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Abstract
Despite the importance of medical research activity, most legal legislation did not
regulate it in a detailed manner. This imposes on the legislator the necessity of
intervention to keep pace with scientific development. The Iraqi legislator, like most
Arab legislation, No. 8 of the year 2008 this despite adopting instructions licensing the
implementation of experimental medical research, did not come up with special rules in
this regard, unlike the Egyptian legislator who issued the Egyptian Clinical Medical
Research Law No. 214 of the year 2020 And the Emirati legislator who issued the
Federal Decree on Medical Liability No. 4 of 2016, And the French legislator who
promulgated the Law on Experimental Medical Research No. 88/1138 of 1988, which
defines the conditions for conducting experimental medical experiments. By regulating
the subject in a precise legal manner to preserve the sanctity of the human body from
any uncontrolled research and scientific interventions.
Despite the negatives that accompany the experimental research work on the human
body, it has brought many benefits to all of humanity, and thus has proven to be a
double-edged sword that carries more advantages than risks. Were it not for these
experiences, the world today would be full of epidemics and diseases, and the best proof
of that is what the coronavirus known as the Covid-19 virus has done to the world. Had
it not been for the research and exqperiments that scientists have conducted on the
bodies of the living and dead sick patients through autopsies and the discovery of the
causes of death that are a complication of this dangerous virus, and if it were not for the
experimental research conducted by scientists to discover vaccination, the world today
would be in great danger. For all of the above of the importance of the subject, we seek
with this research project to reach legal solutions by calling on the legislator to
intervene to organize such scientific activities that were and still have a role in medical
progress.
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المستخلص
تسعى هذه الدراسة للتعرف على اهمية االمن الجماعي الدولي والذي تتحمل فيه الجماعة
الدولية المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من اعضائها والسهر علية من االعتداء ،واذا كانت
مشكلة وازمة االمن في العالم المعاصر قد بلغت االشكالية العالمية ،بمعنى معاناة جميع دول
العالم من غياب السالم العالمي ،وانتشار االرهاب بكافة صوره وأشكاله ،مما ادى الى
االنحراف بمضامين وقواعد االمن الجماعي الدولي بالرغم من تعدد الوان وابعاد منظومة االمن
الدولي ،إال أن نسيج فكرة االمن الدولي واحدة وال يمكن أن يتحقق احدهما بمعزل عن االخرى.

المقدمة
عرفت البشرية اإلرهاب منذ زمن بعيد ثم تطورت ظاهرة اإلرهاب بتطور المجتمع
البشري واتخذت صور عده ،منها ما انصب على األفراد ،ومها ما وقع على الجماعة الدولية
،ثم اتسع نطاق ومدى جريمة اإلرهاب حتى شمل األشخاص المعنوية والكيانات القانونية ومنها
الدول ،فظهور ما يسمى بإرهاب الدولة ،الذي يتضمن جملة من األفعال والممارسات التي تمس
سيادة الدولة ،وتضر باستقاللها السياسي وسالمة اراضيها ،وسالمة األفراد المقيمين بها.
إن اإلرهاب باعتباره عمالً من األعمال التي تمس حقوق االنسان وحرياته االساسية إنما
يدخل في عالقة عكسية مع حقوق االنسان الفردية والجماعية ،والحقوق المكفولة للدول على حد
سواء.
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إن االرهاب الدولي يعتبر من اخطر صور االرهاب :نظرا ً لما يترتب عنة من أضرار
جسيمة تمس كيان الدولة واخالل بالنظام الجماعي الدولي ،ومساس بمصالح األفراد والشعوب،
وحقوق األنسان وحرياته األساسية ،ويهدد السلم واألمن الدوليين.

أهمية الدراسة :تنطلق اهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء على دور االرهاب الدولي
ووسائل انتشاره العنكبوتية ،وماهي اآلليات الممكنة للقضاء علية أو الحد من انتشاره وتحقيق
االمن عبر النظر الية كقضية فكريه بالدرجة االولى ،كون االرهاب اساس انتشاره هو الفكر
العشوائي المتطرف.

اشكالية الدراسة :تكمن المشكلة األساسية في التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مجال
االمن ،ومواجهة االيدولوجيات المتطرفة (االرهاب الدولي)والذي اخذ باالنتشار مستغالً الثورة
التكنولوجية في كافة المجاالت العلمية ،وتقييم وسائل مكافحته.

فرضية الدراسة :تتمثل فرضية الدراسة بمدى امكانية تأثير االرهاب الدولي على القواعد
األساسية لألمن الجماعي الدولي ،واعتماده على التكنولوجيا المعلوماتية كأنسب واسرع وأمن
طريقة لالنتشار ،ومن ثم تحقيق اهدافه االرهابية التي تنعكس بصورة سلبيه على قواعد األمن
الجماعي الدولي.

منهجية الدراسة :من أجل تحليل المشكلة البحثية ،واالجابة على التساؤالت الفرعية التي
طرحتها الدراسة ،ونظراً لطبيعة الدراسة التي تطلبت استخدام اكثر من منهج من مناهج البحث
العلمي ،تم االعتماد على مناهج علميه عدة ،ويكون عمل هذه المناهج مشتركا ً بما يؤمن الترابط
فيما بينها ،إذ سيتم استخدام المنهج التحليلي ،ألنه لكي نفهم كيف يعمل النظام البد أن نعرف
البيئة التي يعمل بها ،باعتبار أن نظام االمن الجماعي مجموعه من القواعد ،ال يحيا في فراغ
وإنما يعيش في بيئة أو محيط مادي وغير مادي يتفاعل معه اخذاً وعطا ًء ،أي يؤثر فيه ويتأثر
به ،كما سيتم االستعانة بالمنهج الوصفي نظرا ً لتطرق الدراسة الى التطور األيديولوجي
لإلرهاب بصورة عامه.

