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 ملخص :

 المتصاعد الخبلؾ وبوادر السوفٌتً االتحاد بانهٌار الباردة الحرب انتهاء بعد وبالتحدٌد ، التسعٌنات بداٌة وفً

 إلى أدى قد ، الدولً القانون بمخالفة االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بدأت واروبا االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بٌن

 . الحاالت من ٌحصى ال عدد فً الوطنٌة السٌادة مبدأ لتجاوز متواترة امرٌكٌة محاوالت

 تكتفً تعد لم المتحدة الوالٌات أن بجبلء الظاهر من أصبح حٌث ، سبتمبر من عشر الحادي أحداث  وبعد

 اطار فً تعمل أصبحت ولكنها ، أحكامه تطبٌق فً المزدوجة المعاٌر واعتماد ، الدولً القانون عن بالخروج

 قواعد صٌاؼة بهدؾ وذلك ، الراسخة وأسسه العام الدولً القانون ثوابت بعض زعزعة تستهدؾ منهجٌة خطة

    العالم على فرضها إلى تسعى التً األهداؾ وتحقٌق ، األمرٌكٌة المصالح حماٌة إلى أدنى تراها دولٌة قانونٌة

 ٌعرؾ ما أو اإلرهاب رعاة ضد العدالة قانون القوانٌن تلك ومن ،  التجاوز هذا تقنٌن بمحاوالت ذلك واقترن

 (  .Justice Against Sponsors of Terrorism Act)  لـ اختصارا  ( JASTA)  جاستا قانون باسم

 الشٌوخ مجلس فً النقاش لطاولة أخرى مرة   وأعٌد ،2002 دٌسمبر فً مرة ألول كمشروع  طرح والذي     

 كذلك مرر 2016 سبتمبر وفً ، 2016 ماٌو 11 فً الشٌوخ مجلس من أُقر ثم ،2015 سبتمبر16 فً

 . الشٌوخ مجلس من باإلجماع

 :  بلتًمخالفا  ل اإلرهاب ُرعاة ضد العدالة قانون وبعد 

 . الدولٌة واالتفاقٌات المعاهدات من والعدٌد ، المتحدة االمم لمٌثاق - أ

 .  الدولٌة العدل لمحكمة االساسً للنظام مخالفا   - ب

 . األمن مجلس وقرارا العمومٌة الجمعٌة قرارات - ت

 . االمرٌكً للدستور مخالؾ - ث

 . الداخلٌة والقوانٌن الدساتٌر قواعد اهم مخالفة - ج

 . القضاء مبادئ اهم مع ٌتعارض - ح

 وهذا ما سوؾ نوضحه بطٌات هذا المبحث .
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Abstract: 

At the beginning of the year 1990 A.D , specifically after the end of the cold war 

with the collapse of the Soviet Union and the signs of escalating disagreement 

between the United States of America and Europe , the United States began to 

violate international law, which led to repeated American attempts to overcome 

the principle of national sovereignty in countless cases                                                                                                     . 

After the events of September 11, it became clear that the United States was no 

longer satisfied with international law and the adoption of double standards in the 

application of previsions , but was acting within the framework of a systematic 

approach aimed at destabilizing some of the principles of international law and 

established  foundations with a view to drafting international legal rules that it 

considers to protect the interest of the Untied States and achieve the goals that 

seek to impose on the world and accompanied by attempts to codify this violation 

and those laws , the law of justice against the sponsors of terrorism or known as 

the law of Justas Summary  (Justice Against Sponsors of Terrorism Act )  .                                                                                                        

Which was first introduced as a draft in December 2009 and was rescheduled to 

the senate debate on May 17,2016 . In December 2016 he also passed 

Unanimously by senate                                                         . 

After the law of justice against the sponsors of terrorism , contrary to the following 

: 

 1-  The charter of the United Nations and many international treaties and 

conventions .   

2- Violations of the statute of the International Court of Justice .     

 3- Resolutions of the General Assembly and of the Security Council .  

4- Contrary to the US Constitution .  

  5- Violation of the most important rules of constitutions and internal laws . 

  6- Contradicts with the most important principles of the judiciary .   

    This is what we will explain at the end of this topic . 
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 مقدمة :

 

إذا كان من ؼٌر المستطاع إنكار حقٌقة أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، ساهمت فً صٌاؼة وتقنٌن والعمل على 

إنماء وتطوٌر القانون الدولً العام ، سوى من خبلل الدور االمرٌكً البارز فً صٌاؼة اإلعبلن العالمً لحقوق 

تً وردت به ، فً العهدٌن الدولٌٌن للحقوق المدنٌة م ، وما اعقبة من تقنٌن ، للمبادئ ال1241اإلنسان فً عام 

م ، إلى أن الدور بدأ ٌتراجع ، وذلك من 1266وللحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة لعام والسٌاسٌة ، 

 التفاقٌةالبرتوكول اإلضافً األول امثلة على ذلك خبلل عدم المصادقة على العدٌد من االتفاقٌة الدولٌة ، ومن 

م ، والذي توصل مإتمر جنٌؾ الدبلوماسً للعمل على أنماء وتطوٌر القانون الدولً اإلنسانً 1242لعام جنٌؾ 

م ، وكذا عدم المصادقة على اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون 1211عام  المطبق على النزعات المسلحة إلقراره فً

 م .1212البحار لعام 

م ، وتحت ذرٌعة مكافحة اإلرهاب 2001لحادي عشر من سبتمبر بعد احداث اولم ٌتوقؾ األمر عند ذلك ، بل   

، أصدرت الوالٌات المتحدة قوانٌن مخالفة بشكل واضح للقانون الدولً العام ، ومن تلك القوانٌن ، فقد أصدر 

بؤي  –عدم خضوع افراد القوات المسلحة االمرٌكٌة م قوانٌن اشترطت فٌه 2002الكونجرس االمرٌكً فً عام 

الختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة ، مخالفا  بذلك النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة  –األحوال حال من 

 م .1221، الذي تم التوصل إلى اقراره فً مإتمر روما الدبلوماسً فً عام 

م  ، قانون ما ٌسمى " قانون العدالة ضد مرتكبً 2016كما اصدر الكونجرس األمرٌكً فً نهاٌة سبتمبر    

للعدٌد من اإلرهاب " والذي ٌعرؾ باسم )جاستا( ، ٌتضمن فٌه مواد تخالؾ مٌثاق األمم المتحدة ، وكذا تخالؾ 

 االمرٌكٌة . المتحدة الوالٌات توردس من( 6) المادة لنص  ات والمعاهدات الدولٌة ، بل خالؾاالتفاقٌ

، وتكون دراسة تحلٌلٌة نقدٌة  " اإلرهاب مرتكبً ضد العدالة قانون" وسوؾ تتركز دراستً فً االساس على 

 ومقارنته ، ٌشمل بما جاء بالتشرٌع والقضاء الدولً . 

 اسباب اختٌاري للموضوع فٌعود إلى امور أهمها  : 

 .قلة الدراسات حول هذا الموضوع  -1

 خطورة القانون والذي سوؾ تستؽله الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كسٌؾ فً رقبة خصومها السٌاسٌة . -2

 هناك العدٌد من الدول العربٌة الذي سوؾ تتضرر من هذا القانون . -3

سوؾ ٌشجع العدٌد من الدول الكبى بإصدار تشرٌعات تنتهك فٌها  اإلرهاب مرتكبً ضد العدالة قانون -4

 لدولً قواعد القانون ا

 وعلٌه سنقوم بتقسٌم هذا المبحث إلى ثبلث مطالب على النحو التالً :    

 الدولً القانون قواعد تجاه االٌجابٌة األمرٌكٌة المواقؾ:  االول الفرع  المطلب األول : -

 الدولً القانون قواعد تجاه السلبٌة األمرٌكٌة المواقؾ:  الثانً المطلب -

    اإلرهاب . مرتكب ضد العدالة قانون من الدولً والقضاء التشرٌع موقؾالمطلب الثالث :  -
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 االول المطلب

 الدولي القانون قواعد تجاه االيجابية األمريكية المواقف

 
 

م  أهمٌة بالؽة فً القانون الدولً ، حٌث 1116ٌمثل اعبلن استقبلل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام 

أكد على الناس ٌولدون متساوٌٌن وهم مزودون من قبل خالقهم ببعض الحقوق األزلٌة ، ومن هذه 

ه الحقوق والحرٌة والبحث عن السعادة ، وأن مهمة الحكومات هً ضمان هذالحقوق الحق فً الحٌاة 

 وأن سلطاتها الشرعٌة تستند إلى موافقة المحكومٌن . 

 قض علٌها .نوعندما تخرج هذه المهمة ٌحق للشعب أن ٌؽٌرها وأن ٌ  

حكوماتها الشرعٌة . بدأ تقرٌر المصٌر وحق الشعوب فً التحرر واختٌار موٌمثل هذا النص أساسا  ل  

تقبللٌة القارة األمرٌكٌة ، ولوقؾ التدخبلت األوربٌة وفً محاولة للتؤكٌد على هذا المبدأ أو ضمان اس

 . (1) " تصرٌح مونرو "  م1123شبون االمرٌكٌة ، اصدر الربٌس األمرٌكً عام الفً 

  

وٌرجع هذا  ،  تجاه قواعد القانون الدولً ةٌجابٌاال ةمرٌكٌاالموقؾ ال من ابرز " مونرو تصرٌح"ٌعتبر          

دٌسمبر  2األمرٌكً فً  ونجرسكخطاب مونرو ربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى الالمبدأ إلى ما ورد فً 

ٌات المتحدة األمرٌكٌة على إعبلنه مررا  وتكررا  فً النصؾ الثانً من م ، وهو المبدأ الذي دأبت الوال1123

 القرن التاسع عشر ، وٌعنً هذا المبدأ : 

 ب مستعمرات جدٌدة .أن القارة األمرٌكٌة لم تعد مسرحا  الكتسا - أ

 خل فً الشبون السٌاسٌة االوربٌة .أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لن تتد  - ب

أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لن تسمح بتدخل القوى األوربٌة فً الشبون السٌاسٌة للقارة   - ت

 .  (2)األمرٌكٌة

الكرة الشرقً ونصفها الؽربً ، كما أنه وقد كان لهذا المبدأ اثر كبٌر فً توجٌه العبلقات الدولٌة بٌن نصؾ   

  (3)النواه التً قامت حولها قواعد القانون الدولً األمرٌكً

وبفضل هذا المبدأ بلؽت القارة األمرٌكٌة درجة من االستقبللٌة والحرٌة ، ال تسمح ألي من الدول األوربٌة      

من وسبلمات الوالٌات لقارة ٌمثل تهدٌد ألباحتبلل جزء من ارضٌها  ، وأن تدخل الدول األوربٌة فً شبون ا

  (4)المتحدة

أما من حٌث تدوٌن قواعد القانون الدولً العام ، فقد قامت دول القارة األمرٌكٌة من جانبها أٌضا  بمحاوالت  

 عدة لتجمٌع وتدوٌن قواعد القانون الدولً : 

ٌو دى جانٌرو " إلى لجنة من المتشرعٌن المنعقد فً " رم عهد المإتمر األمرٌكً الثالث 1206ففً عام      

م وشرعت فً العمل ، ولكن حال دون مضٌها مهمتها ؛ 1212بمهمة التقنٌن ، واجتمعت هذه اللجنة فً عام 

 م  .1214بسبب قٌام الحرب األهلٌة المكسٌكٌة ، وحرب عام 

 لٌها .فلما انتهت هذه الحرب األخٌرة أعٌد تنظٌم اللجنة وكلفت بالقٌام بما عهد ا  
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المختلفة التً رإى تدوٌن القواعد الخاصة كما أنشبت بجانبها لجان أخرى دابمة وزعت بٌنها الموضوعات   

بها ، وتعاون مع هذا اللجان فً مهمتها المجمع االمرٌكً للقانون الدولً ، وتضافرت الجهود ووضعت فعبل  

