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الطائرة املسرية كوسيلة قتل
فـي القانون الدويل
جامعة تكريت  /كمية القانون

الـمـقدمــة :

أصبحت الطائرة بال طيار  unmanned Aerial verial-VARالوسيمة

المفضمة لدى بعض الدول الكبرى الغتيال بعض األشخاص في جريمة قتل عمديو .
وىناك محاوالت حثيثة لتطوير طائرة بال طيار تستطيع التعرف عمى األشخاص

بذاتيم وتستيدفيم عمداً وذلك من خالل مالمحيم الشخصية والمبادرة عمى القيام

بفعل االعتداء المميت من خالل إزىاق روحيم عمى الفور وبالطرق الوحشية وبدون

رادع وذلك اعتماداً عمى حاسوب تمقائي(  .) 1وتشكل الطائرة بال طيار وسيمة جديدة

من وسائل االعتداء عمى اإلنسان وىي بتطور مستمر إذ ترتبط ىذه التقنية ارتباطاً

عضوياً بمسألة تطور وسائل الحرب الحالية والمستقبمية .وما يخص موضوع بحثنا
والذي يتركز عمى مسألة إمكانية أن يرد النص في القانون يعد فيو جريمة القتل
بواسطة الطائرة بال طيار جريمة قتل بظرف مشدد وما ىو اثر ىذه الوسيمة عمى

القانون الدولي  .سنبحث الموضوع من خالل مطمبين نخصص المطمب األول

لدراسة جريمة القتل بواسطة الطائرة المسيرة إما المطمب الثاني فندرس فيو اثر
الطائرة المسيرة كوسيمة قتل في القانون الدولي وعمى التولي :
APSTRACT

 -1د .محمد مجذوب :طائرات بال طٌار كوسٌلة حرب ،بحث منشور على شبكة االنترنٌت،
تارٌخ الزٌارة 2015-2-2بالساعة  1200على-:
http:/www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?33090#.vnjoleauf4
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The formation of the drone and new means of attack on

human evolution a constant lead of continuing explicit relation
of the rules of international law which stipulates respect of state

sovereignty and non-inter ference in the internal affairs of other
countries. on this basis, he should respond to this development

in the development of these technical means through anew
legal frame work that addresses this topic. A legal system that
guar an tees the face of developments.
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الطائرات بال طيار ىي سالح المستقبل األكيد  ،إذ أن الدولة في الماضي

كانت تتحكم وحدىا في صنع قرارىا السياسي ووضع تشريعاتيا الداخمية عمى ضوء
ما تحدده من أفعال تعد جرائم وتحديد العقوبات األزمة ليا لتحققو الغرض من

العقوبة  ،وىذا األمر كان ممكن قبل ظيور التكنولوجية المعاصرة التي صنعت

طائرات بال طيار تأتي من و ارء الحدود اإلقميمية لمدولة وقادر عمى االعتداء عمى
األفراد وازىاق أرواحيم في إقميم دولتيم وقتميم من دون أن تترك دليل بسبب ما
تحتويو من تقنيات عالية (  .) 1عمى ىذا األساس كان البد من دراسة ىذا الموضوع
إليجاد الحمول ليذه المشكمة الصعبة جدا  ،وسندرس في ىذا المطمب أركان جريمة

القتل العمد من خالل الفرع األول  ،ثم ندرس الظروف المشدد التي نص عمييا

القانون الوطني العراقي ونحاول أن نطبق ىذه الظروف مع ظرف استعمال وسيمة
الطائرة المسيرة في ارتكاب جريمة القتل العمد وذلك من خالل الفرع الثاني وعمى

التوالي :

الفرع األول
أركان جرٌمة القتل العمد
القتل العمد ىو إزىاق روح إنساان بفعال إنساان أخار قصاداً ،ىاذا التعرياف ورد

لادى المشاارع الع ارقاي فااي ناص المااادة ( )405مان قااانون العقوباات الع ارقااي رقاام 111
لساانة  1969المعاادل إذ جاااء فيااو (( ماان قتاال نفس ااً عمااداً يعاقااب بالسااجن الم بااد أو

 - 1علً دربج  :إسرائٌل تطور أجٌال جدٌدة  ،مقالة لصحٌفة السفٌر اللبنانٌة . 2007/8/28 ،
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الم قاا اات)) يكاا ااون القتا ا اال عما ا ااداً متا ا ااى انص ا ا ارفت أرادة الجا ا اااني إلا ا ااى تيا ا ااان السا ا ااموك
المادي

()1

 ،مع عممو بكافة عناصر الركن المعنوي المحددة قانوناً(.)2

ومن تحميل النص نجد أن لجريمة القتل ثالث أركان ىي الركن المادي

المتمثل باالعتداء المميت ومحل القتل الذي يجب أن يكون إنسان عمى قيد الحياة
والركن المعنوي أو القصد الجنائي .

أما ما يخص الركن المادي فال يمكن تصور جريمة قتل بدون اعتداء عمى

الحياة ويتم القتل بواقعة ايجابية أو سمبية وال يشترط أن يتم بأي وسيمة معينة  ،إذ

يتحقق عنصر الفعل سواء استعمل الجاني سالحاً نارياً أم سكيناً أم بوضع السم في
الطعام ولم يبين القانون نوع الفعل ولم يحدد صفاتو فيو فعل غير محدد ال بطبيعتو

وال بوسيمتو  ،عمى أساس ذلك يمكن أن يتحقق فعل القتل إي االعتداء المميت
بواسطة الطائرة المسيرة فمتى ما ثبت لممحكمة بأن االعتداء كان بقصد القتل فال ييم
كون األداة المستعممة كانت طائرة مسيرة أم إي وسيمة أخرى إذ يتحقق فعل االعتداء

حتى لو كانت الوسيمة المستعممة غير قاتمة بطبيعتيا كما ال يشترط أن يقوم الجاني
بارتكاب فعل االعتداء المميت بصورة مباشرة إذ قد يتوصل لتمام فعمو بصورة غير

مباشرة إي بالواسطة كأن يسخر لمقيام بيذا الفعل شيء أخر وىذا ما يحصل في
حالة القتل بالطائرة بال طيار إذ في ىذه الصورة لم يرتكب الجاني جريمة مباشرة بال

بالواسطة ومع ذلك فيو فاعل أصمي يعاقب عن جريمة القتل العمد متى توفرت
أركان الجريمة األخرى ويكون مس ول مس ولية جنائية ويتم القتل بواسطة الطائرة
المسيرة بفعل ايجابي  ،إذ ال يتصور وقوعو بفعل سمبي عمى أن القاعدة القانونية

تقول أن فعل القتل كما يقع بفعل ايجابي يمكن أن يقع بفعل سمبي.