هيكلية الدراسة :بناء على تحديد الباحث أهمية الدراسة والمشكلة البحثية فقد توزعت هيكلية
الدراسة الى مبحثين ،ومقدمه وخاتمه ،تضمنت أهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحث ،إذ
تضمن المبحث االول ،نظرة عامه عن االرهاب ونظرية االمن الجماعي الدولي ،بينما تناول
المبحث الثاني ،تقييم وسائل مكافحة االرهاب الدولي في ضوء الشرعية الدولية.
Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 117-136.
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المبحث األول
االرهاب ونظرية األمن الجماعي الدولي
ازداد النشاط االرهابي خالل العقود القليلة الماضية ،فبينما بلغ عدد االعمال االرهابية
عبر العالم  300عمل ارهابي فقط لعام،1990تم تسجيل اكثر من  5000حادثة ارهابية لعام
.1999وهناك الكثير من البلدان ،مثل ايرلندا وإسبانيا وتركيا وكولومبيا والعراق وسوريا تكافح
جماعاتها االرهابية منذ سنوات .ولقد اصبح االرهاب حدثا ً مأسويا ً في الحياة اليومية واسفر عن
خسائر هائلة في األرواح.
وقد اظهرت الهجمات االرهابية ضد الواليات المتحدة االمريكية في 11ايلول/سبتمبر
لعام  2001واحتالل الجماعات االرهابية لألراضي العراقية والسورية لعام  2014مدى حاجة
المجتمع الدولي للتعاون واتخاذ تدابير لمكافحة االرهاب على المستوى الدولي .فاإلرهاب ليس
مجرد مشكلة داخلية .فقد اثبت تنظيم القاعدة سابقا ً وتنظيم داعش أنه يستطيع العمل على اساس
شبكي ،نشر االرهابيين عبر العالم للقيام بهجمات في اجزاء مختلفة من المعمورة .
ولن يكون بوسعنا في المستقبل أن نعتمد على تشريع داخلي فقط .ويكون من الضروري
تحديد مفاهيم ونهج دولية للتصدي لجرائم االرهاب على اساس دولي ايضاً .وبناء على ذلك
سنقسم هذا المبحث الى ثالثة مطالب ،نتكلم في المطلب االول عن مفهوم االرهاب ،بينما يكون
المطلب الثاني عن اشكال االرهاب ،أما المطلب الثالث فهو عن العوامل الدافعة لإلرهاب.

المطلب األول
مفهوم اإلرهاب الدولي
اوالً :التعريف اللغوي لإلرهاب
أتت كلمة رهبة في اللغة العربية من رهبة رهبا ً ورهبة خافه وأرهب فالنا ً فزعة وخوفه
(المقري،)92،وقد جاء لفظ الرهبة ومشتقاته في القران الكريم ثمان مرات(االصفهاني)204،
،كما استعملت هذه الكلمة في اللغة الالتينية ،وبعد ان خربت جذورها في لغات المجموعة
1
الالتينية انتقلت فيما بعد الى لغات اوربية اخرى( ).
وقد استعملت الكلمة مرة واحدة بمعنى إخافة عدو هللا وعدو المؤمنين خالل الجهاد ،حيث
قال جل شأنه ) :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا
وعدوكم)(االنفال.)60،

 - 1بن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف،القاهرة،ص376
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ثانياً :التعريف القانوني لإلرهاب
دخلت فكرة االرهاب عالم الفكر القانوني ألول مرة في المؤتمر األول لتوحيد القانون
العقابي الذي انعقد في مدينة وارشو في بولندا عام .1930ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف
المحاوالت القانونية لوضع تعريف شامل لإلرهاب(.)2وفيما يلي بعض هذه التعريفات:
 -1عمل سياسي تم توجيهه الى هدف محدد ،وهو يشمل استخدام التهديد المبالغ فيه ،ويتم
تنفيذه للحصول على التأثير المادي ويكون ضحاياه مجرد رموز ،وليس بالضرورة أن
يكونوا معنيين بشكل مباشر ،واالرهاب يحتم االستخدام المقصود للعنف أو التهديد
باستخدامه ضد هدف وسيط يؤدي في المستقبل الى تهديد هدف اكثر اهمية وهو بذلك
المعنى يهدف الى اثارة الخوف أو القلق الداخلي لكي يتم اجبار الهدف على االستسالم
أو على تعديل موقفة.
 -2االرهاب هو االفعال االجرامية الموجهة ضد الدولة والتي تمثل غرضها أو طبيعتها في
إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من االشخاص أو عامة الشعب.
وتتسم األعمال االرهابية بالتخويف المقترن بالعنف مثل اعمال التفجير وتدمير المنشآت
3
العامة وتسميم المياه والقتل الجماعي( ).
واضح من التعريفات السابقة أن جوهر اإلرهاب هو حالة الرعب التي تمكن فاعلها
من فرض سيطرته لتحقيق هدف ما .وقد اختلف العلماء في تحديد هذا الهدف ،هل هو
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ،وهل هو هدف مشروع محليا ً أم دوليا ً أو هدف غير
مشروع والواقع أن تعريف اإلرهاب يتوقف على وجهة نظر من يستعمل المصطلح.
ومن ثم يعني االرهاب أي عمل من اعمال العنف يقدم علية الخصوم ،فهو عمل ذو
تغذية ايديولوجية معينة له بواعث عقائدية ،تتبناه حركات ومنظمات في نطاق الدولة أو
على الساحة الدولية ،وتعتمد السرية في التخطيط والتنفيذ لألعمال االرهابية.
ثالثاً :الجهود الدولية لتعريف اإلرهاب
ليس كل استخدام للقوة والعنف وما يؤدي الية من اثارة الخوف والرعب والفزع
هو ارهاباً .فهناك من الجرائم تستخدم فيها القوة ويفضي ذلك الى الرعب والخوف ومع
ذلك التعد جريمة ارهابية ،انما تنطبق عليها اوصاف جريمة اخرى كاالعتداء المسلح
وغير المبرر الذي تقوم به دولة ضد دولة اخرى وما يتضمنه االعتداء من تقتيل
واستعمال لمختلف انواع االسلحة وما ينجم عنة من بث الرعب والخوف في نفوس ابناء
الدولة المعتدى عليها .هذه االعمال االخيرة وأن تشابهت مع االرهاب في الوسائل
والنتائج إ ال ان المشرع الدولي اعتبرها جريمة مستقلة تمثل عمل غير مشروع يفترض
4
ايقاع الجزاء على الدولة المعتدية وتطلق على هذه االعمال (العدوان)( ).
 - 2محمد مؤنس محب الدين ،االرهاب في القانون الجنائي ،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة
المنصورة،1993،ص.57
 - 3د .محمد عزيز شكري ،اإلرهاب الدولي(دراسة قانونية نافذة)،دار العلم للماليين،بيروت،1991،ص.57
 - 4حسن الحلو ،االرهاب في القانون الدولي(دراسة قانونية مقارنة)،مجلة المعركة ،متاح على
الرابط.www.alm3raka.net
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وسعت األمم المتحدة الى تقنين االرهاب واناطت هذه المهمة الى لجنة القانون
الدولي عام  1949للقيام بأعداد مشروع عن الجرائم ضد السلم واالمن .وبذلك ورد
االرهاب كجريمة ضد سالم وامن البشرية في المشروع المقدم من قبل مقرر اللجنة
المذكورة .فضالً عن اصدارها القرار المرقم 49/60في  1994/12/29ومرفقة
االعالن المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على االرهاب الدولي ،ثم صدر
القرار 1566عام 2004والذي حث على تفعيل لجنة مكافحة االرهاب ودعا المنظمات
الى تكثيف تفاعلها مع لجنة مكافحة االرهاب( .)5اضافة لجهود األمم المتحدة في مكافحة
االرهاب كانت هناك جهود إقليمية نتج عنها عدة اتفاقيات منها :
 -1االتفاقية االوربية لمكافحة االرهاب ،إذ وضع مجلس أوربا تعريفا ً بيانيا ً لإلرهاب
ونص علية في الميثاق االوربي الموقع في 10تشرين الثاني/نوفمبر عام  1976ولم
يطبق إال في اب/اغسطس عام  1978في شأن منع وقمع االرهاب وعدد من
6
االعمال االرهابية( ).
 -2اتفاقية واشنطن لمكافحة االرهاب عام ، 1971والتي ترى ان االرهاب الدولي هو
:كل فعل يرتكب بصفة غير مشروعة ،كالقتل والخطف وغيرها من االفعال التي
7
تسبب اضرارا ً جسدية ويترتب عليها اثارا ً دولية( ).
 -3االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب عام :1998والتي تنص المادة االولى منها على
ان االرهاب هو (كل فعل من افعال العنف أو التهديد به أيا ً كانت بواعثه أو
أغراضه ،يقع تنفيذا ً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي)،والجريمة االرهابية هي
أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة،
8
أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي( ).