األمرٌكٌة المتتابعة عددا  من هذه المشروعات بصفة ، وأقرت المإتمرات شروعا  تقنٌن لفرٌق من المسابل م

  . مبدبٌة فً كل اتفاقٌات عامة بٌن الدول األعضاء

المإتمر االمرٌكً السادس الذي عقد فً مدٌنة هافانا فً كوبا فً شهر فبراٌر وأهم تلك االتفاقٌات تلك أقرها   

االجانب ، واتفاقٌة خاصة بالممثلٌن  م ، وتشمل : اتفاقٌات عن المعاهدات ، واتفاقٌات عن مركز1221

القنصلٌٌن ، واتفاقٌات عن الحٌاد البحري ، واتفاقٌة عن اٌواء البلجبٌن ، واتفاقٌة خاصة عن حقوق ووجبات 

 . (5)الدول فً حالة الحرب االهلٌة ، واتفاقٌة خاصة بالطٌران

   المتحدة :  األمم منظمة األمم و عصبة أنشاء في األمريكي الدور

 صورة فً الدولً للتنظٌم جدٌد بمشروع ولسن األمرٌكً الربٌس تقدم األولى العالمٌة الحرب نهاٌة بعدو   

 أول فً العصبة ونجحت.  الدولٌٌن والسلم األمن على المحافظة بهدؾ وذلك ، األمم عصبة بإنشاء اقتراح

 لم ولكنها ، األولى العالمٌة الحرب خلفتها التً المشكبلت من كثٌر حل فً(  م1225 -  م1220)  عهدها

أن تحول دون م ، وال 1253من اجتٌاح الحبشة فً اكتوبر  الٌابان من ؼزو منشورٌا ، وال مسولٌنً منع تستطع

ذلك ، أن الناظر فً عهد إلى تطور العسكرٌة األلمانٌة تحت قٌادة هتلر ودفعها إلى عجلت الحرب . أضؾ 

ات المتحدة االمرٌكٌة وهً الدولة التً اقترحت نظام العصبة لم تنظم العصبة ٌجده ؼٌر متماسك ، وأن الوالٌ

الٌها ، ونتٌجة ألن عصبة األمم كانت نظاما  مفروضا  من قبل الدول المنتصرة فً الحرب العالمٌة األولى ، 

  . (6)الحرب . كل هذا كان من اسباب فشل العصبة فكانت تعتبر أداة انتقام من دول المحور المنهزمة فً هذه

ثم ظهرت بوادر الفشل بتوالً االعتداءات الدولٌة فً أوربا وؼٌرها ، والعصبة عاجزة عن الوقوؾ فً وجه  

حتى استفحل األمر واشتد الخطر ولم ٌبق بد من وقوع الكارثة ، فاشتعلت نار الحرب العالمٌة الثانٌة  ،المعتدي 

 . (1)ربع قرنولم ٌكن قد مضى على قٌامها وحت بالعصبة وبمبادبها طو

م لكل من 1241وبدا التنوٌه عن الحاجة إلى تنظٌم دولً دابم لحفظ السبلم فً تصرٌح االطلنطً عام     

الربٌس األمرٌكً روزفلت وربٌس الوزراء البرٌطانً تشرشل ، ولكن ٌتضمن التصرٌح ما أقترحه هذا االخٌر 

، وذلك ألن الربٌس األمرٌكً كان ٌخشى رفض من ضرورة إنشاء منظمة دولٌة لحفظ األمن والسلم الدولٌٌن 

 الكونجرس األمرٌكً هذا االقتراح .

م وقعة 30/10/1243ولكن ٌبلحظ أن التفكٌر العملً فً انشاء هذه المنظمة بدأ مع بٌان صدر فً موسكو فً 

والمملكة المتحدة وسفٌر الصٌن فً  –قبل تفككه  –وزراء خارجٌة كل من الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌتً 

موسكو . ثم عادت هذه الدول األربعة وأكدت على ضرورة انشاء تنظٌم دولً تؤسس على مبدأ المساوة فً 

 م .1243طهران فً أول دٌسمبر السٌادة لكل من الدول المحبة للسبلم وذلك فً مإتمر 

م بالوالٌات المتحدة خطوة هامة فً 1244 / 1/  11-21وٌعتبر مإتمر دمبارتون أوكس الذي عقد فً     

طرٌق بناء المنظمة الجدٌدة ، وانتهى هذا المإتمر إلى وضع مشروع أولً للنظام القانونً لهذه المنظمة ، ولكن 

بٌن  –بقٌت بعض المسابل معلقة وعلى األخص مسابل التصوٌت فً مجلس األمن ، ولذا عقد اجتماع آخر 

التً كانت من بٌن  –م فً مدٌنة ٌالتا بجمهورٌة أوكرانٌا 1245شهر فبراٌر  فً –تشرشل وروزفلت وستالٌن 

، وتم االتفاق فً هذا االجتماع على النقاط االساسٌة للنظام  -م 1221قبل تفككه عام جمهورٌة االتحاد السوفٌتً 

 القانونً للمنظمة الجدٌدة ، وعلى األخص على كٌفٌة ادارة عالم بعد الحرب .
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م 1245ابرٌل  25إلى مإتمر سان فرنسٌسكو بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اعتبار من  عوة بعد ذلكوتمت الد   

مادة ، وعلى نظام  111م وذلك باالتفاق على مٌثاق ٌتكون من 1245ٌونٌو  26وأنهى هذا المإتمر اعماله فً 

م ، وذلك بعد اٌداع وثابق 1245/ 10/ 24سبعٌن مادة ، دخبل حٌز النفاذ فً اساسً لمحكمة العدل الدولٌة من 

على المنظمة الجدٌدة اسم تصدٌق الدول الخمس الكبرى واألؼلبٌة البسٌطة للدول األخرى المإسسة ، واطلق 

 .  (1)األمم المتحدة تكرٌما  لذكرى الربٌس األمرٌكً روزفلت

  

فً عبلقاتها بمبادي القانون الدولً  التزمتنا إلى الواقع لوجدنا أن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ولو نظر    

 بالدول األخرى منذ منتصؾ القرن التاسع عشر .

 ابقضٌة األلبامما جاء فً معاهدة التحكٌم بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وانجلترا خاصا  ٌإكد ذلك و 

ِ(ALEABAMA ًمن اتباع هٌبة التحكٌم الدول )(2) .  

وتتلخص وقابعها فً أنه حدث أثناء حرب االنفصال األهلٌة بٌن والٌات الجنوب األمرٌكٌة ووالٌات الشمال    

م ، حٌث سمحت انجلترا لوالٌات الجنوب بؤن تبنً فً الموانا 1166 –م 1163األمرٌكٌة والتً حدثت عام 

احدى هذه السفن وقد  األلباماوكانت  االنجلٌزٌة السفن التً كانت تستخدمها فً االعتداء على والٌات الشمال ،

اصابت اسطول والٌات الشمال بؤضرار بالؽة فلما انتهت الحرب ، وتم اخماد نار االنفصال وانتصار والٌات 

الشمال على والٌات الجنوب ، طالبت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة انجلترا بتعوٌضات عن هذا األضرار ، على 

الدول األخرى على الحٌاد فً ة للقاعدة العرفٌة الدولٌة التً تقضً بوجوب بقاء اعتبار أن موقفها كانت مخالف

حالة نشوب الحروب األهلٌة ، ولكن برٌطانٌا ردت بؤنه قوانٌنها الداخلٌة ال تمنعها من تجهٌز السفن لآلخرٌن ، 

   .  (10)وال تمنع السفن الخاصة من التجارة ونقل البضابع لؤلطراؾ وهم فً حالة حرب

م ، وانعقدت محكمة التحكٌم فً جنٌؾ وأبدى كبل 1111/  2/  14عرض النزاع إلى التحكٌم الدولً بتارٌخ 

الطرفٌن موقفه ، ورفضت المحكمة الحجة اإلنجلٌزٌة ، واٌدت موقؾ الحكومة األمرٌكٌة ن وقالت فً عبارة 

لحكومة من االلتزام بإتباع العرؾ الدولً مازال الفقه ٌذكرها حتى األن " بؤن نقص القوانٌن اإلنجلٌزٌة ال ٌعفً ا

 " . المستقر والمتعلق بواجبات المحاٌدٌن 

م بدفع مبلػ كبٌر على سبٌل التعوٌض وقالت 1112سبتمبر عام 14وانهت المحكمة وقضت على انجلترا فً   

ام بقواعد القانون التشرٌع الوطنً او عدم وجودها ال ٌعتبر أساسا مقبوال  للدفع بعدم االلتز " إن وجود نصوص

 . (11) الدولً "

ولقد كان هذا النزاع دافعا  إلنجلترا إلى تكملة تشرٌعها قبل عرض األمر على التحكٌم ، فؤصدرت قانون خاصا   

  (12)م ضمنته االحكام التً ٌنبؽً اتبعها لعدم الخروج على القواعد القانونٌة الدولٌة الخاصة بالحٌاد1110عام 

، من خبلل قوعد القانون الدولً  مع  بإٌجابٌة مما سبق ٌتضح أن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تعاملت     

 كما كان لها دور اٌجابً فًمونرو ، أو المشاركة فً انشاء عصبة األمم وكذلك إنشاء األمم المتحدة  تصرٌح

، والذي سبقته جهود ومقترحات امرٌكٌة ، ومرورا  بالدور فعالة فً صٌاؼة مٌثاق األمم المتحدة المشاركة ال

م ، وما اعقبه من تقنٌن ، للمبادئ التً وردت 1241البارز فً صٌاؼة االعبلن العالمً لحقوق االنسان فً عام 

 . م1266لعام به ، فً العهدٌن الدولٌٌن للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ، وللحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 
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السبعٌنات من القرن العشرٌن ، وبدأت  الوالٌات المتحدة تتخذ مواقؾ  نهاٌةإال ان هذا الدور بدأ ٌتراجع فً 

 سلبٌة تجاه القانون الدولً ، وهذا ما سوؾ نناقشه فً الفرع الثانً من هذا المطلب 
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 الثانيالمطلب 

 الدولي القانون قواعد تجاه السلبية األمريكية المواقف

الدور االمرٌكً قد أصابته تطورات ملحوظة منذ نهاٌة السبعٌنات وما تبلها ، حٌث أن  المدقق المراقب ٌبلحظ 

وتنفرد بآراء ال تحٌد لها ، وتفرض صٌاؼات تظل تدافع ، بدأت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تبنً مواقؾ صلبة 

      عنها ببل هوادة وال ترجع . 

 تعامل االمرٌكً والموقؾ االمرٌكً فً مإتمر االمم المتحدة لقانون البحار احد العبلمات الفارقة فً ال        

 . (13)مع القانون الدولً

رك من الثالث ٌومدٌنة نٌولبحار دورته األولى التمهٌدٌة فً حٌث عقد مإتمر االمم المتحدة الثالث لقانون ا   

م ، ثم توالت بعد ذلك دورات انعقاده فعقد دورته الثانٌة فً 1213مبر عام من شهر دٌسالخامس عشر  ىوحت

مدٌنة كاراكاس ) عاصمة فنزوٌبل ( اعتبار من العشرٌن من ٌونٌو وحتى التاسع والعشرٌن من اؼسطس عام 

 م1215، وعقد الدورة الثالثة فً مدٌنة جنٌؾ من السابع عشر من مارس وحتى التاسع من ماٌو عام  م 1214

، كما م 1216رك اعتبار من الخامس عشر من مارس وحتى السابع من ماٌو ٌو، وعقدت الدورة الرابعة فً نٌو

ك خبلل الفترة من الثانً من اؼسطس وحتى السابع عشر من سبتمبر ٌورعقد الدورة الخامسة فً مدٌنة نٌو

من ماٌو حتى الخامس عشر من  رك من الثالث والعشرٌنٌوم ، كما عقدت الدورة السادسة فً مدٌنة نٌو1216

م ، اما الدورة السابعة فقد عقد شطرها األول  فً مدٌنة جنٌؾ فً الثامن والعشرٌن من مارس 1211ٌولٌو 

رك فً الحادي والعشرٌن من أؼسطس ٌوم ، وعقد شطرها الثانً فً نٌو1211وحتى التاسع عشر من ماٌو 

من التاسع عشر من مارس وحتى لثامنة فً جنٌؾ اعتبارا  ، كما بدأت الدورة ام 1211حتى األول من سبتمبر 

رك اعتبارا  من التاسع عشر من ٌولٌو حتى ٌوم ، ثم استؤنؾ اعمالها فً نٌو1212السابع والعشرٌن من ابرٌل 

وحتى رك من الثالث من مارس ٌوم ، وتم انعقاد الدورة التاسعة فً نٌو1212الرابع والعشرٌن من أؼسطس 

م ، كما بدأت الدورة العاشرة أعماها فً نٌورك من التاسع من مارس وحتى 1210الرابع والعشرٌن من ابرٌل 

   . (14) م1211ابرٌل  1الرابع والعشرٌن من 

نتجوباي م تم التوقٌع على اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار فً مدٌنة مو1212وفً العاشر من دٌسمبر     

Montego Bay     بجاماٌكا من جانب مندوبً مابة وسبع عشر دولة ، وكان المقر الربٌسً لؤلمم المتحدة

 (15)م نهاٌة الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األمم المتحدة لقانون البحار1212ابرٌل عام  30رك قد شهد فً ٌوبنٌو

.  

