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". وإذاConspiracyكلمة "التآمر" كمقابل للكلمة اإلنكليزية "[1]وردت يف عدة وثائق تتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية
ا يف سياق القانون اجلنائي، والقانون اجلنائي الدويل تفتقد إىل الدقة كانت هذه الرتمجة يف بعدها اللغوي املطلق ال تثري إشكاال، فإ
ا ال تعكس الفروقات املذهبية التقليدية بني االصطالحية املفرتضة يف املصطلح القانوين عامة واملصطلح اجلنائي بصفة خاصة. كما أ

البلدان االجنلوساكسونية والبلدان الالتينية.

 اإلنكليزية ليس املعىن اللغوي الصرفConspiracyوبالرجوع إىل النص الفرنسي للوثائق املذكورة، يتضح أن املقصود بكلمة 
اصطلح عليه يف القانون اجلنائي الفرنسي بعبارةإىل منط معني من الفعل اإلجراميبقدر ما هو املعىن االصطالحي للكلمة الذي حييل

Association de malfaiteurs.

ما يلزم منوملا كانت معظم التشريعات اجلنائية العربية قد استقت موادها، نصا وروحا، من التشريع اجلنائي الفرنسي، مدرجة
تعديالت ميليها اختالف السياق االجتماعي-الثقايف للبلدان املعنية وال يتسع لذكرها هذا املقام، فإن املنهجية القانونية السليمة تستلزم

ا التشريعات العربية لتلك اجلرمية، واستخراجها ألغراض االستناد واإلحالة. البحث عن املقابل (أو املقابالت) اليت أفرد

ا كلها أوردت هذه اجلرمية وإن بتسميات خمتلفة، مل يرد "التآمر" من ومن استقراء بعض النصوص اجلنائية العربية يتضح أ
بعبارة "االتفاقات اجلنائية".48بينها. فقانون العقوبات املصري، وهو من أقدم القوانني اجلنائية العربية يشري إىل هذه اجلرمية يف مادته

 من قانون العقوبات السوري بعبارة "مجعية األشرار".325 من قانون العقوبات اللبناين ويف املادة 335بينما وردت هذه اجلرمية يف املادة 
من اجمللة اجلنائية التونسية بعبارة "تشارك املفسدين". أما القانون اجلنائي املغريب فأفرد هلا131وأشار إليها املشرع التونسي يف الفصل 

.293مصطلح "العصابات اإلجرامية" يف فصله 

 اإلجنليزية تفيد منطا معينا من الفعل اإلجرامي، ورد بتسميات خمتلفة يف التشريعاتConspiracyومما سبق، يتبني أن كلمة 
كلمة "التآمر" للداللة عليها . وحري بنا يف هذا الباب أال نسهم يف اللبس بإضافة مصطلحالعربية، ومل خترت أي منها، فيما نعلم،

جديد قد ال يسهل التعرف عليه من أول وهلة وقد يكون مدعاة لتأويل يقصره على جرائم معينة.
غين عن البيان أن مصطلح "تآمر" تغلب عليه شحنة سياسية واضحة كرسها االستعمال املتداول، وزكتها بعض التشريعات من
خالل جترميها للمؤامرة. وقد وردت كلمة "مؤامرة" يف تشريعات جنائية عربية، يف معرض التطرق جلرائم املس بأمن الدولة الداخلي، وهذا

من القانون اجلنائي املغريب، بينما وردت كلمة "تآمر" يف الفصل177 و175 و 173174 و172ما يتضح مثال من الفصول 
من قانون272 و 270واملادتنياجلنائية التونسية، من اجمللة69 و 68 منه، كما وردت كلمة "مؤامرة" يف الفصلني 176
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من قانون العقوبات السوري. واجلدير باإلشارة أن هذا املصطلح مل يستخدم إال يف262 و 260العقوبات اللبناين، ويف املادتني 
Les Crimes de Droitجرائم ذات طابع "سياسي" ال تدخل بالضرورة فيما يعرف يف القانون اجلنائي بـ"جرائم احلق العام" 

Commun وما جرمية .Association de malfaiteurs.إال إحدى جرائم احلق العام بامتياز 

ا فيما نرى مصطلح ’’االتفاق اجلنائي‘‘ ولعل األصوب أن خنتار مصطلحا معتمدا يف أحد التشريعات اجلنائية العربية، وأصو
الوارد يف قانون العقوبات املصري، ونشري يف حاشية الوثيقة مرة واحدة - يف إطار مالحظة خاصة بالنص العريب - إىل مقابالته يف بعض
التشريعات العربية األخرى تسهيال للفهم. ومن نافلة القول اإلشارة إىل أن الفروقات املذهبية بني أمهات التشريعات العاملية ستبقى قائمة

وحاضرة بقوة يف كل املصطلحات اليت تعتمدها. وليس من مهمة املرتجم - يف اعتقادي - أن حيسم أمرها توحيدا أو ترجيحا على
مستوى املصطلح. بل إن األجدر به أن يورد املصطلح املقابل بكل ما حيمله من خصوصيات تعود إىل مصدره وسياقه وصريورته التارخيية.

1996 تشرين األول/أكتوبر 8

.21 ، الصفحة A/AC.249/CRP.13؛ والوثيقة 90، الصفحة A/AC.249/1منها على سبيل املثال الوثيقة [1]
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