المطلب الثاني
اشكال اإلرهاب الدولي
يصنف االرهاب من زاوية شكل العمل االرهابي أو من زاوية دوافع االرهابيين أنفسهم،
وقد توصل مؤتمر االرهاب الذي عقد في واشنطن في شهر اذار/مارس عام 1976الى تصنيف
االرهاب الى اربعة اشكال:
اوالً :ارهاب ايديولوجي ويشمل االرهاب اليساري والشيوعي وارهاب اقصى اليمين.
ثانياً :ارهاب وطني ويشمل العمليات االرهابية التي تستهدف اخراج المحتل أو تدمير مصالحة
أو اغتيال رموزه والموالين له.

 - 5للمزيد من التفصيل انظر :القرار رقم  49/60لعام ،1994والقرار 1566لعام.2004
 - 6للمزيد من التفصيل انظر :نص االتفاقية االوربية لمكافحة االرهاب لعام.1976
 - 7للمزيد من التفصيل انظر :اتفاقية واشنطن لمنع وقمع االرهاب لعام .1971
 - 8للمزيد من التفصيل انظر :االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب لعام .1998
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ثالثاً :االرهاب العرقي أو الديني أو اللغوي مثل العمليات االرهابية التي يقوم بها افراد طائفة
التأميل ضد الحكومة في سريالنكا ،ومثل العمليات التي يقوم بها المتطرفون (عمليات السيخ
ضد الهندوس ،عمليات الهندوس ضد المسلمين).
9
رابعاً :االرهاب المرضي مثل العمليات التي يقوم بها المصابون باختالل نفسي( ).
ويمكن تصنيف االرهاب وفق الفاعل الى نوعين :ارهاب الدول ،وارهاب االفراد
والجماعات.
اوالً :ارهاب الدول
االصرار على قصر االرهاب على االفعال المرتكبة من قبل االفراد أو الجماعات غير سليم،
ألنه يتجاهل افعال االرهاب التي تماثلها في الخطورة والمرتكبة من قبل الدول بصورة مباشرة
أو غير مباشرة .إذ تصدر الواليات المتحدة االمريكية سنويا ً قائمة تورد فيها اسماء الدول
الداعمة لإلرهاب ،وعلى الرغم من ان البعض يدخل ارهاب الدولة في إطار العدوان اكثر من
كونه ارهاباً :إال انه يرى ان الدولة تمارس بنفسها أو بواسطة الجماعات التي تعمل باسمها
االرهاب في الداخل والخارج ،فاإلرهاب يساعد الدولة على تحقيق بعض االهداف التي تعجز
الطرق السلمية عن تحقيقها .وارهاب الدولة يسمى ايضا ً االرهاب االبيض ويشمل كافة
الحركات واالنشطة االرهابية.
ثانياً :ارهاب االفراد والجماعات
افعال عنف الترهيب يمكن ان ترتكب من قبل فرد كما يمكن ان ترتكب من جانب مجموعة
افراد تشكل عصابة أو جمعية أو منظمة ،والذي يضفي صفة االرهاب على الفعل هو ان يكون
الهدف من وراء ارتكابه سياسياً .ويقسم هذا النوع من االرهاب الى االتي:
 -1االرهاب الثوري :وهو الذي يهدف الى احداث تغيير شامل في التركيبة السياسية
واالجتماعية للنضال القائم.
 -2االرهاب شبة الثوري :يهدف الى احداث بعض التغيرات البنائية والوظيفية في نظام سياسي
معين.
 -3االرهاب العدمي :يستهدف القضاء على النظام القائم دون وجود تصور لنظام بديل.
 -4االرهاب العادي :هو الذي يتم من قبل االفراد بدافع اناني لتحقيق مصالح شخصية أو
10
اقتصادية أو اجتماعية( ).
كما ويمكن تقسيم االرهاب الى نمطين :ارهاب محلي وارهاب دولي.
اوالً :االرهاب المحلي :يمارس داخل نطاق الدولة بهدف تغيير الحكم وذلك من اجل تحقيق
مصلحة داخلية كالسعي للسلطة أو االنتقاص من اطالقها ،ويتميز هذا النوع من االرهاب
بانة من المتصور ممارسته من جانب الدولة واالفراد والجماعات على السواء.
ثانياً :االرهاب الدولي :هو االرهاب الذي يتوفر له الصفة الدولية في احدى عناصره
ومكوناته ونحيل في هذا الصدد الى ما سبق توضيحه في شأن بيان الصفة الدولية لإلرهاب؛
 - 9د .اياد ج لدارد ،ارهاب تجارة المخدرات ،وثائق الندوة الدولية حول االرهاب وخطف
الطائرات،لندن،1987،ص.67
 - 10اشكال االرهاب وأساليبه ،متاح على الرابط www.blog.saeeed.com
 -11االرهاب الدولي(مراحلة ومخاطرة)،متاح على الرابط http://www.repository.nauss.edu.sa
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وذلك عندما يكون احد االطراف دوليا ً سواء اشخاص أو اشياء أو اماكن أو يكون الهدف
11
دوليا ً مثل اساءة العالقات الدولية( ).