 - 1د جمال إبراهٌم الحٌدري  :شرح أحكام القسم الخاص فً قانون العقوبات  ،ط، 1مكتبة
السنهوري  ،بغداد  ، 2014 ،ص. 175
 - 2د واثبة داود السعدي  :قانون العقوبات القسم الخاص  ،ط ،1مكتبة السنهوري  ،بغداد ،
 ، 2012ص.94
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وال بد لتحقيق الركن المادي في جريمة القتل العمد من تحقق النتيجة الجرمية

لفعل االعتداء المميت وىي الموت أو الوفاة إي موت الشخص الذي وقع عميو

االعتداء  .وازىاق الروح قد يتحقق فو اًر أو قد بالتراخي وال عبرة بالوقت الذي ينقضي
بين الفعل والنتيجة ما دامت العالقة السببية بين النشاط المادي والنتيجة الجرمية

متحققاً وما دام القصد ثابتاً  ،ولكن ىذا ال يعني أن عدم العثور عمى جثة القتيل بأن
جريمة القتل لم تقع إذ يجوز إجراء التحقيق والمحاكمة بالرغم من عدم وجود جسم

الجريمة والسبب في ذلك إننا لو عمقنا واشترطنا العثور عمى جثة القتيل لمبدء
بالتحقيق فيذا سي دي إلى قيام الجناة بإتالف جثة القتيل وىذا ما يحصل في الغالب

في الجرائم التي تقع بواسطة الطائرة بال طيار لبشاعتيا

()1

 .ىذا وال يكون الفعل

المادي تام إال أذا قامت عالقة سببية مادية تربط بين فعل الجاني المتمثمة باالعتداء

المميت وبين النتيجة الجرمية المترتبة عمى ىذا الفعل وىي إزىاق روح إنسان كان

عمى قيد الحياة (.)2

ويجااب لتحقااق أركااان جريمااة القتاال العمااد أن يكااون اإلنسااان عمااى قيااد الحياااة

،والارأي السااائد فااي الفقااو إن أحكااام القتاال تطبااق ماان وقاات المخاااض واسااتعداد الجنااين
لمخااروج ماان بطاان أمااو ىااذا ياادل أن قتاال الجنااين فااي بطاان أمااو ال ينطبااق عميااو أحكااام

جريمة القتل ويكون مثل ىذا الفعل جريمة أخرى ىاي جريماة اإلجيااض التاي عالجياا
قانون العقوبات العراقي في المواد (  )419-417منو والركن األخر في جريمة القتل

العم ااد ى ااو ال ااركن المعن ااوي  ،إذ يج ااب إن تت ااوفر ل اادى الج اااني ني ااة القت اال لك ااي يمك اان
مس ااألتو ع اان جريم ااة عمدي ااو  ،ى ااذا وان مس ااألة أثب ااات ى ااذه الني ااة مس ااألة موض ااوعية
يسا ا ا ااتنبطيا قاضا ا ا ااي الموضا ا ا ااوع ما ا ا اان ظا ا ا ااروف كا ا ا اال قضا ا ا ااية وأدلتيا ا ا ااا الخارجيا ا ا ااة ،
 - 1د .فاضل زٌدان محمد  :سلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلة  ،ط ، 3دار الثقافة للنشر
والتوزٌع  ،عمان  ، 2010 ،ص . 274د  .عوض محمد عوض  :قانون العقوبات القسم
العام  ،دار الجامعة الجدٌد للنشر  ،اإلسكندرٌة  ، 2000 ،ص. 211
 - 2د  .كامل السعٌد  :شرح األحكام العامة فً قانون العقوبات  ،ط ، 1دار الثقافة للنشر
والتوزٌع  ،عمان  ، 2002 ،ص. 133
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فا ايمكن اس ااتنتاج ني ااة القت اال بواس ااطة الط ااائرة ب ااال طي ااار م اان طبيع ااة الفع اال ذات ااو وم اان
السالح المستعمل وطبيعتو ومن خطورة اإلصابة التي تحدثيا ىذه الوسيمة وماا تا دي

من تمف لجسم اإلنسان بعادىا طريقاة وحشاية لمقتال وال يساتطيع اإلنساان معياا الادفاع

عاان نفسااو  ،كمااا أن اسااتعمال الطااائرة المساايرة فييااا اسااتيتار وعاادم مباااالة فااي خيانااة
اآلخرين وفييا نوع من الغدر والخيانة ( .)1ىذا ويتكون القصاد الجناائي مان عنصارين

ىمااا العماام واإلرادة ويتركااز العماام باركااان الجريمااة األخاارى أمااا اإلرادة فتتمثاال باااإلرادة

الحرة المتجو إلى القيام بالفعل اإلجرامي لتحقيق النتيجة الجرمية .

الفرع الثانً
الطائرة المسٌرة كظرف مشددة فً جرٌمة القتل
تقع جريمة القتل العمد بشكميا البسيط  ،ويمكن أن ترتكب في ظروف تجعل
مرتكبيا اشد خط اًر فيستحق عقوبة اشد من عقوبة القتل العمد والنصوص التشريعية
الوطنية تفسح المجال لحرية القاضي لغرض توجيو العقوبة الشديدة اذ كانت مالئمة

لحالة المجرم وظروف الجريمة(.)2

 - 1فً هذا جاء قرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة فً العراق على انه (( لدى التدقٌق والمداولة وجد
أن كافة القرارات التً أصدرتها محكمة جناٌات الكرخ  ...كانت المحكمة قد راعت عند
إصدارها تطبٌق أحكام القانون تطبٌقا صحٌحا ً بعد أن اعتمدت على األدلة الكافٌة التً
أظهرتها وقائع الدعوى تحقٌقا ً ومحاكمة )) قرار رقم /1462هٌئة جزائٌة  2013/2بتارٌخ
(2013/2/20قرار غٌر منشور ) .
 - 2وفً هذا جاء قرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة فً العراق على انه (( لدى التدقٌق والمداولة
وجد ان محكمة جناٌات كركوك كانت قد قررت  ....إدانة المتهم وفق أحكام المادة
(/1/406ح) من قانون العقوبات ...ووجدت أن المحكمة قد راعت أحكام القانون باستثناء
الفقرة المتعلقة بتنزٌل العقوبة فقد وجدت أن المحكمة قد نزلت العقوبة دون توفر الظروف
التً تستوجب التخفٌف لذا نقض قرار فرض العقوبة وإعادة األوراق إلى محكمتها للسٌر
فٌها  ))...قرار رقم  /165هٌئة عامةٌ 2006 /نظر سلمان عبٌد عبد هللا  :المختار من
قضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة ،ج،3ط،1دار الكتب والوثائق  ،بغداد  ، 2010 ،ص.9
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ولكن قد يقدر المشرع الوطني مقدماً بعض الوقائع والمالبسات التي يمكن أن

تقترن بالجريمة بحيث تجعل نشاط الجاني خط اًر جداً فيرسم سمفاً ما يقتضي ليا من

عقاب شديد خاص (.)1

فالجريمة ترتكب ابتداء وتتحقق بكامل أركانيا ومن ثم بعد ذلك قد تقترن

بظرف يستمزم تشديد العقوبة بالشكل المحدد قانوناً  .وبالرجوع إلى نصوص القانون
العراقي نجد أن المشرع قد نص في المادة ( )406من قانون العقوبات العراقي رقم

111لسنة  1969عمى حالة تشديد العقوبة إذ جاء عمى انو (( يعاقب باإلعدام من

قتل نفساً عمداً في إحدى الحاالت التالية  ))....وجاء في النص بفقرتين وكل فقرة
تتضمن عدد من الحاالت  ،إذ أن الفقرة األولى فييا ثالث حاالت يمكن دراستيا

بشيء من التفصيل الن فييا ما يتعمق بموضوع بحثنا  ،ألنو تحديداً لم ينص المشرع

الوطني العراقي عمى حالة الطائرة بال طيار كظرف مشدد ليذه الوسيمة وذلك يرجع

لقصور في التشريع ندعو من خاللو المشرع إلى تجريم ىذه الوسيمة  ،واعتقد أن

السبب في عدم معالجة ىذه الحالة ىو أن قانون العقوبات العراقي صدر كتشريع

وطني في سنة  1969وفي ىذا السنة لم تكن ىناك تقنية وتكنولوجيا حديثة يمكن أن
يتم من خالليا تصنيع طائرة بال طيار أو عمى اقل تقدير لم تكن تستخدم إلغراض