دٌة عشر للمإتمر مابة وثبلثون وقد وافقت على مشروع هذه االتفاقٌة عند طرحة للتصوٌت خبلل الدورة الحا   

، واعترضت علٌه اربع دول هً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واسرابٌل وفنزوٌبل وتركٌا وامتنعت على دولة 

   (16)التصوٌت سبع عشر دولة

م ، 1212وسبب المعارضة الشدٌدة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام    

، أن الثروة الؽٌر الحٌة )المعدنٌة ( لقٌعان البحار  االتفاقٌةكونها احتوت فً الجزء الحادي عشر من 
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، مع العلم إن اطماع  ()شترك لئلنسانٌةألي دولة ، ترث م اإلقلٌمٌةٌجاوز حدود الوالٌة ، فٌما والمحٌطات 

الشركات االمرٌكٌة الكبرى فً هذه الثروات ، وقٌامها بتطوٌر التكنولوجٌا المبلبمة الستكشافها واستخرجها ، 

  .  (11)ورؼبة فً االنفراد بهذه الثروة

األمرٌكٌة  م تشرٌعا  خاصا  ٌسمح للشركات21/6/1210مع العلم أن الكونجرس األمرٌكً أصدر فً     

بالتعدٌن فً المنطقة الدولٌة مخالفا  بذلك مبدأ التراث المشترك لئلنسانٌة ، وٌنطلق موقؾ الوالٌات المتحدة 

 .  (11)األمرٌكٌة على اساسا  من ضرورة الفصل بٌن قانون البحر وقانون قاع البحر

، إال أن الوالٌات المتحدة رك ٌوعقدت فً نٌو، المتحدة  االمم على الرؼم ان معظم دورات مإتمر     

  م .1212تحدة لقانون البحار لعام اعترضت على اتفاقٌة األمم الم

 الخبلؾ وبوادر السوفٌتً االتحاد بانهٌار الباردة الحرب انتهاء بعد فً بداٌة التسعٌنات ، وبالتحدٌدو         

بمخالفة القانون الدولً ، قد  االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بدأت واروبا االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بٌن المتصاعد

أدى إلى محاوالت امرٌكٌة متواترة لتجاوز مبدأ السٌادة الوطنٌة فً عدد ال ٌحصى من الحاالت ، واقترن ذلك 

الجهود األمرٌكٌة لتعزٌز مبدأ التدخل بمحاوالت تقنٌن هذا التجاوز ، وٌمكن لنا فً هذا السٌاق أن نرصد 

واتخاذ حقوق اإلنسان ذرٌعة للتدخل فً الشبون الداخلٌة للدول ،   Humanitarian  Interventionاالنسانً 

، وذلك على األقل  السٌادة الوطنٌةمبدأ االخرى ، باعتبارها محورٌن ربٌسٌٌن للعمل على تقوٌض ما بقى من 

، والتجاوز إما من خبلل بالنسبة لشرٌحة ال ٌستهان بها من دول العام الثالث . وٌحدث هذا التدخل السافر 

مثلما مارست الوالٌات  ، (12)قرارات تصر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على صدورها عن مجلس األمن 

المتحدة ضؽوطها على مجلس األمن من أجل حصار الحكومة السودانٌة ، وعزلها دولٌا  ، ولذا أصدر مجلس 

العنؾ  فور ووجه إلى الخرطوم تحذٌر بلؽةة دار م بشان ازم2004ٌولٌو عام  30( ف1556ًاألمن القرار )

دول صادٌة ودبلوماسٌة إذا لم تفً بالتزاماتها ، وإن كانت بعض ٌوما  وإال ستوجه عقوبات اقت 30ومنحها مهلة 

مجلس األمن أبدت تحفظا  على اللهجة القوٌة والتهدٌد باستخدام القوة ضد السودان حكومة وشعبا إال أن القرار 

الصادر لم ٌختلؾ كثٌرا  عن النص األصلً الذي قدمته الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والتعدٌل الجوهري الوحٌد 

من مٌثاق األمم المتحدة  41ة تدابٌر وفقا  ألحكام المادة كلمة عقوبات الواردة بالنص األمرٌكً بكلمهو استبدال 

بما ٌعنً أن هذا التدابٌر اقتصادٌة ودبلوماسٌة وال ٌجوز استخدام القوة العسكرٌة كما كانت ترؼب الوالٌات 

 . (20)المتحدة االمرٌكٌة

، كما  الدول لهذه والمباشر العلنً والتهدٌد بل ، المتحدة الوالٌات جانب من المباشرالتدخل  طرٌق عن أو     

قرار جدٌد من مجلس األمن  لمملكة المتحدة وإسبانٌا ، فً إصدارالمتحدة وحلٌفتها احدث عندما فشلت الوالٌات 

إلى التصرٌح   -السابق  – سارع وزٌر الخارجٌة األمرٌكٌة كولن باول لذا ؛ٌخولها استخدام القوة ضد العراق 

ت المتحدة األمرٌكٌة ستؽزو العراق مع تحالؾ من الدول الراؼبة سواء م ، بؤن الوالٌا2006مارس  6فً 

 طلب ذلك .تإذا ما بترخٌص من األمم المتحدة أو بدون هذا الترخٌص 

وهو األمر الذي اثار حفٌظة قطاع كبٌر من أساتذة القانون األمرٌكً فسارعوا إلى إصدار إعبلن ٌعبرون     

هذا العزم األمرٌكً جاء فٌه " نحن أساتذة مدراس القانون األمرٌكٌة نحتج فٌه عن احتجاجهم واعتراضهم على 

على الخطة ؼٌر المشروعة إلدارة بوش لشن حرب العراق . وندعو حكومتنا للتراجع عن الحرب وتمكٌن األمم 

 المتحدة من تسوٌة هذه األزمة سلمٌا وبصبر وفقا  للقانون .

                                                           
() ( من اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 136نصت المادة )ومواردها تراث مشترك لئلنسانٌة  –الدولٌة  –م " المنطقة 1212

. " 
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We, teachers of Law at American law schools, protest the Buch   administration's  

illegal plan to conduct a war against lraq .We acll upon our government to step back 

from the brink of war and allow the United Nations to resolve the crisis peacefully , 

patiently, and lawfully ".                                                                 

األمرٌكً حول مدى مشروعٌة العمل العسكري للوالٌات المتحدة وحلفابها الفقه فً وهذا الجدل الذي ثار        

عدوان ، وتصؾ الوالٌات ضد العراق ، والذي ارتفعت فٌه أصوات كثٌرة تصؾ هذه األعمال العسكرٌة بال

     .  (21)المتحدة األمرٌكٌة بؤنها أخطر دولة فً عالم الٌوم 

، استخدام اسلحة  ها ابرز الدولً ، قواعد القانون قؾ األمرٌكٌة السلبٌة تجاه اأن هناك العدٌد من المو كما   

الدمار الشامل ، عن طرٌق اسقاط القنابل الذرٌة على هٌروشٌما وناجا زاكً فً الٌابان ، وكذا استخدام االسلحة 

الكٌماوٌة والبٌولوجٌة ضد فٌتنام ، وكذلك القاء اسلحة محرمة دولٌة على كل من العراق وافؽانستان ، كذلك من 

داء فً جبٌن الشرعٌة الدولٌة ، الدعم اللوجستً للكٌان الصهٌونً ، من المواقؾ االمرٌكٌة التً تعد نقطة سو

التً منعت العشرات من القرار الدولٌة ، التً اصدرها مجلس األمن ، التً خبلل استخدام حق النقض )الفٌتو( 

نسانٌة ، تدٌن الممارسات اإلسرابٌلٌة ضد اهلنا فً فلسطٌن ، االمر الذي شجع الصهاٌنة بارتكاب جرابم ضد اال

بذرٌعة سبتمبر  أحداث بعد وخاصةوجرابم االبادة الجماعٌة ضد الشعب الفلسطٌنً ، كما قامت الوالٌات المتحدة 

،  الدول سٌادة وانتهاك اإلنسان حقوق مجال فً وخاصة الدولٌة القواعد من للعدٌد خرق فًمكافحة االرهاب ، 

     وهذا ما سوؾ نناقشه فً المطلب الثالث .
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 المطلب الثالث

 موقف التشريع والقضاء الدولي من قانون العدالة ضد مرتكب اإلرهاب

 

هناك جهود دولٌة بذلة فً مجال  ، ٌجب اإلشارة بان رهابقبل أن الحدٌث عن قانون العدالة ضد مرتكبً اإل    

م ، 1210أكتوبر عام  14صدر اعبلن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً  مكافحة اإلرهاب ، ومن تلك الجهود ،

وٌتضمن هذا والمتعلق بمبادئ القانون الدولً وواجبات الدول األعضاء وفقا  إلحكام مٌثاق األمم المتحدة 

عدات اإلعبلن واجب كل دولة باالمتناع عن تشجٌع األعمال اإلرهابٌة على إقلٌم دولة أخرى ، أو تقدٌم المسا

 .   (22)اإلرهابٌن أو السماح لهم بالعمل على اقلٌمها أو من خبلله

م ، والذي ٌنص على 1212دٌسمبر عام  11( فً   3034أصدرت الجمعٌة العمومٌة قررها رقم ) كما      

ٌمة قلق المنظمة الشدٌدة إزاء تزاٌد األعمال االرهابٌة الدولٌة وحث الدول على ضرورة إٌجاد حلول عادٌة وسل

فً مناهضة لؤلسباب التً تقؾ وراء هذه األعمال اإلرهابٌة وأضافت بؤنه ٌجب احترام حقوق الشعوب جمٌعا  

االنظمة االستعمارٌة والعنصرٌة وتلك التً تخضع للسٌطرة األجنبٌة وحق تقرٌر المصٌر وشرعٌة مكافحتها 

اإلرهاب الدولً وتتؤلؾ من خمسة وثبلثٌن  لنٌل استقبللها . كما قررت الجمعٌة انشاء لجنة خاصة تعنً بدراسة

عضو ٌعٌنهم ربٌس الجمعٌة العامة مع مراعاة مبدأ التمثٌل الجؽرافً وتقوم اللجنة بإعداد تقرٌرها متضمنا 

 . (23)توصٌاتها

فٌما ٌتعلق بالتدابٌر التً ٌجب اتخاذها م 1211( عام  32/141)أصدرت الجمعٌة العامة قرارها رقم  كذلك   

التً تخضع لنظم لمنع اإلرهاب ونص على أهمٌة احترام حق تقرٌر المصٌر واالستقبلل لجمٌع الشعوب 

استعمارٌة وعنصرٌة أو السٌطرة األجنبٌة باعتبار هذا الحق ؼٌر قابل للتصرؾ ؛ نظرا  لمشروعة الكفاح 

الوطنً كما نصت علٌة أحكام مٌثاق األمم المتحدة خاصة المادة الثانٌة خاصة لذلك الذي تمارسه حركة التحرٌر 

. 