المطلب الثالث
العوامل الدافعة لإلرهاب
لمعرفة وجودية الدوافع واالسباب وتشخيصها وانواعها ومديات تأثيرها في شخصيات
االفراد والتي قد تساهم فعالً في دفع االفراد (االرهابيين) تجاه ممارسة االرهاب والعنف
دون االخرين ومعرفة حقيقة االسباب والدوافع والوجود الفعلي لها من كونها اوهام يختلقها
االرهابي ذاته لتبرير أفعاله وجرائمه .وتقسم تلك العوامل الى قسمين عوامل بيئية ،وعوامل
شخصية.
اوالً :العوامل البيئية :وهي العوامل التي قد تحيط بالسلوك االجرامي وتؤثر فيه ويمكن تقسيمها
الى اربع مجموعات :المجموعة االولى هي العوامل التي تحيط باإلرهاب باعتباره ظاهرة
عالمية  ،والمجموعة الثانية هي العوامل التي تحيط باإلرهاب في البيئة العربية ،والمجموعة
الثالثة هي العوامل التي تحيط باإلرهاب باعتباره ظاهره في حياة الفرد ،والمجموعة الرابعة هي
العوامل التي تحيط بفعل االرهاب.
المجموعة االولى :عوامل البيئة الدولية:
وهي عوامل وثيقة الصلة بكيان المجتمع الدولي والنظم السائدة فيه والقيم والمبادئ التي
يعتنقها .ولو نظرنا الى البيئة الدولية لوجدنا اتساع دائرة العنف وازدياد عدد العمليات االرهابية
التي تتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد الى عدة دول مكتسبة طابعا ً عالميا ً ،كما اصبح
12
االرهاب عنصرا ً فعاالً في عمليات اتخاذ القرار السياسي( ).

-1
-2
-3
-4
-5

المجموعة الثانية :عوامل البيئة العربية:
ويبرر قدوم بعض الجماعات اإلسالمية الى استخدام العنف لألسباب األتية:
الهجوم الشرس على كل ما هو اسالمي دون تمييز في بعض الدول العربية.
رجال الصحافة واالعالم والسلطات التنفيذية يبيتون النوايا السيئة لرجال االقتصاد .
اهدار بعض المسؤولين لحقوق الشعب واعتداؤهم على أمواله وحرماته ومقدساته.
تعدي السلطة هو الذي يشل حركة الناس ويقيد حرياتهم.
13
صور الفساد المنتشرة امام شباب عاجز عن تكوين اسرة( ).
المجموعة الثالثة :عوامل البيئة الخاصة بالفرد:
 - 12د .محمد فتحي عيد ،السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات ،نذر الخطر وعالمات التفاؤل ،منشورات مركز
ابحاث مكافحة الجريمة ،الرياض،1990،ص151
 - 13د .رجب البنا ،التطرف وازمة الهوية ،صحيفة االهرام المصرية ،العدد رقم ،38592ص.9
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هي العوامل الخارجية التي تحيط بشخص الفرد فتدفعه الى ارتكاب االعمال االرهابية وهي
عوامل كثيرة متعددة منها االسرة التي ينشأ فيها الفرد ،والمدرسة التي يتلقى فيها العلم ،والبيئة
التي يعمل فيها ،وبيئة رفاقه أو أصدقائه ،وفيما يلي اثر هذه العوامل على الفرد بالنسبة لجريمة
االرهاب:
االسرة :تشكل االسرة في جميع انحاء العالم اإلطار الرئيسي الذي ينمو فيه الطفل وهي التي
تيسر له النمو وفيها يكتسب الطفل اتجاهاته ومواقفة االساسية ازاء نفسه وازاء االخرين.
المدرسة :هي المجتمع الذي ينضم الية التلميذ بعد فترة طفولته األولى ،فالمدرسة تعني البيئة
التي يتلقى فيها الفرد دراسته ،ومرد ذلك ان التعليم الديني يجعل الطالب اكثر فهما ً لقواعد
اإلسالم وأصوله.
بيئة العمل :يرى علماء االجرام ان النشاط المهني للفرد والبيئة التي يزاول فيها هذا النشاط لها
تأثير بالغ على ظاهرة االجرام.
بيئة االصدقاء أو الرفاق :الفرد ميال بطبعة الى االنضمام لغيرة ممن يقاربونه في السن
ويشابهونه في العادات بقصد قضاء وقت الفراغ ،وغالبا ً ما تكون الصحبة هي المصدر الذي
يزود الفرد بالمعلومات عن الجماعات المتشددة ومرجعيتها الدينية المقدسة.
المجموعة الرابعة :عوامل البيئة الخاصة بالفعل:
هي العوامل المتهيئة الرتكاب جريمة االرهاب والتي من شأنها إثارة النوازع الكامنة لدى
الشخص واظهار استعداده فيقدم على ارتكاب الجريمة يستغلونها في اقامة مجمعات دينية ،االمر
الذي يشجع على االرهاب تعاطف بعض وسائل االعالم مع االرهابيين واظهارهم بمظهر
االبطال الذين يتصدون للفساد ويجهزون على اللصوص والمرتشين والفاسدين التي تعجز
14
اجهزة العدالة عن الوصول إليهم( ).