القتل أو إن ىذا التطور لم يكن المشرع العراقي عمى دراية فيو .عمى العموم سوف

نتطرق إلى حاالت ثالث جاء فييا المشرع العراقي بنص عام يمكن القياس عميو عند
تجريم القتل بواسطة الطائرة المسيرة وتكوين قناعو لمقاضي بأنو يمكن تشديد العقوبة

في حالة كانت وسيمة القتل المستخدمة ىي طائرة بال طيار  ،واال صدر الحكم في
ىذه الحالة عمى عد جريمة القتل بيذه الوسيمة جريمة بسيطة  ،وما سنتناولو ىو

اجتياد من الباحث في الربط بين ما ورد من نصوص تعد فييا الظروف التي جاءت
بنص القانون وعمى سبيل الحصر ظروف مشددة وقياسيا عمى حالة لم يرد فييا
 - 1د .ماهر عبد شوٌش الدرة  :األحكام العامة فً قانون العقوبات ،ط ، 2المكتبة الوطنٌة ،
بغداد  ،2011 ،ص. 240
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نص وىي حالة القتل بواسطة الطائرة المسيرة موضوع بحثنا  ،ولكن يمكن أن تنطبق

احد الحاالت التي نص عمييا المشرع بصورة عامة عمى حالة القتل بواسطة الطائرة
المسيرة  .أما الحاالت الثالث التي سنبحثيا والتي وردة في نص المادة ( )406من
قانون العقوبات العراقي فيي الفقرة (/1أ) وىي حالة سبق اإلصرار والفقرة (/1ب)
وفييا جاء نص المادة عمى انو إذ حصل القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو

متفجرة  .والفقرة (/1ج) وفييا إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر أو إذا استعمل

الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الجريمة (.)1
أوال – القتل العمد مع سبق اإلصرار :

من نص المادة (/1/406أ) من قانون العقوبات العراقي  ،يعاقب باإلعدام من

قتل نفساً عمداً إذ كان القتل مع سبق اإلصرار  .من النص فالبد لتطبيقو من تحقيق
شرطين ىما أن تتحقق جريمة القتل بجميع أركانيا وبالتالي تحقق سبق اإلصرار

والذي عرفو المشرع العراقي بنص المادة ( )3/33عمى انو(( ىو التفكير المصمم

عميو في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذىا بعيداً عن ثورة الغضب اآلني أو اليياج)) عميو
فان لسبق اإلصرار عنصرين ىما التصميم السابق بمضي مدة زمنية كافية بين عقد
()2

النية عمى ارتكاب الجريمة وبين تنفيذىا

 ،أما العنصر األخر فيتمثل بالعنصر

النفسي وىو يعني ىدوء البال إي إن الجريمة تحصل بتروي وتأمل تحيطو الطمأنينة

إن البحث عن وجود سبق اإلصرار في تنفيذ الطائرة المسيرة لجريمة القتل نجد أن
عنصري سبق اإلصرار متوفران فييا إذ أن دليل تنفيذ الطائرة بال طيار لجريمة القتل

واضحة عمى أن نفسية الجاني الذي سير ىذه الطائرة ىي نفسية شريرة وىي بذلك
 - 1د .واثبة السعدي  ،المصدر السابق ،ص.95
 - 2فً هذا جاء قرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة فً العراق على انه (( لدى التدقٌق والمداولة وجد
أن كافة القرارات صحٌحة ومطابقة للقانون باستثناء العقوبة المقضً بها على المدان فقد
جاءت خفٌفة وال تتناسب مع وقائع الجرٌمة وظروف ارتكابها لهذا قرر أعادة الدعوى إلى
محكمتها بغٌة تشدٌدها دون االستدالل بالمادة 1/132من قانون العقوبات ...ومعاقبته وفق
أحكام المادة (/1/406أ) من ق .ع لوجود حالة سبق إصرار لدى المدان  ))...قرار رقم
/296هٌئة عامة /بتارٌخ ٌ 2009/6/28نظر سلمان عبٌد عبد هللا  :المصدر السابق ،ج،5
ص. 140

د .حسن محمد صالح حديد

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

117

اشد خط ار من نفسية الجاني الذي ينزلق إلى الجريمة تحت تأثير ثورة غضب ني

تضعف من سمطانو عمى ذاتو  ،وترجع عمة التشديد في عقوبة القتل مع سبق
اإلصرار نظ اًر لما يدل عمى خطورة إجرامية في شخصية الجاني إذ قام بالتفكير في
ارتكاب الجريمة بيدوء وتروي وأقدم عمى ارتكابيا مع عممو بوجود العقوبة المشددة

إال أن وجود تمك العقوبة لم يردعو عن تنفذ الجريمة وسبق اإلصرار إنما ىو حالة
ذىنية تثور لدى الجاني فيو أمر داخمي غير محسوس ال يمكن التنب بو ومن ثم

فأن القضاء يستند إلى توافر سبق اإلصرار لدى الجاني من خالل االستناد إلى
األدلة المادية المحسوسة الظاىرة من الوقائع وظروف ومالبسات الجريمة ومتى
توافرت تمك الظروف المادية واستند إلييا القاضي لمداللة عمى توافر سبق اإلصرار

فيجب أن يبين تمك الظروف في حكمو واال كان حكمو معيباً يستوجب البطالن(.)1
ثانياً  :القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة :

من نص المادة (/1/406ب) من قانون العقوبات العراقي  ،يعاقب باإلعدام من

قتل نفساً عمداً اذ حصال القتال باساتعمال ماادة ساامة أو مفرقعاة أو متفجارة  .لتطبياق
ىذا الظرف البد وان تكاون جريماة القتال قاد تمات بأركانياا مضاافاً إلاى ذلاك أن تكاون

الوسيمة المستعممة ىاي أماا ساامة أو متفجارة أو مفرقعاة إي أن تتاوفر النياة فاي إزىااق
الروح باساتعمال إحادى الماواد الماذكور أعااله  ،وبتطبياق ماا ناص عمياو المشارع عماى

الطائرة المسيرة  ،وبما أنو ذكر الوسائل الثالث دون تحديد ماىية كل واحد منيا عمى

س اابيل الحص اار وانم ااا ت اارك موض ااوع تق ااديرىا إل ااى أى اال الخبا ارة ليق اارروا طبيعا اة الما اواد
المسااتعممة ىاال ىااي مااا نااص عمييااا القااانون أم ال وعميااو ولتطبيااق ذلااك عمااى الطااائرة
المس اايرة فنس ااجل ان ااو م اان الممك اان لي ااذه الط ااائرة أن تمق ااي بصا اواري تك ااون س ااامة ف ااي
طبيعتيا وبتالي يمكن تكييف جريمة القتل التاي حصامت إن فيياا ظارف مشادد ينطباق

وأحكااام المااادة (/1/406ب) ماان قااانون العقوبااات الع ارقااي  ،وباانفس المعنااى يمكاان أن
 - 1د .محمود عبد ربه القبالوي  :التكٌٌف فً المواد الجنائٌة  ،ط ، 1مطبعة جامعة القاهرة
والكتاب الجامعً  ،القاهرة  ، 1988 ،ص. 423
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تمقااي الطااائرة المساايرة وعاان ساابق إصارار ماواد مفرقعااة أو متفجارة وىااي فااي الغالااب مااا
تحممو ىذه الطائرة عند قياميا بارتكاب فعل القتل العمد عمى األشخاص وبتالي يمكن

أن تكييااف الجريمااة عمااى أساااس إنيااا جريمااة قتاال عمااد بوجااود ظاارف مشاادد  .ويعااد

الظرف موجود ساواء كاان القصاد محادداً بشاخص معاين بذاتاو كاأن يكاون رئايس دولاة
أو احااد األشااخاص الميمااين أم يكااون القصااد غياار محاادد أي عمااى مجمااوع أشااخاص
غير محددين بذاتيم ويتحقق الظرف سواء كان المجناي عمياو ىاو الماراد قتماو أم غياره

الذي قتل نتيجة خطأ في التصويب أم الغمط في شخص المجني عميو .