م بشؤن التدابٌر العملٌة 1212دٌسمبر عام  11فً (  34/145)كما أصدرت الجمعٌة العامة قرارها رقم      

شانها  للتعاون من أجل القضاء على مشكلة اإلرهاب الدولً بعد إدانتها لجمٌع صور اإلرهاب الدولً والتً من

وتهدٌد الحرٌات األساسٌة من خبلل أعمال ارهاب معٌنة ٌرتكبها االستعمار تعرض أرواح بشرٌة للخطر 

واألنظمة العنصرٌة والتً تخالؾ حق تقرٌر المصٌر وحصول الشعوب على حرٌتها األساسٌة التً اعترفت بها 

 . (24)المواثٌق الدولٌة

فاقٌتٌن دولٌتٌن لمواجهة بعض األعمال اإلرهابٌة ، واتفاقٌة خاصة أٌضا  نجحت األمم المتحدة فً ابرام ات    

م ، والثانٌة تتعلق باختطاؾ الرهابن 1213بحماٌة األشخاص المتمتعٌن بحماٌة دولٌة من الدبلوماسٌٌن لسنة 

من شؤنها منع األعمال اإلرهابٌة والتعاون من اجل معاقبة  م ، واقرت بعض اإلجراءات الت1212ًلسنة 

 . (25)هابٌٌناإلر
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 :   باالتً تمثبل قرارٌن إصدار إلى األمن مجلس سارع  م2011سبتمبر احداث وبعد     

 المتحدة األمم وأهداؾ مبادئ على التؤكٌد إلى أشار الذي م2001/ 12/2 فً( 1361) رقم األول القرار - أ

"  وإقرار السبل بكل اإلرهاب أعمال عن الناجمة الدولٌٌن واألمن السلم تهدٌدات مكافحة على عزمها وعلى

 " . المتحدة األمم لمٌثاق وفقا   النفس عن والجماعً الفردي الدفاع فً األصٌل الحق

 بتدابٌر اإلرهاب مكافحة فً الدولً التعاون أوجه حدد والذي م21/2/2001 فً( 3131) رقم الثانً القرار - ب

 القانونٌة الوسابل بجمٌع أراضٌها فً لها اإلعداد أو اإلرهابٌة األعمال تموٌل ووقؾ لمنع الدول تتخذها إضافٌة

 السماح وتحرٌم اإلرهابٌة األعمال ووقؾ بمنع تتعلق ، محددة بمطالب الدول لجمٌع توصٌاته القرار ووجه ،

 أو اإلرهاب لمرتكبً االقتصادٌة والموارد المادٌة األصول وتجمٌد ، إرهابٌة ألؼراض أراضٌها باستخدام

 اإلرهابٌة األعمال ارتكاب دون الحٌلولة على والعمل ، صوره بجمٌع الدعم تقدٌم عن واالمتناع ، فٌه اركةالمش

 من وكذلك ، اآلمن المبلذ من اإلرهابٌة األعمال على القابمٌن وحرمان ، الصلة ذات المعلومات تبادل خبلل من

 . (26)ذلك ٌمنحونهم

إصدار تشرٌعات داخلٌة لم تقنع بها بعض الدول وسارعت فً   والقوانٌن الدولٌة  ؼٌر ان هذا اإلجراءات     

، فقد أصدرت عدة قوانٌن تتعلق لمواجهات األعمال اإلرهابٌة ، ومن تلك الدول الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 ضد العدالة" م ، ومن تلك القوانٌن قانون2001بمكافحة اإلرهاب وخاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 

 ." اإلرهاب ُرعاة

 على النحو االتً : ثبلثة فروعلذا سنقوم بتقسٌم هذا المطلب إلى  

 الفرع األول : موقؾ القانون الدولً من قوانٌن اإلرهاب االمرٌكً .  

 . اإلرهاب ُرعاة ضد العدالة قانون ماهٌة الفرع الثانً :   

 . اإلرهاب ُرعاة ضد العدالة بقانون عبلقة القانون الدولًالفرع الثالث : 

 

 الفرع األول

 االمريكي اإلرهاب قوانين من الدولي القانون موقف

 

   .م 2011احداث سبتمبر  لئلرهاب بعد مفهومهااالمرٌكٌة  المتحدة الوالٌاتوسعت  

 ، م1214 عام الفلسطٌنٌة التحرٌر لمنظمة المراقب مركز الجمعٌة العمومٌة منحت عدمافعلى سبٌل المثال      

  عام فً اإلرهاب مكافحة قانون األمرٌكً الكونجرس رك ، اصدرٌووعلٌة تم فتح مكتب لمنظمة التحرٌر فً نٌو

 مكتب إبقاء أو إنشاء القانونً ؼٌر  ومن ، ارهابٌة منظمة الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة اعتبر والذي ، م1211

 لؤلمم العام االمٌنوقد اعترض على هذا القانون  ، المتحدة للوالٌات القضابٌة الوالٌة حدود داخل للمنظمة

 . المتحدة  الوالٌات مع اتفاق اطار فً ٌقع المكتب على االبقاء أن، معربا   المتحدة

 التحكٌم الى المتحدة االمم واصرت ، الداخلً القضاء امام النزاع حل االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات حاولت     

 فتوى الدولٌة العدل محكمة اصدرت النزاع واثناء ، امرٌكا مع المعقود االتفاق من( 21) الفرع وفقا   الدولً

)  للمادة  طبقا   التحكٌم إلى باللجوء الدولٌة التزاماتها باحترام ملزمة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بؤن"  تضمنت

 ٌعلوا الوطنً قانونها أن تدعً االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات كانت وإذا ، م1241 لعام المقر االتفاق من( 1/ 21
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 القانون فً المستقر االساسً بالمبدأ نذكرها ، المتحدة االمم وبٌن بٌنها االتفاق عن الناشبة االلتزامات على

 . (21)الداخلً القانون على الدولً القانون وعلو سمو وهو أال الدولً

 نقل طابرات أربعقامت مجموعة ارهابٌة باختطاؾ  ، م 2001 سبتمبر 11 الموافق الثبلثاء ٌوم فًو       

 مركز برجً فً تمثلت األهداؾ ، منها ثبلث ذلك فً نجحت محددة بؤهداؾ لتصطدم وتوجٌهها تجارٌة مدنً

 24 ضحٌة 2213 األحداث لهذه نتٌجة سقط(. البنتاجون) األمرٌكٌة الدفاع وزارة ومقر بمانهاتن الدولٌة التجارة

 .(21)السامة واألبخرة الحرابق دخان استنشاق جراء بؤمراض والمصابٌن الجرحى آلالؾ إضافة مفقودا،

 مكافحة قانون ت أصدر اإلجراءات ، ومن تلك  اجراءات وعلى الفور اتخذت الوالٌات المتحد عدة        

 من( 101) المادة  ففً ، واإللكترونٌة الهاتفٌة االتصاالت بسرٌة متعلقة  القانون هذا نصوص، بعض  اإلرهاب

 الهواتؾ أصبحت وهكذا  ، القضاء من مسبق أذن ودون االتصاالت مراقبة سلطة للحكومة تعطً ، القانون

 األمرٌكٌة اإلدارة أمام تماما مكشوفة ، اإلنترنت طرٌق عن المتداولة والمعلومات اإللكترونً البرٌد ورسابل

 ذات من(   133) والمادة. فٌذلك التقدٌر مطلق ولها ، إرهابٌة ارتباطات لها أن قّدرت إذا ، تقرٌبا قٌود دون

 النظر بصرؾ أجنبٌة ، استخبارات أجهزة تجمعهاأن ٌسند إلى ادلة  الفٌدرالً التحقٌقات لمكتب تخول ، القانون

 هذا بمقتضى ٌجوز أنه أي.  األدلة على الحصول فً األجنبٌة األجهزة هذه اتبعتها التً الطرق مشروعٌة عن

 أو التعذٌب طرٌق عن أجنبٌة أجهزة جمعتها أدلة إلى ٌستند أن األمرٌكً الفٌدرالً التحقٌقات لمكتب القانون

 اإلجرابٌة الضمانات كل على صرٌح التفاؾ - الحال بطبٌعة -هذا و ، المتهم حقوق انتهاك صور من ؼٌره

 .(22)األمرٌكً الدستور علٌها نص التً والقضابٌة

 أتجاه عن ٌعبر أصبح الدولٌة الجنابٌة المحكمة إزاء متصلب موقؾولم تكتفً الوالٌات عند ذلك بل كان لها    

 جورج الربٌس عهد فً األمرٌكٌة اإلدارة اشترطت حٌث ، العام الدولً القانون إزاء األمرٌكً الموقؾ فً ثابت

الختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة ، أو من  ٌخضع افراد قواتها المسلحة ، بحال من األحوال ،أال  دبلٌوبوش

خبلل قرار مجلس األمن ، أو من خبلل مجموعة من االتفاقات الدولٌة التً تإمن من خبلل عن طرٌقها عدم 

بوش أن اعطت إمكانٌة تقدٌم المواطنٌن األمرٌكٌة إلى المحكمة الجنابٌة الدولٌة ، ثم ما لبثت إدارة الربٌس 

م 2002ة الجنابٌة الدولٌة عندما قامت بؤخطار األمٌن العام المتحدة فً السادس من ماٌو ظهرها تماما  للمحكم

بنظام رما األساسً كطرؾ فٌها تعتبر نفسها ؼٌر ملتزمة بؤي أنه نظرا  الن الوالٌات المتحدة ال تعتزم االلتزام 

فً وثابق األمم المتحدة  م وطلبت أن ٌعبر هذا المعنى31/12/2000اثر قانونً لتوقٌعها على النظام فً 

 . (30)الخاصة بحالة التوقٌع والتصدي على نظام روما األساسً

والمنافٌة لكل وأمام هذه الؽطرسة األمرٌكٌة وجد من بٌن األمرٌكان من ٌندد بسٌاسة حكومته ؼٌر العادلة    

األمرٌكٌة حٌث قال " إذا القٌم واالخبلق ، ومن هإالء القاضً األمرٌكً "جاكسون" القاضً بالمحكمة العلٌا 

خالؾ المعاهدات الدولٌة تعتبر جرابم حرب فهً كذلك سواء اقترفها مسبولٌن كانت بعض األفعال التً ت

أمرٌكٌٌن أو من المانٌا أي دولة فً العالم ، وأضاؾ بؤننا لسنا على استعداد أن نضع القواعد لتحدٌد ماهٌة 

   .  (31) نقبل أن نطبق هذا القواعد علٌنااألفعال اإلجرامٌة بالنسبة لؽٌرنا بٌنما ال

 الوالٌات أن بجبلء الظاهر من أصبح حٌث ، سبتمبر من عشر الحادي أحداث أعقاب فً خاص وبوجه     

 ولكنها ، أحكامه تطبٌق فً المزدوجة المعاٌر واعتماد ، الدولً القانون عن بالخروج تكتفً تعد لم المتحدة

 ، الراسخة وأسسه العام الدولً القانون ثوابت بعض زعزعة تستهدؾ منهجٌة خطة اطار فً تعمل أصبحت

 التً األهداؾ وتحقٌق ، األمرٌكٌة المصالح حماٌة إلى أدنى تراها دولٌة قانونٌة قواعد صٌاؼة بهدؾ وذلك

 ال احادٌة كقوة القمة على متربعة انفرادها بزهو الٌوم تشعر أصبحت أن بعد ، العالم على فرضها إلى تسعى
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 العولمة ظل فً ، المعاصر الدولً للمجتمع القانونً اإلطار ورسم العالم شبون تسٌٌر فً منافسا وال شرٌكا تقبل

 (32)األمرٌكٌة واألنماط والمعاٌر القٌم تفرض أن وتحاول أقصاه إلى أدناه من ، العالم اجتاحت التً

 

 

 الفرع الثاني

 اإلرهاب ُرعاة ضد العدالة قانون ماهية
 

 Justice Against )لـ  اختصارا   (JASTA)  جاستا قانون باسم ما ٌعرؾ أو اإلرهاب رعاة ضد العدالة قانون

Sponsors of Terrorism Act ) . 