ثانيا ً :العوامل الشخصية:
هي تلك الظروف التي تتعلق بشخص االرهابي وتكوينه والتي يكون ال دخل من قريب أو
بعيد بسلوكه االجرامي .وأننا يجب أال نسوي بين االرهابي وبين غيرة من مرتكبي جرائم العنف
ألن مرتكب العمل االرهابي كثيراً ما يعد نفسة ضحية وينظر الى عملة على انه مجرد رد فعل
بسيط على ارهاب اعظم يمارسه المجنى علية أو تمارسه المؤسسة التي ينتمي إليها المجنى
علية ،لذا يتعرض العمل االرهابي ذاته لالختالف الهائل في تحديد هويته فالدول تسمي
المتمردين عليها إرهابيين بينما هؤالء يطلقون على انفسهم مناضلين من اجل اعالء كلمة هللا أو
مناضلين من اجل الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة .فضالً عن أن بعض االرهابيين ال
يحملون أي تكوين نفسي موجة ضد العنف بل إنهم قد يكونون على عكس ذلك اشخاصا ً يتسمون
15
بالرقة والوداعة( ).

 - 14مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بمؤسسة االهرام الصحفية :تقرير الحالة الدينية في مصر عن عام
،1995مطابع االهرام،القاهرة،ص.180-163
 - 15د .عزت سيد اسماعيل ،سيكولوجيا االرهاب وجرائم العنف ،منشورات ذات
السالسل،الكويت،1988،ص.97
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ولقد ثبت من قضايا االرهاب المضبوطة في العالم العربي والتي نشرتها الصحف أن معظم
منفذي العمليات االرهابية ينتمون الى شريحة الشباب ،وان اكثرهم يتمتعون ببنيان عضوي
وعقلي سليم ،وأن لغريزة الجنس والجوع دوراً ملموسا ً في انضمام البعض للجماعات االرهابية
التي توفر لهم الزواج من عضوات في الجماعة والسكن والمعيشة .وأن اقتناع االعضاء غير
القياديين بشرعية ما يقومون به اعتقاد راسخ ،وابتسامتهم التي يواجهون بها احكام االعدام
16
الصادرة ضدهم تؤكد ذلك( ).
وبصورة عامة فإن مصلحة العالم في ان يكون على راسة هيئة حاكمة يخضع الجميع
ألحكامها وأن تكون لهذه الهيئة قوتها التنفيذية على شكل قوة عسكرية دولية قادرة على بسط
راية المساواة ....وهو اقتراح سبق طرحه اكثر من مرة ،واصطدم باعتبارات السيادة التي
تجعل الدول ال تسمح بالسيادة على إقليمها إال لقوانينها ،كما تصطدم بأن الدول الخمس دائمة
العضوية في مجلس األمن ال ولن تسمح بالتنازل عن حقها في االعتراض (الفيتو)،وال ولن
17
تسمح بمنح حق االعتراض لدول اخرى( ).

المبحث الثاني
تقييم وسائل مكافحة اإلرهاب في ضوء الشرعية الدولية
مواجهة الظاهرة اإلجرامية لإلرهاب يتطلب منع االسباب أو العوامل التي تؤدي الى
ارتكابها ،ومن ثم فإن الوقاية من هذه الظاهرة يتطلب رسم سياسة اجتماعية وقانونية يمكن من
خاللها تحديد العوامل الرادعة في مكافحة جريمة االرهاب ،ومن ثم تحديد الطبيعة القانونية
للنزاع المسلح مع االرهاب ،فضالً عن تحديد الجهة المختصة باإلحالة بجرائم االرهاب ،وبناء
على ذلك يقسم هذا المبحث الى ثالثة مطالب ،نتناول في المطلب االول المركز القانوني لمقاتلي
داعش االرهابي ،أما المطلب ال ثاني سيكون عن التوصيف القانوني لجرائم االرهاب(داعش)،في
حين يكون المطلب الثالث عن وسائل انفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم االرهاب.

المطلب األول
المركز القانوني لمقاتلي داعش اإلرهابي
المقاتل الذي ال يكون مؤهالً لوضع ومعاملة اسرى الحرب طبقا ً التفاقية جنيف الثالثة،
يمكن أن يعد (مقاتل غير شرعي).وبينما يذهب البعض الى ان هذا المصطلح ليس له اساس في
القانون الدولي ،ويعتقد البعض االخر بأن لمصطلح المقاتل غير الشرعي جذورا ً عميقة في
القانون الدولي اإلنساني تمتد الى ما قبل اتفاقيات جنيف لعام ،1949وعلى الرغم من أن هذا
 - 16د .حسين شريف ،االرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق االوسط خالل اربعين قرناً ،الجزء االول،
الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،1997،ص.183
 - 17د .مرسي عطاهللا ،القرن القادم ورؤية مستقبلية ،صحيفة االهرام المصرية ،العدد الصادر
بتاريخ،1998/8/27ص.11
126

Ahmed Tariq Yassin (2022). Deviation from the Rules of Collective Security under
International Terrorism