ولكن يتشرط في المادة المستعممة أن تكون صالحة بطبيعتيا إلحداث النتيجة

المبتغاة(.)1

العمة من تشديد العقوبة إلى اإلعدام واضحة وتتمثل بأن الفعل ألجرمي فيو

من الغدر والخيانة كونو في الغالب يكون مصحوباً بسبق إصرار  ،وان في استعمال
المواد المتفجرة التي تمقى من الطائرة المسيرة نوع من االستيتار وعدم المباالة بحياة

اآلخرين  ،ومباغتة المجني عميو ومفاجأتو باالعتداء بحيث ال يتيسر لو تجنب ذلك
بأي طريقة  ،والطائرة المسيرة تسيل عممية االعتداء وعممية ىروب الجاني لصعوبة
في أثبات عمى من تقع الجريمة  ،الن في الغالب تكون جية ىذه الطائرة من خارج

حدود الدولة .

ثالثااااً  :القتااال لاااداوع دنااايج أو مقابااال اجااار أو إ ا اساااتعمل الجااااني طرقااااً وة اااية
وي ارتكاب الفعل :

من نص المادة (/1/406ج) من قانون العقوبات العراقي يعاقب باإلعدام من
قتل نفساً عمداً إذ حصل القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر أو إذا استعمل الجاني
طرقاً وحشية في ارتكاب الجريمة .

 - 1د .محمود نجٌب حسنً  :شرح قانون العقوبات القسم الخاص  ،ط ، 4دار النهضة العربٌة ،
القاهرة ،مصر  ، 2012،ص. 677
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واإلعمال الوحشية تأخذ تكييف االغتيال أي انو قتل عمد مكيف انو اغتيال

وترجع عمة التشديد إلى فضاعت ووحشية من طرف مرتكبييا وعدم اكتراثيم بحياة

اآلخري(.)1

وبالتالي يستحق عقوبة اشد من العقوبة االعتيادية بما يحقق الردع لمن تسول
لو نفسو إن يأخذ ىذا المنحى الرتكاب جناية  .ويشترط أن يستعمل الوسائل الوحشية
ضد األحياء إذ يجب أن يكون قصد الجاني من استعمال ىذه الوسيمة ىو قتل
المجني عميو وبالتالي ذ وقع القتل وتمتو استخدام طرق وحشية فال تعد ىذه الوسيمة

ظرف مشدداً لجريمة القتل الن الجاني يقصد ىنا أخفاء معالم الجريمة ومحو
ثارىا(.)2

أن العمة في ىذه الحالة تكمن أن الجاني يظير خطورة كبيرة عمى سالمة
اإلنسان لقسوة طباعة وتجرده عن المفاىيم والقيم اإلنسانية وتخميو عن معاني

الشرف ،وان استخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ جريمة قتل عمديو تدل عمى وحشية

وانحطاط في طباع الجاني  ،فيذا الجاني يشكل خطورة تفوق خطورة من يقوم

بجريمة قتل بسيطة.

 - 1غازي حنون خلف الدراجً  :استظهار القصد الجنائً فً جرٌمة القتل العمد  ،رسالة
ماجستٌر  ،كلٌة القانون  ،جامعة بغداد  ، 2004 ،ص. 126
 - 2د .ضاري خلٌل محمود  :البسٌط فً شرح قانون العقوبات القسم العام  ،ط ، 1المكتبة
الوطنٌة  ،بغداد،2002 ،ص.45
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أدى إفا اراط بع ااض ال اادول ف ااي اس ااتخدام الط ااائرات ب ااال طي ااار لتوجي ااو ضا اربات

عساكرية غيار قانونياة عماى أىاداف تعادىا إرىابياة ومعادياة لياا  ،إلاى انتياكااً صاريحاً
لقواع ااد الق ااانون ال اادولي الت ااي ت اانص عم ااى احتا ارام س اايادة ال اادول  ،وع اادم الت اادخل ف ااي

الش ا ا ون الداخميا ااة لما اادول األخا اارى  ،وان ىا ااذه االنتياكا ااات تعا ااد اعتا ااداء سا ااافر عما ااى

المدني (.)1

عميو فأن التوسع اليائل في التقنياات المساتخدمة فاي الطاائرات المسايرة يتطماب

إطا ار قانونياً جديداً كونو يمثل تحدياً حقيقاً إلطار القانون الدولي المتداول  .عمى ىذا
األساس سندرس ىذا المطمب من خالل فرعين نخصص الفرع األول لدراسة استخدام

الطااائرة المساايرة كوساايمة قتاال .أمااا الفاارع الثاااني فناادرس فيااو اثاار الطااائرة المساايرة عمااى
مبادئ القانون الدولي ،وعمى التوالي :
الفرع األول
استخدام الطائرة المسٌرة كوسٌلة قتل
بعض الدول تسعى إلى ابتداع قوانين جديدة لتبرير ممارساتيا  ،من خالل

قياميا بيجمات بواسطة الطائرة المسيرة  ،واذا كانت أحداث الحادي عشر من أيمول
لعام  2001كانت تبرر استعمال ىذه الطائرات وتمنحيا المشروعية فان ىذا األمر
أثار مناقشات عديدة بين فقياء القانون الدولي  ،وكان بعضيم ضد ىذا األمر ودعا

إلى تحريميا ألنيا تنزل بالسكان اآلمنين األبرياء أضرار جسيمة ال يستطيعون
دفعيا ،غير أن كثرة استعمال الطائرات بال طيار والتطور التكنولوجي ليذا السالح
بعد عام  2001واعتماد بعض الدول اعتماد كبير عميو  ،كل ذلك جعل المناقشات
 - 1دٌ .اسٌن سوٌد  :االستتراتٌجٌة الدفاعٌة  ،ط 2منقحة  ،من دون دار نشر  ،بٌروت ،
 ،2008ص. 6

د .حسن محمد صالح حديد

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

121

الفقيية في القانون الدولي تتجو إلى تنظيم استعمالو لمحد من األخطار التي تواجو

األف ارد والمجتمع الدولي .

مع كل ىذه المحاوالت فان الدول لم تتمكن لحد اآلن من االتفاق عمى وضع

قانون الستعمال ىذه الوسيمة الرىيبة  ،وذلك الن الدول التي تقوم بيذه الجرائم ال
تريد ىذا التنظيم ألنو يحد من حريتيا ويقيد تصرفاتيا في ارتكاب جرائميا المستقبمية

وفي ىذا يتحقق سبق اإلصرار الجنائي من خالل توفر العنصر الزمني والذىني لدى

مرتكب ىذه النوع من الجرائم (.)1

من جانبنا نرى أن عدم تنظيم استعمال الطائرة بال طيار ال يعني تركيا

لمشيئة الدول التي ترتكب الجرائم بواسطتيا  ،فيناك أحكام عامة تفرضيا قواعد

القانون الدولي وىناك نصوص مدونو تنظم حاالت الحرب تالئم طبيعة حرب
الطائرات بال طيار ويمكن أن تطبق عمييا  ،ومن ىذه األحكام ما يتعمق بحق الدولة
بالمجوء إلى القوة إي الحالة التي يسمح فييا لمدولة باستعمال القوة ويجب إن يكون

ىذا االستعمال مستنداً إلى القانون الدولي وحقوق اإلنسان .