 فً الشٌوخ مجلس فً النقاش لطاولة أخرى مرة   وأعٌد ،2002 دٌسمبر فً مرة ألول مشروعك ُطرح     

 باإلجماع كذلك مرر 2016 سبتمبر وفً ، 2016 ماٌو 11 فً الشٌوخ مجلس من أُقر ثم ،2015 سبتمبر16

 . الشٌوخ مجلس من

 اإلرهاب ) جاستا ( االتً:  رعاة ضد العدالة وابرز النصوص الذي ٌتضمنه قانون

 International) المتحدة للوالٌات الحٌوٌة المصالح تهدد وقاتلة خطٌرة مشكلة هو الدولً اإلرهاب  -1

terrorism is a serious and deadly problem that threatens the vital interests of the 

United States . ) 

 باعتباره األمرٌكٌة، المتحدة للوالٌات والخارجٌة الداخلٌة التجارة حركة على سلبا   ٌإثر الدولً اإلرهاب  -2

 إلى األمرٌكٌٌن المواطنٌن سفر حركة على وٌضٌق السوق استقرار وٌنسؾ الخارجٌة بالتجارة ضررا ٌلحق

 International terrorism affects   ) المتحدة الوالٌات إلى األجانب الزابرٌن قدوم وعلى الببلد، خارج

the interstate and foreign commerce of the United States by harming international 

trade and market stability, and limiting international travel by United States citizens 

as well as foreign visitors to the United States  ) . 

 ضخمة مبالػ جمع فً لها تابعة مجموعات أو أفراد خبلل من تنشط   األجنبٌة اإلرهابٌة المنظمات بعض -3

 Some foreign terrorist    ) المتحدة الوالٌات الستهداؾ وتوظٌفها المتحدة الوالٌات خارج

organizations, acting through   affiliated groups or individuals, raise significant funds 

outside of the United States for conduct directed and targeted at the United States   )

. 

 تقدٌم على تحض التً األفعال حول قانونٌةال المسإولٌة وأبعاد الموضوعٌة األسباب معرفة الضروري ومن  -4

 It is ) المتحدة الوالٌات قانون من( 11) الباب من( ب 113) الفصل تحت والتآمر للتحرٌض وتدعو المساعدة

necessary to recognize the substantive causes of action for aiding and abetting and 

conspiracy liability under chapter 113B of title 18, United States Code  ). 

 سواء موارد أو دعم تقدٌم فً تشارك أو تساهم التً الدول أو الجهات أو األشخاص إن على نصت فقد  -5

 سبلمة تهدد إرهابٌة أعمال وارتكاب داهما   خطرا   تشكل منظمات أو ألشخاص مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل

                                                           
 

 



 

15 
 

 المحاكم أمام للمثول جلبها ٌتوقع اقتصادها، أو الخارجٌة سٌاستها أو القومً أمنها أو األمرٌكٌة الوالٌات مواطنً

 Persons, entities, or countries that knowingly or   ) األنشطة تلك حول أسبلة على للرد األمرٌكٌة

recklessly contribute material support or resources, directly or indirectly, to persons 

or organizations that pose a significant risk of committing acts of terrorism that 

threaten the security of nationals of the United States or the national security, 

foreign policy, or economy of the United States, necessarily direct their conduct at 

the United States, and should reasonably anticipate being brought to court in the 

United States to answer for such activities)    . 

 لئلصابة تتعرض التً الجهات أو األشخاص توفٌر فً حقٌقٌة مصلحة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات لدى أن  -1 

 أولبك ضد مدنٌة قضاٌا رفع أجل من القضابً النظام أمام بالمثول المتحدة الوالٌات داخل إرهابٌة هجمات جراء

 أو أشخاص إلى مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل سواء دعم بتقدٌم قامت التً الدول أو الجهات أو األشخاص

 The United States has a vital interest in   بهم لحقت التً اإلصابات عن مسإولة تعتبر منظمات

providing persons and entities injured as a result of terrorist attacks committed 

within the United States with full access to the court system in order to pursue civil 

claims against persons, entities, or countries that have knowingly or recklessly 

provided material support or resources, directly or indirectly, to the persons or 

organizations responsible for their injuries  )  (33). 

 

 أجنبٌة دولة هناك تكون لن وانه( اإلرهاب عن األجنبٌة الدول مسإولٌة) تناولت فقد الثالثة المادة اما      

 نظٌر أجنبٌة دولة من مالٌة بتعوٌضات المطالبة فٌها ٌتم قضٌة أي فً األمرٌكٌة القضابٌة السلطات أمام محصنة

 أو إرهابً فعل عن وتنجم أمرٌكا داخل تحدث وفاة لحاالت نتٌجة أو ممتلكات أو بؤفراد تلحق مادٌة إصابات

 أثناء الدولة بتلك وكٌل أو موظؾ أو مسإول أي من أو األجنبٌة الدول من تصدر أفعال أو تقصٌرٌة عملٌات

 األمٌركً المواطن المادة هذه ومنحت ال، أم تمت اإلرهابٌة العملٌات كانت إذا النظر بؽض منصبه تولٌه فترة

 .أجنبٌة دولة أي ضد دعوى تقدٌم حق

 

 األجنبٌة للدول السٌادٌة بالحصانة الخاص األمرٌكً القانون تعدٌل عام بشكل تم فإنه الرابعة المادة اما      

 (.آخر قانون أي تحت األجنبٌة الدول حصانة على المادة هذه فً تم الذي التعدٌل ٌإثر) التالً النص بإضافة

 

 سلطة المحاكم تملك) الدول مع المفاوضات انتهاء لحٌن الدعاوى وقؾ عن الخامسة المادة نصت فٌما    

 العام للمدعً ٌحق كما األمرٌكً، للقضاء أجنبٌة دولة بموجبها تخضع قضٌة أي فً للبت حصرٌة قضابٌة

 السعً بؽرض وذلك األمرٌكٌة، للمحاكم القضابٌة للسلطة أجنبٌة دولة بموجبها تخضع قضٌة أي فً التدخل

 (.جزبٌا   أو كلٌا   المدنٌة الدعوى لوقؾ

 

 بؤن الخارجٌة وزٌر شهد ما إذا أجنبٌة دولة أي ضد الدعوى وقؾ حق األمرٌكٌة المحاكم القانون ومنح    

 للدعاوى حلول إلى التواصل بؽٌة علٌها المدعً األجنبٌة الدولة مع حسنة بنٌة تشارك المتحدة الوالٌات
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 مدة القانون وحدد ، بشؤنها المرفوعة الدعاوى إٌقاؾ مطلوب أخرى جهات أي أو األجنبٌة الدولة على المرفوعة

 الدعوى إٌقاؾ فترة بتمدٌد المحكمة مطالبة العام للمدعً ٌحق كما ، ٌوما   110 عن تزٌد ال بؤن الدعوى إٌقاؾ

 تم تعدٌل أي أو القانون نصوص أن تبٌن حال فً إنه القانون أكد السادسة المادة وفً إضافٌة ٌوما   110 لمدة

 وعدم ، سارٌة بموجبه تتم التً والتعدٌبلت القانون أحكام باقً تظل ، باطل نص أي أو شرط أي أو بموجبه

 .(34)مؽاٌرة حاالت فً ٌمر آخر شخص أي على األحكام بطبلن

 

 األربعاء ٌوم ساحقة بؤؼلبٌة والشٌوخ النواب بمجلسٌه األمٌركً الكونؽرس صوت ان وبعد      

 ". اإلرهاب رعاة ضد العدالة قانون"  ضد أوباما باراك الربٌس استخدمه الذي الفٌتو برفض 2016/اٌلول/21

 مٌثاق ٌخالؾ كونه الدولٌة المنظمات من وكذا ، العالم الدول العدٌد قبل من واسع استنكار إلى أدى الذي األمر 

 ما ٌلً : على سبٌل المثال ، ومن تلك الردود الدولٌة  الدولً القانون ومبادئ ، المتحدة األمم

الربٌس االمرٌكً باراك اوباما " أتفهم لماذا حدث ذلك )إلؽاء الفٌتو أوال  : الموقؾ األمرٌكً تمثل فً قول 

علق المتحدث باسم البٌت األبٌض جوش إرنست على تصوٌت وأعتقد أن ما حدث خطا" ، كما الرباسً ( 

 م . 1213األكثر إحراجا  الذي فعله مجلس الشٌوخ منذ عام  الشًءضد فٌتو أوباما بقوله " أن مجلس الشٌوخ 

على تجاوز الفٌتو قاببل  " كل مسإولً األمن القومً فً (  رٌان بول) االمرٌكٌة االستخبارات مدٌررد كذلك 

 هذه الحكومة ٌقدرون مدى خطورة هذا التشرٌع على مصالح أمننا القومً وٌعرفون كٌؾ سٌإثر علٌها سلبٌا  "

" هناك طرٌقة ٌمكننا بها إصبلح القانون حتى ال  ربٌس مجلس النواب االمرٌكً )بول رٌان( أنكما وصؾ 

 .سبتمبر "  11توجه قواتنا مشاكل قانونٌة فً الخارج ، ونحافظ فً الوقت نفسه على حقوق ضحاٌا هجمات 

اعتبرت وزارة الخارجٌة الروسٌة ان الكونجرس األمرٌكً اظهر مجددا  استخفافه المطلق بالقانون الدولً ثانٌا  : 

" أظهرت واشنطن مجددا  بتزاز القضابً ( عندما اقر قانون )جاستا( ، وقالت الوزارة فً بٌان ولجؤ إلى ) اال

استخفافها المطلق بالقانون الدولً عندما شرعنت أمكانٌة رفع دعاوي لدى المحاكم االمرٌكٌة قانون ) جاستا ( ، 

ن ؼذ ٌوصلون توسٌع صبلحٌة القضاء واضافة ذلك ٌاتً فً سٌاق الثقة المفرطة لعدٌد من السٌاسٌٌن األمرٌكٌٌ

 االمرٌكً لتشمل العالم برمته دون االخذ بعٌن االعتبار بمبادئ سٌادة الدول والعقل السلٌم " .

قال الناطق باسم الخارجً الفرنسٌة )رومان نادال ( أن كل دول االتحاد االوربً تعتبر إن هذا القانون ثالثا  : 

دول التً تإكد اهمٌتها محكمة العدل الدولٌة ، وشدد على ضرورة أن تتفق مخالؾ لمبدأ الحصانة السٌادٌة لل

المعركة ضد االرهاب مع القوانٌن المحلٌة والدولٌة مذكرا  مناحٌة اخرى بانخراط فرنسا فً الحرب ضد 

فة كابها وخاصة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً القضاء على تلك االاالرهاب ومساهمتها بشكل وثٌق مع كل شر

 ". 

حذر البرلمان الفرنسً من أن )جاستا( سٌتسبب فً " ثورة قانونٌة فً القانون الدولً بعواقب سٌاسٌة رابعا  : 

كبرى " مضٌفا   انه " سٌسعى لوضع تشرٌعات من شانها أن تسمح للمواطنٌن الفرنسٌن برفع دعاوي قضابٌة 

 ضد الوالٌات المتحدة " 
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لقانون واعتبره تعدٌا  واضحا  على سٌادة الدول ، ومخالفا  لكل ما جاء فً مٌثاق رفض االتحاد األوربً ا خامسا  :

 .األمم المتحدة بخصوص حرٌة سٌادة الدول ، ومبدأ المساوة بٌن الدول 

 

كتب البرلمان الهولندي ألعضاء مجلس النواب االمرٌكً محذرا  من أنه ٌعتقد أن )حاستا( " ٌعد انتهاكا  سادسا  : 

 للسٌادة الهولندٌة قد تنجم عنه اضرار هابلة "  .ر مبرر صارخا  ؼٌ

 

حذرت البحرٌن فً تؽرٌدة  لوزٌر خارجٌتها ط من اقرار الكونجرس االمرٌكً قانون جاستا سٌرتد سابعا  : 

 على واشنطن نفسها " .