المصطلح قد تم التطرق له في منتصف االربعينيات ،اال انه اصبح مؤخراً ،عقب احداث الحادي
عشر من ايلول/سبتمبر لعام ،2001يظهر وعلى نطاق واسع ؛وذلك في (إطار الحرب على
االرهاب)،فاصبح مفهوم(المقاتل غير الشرعي)ووضعة وحمايته طبقا ً التفاقيات جنيف االربع
لعام ،1949موضوعا ً لجدل مكثف في الكتابات والبيانات والتقارير وبخاصة إزاء اختالف
تصنيف المعتقلين في هذا الشأن بين كونهم(اسرى حرب) وبين كونهم(مقاتلين غير شرعيين)
األمر الذي ادى للخلط الشديد والمتعمد احيانا ً بين (المقاتل غير الشرعي) من جهة وبين (حق
18
الدفاع الشرعي) (وأعمال المقاومة)( ).
إن االرهاب فكرة ال تعكس مفهوما ً قانونيا ً جديدا ً بقدر ما تمثل في حقيقة االمر تهديدا ً
لمفاهيم قانونية مستقرة وأهمها المفاهيم االساسية للقانون الدولي اإلنساني ،فيما يسمى تعميما ً
(بالعمل االرهابي) ما هو أال جريمة وانتهاكا ً للقانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي
الوطني ،على ان استحداث هذا المصطلح يحمل بين طياته إيحائيين بالغي الخطورة أولهما
سياسي والثاني قانوني ،فاإليحاء االول هو ان حركات المقاومة التي توصم باإلرهاب ،ألن
بعض عناصرها خرج من احكام القانون الدولي اإلنساني ،تفقد شرعيتها كحركة مقاومة ومن ثم
يكون عناصرها (مقاتلين غير شرعيين) وتفقد تلك الحركة االعتراف لها كشخص قانوني دولي
بل وتفقد عدالة قضيتها.
أما االيحاء الثاني ،بالغ الخطورة هو ان من يوصف بكونه (ارهابي) بمعنى (مقاتل غير
شرعي) يفقد حقوقه وال يتمتع بأبسطها ،وهو ما يمثل في التحليل النهائي ردة عن المفهوم
األساسي للقانون الدولي اإلنساني(.)19وحيث ان فكرة (المقاتل غير الشرعي) ال تجد لها مكانا ً
إال في سياق القانون المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية كما تعرفها اتفاقيات جنيف
لعام 1949والبروتوكول اإلضافي االول لعام ،1977فأن مصطلح المقاتل غير الشرعي يمكن
تعريفة على انه" :وصف جميع االشخاص الذين يشتركون بدور مباشر في االعمال العدائية
دون ترخيص لهم بذلك وبالتالي ال يمكن تصنيفهم في فئة اسرى الحرب لدى وقوعهم في قبضة
20
العدو"( ).
وفي تعريف اخر "المقاتل غير الشرعي وصف الشخص الذي يشترك في القتال دون ان
21
يكون مستوفيا ً للشروط التي تمنحه وضع المقاتل الشرعي طبقا ً لقانون الحرب"( ).
أما موقف اللجنة الدولية للصليب االحمر من مفهوم المقاتل غير الشرعي على جانب كبير
من االهمية ،إذ تذهب اللجنة الدولية للصليب االحمر الى أن القانون الدولي اإلنساني يجيز
إلفراد القوات المسلحة في دولة تكون طرفا ً في نزاع مسلح وللميليشيات المرتبطة بها والتي تفي
بالمعايير المطلوبة لالشتراك مباشرة في العمليات العدائية ويعد هؤالء بشكل عام (مقاتلين
 - 18غا بعد رونا ،النشاط الدولي لمنع االرهاب ومكافحته ،ورشة عمل بشأن حماية حقوق اإلنسان حين يقاوم
االرهاب،كوبنهاكن،2004،ص.2
 - 19د .احمد ابو الوفا ،النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعالقته بالقوانين والدساتير الوطنية ،المجلة
المصرية للقانون الدولي،2001،ص.125
 - 20د .حسنين صالح عبيد ،القض اء الدولي الجنائي ،دار النهضة العربية،القاهرة،1997،ص.122
.course on the law of armed conflict for armed forces,c6,p2 - 21
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شرعيين) وال يجوز بالتالي مقاضاتهم لمجرد اشتراكهم في العمليات العدائية ما داموا يحترمون
22
القانون الدولي اإلنساني وحين يلقى القبض عليهم فأنهم يمنحون وضع اسرى حرب( ).
أما إذا اشترك المدنيون اشتراكا ً مباشراً في العمليات العدائية فيعتبرون (مقاتلين غير
شرعيين) وغير متمتعين بامتيازات المقاتل ،ويعتبرون" محاربين غير مرخصين".
وبناء على ذلك فأن جميع النزاعات المسلحة غير الدولية (الحرب على داعش) ،فال وجود
لوضع قانوني للمقاتل وال ينطبق علية وضع أسير الحرب أو وضع المدني المحمي طبقا ً
التفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ،إذ ال يحق ألفراد الجماعات المسلحة المنظمة التمتع بأي وضع
خاص بموجب قوانين النزاعات الداخلية وتجوز بالتالي مقاضاتهم بموجب القانون الجنائي
الوطني ،إذ ما شاركوا في االعمال القتالية ،على إن كال من المادة الثالثة المشتركة
والبروتوكول االضافي الثاني حين يكون قابالً للتطبيق والقانون اإلنساني تنص جميعها على
حقوق للمحتجزين فيما يتعلق بالمعاملة وظروف االحتجاز والمحاكمة وفقا ً لإلجراءات القانونية
23
الواجبة( ).

المطلب الثاني
التوصيف القانوني لجرائم اإلرهاب
(داعش)
إن الكثير من االفعال االجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش االرهابي بحق المواطنين
المدنيين وكذلك العسكريين ،والتي يدينها القانون الدولي والوطني ،تشكل جرائم ممنهجه
ومنظمة إذ تم فيها استخدام االسلحة والمتفجرات ضد المدنيين العزل ،وتم ارتكاب جرائم قتل
جماعية ؛إلبادة اكبر عدد منهم ،وادت كل هذه االفعال الى تهجير اعداد كبيرة من المدنيين ،وقد
تنوعت جرائم تنظيم داعش ما بين القتل العمد ،واإلبادة ،واالغتصاب ،واالبعاد القسري للسكان
وغيرها؛ مما يجعل هذه االفعال تقع تحت مفهوم الجريمة الدولية(.)24والتي توزعت ما بين
جرائم االبادة الجماعية والجرائم ضد االنسانية وجرائم الحرب؛ وهما من أهم الجرائم التي
ارتكبها تنظيم داعش االرهابي ،وسوف نتناول هاتين الجريمتين بشيء من االيجاز لتوضيح
مدى وحشية هذا التنظيم االرهابي المجرم.

اوالً :جريمة اإلبادة الجماعية بوصفها جزء من افعال تنظيم داعش اإلرهابي

 - 22انظر :اللجنة الدولية للصليب االحمر ،ورشة عمل بشان الدور المالئم لقانون النزاعات المسلحة في الحرب
الشاملة على االرهاب،2004،ص.2
 - 23ل لمزيد من التفصيل انظر :اللجنة الدولية للصليب االحمر ،بحث ترد فيه اللجنة الدولية عن االسئلة االكثر
ترددا ً حول القانون الدولي اإلنساني واالرهاب،2005،ص.3
 - 24موسى جميل الدويك ،اإلرهاب والقانون الدولي(دراسة للجرائم االرهابية اإلسرائيلية المرتكبة بحق الشعب
الفلسطيني خالل انتفاضة االقص ،منشأة المعارف،االسكندرية،2003،ص.26
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يمثل النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة( )6والتي تنص على "اإلبادة
الجماعية" أي فعل من االفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو
دينية ،بصفتها هذه ،اهالكا ً كليا ً أو جزئياً"
أ-