الطائرة المسيرة عندما ال تكون تمقائية التشغيل فالجاني في ىذه الحالة ىو

الشخص الجالس خمف شاشة الحاسوب في مكان يبعد أالف الكيمومترات عن مسرح
تنفيذ الجريمة ويشترك معو في الجريمة وكفاعمين أصميين موظفي التموين ومشغمي

األجيزة الالسمكية وأفراد الصيانة  ،لقيامو بجريمة قتل وبظرف مشدد  ،ولكن بدون
أمر قضائي إي القتل بدون حكم سابق من المحكمة  ،وجريمة القتل ىذه في الغالب
تبرر بحجة اإلرىاب التي لم يعد سد يحمي الدول التي تقوم بيا  ،فقد وجية اإلدانة

الستخدام ىذه الوسيمة لتنفيذ جرائم القتل المنظمة  ،باإلضافة إلى أن التذرع بالخطأ
التقني الحاصل بالطائرة بدون طيار عند الطائرات المسيرة عمماً أن تمك اليجمات

 - 1د  .محمددددد مجددددذوب  :التنظددددٌم الدددددولً النظرٌددددة العامددددة والمنظمددددات العالمٌددددة واإلقلٌمٌددددة
والمتخصصة  ،ط ،8منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت  ، 2006 ،ص. 220
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برغم من وجود ما يبررىا إال أنيا ال تستيدف اإلفراد فحسب بل تستيدف القانون

الدولي ذاتو(.)1

وبإحصائية أولية نجد أن عدد األفراد الذين تم ارتكاب جريمة قتل عمد

وبظرف مشدد إي بواسطة الطائرة بال طيار بمغ أربعة أالف شخص أكثرىم من

المدنين منذ عام .)2( 2002

ىذه الجريمة بمثابة تنفيذ حكم باإلعدام من خالل جرائم القتل العمدية والتي

تكيف عمى انيا اغتيال تتحرك بيا المس ولية الدولية التي يشترط لقياميا أن يحصل
ضرر لمغير من جراء العمل المخالف لمقانون الدولي فإذا لم تحصل أضرار مادية أو

معنوية فال تقوم المس ولية الدولية عن الفعل غير المشروع  ،إذ أن االخالل بالتزام
دولي ينشئ رابطة قانونية بين شخص القانون الدولي الذي اخل بالتزامو أو امتنع
عن الوفاء بو والشخص القانوني الذي حدث اإلخالل في مواجيتو وتوجب عمى

األخير أن يطالب األول بالتعويض  ،والقانون الدولي لم يعد اليوم بإمكانو السكوت
عما يرتكب من جرائم قتل متعمدة وفييا ظرف مشدد موجية ضد األفراد والجماعات

إي أن القصد فييا قد يكون محدد أو غير محدد  ،وان مسألة تكييف ىذا النوع من

الجرائم عمى أنيا جريمة قتل وتحديد العقوبة المناسبة من خالل تحديد الجاني

الحقيقي ومحاسبتو عمى ىذه الجرائم لفظاعتيا وانزال العقوبات المناسبة بو  ،صار
ىذا األمر في مقدمة اىتمام القانون الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان وىيئات

المجتمع المدني .

فقد حددت االتفاقيات الدولية بشكل عام وسائل العنف المشروعة منو وغير

المشروعة  ،فالوسائل غير المشروعة تتمثل في استعمال أسمحة أو مقذوفات  ،والقاء
 - 1عـد مقرر األمم المتحدة ( أن سٌاسة اإلدارة األمرٌكٌة فً استخدام الطائرة المسٌرة لتنفٌذ قتل
متعمد تهدٌد لمبادئ القانون الدولً وأنها حاالت إعدام تنفذ خارج القضاء وبإجراءات موجزة
وتعسفٌة  ،وهذا األمر قد ٌغري وٌشجع دوالً أخرى على االستخفاف بالقانون الدولً
وبحقوق اإلنسان وان بعض جرائم القتل هذه ترقى الن تكون جرائم حرب ).
 - 2د .محمد مجذوب  :المصدر السابق  ،ص. 272
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قذائف تنشر الغازات السامة أو المضرة بالصحة  ،واستعمال السموم بأي طريقة

كانت  ،فإطالق الصواري من الطائرات بال طيار عشوائياً والمجوء إلى القسوة غير
الضرورية عند تنفيذ جريمة القتل المستيدف ىي من القيود التي يتحتم وضعيا عمى

استعمال الطائرات المسيرة وعدم التقيد بذلك يجعل من مرتكب الفعل مجرم بحسب
المس ولية الدولية ويتحمل العقوبات التي توجو إليو بموجب مبادئ القانون الدولي .
وىي ال يقتصر اىتمامو عمى معالجة القضايا التي تدخل في العالقات الدولية  ،بل

يمتد كذلك إلى العناية بحقوق اإلنسان ومنيا حقو في الحياة الحرة الكريمة وحقو في
محاكمة عادلة نزيو يكون فييا بريء حتى تثبت أدنتو  ،ال أن ينفذ عميو بواسطة

طائرة بدون طيار تنفيذ بال محاكمة وبال دفاع عن نفسو وبدون ضمانات ( .)1ان
القانون الدولي عد الفرد في المجتمع غاية تعمل الدول من اجميا وىدفيا النيائي

يتجو إلى ىذا الفرد والحقوق الفردية التي يتعرض ليا القانون الدولي من خالل وضع
القواعد القانونية التي تحميو ىي الحقوق األساسية التي تتصل بشخص اإلنسان ،

وقد جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرتو األمم المتحدة العام ، 1948

دليالً واضحاً عمى المركز الميم الذي يتبوأه الفرد في إال حكام الوضعية لمقانون
الدولي العام  .ولتنظيم ىذه الحماية تضمن القانون الدولي العام بعض النصوص
التي تمزم الدول احترام بعض الحقوق الفردية أو تمزم األفراد مراعاة بعض الواجبات
تجاه الدول  ،ويعد الفرد كأننا إنسانيا لو حقوق وعميو التزامات فان القانون الدولي
حصر اىتمامو بالحقوق الطبيعية واألساسية التي يجب أن يتمتع بيا الفرد  ،وىذه

الحقوق الطبيعية قد كفميا القانون الدولي  ،فمو اطمعنا عمى قواعد ىذا القانون لوجدنا

انو يتضمن قواعد ومبادئ تطبق مباشرةً عمى الفرد بيدف حماية حياتو من كل
اعتداء ي دي إلى إزىاق روحو ويعرضو إلى الموت عميو فان استخدام الطائرة

 - 1د .مصطفى ٌوسف  :الحماٌة القانونٌة للمتهم قً مرحلة التحقٌق  ،دار الكتاب القانونً ،
مصر  ، 2009 ،ص. 423
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المسيرة الذي يستيدف األشخاص يكون خارج نطاق القانون الدولي فبتالي ال يحمل

إي شرعية دولية(.)1

الن القانون الدولي حمى حياة اإلنسان وكيانو وحريتو وأخالقو من كل اعتداء

فال يمكن معاقبة بال محكمة عادلة  ،كما إن القانون الدولي تضمن قواعد تتعمق
بمعاقبة الفرد الرتكابو جرائم ضد اإلنسانية أو ضد السالم العالمي  ،فال مبرر بعد