ما ٌسمى قانون ) صرح المستشار احمد ابو زٌد المتحدث الرسمً باسم وزارة الخارجٌة المصرٌة " بان ثامنا  : 

 . (35) العدالة ضد رعاة االرهاب ( سٌإثر على مسار العبلقات الدولٌة خبلل الفترة المقبلة "

  

 األمٌركً الكونؽرس قٌام إزاء اندهاشه عن ، الؽٌط أبو أحمد العربٌة، الدول لجامعة العام األمٌن عبرتاسعا  : 

 القانون إن: "صحافً بٌان فً ، الؽٌط أبو وقال  ".اإلرهاب رعاة ضد العدالة قانون" اسم تحت تشرٌع بإصدار

 ٌستِند وال الدولً، القانون فً المستقرة القواعد مع أو المتحدة األمم مٌثاق مبادئ مع تتوافق ال أحكاما ٌتضمن

 فرض ذرٌعة، أي تحت تقر، وال الدول بٌن للعبلقات المستقرة القواعد أو الدولٌة األعراؾ فً أساس أي إلى

 ".أخرى دول على لدولة داخلً قانون

 

 تشرٌعا األمٌركً الكونؽرس إلصدار قلقها بالػ عن الخلٌجٌة العربً التعاون مجلس دول أعربت كماعاشرا  : 

 مبدأ خصوصا الدولً، القانون فً الثابتة المبادئ ٌخالؾ انه رؼم الذي( اإلرهاب رعاة ضد العدالة قانون) باسم

 الدكتور التعاون، لمجلس العام األمٌن وقال .المتحدة األمم مٌثاق علٌه ٌنص الذي الدول بٌن السٌادة فً المساواة

 ومبادئ أسس مع متعارضا   األمٌركً التشرٌع هذا تعتبر التعاون مجلس دول إن الزٌانً، راشد بن عبداللطٌؾ

 واألعراؾ القوانٌن فً ثابت مبدأ وهو الدول، بها تتمتع التً السٌادٌة الحصانة ومبدأ الدول، بٌن العبلقات

 األمٌركٌة، المتحدة الوالٌات فٌها بما الدول، بٌن العبلقات على سلبٌة انعكاسات له سٌكون به واإلخبلل الدولٌة،

 .عالمٌة اقتصادٌة أضرار من التشرٌع هذا ٌحدثه قد ما إلى إضافة

 

 ضد العدالة قانون األمٌركً الكونؽرس إقرار من الشدٌد قلقها عن اإلمارات دولة أعربت كذلكالحادي عشر : 

 هذا أن اإلماراتً الدولً والتعاون الخارجٌة وزٌر نهٌان آل زاٌد بن هللا عبد الشٌخ واعتبر ، اإلرهاب رعاة

 .الدول بها تتمتع التً السٌادة ومبدأ عام بوجه المسإولٌة قواعد مع ٌتعارض القانون

 

 قلقها بالػ عن ذاتها بالرابطة المسلمٌن للعلماء العالمٌة والهٌبة اإلسبلمً العالم رابطة أعربت كماالثانً عشر: 

 للعلماء العالمٌة الهٌبة إدارة مجلس ربٌس الرابطة أمٌن وأكد ، القانون هذا مثل األمرٌكً الكونؽرس إلصدار

 سٌهدد القانون هذا مثل إصدار أن على العٌسى الكرٌم عبد بن محمد العام، مإتمرها ربٌس ونابب المسلمٌن

 .الدولً النظام استقرار

                                                           
 

 



 

11 
 

 

 ،"اإلرهاب رعاة ضد العدالة" قانون مشروع على األمرٌكً الكونؽرس مصادقة المؽرب وصؾالثالث عشر: 

 الجهود ٌضعؾ"أن ٌمكن القانون هذا أن موضحا   ،"المتحدة للوالٌات صدٌقة دول، سمعة وتشوٌه استهداؾ" بؤنه

 .زعمه حد على ،!”اإلرهاب مكافحة مجال فً األمٌركٌة، فٌها بما الدولٌة،

 

 من ،"العدالة أمام الدنٌبة، أعمالهم مسإولٌة إرهابٌة، أعمال مرتكبً تحمٌل"بـ المؽربٌة الخارجٌة وطالبت   

 ومع ،"لبلدانهم معزولٌن كؤشخاص بها، قاموا التً األعمال، مسإولٌة تحمٌل"بـ اآلن؛ نفس فً القٌام دون

 .(36) "الدول مسإولٌة وبٌن معزولٌن، أشخاص إلى المنسوبة األفعال بٌن الخلط عدم" وجوب

أن قانون العدالة ضد رعاة االرهاب ، لقً استنكار واسع قبل الدول والمنظمات الدولٌة مما سبق ٌتضح لنا       

واالقلٌمٌة ، بما فً ذلك ربٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، السبب الذي جعل الربٌس السابق للوالٌات المتحدة 

ٌشجع  أن هذا القانون سوؾ  االرهاب ؛ كونه ٌدرك رعاة ضد العدالة ضد قانونٌستخدم حق الفٌتو  –اوباما  –

او شركات امرٌكٌة ، أو مواطنٌن امرٌكً العدٌد من الدول  إلى سن نفس القانون التً تدٌن الوالٌات المتحدة 

 على الذرٌة القنابل اسقاط داماقترفوا الجرابم ضد شعوبهم ومن تلك الدول ، الٌابان ، الذي قامت امرٌكا باستخ

 الكٌماوٌة االسلحة ة الوالٌات المتحدة باستخدامهاستلجؤ فٌتنام بمحاكم وكذا ، الٌابان فً زاكً وناجا هٌروشٌما

بسن قوانٌن تقضً بمحاكمة الوالٌات  وافؽانستان العراق ستقوم كبل  من وكذلك ،مواطنٌها  ضد والبٌولوجٌة

  على مواطنٌها . دولٌة محرمة اسلحة المتحدة االمرٌكٌة بإلقابها

 

 

 الفرع الثالث

 اإلرهاب مرتكب ضد العدالة بقانون القانون الدولي عالقة 
 

 نبلحظ علٌه االتً :  اإلرهاب رعاة ضد ومن خبلل القراءة المتؤنٌة لقانون العدالة

وهذا المبدأ اٌد وجوده اتفاقٌة مونتفٌدٌو المبرمة سنة مخالؾ لمبدأ احترام المساوة فً السٌادة بٌن الدول أوال  : 

( من هذه االتفاقٌة أن " الدول 4، فنصت المادة ) األمرٌكٌة بشؤن حقوق ووجبات الدولم بٌن الدول 1233

لممارسة هذه الحقوق ، وال تستند هذه الحقوق بالنسبة متساوٌة قانونا  ، فهً تتمتع بنفس الحقوق وبنفس األهلٌة 

 خاص القانون الدولً .لكل منها على مقدرتها على استعمالها وإنما تستند إلى مجرد وجودها كشخص من اش

م على أن " الدول 1212نوفمبر سنة  11فً  مبدأ احترام المساوة بٌن الدول اتحاد القانون الدولً كذلك أقر    

متساوٌة امام القانون وتفترض هذه المساوة القانونٌة تعاونها سوٌا  فً تنظٌم مصالح الجماعة الدولٌة وإن كانت 

 واحد فً تكوٌن نشاط الهٌبات التً تتولى هذه المصالح " . ال تستلزم سوٌة مساهمتها بنصٌب

م ، 1235عضوا  فً العصبة فً شهر مارس سنة وأقر نفس المبدأ مجلس عصبة األمم بمناسبة قبول المانٌا   

كمبدأ من حٌث اعلن انه ٌعتبر " مبدأ المساواة الذي ٌقضً باالعتراؾ بحقوق وواجبات واحدة لجمٌع الدول 

 .  (31) ساسٌة التً تقوم علٌها عصبة األمم المتحدة "المبادئ األ
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كؤساس ٌقوم علٌه بناء األمم المتحدة ، فلقد ذكر فً المادة األولى فً ذكر فً مٌثاق األمم المتحدة  وكما     

فقرتها الثانٌة عندما تحدث عن واجب األمم المتحدة فً العمل على " تنمٌة العبلقات الودٌة بٌن الدول على 

فً فقرتها األولى  أساس احترام المبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب " . ثم ذكرت المادة الثانٌة

كؤساس ٌقوم علٌه بناء األمم المتحدة وذلك بقولها " تقوم الهٌبة على مبدأ المساوة فً السٌادة بٌن جمٌع اعضابها 

 . " 

المتحدة خبلؾ المادة األولى والثانٌة من مٌثاق األمم المتحدة  الوالٌات اإلرهاب رعاة ضد العدالة قانوننبلحظ  

، فهنا ٌجب على الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ان تلتزم بما جاء فً مٌثاق األمم المتحدة ، وهذا أكدته المادة 

مم المتحدة ( لتزامات التً ٌرتبط بها أعضاء )األاالإذا تعارضت  "( من مٌثاق األمم المتحدة على أنه 103)

 .المٌثاق "  مترتبة على هذاالعبرة بالتزاماتها الفمع أي التزام دولً أخر ٌرتبط به هذا المٌثاق  وفقا  الحكام

 

 مخالفته لمبدأ عدم التدخل  ثانٌا  :

نص علٌها والخارجٌة للدول من المبادئ العامة للقانون الدولً ، الذي   الداخلٌة الشبون مبدا عدم التدخل فً

على أنه " لٌس هذا المٌثاق ما ٌسوغ لؤلمم المتحدة أن من مٌثاق األمم المتحدة الفقرة السابعة من المادة الثانٌة 

تتدخل فً الشبون التً تكون من صمٌم االختصاص الداخلً لدولة ما ، ولٌس فٌه ما ٌقضً األعضاء أن 

على أن هذا المبدأ ال ٌخل بتطبٌق تدابٌر القمع الواردة  ٌعرضوا مثل هذه المسابل ألن تحكم بحكم هذا المٌثاق ،

 فً الفصل السابع " 

 الدولً القانون بمبادئ"  الخاص اإلعبلن – المٌثاق بعد – المتحدة األمم عن الصادرة التصرفات اهم من

 العامة الجمعٌة عن صدر والذي"  المتحدة األمم لمٌثاق وفقا   الدول بٌن فٌما والتعاون الودٌة بالعبلقات المتعلقة

 :  هً مبادئ سبع اإلعبلن تضمن ولقد م1210 سنة أكتوبر 24 فً

 دولة أي اقلٌم سبلمة ضد باستخدامها التهدٌد أو القوة استخدام عن المتبادلة عبلقتها فً الدول تكؾ أن  -1

 . المتحدة األمم لمفاصد مناؾ سلوك أي عن تكؾ كما.  السٌاسً استقبللها أو

 وال الدولٌٌن واألمن السلم تهدد ال وبصورة ، السلمٌة بالوسابل الدولٌة منازعتها بتسوٌة تلتزم الدول أن -2

 . العدالة تنافً

 . المتحدة األمم لمٌثاق وفقا   دولة ألٌة الداخلٌة الشإون فً التدخل عن الدول تمتنع أن -3

 . للمٌثاق وفقا   ؼٌرها مع التعاون واجب الدول على ان -4

 . للشعوب المصٌر تقرٌر وحق ، الحقوق فً المساوة مبدأ احترام  -5

 . الدول بٌن السٌادة فً المساوة مبدأ احترام  -6

 . (31)النٌة حسن مقتضٌات وفق الدولٌة بالتزاماتها بالوفاء الدول التزام  -1

وفقا  للفقرة الثالثة من قرار الجمعٌة العامة ٌتضح انه لٌس ألي دولة أو مجموعة من الدول الحق فً التدخل ، 

لدول أخرى بطرٌقة مباشرة او ؼٌر مباشرة ، ألي سبب من األسباب أٌا  كان ، فً الشبون الداخلٌة او الخارجٌة 

ل المسلح ، ولكن اٌضا  كل شكل اخر للتدخل أو كل . وعلى ذلك ، ال ٌكون فقط مخالفا  للقانون الدولً التدخ

  .  (32)تهدٌد موجه ضد الشخصٌة القانونٌة لدولة أو ضد اعتباراتها السٌاسٌة ، واالقتصادٌة والثقافٌة

 

 م 1261( من اتفاقٌة فٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة لعام 31ثالثا : مخالفا  للمادة )

 أن : ( من اتفاقٌنا على 31حٌث نصت المادة )
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بالحصانة القضابٌة فٌما ٌتعلق بالقضاء الجنابً للدولة المعتمدة لدٌها ، وكذلك فٌما ٌتمتع المبعوث الدبلوماسً 

 ٌتعلق بقضابها المدنً واالداري إال فً الحاالت األتٌة :

لها بالنٌابة المعتمد لدٌها ، ما لم تكن حٌازته الدعاوي العٌنٌة باألموال العقارٌة الكابنة فً إقلٌم الدولة  - أ

 عن الدولة المعتمدة الستخدامها فً اؼراض البعثة .