-1
-2
-3

-4
-5

-6
-7

قتل افراد الجماعة؛ ب -إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ ج -إخضاع
الجماعة عمدا ً ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا ً أو جزئياً؛ د -فرض تدابير تستهدف
25
منع اإلنجاب داخل الجماعة؛ ه  -نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى( ).
والستعراض بعض ابرز الجرائم التي رصدتها بعثة األمم المتحدة ،والتي نفذها عناصر التنظيم
واثارة الرأي العام ما يلي:
جريمة االعدام الجماعي :وابرزها "حادثة سبايكر" إذ اقدم التنظيم االرهابي على قتل ما بين
 1700-1500طالب متدرب في قاعدة سبايكر العسكرية في محافظة صالح الدين.
الذبح :وهو من ضمن االساليب التي اتبعها عناصر التنظيم في عمليات قتل المعتقلين ويكون
عادة بقطع الرأس.
الحرق :وهو من االساليب المعتمدة لدى هذا التنظيم إذ اقدم على حرق اربعة من عناصر الحشد
الشعبي بحسب شريط مصور نشرة التنظيم ،وفي شباط/فبراير من عام  ،2015ونفذ نفس الحكم
بحق الطيار األردني معاذ الكساسبة.
التفجير :اظهرت لقطات فيدو على مواقع التنظيم اإلرهابي ،قيام عناصره عام  2015بإعدام
 166عراقيا ً عن طريق ربطهم بحبل متفجرات وتفجيرهم بشكل جماعي.
الرجم :استخدم التنظيم هذا االسلوب بهدف ترويع المواطنين عن طريق تلفيق التهم وعمد الى
رجم النساء والرجال في االماكن العامة بتهم كيدية ،ففي مدينة الموصل نفذ التنظيم هذه الجريمة
بحق عدد ليس بالقليل بحق اهالي مدينة الموصل ،فضالً عن استخدامه وسيلة إلقاء المواطنين
من اماكن عالية وكانت بناية التأمين الوطنية في شارع الجمهورية المكان الذي استخدمه التنظيم
في تنفيذ عمليات االلقاء.
اختطاف النساء والمتاجرة بهن بوصفهن "غنائم حرب" فضالً عن استخدامه للنساء االيزيديات
كسبايا تباع وتهدى من بين عناصر التنظيم االرهابي.
تجنيد األطفال :عمد التنظيم الى تجنيد االطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين  15-8عام وطلق
عليهم تسمية "اشبال الخالفة" واخضعهم لمراكز تدريب خاصة اعتمدت االسلوب العسكري
26
فضالً عن التدريب الفكري المتطرف( ).

ثانيا ً :جرائم ضد اإلنسانية بوصفها جزء من افعال تنظيم داعش اإلرهابي

 - 25للمزيد من التفصيل انظر :المادة ( ) 6من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 - 26للمزيد من التفصيل انظر :بحث منشور على االنترنت على الرابطhttp://www.irfaasawtak.com
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يمثل النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة( )7والتي تنص على (يشكل أي
فعل من االفعال التالية "جريمة ضد اإلنسانية" متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو
منهجي موجة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين ،وعلى علم بالهجوم:
أ -القتل العمد؛ ب -اإلبادة؛ ج -االسترقاق؛ د -إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ ه-السجن
أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون
الدولي؛ ر -التعذيب؛ م -االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء؛ و-
اضطهاد اية جماعه محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية
27
أو أثنية أو ثقافية أو دينية ؛ي -جريمة الفصل العنصري( ).
والستعراض ابرز الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش االرهابي بوصفها جرائم ضد
اإلنسانية منذ ظهوره كتنظيم مسلح في الساحة العراقية والسورية فانة قد اعتمد على
استخدام وسائل القتل والتدمير سالحا ً لتحقيق أهدافه؛ وبذلك فقد ارتكب العديد من الجرائم
الدولية ومنها على وجه الخصوص جرائم ترقى بأن تكون جرائم ضد اإلنسانية ،فما
تعرضت له المكونات العرقية والدينية في العراق كالتركمان والشبك والمسيحيين
وااليزيديين وغيرهم من اعتداءات قد يشكل هذا النوع من الجرائم ،إذ ارتكب تنظيم داعش
بحقهم جرائم القتل والخطف واالغتصاب والتهجير والعنف الجنسي والجسدي؛ وكذلك
االتجار بالنساء واالطفال والتجنيد االجباري لألطفال وتدمير االماكن ذات األهمية الدينية
28
والثقافية وجميعها تقع تحت صور الجرائم ضد اإلنسانية( ).