ذلك باستخدام طريقة التنفيذ المباشر ألحكام اإلعدام من بعض الدول خارج اإلطار

القانون وبواسطة الطائرة بال طيار .أن القانون الدولي ومن خالل أبرام االتفاقات
الخاصة بحماية اإلنسانية جاء بوسائل تنفيذ جديدة تجسدت في نظام إلزامي لقمع

المخالفات الخطيرة إذ ألزم أطراف المعاىدة عمى إحالة المخالفين ميما تكن

جنسياتيم إلى المحكمة المختصة لمحاسبتيم وانزال أقصى العقوبات بحقيم أو
تسميميم إلى المجتمع الدولي في حالة إدانتيم  ،ىذا وقد بينت اتفاقية جنيف األعمال

المحظورة بسبب عالقتيا باألفراد ومن ىذه األعمال  ،االعتداء عمى الحياة وسالمة
الجسد وعمى األخص القتل بكل أنواعو وبتر األعضاء والتعذيب وأخذ الرىائن  ،ومن

األعمال األخرى المحظورة بحسب ىذه االتفاقية ىي حالة االعتداء عمى كرامة
األشخاص وعمى األخص المعامالت الميينة أو المزرية كما منعت إصدار أحكام
وتنفيذ عقوبات من دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكمة بصورة قانونية ،

يشتمل عمى جميع الضمانات التي تعد ضرورية في نظر الشعوب المتمدنة إال أن
ىذه االتفاقيات والقوانين غير م ىمة لمتكيف مع التقنيات المتسارعة لمطائرات بال

طيار(.)2

 - 1د .مصطفى سالمة حسٌن  :التأثٌر المتبادل بٌن التقدم العلمً والتكنولوجً القانون الدولً ،
دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ، 1990،ص. 110
 - 2لدٌنا الٌوم قواعد قانونٌة دولٌة عدٌدة خاصة بالفرد  ،أما لحماٌته فً حٌاته ( اتفاقٌة جنٌف
الرابعة الخاصة بحماٌة األشخاص المدنٌن فً زمن الحرب ) وإما لحماٌة فئات معٌنة من
البشر ( االتفاقات الخاصة بالنساء واألطفال ) .
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ومن جانبنا نذىب إلى ضرورة إجراء عممية تحديث ليذه القواعد  ،واما وضع

نظام قانوني جديد يضمن مواجية المستجدات المتسارعة والتكيف مع التقدم العممي
المرتقب وتحديد الحقوق وااللتزامات لمدول التي تستخدم الطائرات بال طيار ،وأيجاد

الحمول لممشكالت الخاصة والمعقدة التي تطرحيا ظاىرة جرائم القتل العمد بواسطة

الطائرات بال طيار .

الفرع الثانً
اثر الطائرة المسٌرة على مبادئ القانون الدولً
ان عوامل التكنولوجية الحديثة كان ليا األثر العميق في تطوير قواعد القانون
الدولي ومن بين ىذه العوامل ظيور الطائرة بال طيار ىذا التطور العممي المذىل
الذي شيده العصر الحديث إذ أضحى تطور مبادئ القانون الدولي من خالل
ابتكارات الميندسين الذين اجبروا فالسفة القانون والحقوقيين عمى أن يضعوا

النصوص القانونية ليذه التطورات  ،واال عد الموضوع أن ىناك نقص تشريعي يجب
تدارك ووضع الحمول الناجعة لو .

وعماى الارغم مان أن ىاذه العوامال أىممات لفتارة طويماة  ،لكان ألىميتياا وتأثيرىااا

فااي الوقاات الحاضاار أصاابح ضاارورة ممحااة لمعالجااة ىااذا الموضااوع  .فصااارت الشااغل
الش اااغل لب ااال لفقي اااء الق ااانون لغ اارض بي ااان م اادى ت ااأثير ى ااذه العوام اال ف ااي التغيا ارات
والتوجيياات التاي تطا أر عماى تطاور القااانون الادولي العاام  .مان حياث تطاور العالقااات
الدولياة وفاي تقييااد بعاض القواعاد الدوليااة وتطاوير القساام األخار منياا  .وقااد شامل ىااذا

التط ااوير مج ااال الط ااائرات المس اايرة وذل ااك م اان خ ااالل تط ااور م اادلول الدول ااة الص ااغيرة
وتشتيت المس ولية الدولية  ،وتغييب مبدأي الضرورة واإلنسانية(.)1

 - 1خضر خضر  :العالقات الدولٌة  ،ط ، 2دار الطلٌعة  ،بٌروت  ، 1985 ،ص. 49
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وىذا ما سنتناولو من خالل فقرات ثالث ومعرفة تأثير كل من ىذه المواضيع

عمى جريمة القتل العمد بواسطة الطائرة المسيرة وعمى التوالي :

اوالً  :مدلول الدولة الصغيرة :

لقد أسفر التطور في مجال الطائرات بال طيار عن تغيير شامل في مضمون

القوات النظامية  ،إذ أن الفرق بين القوات العسكرية ومشغمي الطائرات بال طيار لم
يتغير من حيث اإلغراض واألىداف  ،إال أن البنية والروابط مع الدولة قد تغيرت

جذرياً في عصر الطائرات بال طيار  ،ففي الماضي كان نقص عديد القوات

العسكرية يحدث خمالً أمنياً وييدد امن الدولة بالتفكيك  ،أما اليوم فمم يعد لعديد
القوات العسكرية إي قيمة إستراتيجية تذكر الن الطائرة بال طيار قممت مفعول الترابط
بين قدرة الجيش وعديدة وعززت قدرة الدولة الواحدة المالكة ليذا السالح عمى ضمان

أمنيا والدفاع عن نفسيا بمفردىا  ،ومن جانب أخر مكن ىذه الدول من االعتداء
عمى رعايا الدول األخرى وذلك من خالل توجيو طائراتيا المسيرة عمى اإلفراد وقتميم

واستيدافيم وصار بإمكان دولة صغيرة أن تواجو منفردة دولة متفوقة بالعدد عسكرياً
بعد قياميا ببناء أسطول من الطائرات بال طيار وبيذا فان مدلول الدولة الصغيرة قد

تغير(.)1

بنفس الوقت فان وضع الدولة التي كانت المدافع األوحد عن حياض الوطن

بدأ يتغير بفعل تطور تقنية الطائرات بال طيار وذلك بفعل التقدم التقني في مجال

الطائرات بال طيار  ،فمم يعد في مقدور أي دولة االعتماد عمى الذات واالكتفاء بما
تنتج من أسمحة  ،وىذا الوضع حتم عمى الدولة االستعانة بغيرىا لسد حاجاتيا
العسكرية وفرض في الوقت ذاتو عمى الدولة توسيع اتصاالتيا الخارجية والدخول في

أنماط جديدة من الشراكة مع الدول األخرى  ،فالتطور التكنولوجي قمب مفيوم األمن
الوطني التقميدي الن وجود الطائرات بال طيار غير أنماط العالقات الدولية وقواعد
 - 1د .محمددد المجددذوب  :القددانون الدددولً العددام  ،ط ، 6منشددورات الحلبددً الحقوقٌددة  ،بٌددروت،
 ، 2007ص . 864د .عبدداا العبددودي  ،تنددازع القددوانٌن واالختصدداص القضددائً الدددولً ،
مكتبة السنهوري  ،بغداد  ، 2010 ،ص.233
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الحرب  ،وبنتيجة ذلك لم يعد لمحدود حرمة أو أىمية ولم يعد خطر التدمير محمياً
يقتصر عمى إطراف النزاع بل يمكن إن يمتد إلى دول عبرت أجواءىا الطائرات بال

طيار  ،وقامت بجرائم قتل ضد أشخاص مدنيين بعد تفكير ىادئ بعيداً عن إي ثورة
غضب أو ىياج نفسي وىذا يعبر عن شخصية أكثر خطورة من الشخص العادي
الذي يقدم عمى الجريمة تحت تأثير ثورة نفسية  ،إذ أن مشغل الطائرة المسيرة اشد

خطورة لما يمثمو من إمعان في اإلجرام وايغاال في أعمال الشر  ،إضافة أن لمجاني
في ىذه الحالة فرصة قوية لموصول إلى غرضو وعادة ما تكون وسيمة استعمال

الطائرة وسيمة غدر مفادىا مفاجأة الجاني لممجني عميو بحيث يجعمو عمى غير
استعداد لمدفاع عن نفسو  ،كما تتاح لو فرصة اإلفالت من العقوبة بسيولة .

