a l’application de la loi d’un Etat, a condition toutefois que se conforme aux conditions prescrites par
le Code civil jordanien277.
Ces contrats de droit interne étaient régis par la loi nº 23 de 1975 relative aux agents et distributeurs
commerciaux. En effet, les deux solutions seront sans doute reconduites sous l’empire des deux nouvelles lois, aussi
bien celle qui se rapporte a l’arbitrage que la loi nº 28 de 2001 précitée278.
2. Les contrats des commerces maritimes
De même, le droit maritime fait l’objet d’une compétence judiciaire impérative faisant obstacle a l’arbitrage, tel
que le droit maritime en Jordanie et plusieurs pays d’Arabes.
La Cour de cassation jordanienne a décidé que « … la clause compromissoire insérée dans un contrat

d’affrètement maritime en vertu de laquelle les parties conviennent de soumettre le litige à un tribunal arbitral à
l’étranger- est nul en vertu de l’article 215 du code de commerce maritime, qui prohibe toute clause confiant la
résolution d’un litige découlant dudit contrat à une juridiction étrangère. Cette clause viole une règle de compétence
exclusive des juridictions jordaniennes pour tout litige relatif au transport maritime et aux contrats d’affrètement
maritime »279. Donc on pourrait dire que la solution est bien affirmée en droit jordanien par la jurisprudence280.
La Cour de cassation syrienne également a affirmé que « la clause compromissoire insérée dans une charte en
partie nulle, de nullité absolue, parce qu’elle a pour but d’évincer la compétence exclusive des juridictions syriennes

272http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=47&year=1991&PrincType=7&PrincPage=001856.

N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes, op.cit., p.169.
V. S. SALEH, commercial agency & Distributorship in the Arab Middle East , op.cit., fasc. 4, p.24.
275 Cass. Civil Jord. n°92/92, du 14 février 1993, RLAAI, n°7 p.79.
276http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?year=1999&no=2486&PrincType=7&PrincPage=000348&publish_year=2002.
277 G. HAZBOUN, For legal consultations, Middle East Newsletter , n°1. September. 2001.
278 N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international , L.G.D.J, 2004, p.169.
279 http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=619&year=1990&PrincType=7&PrincPage=002106.
280http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?year=1985&no=496&PrincType=7&PrincPage=001919&publich_year=1987.
273
274

174

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(3) (2020), 169-177

L’arbitrage Et La Compétence Exclusive De La Juridiction Etatique

Adnan Al-omar

consacrées a l’article 212 du code maritime syrien »281, cette solution a été aussi consacrée par la jurisprudence en
droit syrien282.

Paragraphe II.- L’appreciation De L'exclusivite De La Competence Etatique
Il n’est pas sans intérêt de révéler à cet égard que les juges étatiques, praticiens et auteurs peuvent contester
l’arbitrabilité du litige en vertu de deux arguments essentiels. Si le premier est fondé sur les matières relevantes de
l'ordre public (I), le second, fondées sur la prohibition des conventions (II).
I. Les Matieres Relevant De L'ordre Public
En effet, cet argument est fondé sur le critère des « matières insusceptibles de transaction », ou sur la
prohibition dans « les matières qui intéressent l’ordre public »283. Qualifiées des lois de police et de sûreté, touchant
à l’ordre public, les matières qui font l’objet de cette réglementation sont retirées du domaine de l’arbitrage. La
violation d'une règle à caractère d'ordre public provoque donc l'inarbitrabilité du litige.
Il est normal que l’Etat soit fort pour protéger certains domaines d’activité nationaux en décrétant des lois de
police et de sûreté. En revanche, il n’est pas contesté qu’une disposition visant à garantir un ressortissant contre
toute clause en vertu de laquelle il renoncerait à un régime légal de protection ne suffit pas pour éliminer l’arbitrage
international en la matière284.
L’argument découlant également de la fonction de l’arbitrage international, est un argument milite aussi contre
l’adéquation du critère fondé sur les « matières qui intéressent l’ordre public »285, celui-ci n’est qu’un mode de
résolution des conflits, une justice privée qui conduit aussi bien à l’application d’une loi étrangère au fond du litige
qu’a la désignation de la loi de police et de sûreté du juge requis.
Il faudrait rappeler qu’il est donc inexact de considérer l’arbitrage, soi-même, comme un abandon au bénéfice
de l’application du droit étatique. Sans compter que le juge dispose toujours, au stade post-arbitral, du pouvoir de
sanctionner une sentence rendue en méconnaissance des exigences de son ordre public. En effet, les statistiques de
la CCI confirment ces affirmations : en matière de représentation commerciale, la très grande majorité des sentences
rendues par les arbitres internationaux applique au fond du litige, à défaut de choix des parties, la loi du lieu
d’exécution du contrat286.
Dans une sentence CCI nº 8606287, l’arbitre a repoussé l’argument d’une des parties qui contestait l’arbitrabilité
d’un litige relatif a un contrat de représentation commerciale exclusive avec une partie libanaise, au motif que : « Le