المطلب الثالث
وسائل انفاذ القانون الخاصة بجرائم اإلرهاب
يمكن القول بانة منذ أواخر الستينات من القرن الماضي أصبح اإلرهاب من ثوابت الحياة
الدولية .بيد أن اهداف االعمال االرهابية تغيرت من عقد الى آخر .وكان رد الفعل من جانب
المجتمع الدولي يتمثل عادة في اعتماد اتفاقيات معينة لمكافحة األعمال االرهابية المستهدفة
ونتجت عن ذلك طائفة واسعة من معاهدات مكافحة اإلرهاب ،فضالً عن القرارات واالعالنات
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن االرهاب وايضا ً االتفاقيات اإلقليمية العديدة
حول اإلرهاب.
إن التعامل مع االرهاب على المستوى الدولي يتطلب توسيع اختصاص المحكمة الجنائية
الدولية ليشمل جرائم اإلرهاب ،ومن الجدير بالذكر أن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش
االرهابي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،ولكن السؤال المطروح في كيفية أن
 - 27للمزيد من التفصيل انظر :المادة( ) 7من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 - 28تقرير حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق ،مكتب حقوق اإلنسان في بعثة األمم المتحدة
لمساعدة العراق(يونامي)،ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،2004،ص.9
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يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الى األراضي العراقية فيما يتعلق بجرائم اإلبادة
الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية ،بصورة عامة فأن اختصاص المحكمة يشمل الجرائم االكثر
29
خطورة التي تثير قلقا ً دولياً ،وان االرهاب يقع بالتأكيد ضمن هذه الفئة( ).
وللتعرف على النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية نالحظ ان هذا النظام لم يخول
المحكمة ان تبدأ باتخاذ اجراءات التحقيق والمحاكمة إال إذا تحققت شروط معينة لممارسة هذا
االختصاص ،وهذا ما جاءت به المادة( )12منة؛ والتي حددت القواعد والشروط الالزمة لبدء
تلك المحكمة في اتخاذ اجراءات التحقيق والمحاكمة على النحو اآلتي:
 -1الدولة التي تصبح طرفا ً في النظام االساسي للمحكمة ،تقبل بذلك اختصاص هذه المحكمة فيما
يتعلق بالجرائم التي تختص بالنظر فيها وفقا ً لهذا النظام .واستناداً لذلك فإن اختصاص المحكمة
سيعقد بشكل تلقائي ازاء الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها .وبما ان العراق ليس طرفا ً في
النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  1998فإن هذا الشرط ال يتحقق في القضية
العراقية لهذا السبب فمن الواجب انضمام العراق الى النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لكي يمتد اختصاصها الى الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
 -2إذا كانت الحالة التي تشرع المحكمة بالنظر فيها قد تمت إحالتها الى المدعي العام من جانب
الدولة طرفا ً في النظام االساسي ،أو كان المدعي العام قد بدأ في مباشرة التحقيق فيها من تلقاء
نفسة ،فانة يجوز للمحكمة الجنائية الدولية ان تبدأ في اتخاذ اجراءات التحقيق والمحاكمة في
حالتين فقط:
األولى :إن تكون الدولة التي وقع السلوك اإلجرامي على إقليمها أو يحمل المتهم جنسيتها ،وهنا
ال تنطبق الحالة على العراق كونه ليس طرفا ً في النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الثانية :إن تكون الدولة التي وقع على إقليمها السلوك االجرامي أو يحمل المتهم جنسيتها محالة
من دولة طرف أو بدأ المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسة.
ولكي يمتد اختصاص المحكمة الى هذه الحالة يشترط قبول الدولتين أو احدهما على االقل
30
الختصاص المحكمة لكي يتم اتخاذ االجراءات والتحقيق والمحاكمة على الجريمة المرتكبة( ).
ولتالفي الفراغ القانوني يمكن للعراق ايداع اعالن لدى مسجل المحكمة يتضمن قبول
ممارسة المحكمة الختصاصها فيما يتعلق بجرائم تنظيم داعش المرتكبة على االراضي
العراقية ،كما ويمكن ان يمتد اختصاص المحكمة على هذه الجرائم بنا ًء على احالة مجلس األمن
الى المحكمة الجنائية الدولية ،وهذا ما نصت علية الفقرة(ب) من المادة( )13من النظام االساسي
للمحكمة الجنائية الدولية ،وهنا يستطيع مجلس األمن احالة جرائم داعش استناداً على الفصل
31
السابع من ميثاق األمم المتحدة؛ بوصف هذه الجرائم تهدد السلم واالمن الدوليين( ).
 - 29المستشار ايمن عبد الخالق ،المحكمة الجنائية الدولية واإلرهاب ،المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والحريات
العامة ،الجزء الثاني ،سلسلة محاضرات للدورات التدريبية،2008-2007،ص.75
 - 30للمزيد من التفصيل انظر :الفقرة ( )3،2من المادة ( ) 12من النظام االساسي للمحمة الجنائية الدولية لعام
.1998
 - 31للمزيد من التفصيل انظر :الفقرة(ب) من المادة( ) 13من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام
.1998
Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 117-136.

131

أما تكييف النزاع مع تنظيم داعش االرهابي واستناداً الى قرار مجلس األمن
المرقم( )2170لعام  ، 2014والذي اعتمد تسمية(تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام)
وهو بذلك ينفي صفة الدولة عنة.
إن منسوب المواجهة العسكرية بينة وبين القوات العراقية والسورية والذي تستخدم فيه
االسلحة الثقيلة وسالح الجو والصواريخ الموجهة ،يدل على ان النزاع المسلح مع هذا التنظيم
االرهابي يلبي معايير النزاع المسلح غير الدولي .ومما يؤكد هذا االتجاه تقرير الفريق المكلف
بتوثيق انتهاكات تنظيم داعش لحقوق اإلنسان ،والذي زار العراق بناء على تخويل من مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على وفق قرارة( )s/22/1إذ صنف هذا الفريق الدولي في
تقريره المواجهة مع تنظيم داعش االرهابي على انه نزاع مسلح ذو طابع غير دولي يتضمن
عناصر دولية ،ولكنة ذو ارجحية داخلية ويخضع للمادة( )3المشتركة التفاقيات جنيف ،وأن من
يقع في األسر من عناصر التنظيم في ايدي القوات الحكومية ال يستفيد من معاملة اسرى الحرب
32
بل يحال امام المحاكم المختصة لمعاقبتهم على كافة الجرائم المرتكبة والثابتة بحقهم( ).

الخاتمة
بعد االنتهاء من هذه الدراسة حاولت ان اتعرض قدر االمكان لمجمل المسائل المتعلقة
باإلرهاب الدولي واثرة على قواعد االمن الجماعي ،وقد خلصت من العرض السابق الى بعض
االستنتاجات والمقترحات.

االستنتاجات:
-1
-2
-3

-4

-5

إن االرهاب يمثل فئة مستقلة من الجرائم ويتطلب بوصفة هذا نظرة ومحاكمة في إطار
مستقل.
الحد من ظاهرة االرهاب يتطلب اعطاء المزيد من الحرية والديمقراطية واتاحة
الفرصة لكل القوى االجتماعية بالعمل القانوني العلني.
إن تنظيم داعش االرهابي يمثل امتدادا ً فكريا ً وايديولوجيا ً للجماعات التكفيرية المسلحة
،وجميعهم يسعون الى تحقيق اهداف مشتركة تتمثل في ايقاع اكبر عدد ممكن من
الجرائم وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين.
طالما ان النزاع المسلح مع تنظيم داعش االرهابي يقع ضمن مفهوم النزاع المسلح غير
دولي ،بالتالي فإن القانون الجنائي العراقي هو القانون الواجب التطبيق على جميع
جرائم داعش االرهابية.
يمكن االحالة للمحكمة الجنائية الدولية جميع جرائم داعش باعتبارها جرائم إبادة
جماعية وجرائم ضد اإلنسانية عن طريق ايداع مسجل المحكمة طلبا ً باإلحالة من قبل
الحكومة العراقية.

 - 32د .احمد اشراقية ،تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة الى التعديل ،ورقة بحثية مقدمة في
مؤتمر جامعة العلوم التطبيقية،االردن،2016،ص.26
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الوسائل التي يعتمد عليها التنظيم االرهابي في ايصال أفكاره االرهابية في بث
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المجتمع المدني المعنية بالتطرف واشاعة االستقرار وبناء السالم.
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