اإلرث والتركات التً ٌدخل فٌها بوصفه منفذا  أو مدبرا  او موصى له ، الدعاوي المتعلقة بشبون   - ب

 ال بالنٌابة عن الدولة المعتمدة وذلك باألصالة عن نفسة 

 الدولة المعتمد لدٌها خارج وظابفه الرسمٌة . الدعاوي المتعلقة بؤي نشاط مدنً أو تجاري ٌمارسه فً   - ت

 ( من اتفاقٌة فٌنا نبلحظ االتً :31من خبلل المادة )

إعفاء المبعوث الدبلوماسً من الخضوع للقضاء االقلٌمً مقتضى ذلك اعفاء المبعوث الدبلوماسً من  -1

تها للمبعوث الخضوع إلقلٌم الدولة المعتمدة لدٌها ، وهً نتابج حرٌة التصرؾ التً ٌجب كفال

من قضابها ستارا  لمراقبة تصرفات مبعوث  ال تتخذالدبلوماسً تؤكٌدا  لسٌادة الدول المستقلة ؛ وذلك 

 .  (40)الدول ذات السٌادة

من القاعدة القانونٌة األمرة ، فهً قاعدة عدم الخضوع المبعوث الدبلوماسً للقضاء الجنابً تعتبر  -2

 مة للمحافظة على العبلقات السلمٌة بٌن الدول ، ومن ثم فبل ٌحقإحدى القواعد االساسٌة األمرة البلز

للمبعوث الدبلوماسً ان ٌتنازل عن التمسك بها ؛ ألنها مقررة لصالح دولته ولٌس لصالح المبعوث 

الدبلوماسً ؛ ألن فً تقدٌم المبعوث الدبلوماسً للمحاكمة أمام القضاء الجنابً للدولة الموفد الٌها ٌمس 

 .  (41)الدولة الموفدةباستقبلل 

( من اتفاقٌة فٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة تقضً بعدم خضوع المبعوث 31المادة ) تأي أنه اذا كان      

فمن باب أولى ال ٌجوز خضوع دولة المبعوث الٌها ، المعتمد  الدولة الجنابً فًالدبلوماسً للقضاء 

 واالداري أما من ناحٌة القضاء المدنً قضاء الجنابً ، هذا من ناحٌة ال .الٌها المعتمد الدبلوماسً للدولة 

 دعوى تقدٌم حق األمٌركً المواطناإلرهاب الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و رعاة ضد العدالة قانون منحفقد 

 أو مباشر بشكل سواء دعم بتقدٌم قامت التً الدول أو الجهات أو األشخاص أولبك ضد مدنٌة قضاٌا رفع

، وبطبٌعة الحال ال  بهم لحقت التً اإلصابات عن مسإولة تعتبر منظمات أو أشخاص إلى مباشر ؼٌر

( من 30ٌدخل االضرار نتٌجة االعمال االرهابٌة ، ضمن االستثناءات الثبلث التً وردت فً المادة )

 اتفاقٌة فٌنا .

( من 21وهذا اكدته المادة ) ، ةدولٌ قانون داخلً مخالفا  لمعاهدةلذا ال ٌجوز ألي دولة أٌا  كانت ان تصدر       

على أنه " ال ٌجوز ألي طرؾ فً المعاهدة أن ٌتمسك بقانونه م 1262اتفاقٌة فٌنا لقانون المعاهدات لعام 

 الداخلً كسبب لعدم تنفٌذ هذه المعاهدة " .

م قرار جماعٌا  جاء فٌه " إن التزامات 1221من ابرٌل سنة  11مجلس عصبة األمم اصدر فً  كد ذلككما أ    

كلٌا  ٌعد قاعدة اساسٌة للحٌاة الدولٌة وشرطا  أولٌا  للمحافظة على السلم الدولً المترتبة على المعاهدات احتراما  

" (42) . 

 

  الدولٌة رابعا   : مخالفا  لبلتفاقٌات
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 ابتداء والنافذة م 1212 عام الموقعة االجنبٌة الدولة لحصانة األوروبٌة االتفاقٌة االتفاقٌاتومن تلك 

 األمرٌكٌة الدول منظمة اتفاقٌة وكذلك ، المجال هذا فً الدولٌة االتفاقٌات أوابل من م،1216 عام من

 . م 1213 لعام

 

 خامسا  : مخالفا  قرارات الجمعٌة العمومٌة التابعة لؤلمم المتحدة 

 وقد ، للدولة القضابٌة بالحصانة الخاصة الدولً العرؾ قواعد لتدوٌن مشروعا   أعدت قد الدولً القانون ولجنة 

 بخصوص المتحدة األمم اتفاقٌة بصدور أعمالها وتوجت  ، (43)م1221 عام فً المشروع لهذا اللجنة اقرار تم

 المإرخ 52/31 رقم المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة من بقرار القضابٌة الوالٌة من وممتلكاتها الدول حصانات

 .م2/12/2004

 الوالٌة من وممتلكاتها الدول حصانات أن ترى إذ االتفاقٌة هذه فً األطراؾ الدول أن) الدٌباجة وجاءت

 القانون مبادئ اعتبارها فً تضع وإذ ، العرفً الدولً القانون مبادئ من كمبدأ ، عام بوجه مقبولة القضابٌة

 من وممتلكاتها الدول لحصانات دولٌة اتفاقٌات وجود أن تعتقد وإذ ، المتحدة األمم مٌثاق فً المجسدة الدولً

 واألشخاص الدول بٌن المعامبلت سٌما وال ، القانونً الوثوق سٌادة ٌعزز أن شؤنه من القضابٌة الوالٌة

 .المجال هذا فً الممارسة ومواءمة وتطوٌره الدولً القانون تدوٌن فً ٌساهم وأن االعتبارٌٌن أو الطبٌعٌٌن

 أخرى دولة والٌة من بالحصانة وبممتلكاتها بنفسها ٌتعلق فٌما الدول بتمتع االتفاقٌة من الخامسة المادة ونصت

 .االتفاقٌة هذه ألحكام رهنا  

    

 سادسا  : مخالفا  للنظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة 

( من مٌثاق األمم 22تعتبر محكمة العدل الدولٌة هً األداة القضابٌة الربٌسٌة لؤلمم المتحدة ، بحسب المادة )

 عدلال لمحكمة االساسً النظام من( 1) المادة بحسب األساسً النظام هذا ألحكام وفقا   وظابفها وتباشر ، المتحدة

 . () الدولٌة

ٌجعل الدولة األجنبٌة تخضع للقضاء األمرٌكً ، مخالفا  بذلك النظام االساسً  اإلرهاب رعاة ضد العدالة فقانون

الدولٌة  العدل لمحكمة ( من النظام االساسً 31،  31،  36،  35،  34لمحكمة العدل الدولٌة ، السٌما  المادة ) 

 الدولٌة . ، والتً حددت اختصاص محكمة العدل

أو طلب  لذا وجب على الوالٌات المتحدة إذا ارادت تفسٌر معاهدة ، أو مسؤلة من مسابل القانون الدولً ،  

 تعوٌض عن ضحاٌا أعمال ارهابٌة ، علٌها االلتجاء إلى محكمة العدل الدولٌة .

" للدول التً هً على انه  الدولٌة نصت العدل لمحكمة االساسً النظام ( من36فالفقرة الثانٌة من المادة )  

اطراؾ فً هذا النظام األساسً أن تصرح ، فً أي وقت ، بؤنها بذات تصرٌحها بدون حاجة إلى اتفاق خاص ، 

تقر للمحكمة بوالٌاتها الجبرٌة فً نظر جمٌع المنازعات القانونٌة التً تقوم بٌنها وبٌن دولة تقبل االلتزام نفسه ، 

 نونٌة تتعلق بالمسابل التالٌة : متى كانت هذه المنازعات القا

 تفسٌر معاهدة من المعاهدات . - أ

 .أٌة مسابلة من مسابل القانون الدولً   - ب

                                                           
 

 
()األداة(  المتحدة األمم) مٌثاق ٌنشبها التً ، الدولٌة العدل محكمة تكون"  الدولٌة العدل لمحكمة األساسً النظام من( 1) المادة نصت 

( من النظام األساسً لمحكمة 22كما نصت المادة )  " .األساسً النظام هذا ألحكام وفقا   وظابفها وتباشر للهٌبة الربٌسٌة القضابٌة
العدل الدولٌة " محكمة العدل الدولٌة هً األداة القضابٌة الربٌسة ) ألمم المتحدة( وتقوم بعملها وفق نظامها األساسً الملحق بهذا 

 ة للعدل الدولً وٌعتبر جزءا  ال ٌتجزأ من هذا المٌثاق " .   المٌثاق ، وهو مبنً على النظام األساسً للمحكمة الدابم
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 تحقٌق واقعة من الوقابع التً إذا اثبت كانت خرقا  اللتزام دولً .  - ت

 نوع التعوٌض المترتب على خرق التزام دولً ومدى هذا التعوٌض .  - ث

 

 سابعا  : مخالؾ للدستور االمرٌكً 

  . األمرٌكً الدولً القانون قواعد حولها قامت التً مونرو، الذي ٌعد النواه مخالفا  لتصرٌح

( من دستور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الذي ٌقضً بؤن " الدستور وجمٌع 6المادة ) كما أنه مخالفا  لنص

 المعاهدات التً أبرمتها أو تبرمها الوالٌات المتحدة تعد القانون األعلى للدولة " .

لك ، فإن ذ(  Treatyمع العلم أن الدستور األمرٌكً ٌقرر أنه حٌنما ٌحمل االتفاق الدولً اسم معاهدة    )   

ٌعنً ضرورة التصدٌق علٌة من جانب الربٌس األمرٌكً ، بعد موافقة مجلس الشٌوخ على هذا  بقرار صادر 

 executiveبؤؼلبٌة أعضابه ، اما حٌتما باتفاق دولً مما ٌدخل تحت ما ٌسمى باالتفاق التنفٌذي )

agreement(1)س الشٌوخ( أصبح التصدٌق منوطا  بالربٌس وحده دون حاجه إلى اللجوء إلى مجل .  