caractère ‘nationaliste’ de l’article 5 du D.-L. n 34/67 dénoncé par certains est généralement justifié par le fait que
le recours aux tribunaux étatiques en toutes circonstances, garantit l’application du droit libanais et notamment du
D.-L. n 34/67 ». « D’ailleurs, il semble bien que c’est là une des justifications d’un arrêt de la Cour d’appel de
Beyrouth, en date du 30 juin 1994, qui est en retrait par rapport à l’arrêt de la Cour de cassation précitée. La Cour
d’appel semble avoir fait preuve d’une certaine réticence à l’admission des clauses compromissoires au principal
motif que l’arbitre étranger pourrait être amené à faire application d’un autre système juridique que le droit
libanais. En l’espèce, le souci du législateur demeure totalement préservé par l’application du droit libanais au
présent litige ».
En effet, l’arbitre a admis l’arbitrabilité du litige, à tel point que sa décision s’inscrivait dans le prolongement
des préoccupations du législateur libanais, en l’occurrence l’application de la loi libanaise au fond du litige288. Cette
solution n’est pas isolée. Dans toutes les affaires dénombrées impliquant un contrat de représentation commercial
avec une partie libanaise, la loi retenue par les arbitres au fond du litige a été la loi du lieu d’exécution289.
II. La Prohibition Des Conventions
Il n’est sans intérêt à cet égard de relever qu’il n’est pas plus convaincant les parties, en vertu d’une convention
d’arbitrage, renoncent ou modifient une compétence judiciaire exclusive, même s’il n’est pas controversé depuis les
années 1950 que le critère d’exclusive n’est pas pertinent290 le caractère impératif de la compétence des tribunaux
étatiques n’affecte pas l’arbitrage ; celui-ci ne saurait être assimilé à une compétence judiciaire. Selon les termes de
Cass. civ. syrienne., n°366/1905, du 12 décembre 1980, Al-Mouhamoun 1981. 305.
C’est également la même solution en droit tunisien, les litiges relatives au transport maritime des passagers sont exclus du domaine de
l’arbitrage, sauf si les parties concluent un compromise d’arbitrage, donc postérieurement a la naissance du litige : voir KAMEL BEN SALAH, «
An overview of the Tunisian Arbitration Regulations, JIA, 2000, n°3, p.142.
283 J. BEGUIN, G. BOURDEAUX, A. COURET, B. LE BASS, D. MAINGUY, M. MENJUCQ, H. RUIZ FABRI, C. SERAGLINI, J.M. SOREL, op. cit., p. 906.
284 N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international, LGDJ, 2004, p.174.
285 V. P. LEVEL, Une première retouche au droit de l’arbitrage (loi du 5 juillet 1972 ), JCP, 1972.I.2494.
286 V. TRUONG, « le droit applicable au fond dans les contrats internationaux de distribution : analyse des sentences arbitrales de la CCI, Bull. de
la Cour international d’arbitrage de la CCI, vol. 12.n 1, 1er semestre 2001, p.40.
287 Sentence CCI n°8606 de 1997, RLAAI, n°9, p.20.
288 N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes, op.cit., p.175.
289 Sentence CCI n°6500 de 1992, JDI, 1992.105, n. J.-J A ; RLAAI, n° 9, p.32 ; sentence CCI n° 1250 de 1964, Rec. CCI, I, P.30.
290 J. RUBELLIN-DEVICHI, L’arbitrage, nature juridique, droit interne et international privé , LGDI, Paris 1965, p. 60 ; P. LEVEL, L’arbitrabilité,
précité, p.225 ; J.B. RACINE, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, op. cit ., p.48.
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Savatier291, « quand la loi détermine une compétence judiciaire elle précise simplement la division du travail qu’elle
établit entre les juges mandatés par elle. Elle n’envisage pas le cas où les plaideurs préfèrent se passer de ces juges ».
Cette idée est confirmée par la jurisprudence française292.
En effet, l’arbitrage est délimité au litige en dehors de toute disposition juridictionnelle . Il n’est évidemment
pas possible d’appliquer les mêmes règles aux tribunaux internationaux et aux tribunaux étatiques. Selon M.
Racine293 « les règles relatives à l’arbitrabilité doivent rendre compte de l’originalité irréductible de l’arbitrage ».
S’il devait prohiber automatiquement l’arbitrage dès lors qu’une matière incombe de manière impérative a un
tribunal étatique, cela mènerait a limité considérablement son domaine, surtout dans les pays 294, où la connaissance
de bien des matières est, pour des considérations voire nationalistes, attribuées exclusivement aux juridictions
étatiques295.
Il n’est pas sans intérêt de révéler à cet égard que la jurisprudence arbitrale internationale est pour sa part
conforme à cette solution, dans une sentence partielle rendue en juin 1996 dans l’affaire n 8420 concernant un
contrat entre un mandant italien et un agent syrien, le droit applicable au fond étant le droit italien qui interdisait
l’arbitrage. L’arbitre siégeant à Genève a déclaré le litige arbitrable en vertu de l’article 177 de la loi suisse sur le
droit international privé. Les arbitres ont aussi remarqué que le règlement italien avait pour objet de protéger
l’agent et que, dans l’affaire en question, c’était précisément ce dernier qui avait eu recours à la procédure arbitrale,
l’exception d’incompétence ayant été soulevée par le mandant296.
Dans le même sens, un arbitre siégeant à Paris dans l’affaire CCI n°8195, dans une sentence partielle rendue
en septembre 1995 pour admettre l’arbitrabilité du litige, le tribunal a déclaré arbitrale un litige entre un agent
libanais et un mandant français malgré l’invocation par le mandant du décret libanais n 34 du 5 août 1967297 modifié
par le décret n°9639 du 6 février 1975, et affirmé qu’ : « il existe aujourd’hui un consensus international vis-à-vis