ثانياً :ت تيت المسؤولية الدولية .

ان ىناك شروط ثالث لقيام المس ولية الدولية تتضمن وجود ضرر ناجم عن

عمل غير مشروع قامت بارتكابو دولة معينو وتنتفي المس ولية اذا كان نتيجة قوة
قاىرة أو خطأ ارتكبتو الدولة التي أصابيا الضرر( .)1والنشاط الناجم عن استخدام
الطائرة بال طيار المتطورة والمسبب لضرر قد يكون مشروع في بعض الحاالت أنما

بشروط وال ينكر احد مشروعية استعمال الطائرة بال طيار ولكن قد تسبب ىذه
الطائرة عند استعماليا في أحداث ضرر لمبشر .ونالحظ انو في عصر الطائرات بال

طيار وما سببتو من أضرار وجرائم قتل عمديو تجاوزت حدود الدولة التي تستخدميا،
تضاعفت معيا أىمية تمك المس ولية الدولية  ،فنجد أن مبادئ القانون الدولي

تطورت وذلك من خالل تطور قواعد ىذا القانون حتى ال يقف عند المبادئ التقميدية

التي تقف عقبة في سبيل حصول من تصيبيم ىذه األضرار عن المطالبة بحقوقيم
المتمثمة بمعاقبة الجاني وكذلك التعويض العادل عما يصيبيم من ضرر جراء

استعمال ىذه الوسيمة  ،فالمفيوم التقميدي لممس ولية الدولية لم يعد قاد اًر عمى التالئم
 - 1د .عصام العطٌدة  :القدانون الددولً العدام  ،مكتبدة السدنهوري  ،بغدداد  ، 2006 ،ص. 301
د .غازي الربٌعً  :المنازعات الحدودٌة فً ضوء القانون الدولً  ،مكتبة السنهوري  ،بغداد،
 ، 2011ص. 113
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مع اآلثار واألضرار التي تسببيا الثورة والتطور العممي الحديث الن األضرار

أصبحت خطيرة وشاممة تمس كل شيء حتى اإلنسان وان أثبات الضرر التي تسببو
الطائرات بال طيار أصبح صعباً  ،وذلك أن األضرار التي تحدثيا ىذه الطائرة قد
تحدث من دون أن يكون باإلمكان نسبة إي خطأ إلى الدولة المس ولة عن الطائرة ،
فمن الصعب بمكان أن يكون لمطائرات بال طيار مظير خارجي يدل عمى صفاتيا
وجنسيتيا مما يعقد اإلثبات  ،واستخدام ىذه التقنية الحديثة أصبح لو ما يبرره فأصبح

مشروعاً  ،فال تتحمل الدولة التي أطمقت أو سمحت بإطالق الطائرة بال طيار من
أرضيا المس ولية الدولية عن جميع األضرار التي تصيب الغير وذلك لصعوبة إثبات

تمك المس ولية الدولية(.)1

مااان جانا ااب أخا اار نالحاااظ أن مبا اادأ سا اايادة الدولا ااة ق ااد تا اام تقيا ااده  ،إذ أصا اابحت

المجاااالت األساسااية لمساايادة اإلقميميااة مفتوحااة ومسااتباحة بفضاال التقاادم التكنولااوجي ،

وأص ابح األق ااوى تكنولوجي ااا يتمت ااع بالق اادرة عم ااى القيااام بجاارائم قت اال منظم ااة ف ااي ال اادول
األخاارى والخطااورة فااي مثاال ىااذه التص ارفات ال تمكاان بالقيااام بمثاال ىااذه الج ارائم وانمااا
تمكن بان القانون الدولي العام لم يضع لحد اآلن حد لمثل تمك الجرائم التي يمكن أن

تصا اال إلا ااى أي إنسا ااان  ،وجا اااء ىا ااذا نتيجا ااة لتطا ااورات العمميا ااة الكبي ا ارة والتا ااي تسا اامح
لمطااائرات بااال طيااار باالرتفاااع مسااافات بعياادة فااي الجااو ،وبااالعبور فااوق أج اواء الاادول
بساارعة ىائمااة تجعاال ماان الصااعب إثبااات جنساايتيا وىااذا مااا ي ا ثر عمااى ساايادة الدولااة

ويجع ا ا اال أمكاني ا ا ااة إخض ا ا اااع ى ا ا ااذا الس ا ا ااالح لتشا ا ا اريعات الوطني ا ا ااة لمدول ا ا ااة ومراقبتي ا ا ااا

صعباً جداً(. )2

 - 1د .عصام العطٌة  ،المصدر السابق  ،ص . 321د .محمد المجذوب  :القانون الدولً العام :
المصدر السابق  ،ص. 866
 - 2احمد محمد أبو زٌد  :القتل بال رقابة  ،بحث منشور على الشبكة الدولٌة االنترنٌت تارٌخ
الزٌارة  2015/2/2على الموقع االلكترونً www.rcssmideast/Article/775/
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نظ اًر لصعوبة الرقابة أو استحالة تحديد أماكن الطائرات المسيرة في الجو

لسرعتيا اليائمة فأن الدول لم تسجل أي اعتراض منذ أن غزت الطائرات بال طيار
المجال الجوي أي اعتراض أو احتجاج عمى ما تقوم بو ىذه الطائرات من جرائم قتل

فوق أراضيا وعمى مواطنييا  ،وعمى أساس ذلك بدأت معظم الدول التخمي عن

التشبث بفكرة السيادة وتركة المجال لمدول صاحبة التكنولوجية أن ترتكب جرائم قتل
عمديو بواسطة الطائرات المسيرة  ،وتتصف شخصية الجاني في ىذه الحالة
بالخطورة والخسة في التصرف ألن استعمال ىذه الوسيمة من شأنيا أن تعدم الفرص

أمام المجني عميو من التخمص من االعتداء المميت ويصبح التخمص من الخطر

في ىذه الجرائم أمر يكاد يكون مستحيالً كما أن اآلثار التي تحدثيا ىذه الوسيمة
كبيرة في الغالب وما تحدثو من رعب في نفوس الناس يفوق ما تحدثو أية وسيمة

أخرى وذلك نتيجة لطبيعة ىذه الوسيمة وأثارىا الواسعة.

ثالثاً  :تغييب مبدأي الضرورة واإلنسانية .