 لعام الدبلوماسٌة واتفاقٌة فٌنا للعبلقات لمٌثاق األمم المتحدة ، اإلرهاب مخالفا   رعاة ضد العدالة وكون قانون  

اإلرهاب مخلفا  للدستور االمرٌكً ، بحسب نص  رعاة ضد العدالة م ، كما اسلفنا سابقا  ، ٌصبح قانون1261

 اإلرهاب  رعاة ضد العدالة بعدم دستورٌة قانونالمادة من الدستور األمرٌكً ؛ فٌحكم 

 

 القوانٌن الداخلٌة الدساتٌر و ثامنا  : مخالفة اهم قواعد

 ضد العدالة مخالفة اهم قواعد الدساتٌر والقوانٌن الداخلٌة ، ومن تلك القواعد " العقوبة شخصٌة " ، قانون   

وهذا بطبٌعة الحال  –اإلرهاب ٌخول مطالبة الدول بالتعوٌض ، وهذا بطبٌعة الحال سٌإثر كافة مواطنً  رعاة

 ٌتعارض مع شخصٌة العقوبة .  –

 

 تاسعا  : ٌتعارض مع اهم مبادئ القضاء 

، ٌجعل الوالٌات المتحدة خصم وحكم فً نفس الوقت ، سٌقوم اإلرهاب  رعاة ضد العدالة كون قانون

 ول جنبٌة ، امام القضاء األمرٌكًم ، بمقاضاة د2011سبتمبر  11ن األمرٌكٌٌن من احداث المتضررٌ

 العدالة مبدأ مع ٌتنافى ، القضٌة فً خصم األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات ، األمرٌكٌة المحاكم امام فالتقاضً

     .  المحكمة وحٌادة

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 – المصادر نظرٌة)  العام الدولً القانون ، خلٌفة احمد ابراهٌم/ د ، الدقاق السعٌد محمد/ د ، الحمٌد عبد سامً محمد/ د:  أنظر 
 . 11 ص ، سابق مرجع ،(  االقتصادي الدولً القانون – للبحار الدولً القانون – الدبلوماسً القانون
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 الخاتمة

  

تجاه القانون الدولً العام ، وبٌنا موقؾ  المواقؾ اإلٌجابٌة والسلبٌة للوالٌات المتحدة بعد أن فرؼنا من عرض

القضاء والتشرٌع الدولً من قانون العدالة ضد رُعاة اإلرهاب ، وبناء على كل ما تقدم ٌمكن استخبلص النتابج 

 التالٌة : 

تصرٌح مورنو وكذا المشاركة ولً العام تمثل فً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مواقؾ اٌجابٌة تجاه القانون الد -ا

الفعالة فً صٌاؼة مٌثاق األمم المتحدة وبعض االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة ، كما لها دور سلبً تمثل فً عدم 

المصادقة لبعض االتفاقٌات الدولٌة ، كذلك التؤثٌر السلبً على قرارات األمم المتحدة من خبلل الضؽط على 

 جل اصدار قرارات لصالح الوالٌات المتحدة وخلفابها ، وخاصة بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً .من ا المجلس

اصدرت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة قوانٌن مخالفة للقانون  ، سبتمبر من عشر الحادي أحداث أعقاب فً  -2

 الدولً العام ، تحت ذرٌعة مكافحة اإلرهاب .

 زعزعة استهدفت منهجٌة خطة اطار فًاإلرهاب"  ُرعاة ضد العدالة "قانون اصدر الكونجرس االمرٌكً-3

 إلى أدنى تراها دولٌة قانونٌة قواعد صٌاؼة بهدؾ وذلك ، الراسخة وأسسه العام الدولً القانون ثوابت بعض

 .  األمرٌكٌة المصالح حماٌة

 التً : ته امخالفلاإلرهاب  ُرعاة ضد العدالة قانونعدم شرعٌة -4

 االمم المتحدة ، والعدٌد من المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة .لمٌثاق  - أ

 الدولٌة .  العدل لمحكمة االساسً للنظام مخالفا    - ب

 قرارات الجمعٌة العمومٌة وقرارا مجلس األمن . - ت

 االمرٌكً . للدستور مخالؾ - ث

 الداخلٌة . والقوانٌن الدساتٌر قواعد اهم مخالفة - ج

 القضاء . مبادئ اهم مع ٌتعارض - ح

 

 تدٌن التً القانون نفس سن إلى   الدول من العدٌد ٌشجع  سوؾ  ، االرهاب رعاة ضد العدالة قانون   -5

 ، الدول تلك ومن شعوبهم ضد الجرابم اقترفوا امرٌكً مواطنٌن أو ، امرٌكٌة شركات او المتحدة الوالٌات

 ستلجؤ وكذا ، الٌابان فً زاكً وناجا هٌروشٌما على الذرٌة القنابل اسقاط باستخدام امرٌكا قامت الذي ، الٌابان

 كبل   ستقوم وكذلك ، مواطنٌها ضد والبٌولوجٌة الكٌماوٌة االسلحة باستخدامها المتحدة الوالٌات بمحاكمة فٌتنام

 على دولٌة محرمة اسلحة بإلقابها االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بمحاكمة تقضً قوانٌن بسن وافؽانستان العراق من

 . مواطنٌها
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 التوصيات 

 فً ضوء ما سبق وما تم التوصل إلٌه من استنتاجات توصً هذه الراسة بما ٌلً :

بإلؽاء قانون العدالة  كون   2/  26نوصً محكمة العدل الدولٌة التدخل اإلجباري بحسب المادة   -1

 هذا القانون ٌخالؾ بعض قواعد القانون الدولً .

قانون العدالة ضد رعاه اإلرهاب ، كونه نوصً المحكمة الدستورٌة بإصدار قرار بعدم دستورٌة   -2

 مخالفا  للدستور األمرٌكً .

نوصً فقاء واساتذة القانون الدولً أن ٌصدروا بٌان احتجاجا  عن القانون المخالؾ لقواعد القانون  -3

 الدولً .

ن الذي ٌعد نقطة سوداء فً جبٌن الشرعٌة نوصً الكونجرس األمرٌكً العدول عن هذا القانو -4

 الدولٌة .

 من هذا القانون االلتجاء القضاء الدولً .نوصً الدول المتضررة ، أو الدول ستضرر  -5
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 المراجع

 . 24ص ،  2001 القاهرة  ، العام الدولً القانون ، نجم المنعم عبد المعز عبد/ د  -1

 ، العربٌة النهضة دار ، األولى: ط ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر الدٌن صبلح/ د -2

 100ص ، م2001 القاهرة

 ،(  النشر سنة بدون) ، اإلسكندرٌة ، المعاؾ منشؤة ، العام الدولً القانون ، هٌؾ أبو صادق علً/  د  -3

 . 36ص

 . 25ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ، نجم المنعم عبد المعز عبد/ د -4

 . 42ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ، هٌؾ أبو صادق علً/  د -5

 االسكندرٌة ، الجامعٌة المطبوعات دار ، العام الدولً القانون فً الوسٌط ، خلٌفة أحمد إبراهٌم/ د  -6

 . 112ص ، م2015

 . 532ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ، هٌؾ أبو صادق علً/  د  -1

 . 120 ، 112ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون فً الوسٌط ، خلٌفة أحمد إبراهٌم/ د -1

 . 65ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ، هٌؾ أبو صادق علً/  د  -2

10-  

CARREAUE (DOMINQUE)' "Droit  international " ' edition 8 ' Paris 2004 ' P. 45                             

11-  

     SHAW ( MALCOLMN ) , " international Law " , sixth edition , Campridge university 

, 2003 , P.135   . 

 . 11ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ، هٌؾ أبو صادق علً/  د  -12

 . 143ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر الدٌن صبلح/ د  -13

)  العام الدولً القانون ، خلٌفة احمد ابراهٌم/ د ، الدقاق السعٌد محمد/ د ، الحمٌد عبد سامً محمد/ د  -14

 منشؤة ،(  االقتصادي الدولً القانون – للبحار الدولً القانون – الدبلوماسً القانون – المصادر نظرٌة

 . 312ص ، م2004 االسكندرٌة ، المعارؾ

 لعام البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقٌة احكام ألهم دراسة)  للبحار الدولً القانون ، عامر الدٌن صبلح/ د  -15

 . 1،1ص ، م2002 القاهرة ، العربٌة النهضة دار ، الثانٌة: ط ،(  م1212

 الدولً القانون احكام فً دراسة)  البحار اعالً وحرٌة البحرٌة القرصنة ، العودي محمد فضل جبلل/ د  -16

 . 143ص ، م20014 عام ، عدن جامعة – الحقوق كلٌة إلى مقدمة دكتوراه رسالة ،(  الٌمنً والقانون للبحار

 . 143ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر الدٌن صبلح/ د  -11

 . 363ص ، م2006 القاهرة ، العربٌة النهضة دار ، للبحار الدولً القانون ، الوفاء ابو أخمد/ د  -11

 . 142ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر الدٌن صبلح/ د  -12
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  ، القانونً اكتاب دار ، مرجع ، العام الدولً القانون ضوء فً اإلرهاب ، رٌدان الرحمن عبد مسعد/ د  -20

 . 401 ، 401ص ، م2002 القاهرة

 . 153 ،152ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر الدٌن صبلح/ د -21

 المنظمات من الصادرة والقرارات الدولٌة االتفاقٌات دراسة مع الدولً اإلرهاب ، مخٌمر العزٌز عبد/ د  -22

 . 12ص ، م1216 القاهرة ، الدولٌة

 القاهرة ، العربٌة النهضة دار ، العام الدولً القانون لقواعد وفقا   الدولً اإلرهاب ، حلمً احمد نبٌل/ د  -23

 . 105ص ، م1211

 . 111ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ضوء فً اإلرهاب ، زٌدان الرحمن عبد مسعد/ د  -24

 المنظمات من الصادرة والقرارات الدولٌة االتفاقٌات دراسة مع الدولً اإلرهاب ، مخٌمر العزٌز عبد/ د  -25

 . 251 ، سابق مرجع ، الدولٌة

 المكتب ،"  تحلٌلٌة دارسة" والمحلً الدولً المستوى على اإلرهاب جرابم ، الٌن محً حسٌن أسامة/د -26

 . 10،11ص ، م2002 اإلسكندرٌة ، اإلسكندرٌة الحدٌث العربً

 منشورات ، م1221 – م1241 الدولٌة العدل محكمة عن الصادرة واألوامر والفتاوي االحكام موجز -21

 . بعدها وما 241ص ، م1211 ابرٌل 26 فً الصادرة الفتوى ، م1222 المتحدة االمم

 . 110ص ، سابق مرجع ، البحار اعالً وحرٌة البحرٌة القرصنة ، العودي محمد فضل جبلل -21

.  31،31،ص اإلنسان وحقوق اإلرهاب ، فرحات نور محمد/  د   -22

http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeractivities/Sym

posium/acs2082007/Documents/2.pdf 

 

 . 146ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر دٌنال صبلح/ د  -30

 . 312ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ضوء فً اإلرهاب ، زٌدان الرحمن عبد مسعد/ د  -31

 . 141ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر الدٌن صبلح/ د  -32

 االمرٌكً للكونجرس اإللكترونً البرٌد  -33

bill/2040/text-congress/senate-https://www.congress.gov/bill/114th 

  

34-  

http://rudaw.net/arabic/opinion/11102016 

 

35-   

http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeractivities/Symposium/acs2082007/Documents/2.pdf
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/centeractivities/Symposium/acs2082007/Documents/2.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2040/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2040/text
http://rudaw.net/arabic/opinion/11102016
http://rudaw.net/arabic/opinion/11102016
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36-    
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 . 122ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون ، هٌؾ أبو صادق علً/  د -31

)  العام الدولً القانون ، خلٌفة احمد ابراهٌم/ د ، الدقاق السعٌد محمد/ د ، الحمٌد عبد سامً محمد/ د  -31

 ، سابق مرجع ،(  االقتصادي الدولً القانون – للبحار الدولً القانون – الدبلوماسً القانون – المصادر نظرٌة

 202ص

 . 615ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون فً الوسٌط ، خلٌفة أحمد إبراهٌم/ د  -32

 دار ، الرابعة: ط ، العام الدولً القانون ، عامر الدٌن صبلح/ د ، راتب عابشة/ د ، سلطان حامد/ د  -40

 . 120ص ،.  م1211 القاهرة ، العربٌة النهضة

 . 161ص ، سابق مرجع ، العام الدولً القانون لدراسة مقدمة ، عامر الدٌن صبلح/ د -41

 . 216ص ، العام الدولً القانون ، عامر الدٌن صبلح/ د ، راتب عابشة/ د ، سلطان حامد/ د  -42

)  العام الدولً القانون ، خلٌفة احمد ابراهٌم/ د ، الدقاق السعٌد محمد/ د ، الحمٌد عبد سامً محمد/ د -43

 ، سابق مرجع ،(  االقتصادي الدولً القانون – للبحار الدولً القانون – الدبلوماسً القانون – المصادر نظرٌة

 . 325ص
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