des loi nationales des parties et sa soumission a la seule loi qui régit l’arbitrage (…) Plus précisément, il faut dire
avant tout que le point de départ est le principe de l’autonomie de la clause d’arbitrage par rapport au contrat
principal. Ce principe est généralement admis et ceci particulièrement en France, siège de l’arbitrage ».
L’arbitre a estimé que le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage lui permettait de considérer comme
valable une convention d’arbitrage ne violant ni les règles impératives du droit français ni les principes de l’ordre
public international. Il a également souligné le fait que cette législation était destinée à protéger l’agent, alors qu’en
l’occurrence c’est précisément ce dernier qui avait choisi de soumettre le différend a l’arbitrage298.
La solution est également suivie en matière de maritime commercial. Dans l’affaire CCI n°6194 de 1990
impliquant une partie jordanienne opposée a une partie coréenne, la partie jordanienne invoquait l’inaltérabilité du
litige sur le fondement des dispositions de l’article 215 du Code maritime jordanien. Pour retenir sa compétence, le
tribunal arbitral choisit, en premier lieu, pour la méthode de la propre Law et démontre qu’aucune loi en vertu des
règles de conflit applicable, ne peut être considérer comme la propre Law applicable a la convention d’arbitrage.
Par conséquent, le tribunal arbitral admet la validité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat, en se
fondant sur deux arguments essentiels : le premier est fondé sur le critère de l’inapplication de l’ordre public interne
à l’arbitrage international : « les arbitres internationaux ne sont pas tenus de se soumettre aux règles d’ordre public
interne d’un Etat déterminé ». Plus convaincant, le second est fondé sur l’attente légitime des parties, ces dernières
ayant conclu la convention à une date où la loi jordanienne sur le commerce maritime n’était pas encore en vigueur,
la promulgation d’une loi postérieure à la date de conclusion du contrat ne peut porter atteinte au contrat conclu
sous l’empire d’un droit antérieur plus libéral. Cette sentence présente le mérite d’illustrer la tendance actuelle de
la jurisprudence arbitrale internationale, visant à exclure les règles restrictives a l’arbitrabilité an la matière299.
En conclusion, on peut constater que les critères admis dans certains Etats300, comme des règles de compétence
judiciaire exclusive, sont insuffisants pour servir l’arbitrabilité des matières litigieuses du commerce international.
Ces critères sont fortement en retrait tant par rapport aux besoins et pratiques commerciales que par rapport au
droit comparé occidental.

S. SAVANTIER, note sous Angers 27 mars 1953, D. 1945.407.
CA de Colmar 21 septembre 1993, Ch. Morin SARL, M. Morin et autres, c. C.G. Morin : Rev. arb., 1994.348, n. D. Cohen ; Rev. jurisp.comm. 1994.
154, n.CH. JARROSSON.
293 J.B. RACINE, L’arbitrage commercial international et l’ordre public , op. cit., p.48.
294 Comme les pays arabes.
295 N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes, op.cit., P.176.
296 M.V. DER STOEL, The role of the OSCE high commissioner on national minorities in the field on conflict prevention , Martinus Nijhoff
Publishers, 2003, p.196.
297 Le décret-loi n° 34 du 5 Août 1967 modifié par le décret n° 39 du 6 Février 1975 et par le décret-loi n° 73-83 du 9 Septembre 1983. V. site
internet http://www.ccfranco-arabe.org/french/marche.php?code=113&pays=12, le 27 mai 2009.
298 F. BORTOLOTTI, Le contrat international d’agent commercial dans l’arbitrage de la CCI , Bulletin CCI, 2001, p.52.
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Comme par exemple les pays arabes : Jordanie, Syrie, Liban.
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