ال يتخمى القانون الدولي عن ميماتو اإلنسانية في تحقيق التوازن والتناسب بين

الدول وذلك من حماية األفراد األبرياء من تدخل الدول خارج نطاق القانون الدولي ،

ويكون مبدأ التوازن والتناسب متوافر عندما يكون حجم العمل العسكري بحجم الضرر
المحدث  ،ومن غير المعقول تصور وجود ىذا التوازن والتناسب في العمميات التي
تقوم بيا الطائرات بال طيار  ،فالتناسب مفقود الن عدد جرائم القتل التي تنتج عن

ىذه الطائرات اكبر بكثير من األشخاص المستيدفين  ،وفي ىذا خرق كبير لقواعد

القانون الدولي التي تركز في أولوياتيا عمى ضرورة التمييز في كل وقت بين

المدنيين والعسكريين  ،إذ يحضر القانون الدولي قتل المدنيين عمداً أو التسبب
بمعاناة ال طائل منيا لغير أسباب الضرورة العسكرية  ،وي كد القانون الدولي عمى

أن قتل المدنيين الذي يكيف عمى انو اغتيال يعد عمل إجراميا وانتياكاً جسيماً
يستوجب المعاقبة  ،وبالرغم من ادعاء بعض الدول بأن ما تقوم بو من جرائم قتل
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عمد منظمة ىو لمحاربة اإلرىاب  ،إال أن ىذا ال يبرر قتل العدد الكبير من المدنيين
()1

األبرياء

.

من خالل ذلك نجد أن مبدأ الضرورة واحد من مبادئ القانون الدولي يخفف

من ويالت الحروب والنزاعات المسمحة وأثارىا وذلك بالتقميل من استعمال وسائل

العنف والقسوة إال بالقدر الالزم لتحقيق الغرض من الحرب ( أي إرىاق العدو
واضعاف مقاومتو وحممو عمى التسميم في اقرب وقت ممكن) ،ومبدأ الضرورة يخضع
لقيود إنسانية إذ ال يبيح ألي طرف استخدام الطرق الوحشية في القتل التي تعد
الطائرات المسيرة واحده من وسائل ىذه الطرق الوحشية  ،كذلك فأن االعتداء عمى

المدنيين أو مياجمة األىداف المدنية أو اإلجياز عمى الجرحى من األمور التي ال

يبيحيا مبدأ الضرورة  .كما أن مبدأ اإلنسانية ىو األخر يحتم حماية المدنيين من

أىوال الحرب ويدعوا ىذا المبدأ إلى تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال  ،فقتل

المتعمد من خالل الطائرات بال طيار لممدنيين أو الجرحى أو األسرى أو االعتداء
عمى األطفال والنساء أساليب غير إنسانية وىي ال ت دي إلى تحقيق اليدف من
()2

الحرب وىو النصر

 .عمى ما تقدم نرى أن الم تمرات والمنظمات الدولية في

العصر الحديث حاولت أن تضع قانوناً لتنظيم نشاط الطائرات بال طيار وعممياتيا
ولكن من دون أن تكمل جيودىا بالنجاح وىذا يعني أن القيود التي وضعت حول

استخدام الطائرات بال طيار كوسيمة قتل منظم لم ترق بعد إلى مرتبة القواعد القانونية
الممزمة وان انتقاليا إلى ىذه المرتبة ال يتم إال عند تحوليا إلى عرف متواتر ومستقر

أو عند تدوينيا في اتفاقية دولية  ،وبما أن سرعة تطوير الطائرات بال طيار ال
يتحمل انتظار تبمور القواعد العرفية  ،فال بد من وقفة شجاعة لممجتمع الدولي بوجو

ىذه الوسيمة اليمجية والوحشية والحد من جرائم القتل التي تتم بواسطتيا .
 - 1د .غددازي الربٌعددً  :المصدددر السددابق  ،ص  .334انظددر كددذلك احمددد زكرٌددا الباسوسددً :
إشكالٌات استخدام الطائرات بدون طٌدار بحدث منشدور علدى شدبكة االنترنٌدت الدولٌدة تدارٌخ
الزٌارة  2015-2-2على الموقع االلكترونً ww.rcssmideast/Article/775/
 - 2د .محمد المجذوب  :الطائرات بال طٌار كوسٌلة حرب  ،المصدر السابق  ،ص. 5
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الدولة في الماضي كانت تتحكم وحدىا في صنع قرارىا السياسي ووضع
تشريعاتيا الداخمية عمى ضوء ما تحدده من أفعال تعد جرائم وتحديد العقوبات األزمة

ليا لتحققو الغرض من العقوبة  ،وىذا األمر كان ممكن قبل ظيور التكنولوجية

المعاصرة التي صنعت طائرات بال طيار تأتي من و ارء الحدود اإلقميمية لمدولة
وقادر عمى االعتداء عمى األفراد وازىاق أرواحيم في إقميم دولتيم وقتميم من دون أن

تترك دليل بسبب ما تحتويو من تقنيات عالية .

عمى ه ا األساس جاج موضوع بةثنا ال ي توصمنا ويه إلى النتائج التالية :
أوال  :الجريمة ترتكب ابتداء وتتحقق بكامل أركانيا ومن ثم بعد ذلك قد تقترن بظرف
يستمزم تشديد العقوبة بالشكل المحدد قانوناً  ،إال أن المشرع الوطني العراقي
لم ينص عمى حالة الطائرة بال طيار كظرف مشدد ليذه الوسيمة وذلك يرجع
لقصور في التشريع  ،واعتقد أن السبب في عدم معالجة ىذه الحالة ىو أن
قانون العقوبات العراقي صدر كتشريع وطني في سنة  1969وفي ىذا السنة
لم تكن ىناك تقنية وتكنولوجيا حديثة يمكن أن يتم من خالليا تصنيع طائرة
بال طيار أو عمى اقل تقدير لم تكن تستخدم ألغراض القتل أو إن ىذا التطور
لم يكن المشرع العراقي عمى دراية فيو  ،عميو ندعو المشرع إلى تجريم ىذه
الوسيمة .
ثانيا  :أدى إفراط بعض الدول في استخدام الطائرات بال طيار لتوجيو ضربات

عسكرية غير قانونية عمى أىداف تعتبرىا إرىابية ومعادية ليا  ،إلى انتياكاً

صريحاً لقواعد القانون الدولي التي تنص عمى احترام سيادة الدول  ،وعدم
التدخل في الش ون الداخمية لمدول األخرى  ،وان ىذه االنتياكات تعد اعتداء

سافر عمى المدنيين  .عميو فأن التوسع اليائل في التقنيات المستخدمة في

د .حسن محمد صالح حديد

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

132

الطائرات المسيرة يتطمب إطا ار قانونياً جديداً كونو يمثل تحدياً حقيقاً إلطار
القانون الدولي المتداول .

عا امي ا ا ا ا او ن ا ادعا ا ا ا ا او إل ا ااى ض ا اارورة إجا ا اراء عممي ا ااة تح ا ااديث لي ا ااذه القواع ا ااد  ،ووض ا ااع

نظا ااام قا ااانوني جديا ااد يضا اامن مواجيا ااة المسا ااتجدات المتسا ااارعة والتكيا ااف ما ااع التقا اادم
العمم ا ا ا ااي المرتق ا ا ا ااب وتحدي ا ا ا ااد الحق ا ا ا ااوق وااللت ازم ا ا ا ااات لم ا ا ا اادول الت ا ا ا ااي تس ا ا ا ااتخدم ى ا ا ا ااذه

الط ا ااائرات وض ا اارورة أيجاا اااد الحم ا ااول لممش ا ااكالت الخاص ا ااة والمعق ا اادة الت ا ااي تطرحياا ااا
ظاىرة جرائم القتل العمد بواسطة الطائرات بال طيار .
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