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 صمخّ المُ 
ئب فْ القئىكف الدكلْ" كبٌككف الاحث       بىئكؿ ٌذا الاحث "ألٓئت القئىكىٓب الدكلٓب لهكئفحب اٌ٘ر

 هف هقدهب كةٛةب فصكؿ كخئبهب كبكصٓئت.
ف       قمٓهٓب كهحمٓب خطرة بؤةر فْ البكٓك ئآب ذات أاعئد دكلٓب كا  كلهئ كئىت الجٓرهب اٌ٘ر

كبؤدم إلِ خمؽ حئلب هف  ،عمِ ا٘ىسئىٓب جهعئء اٚجبهئعْ كبؤدم إلِ إلحئؽ أضرار ائلغب
فمقد اجبٍدت الدكؿ جهٓعئن كسعت إلِ هكئفحب  ،الخكؼ كالرعب بطئؿ جهٓع هرافؽ الحٓئة العئهب

كأف  ،جذكر ٌذي الجٓرهب كهكقؼ اٖدٓئف هىٍئ التمييديالفصل لٍذا فقد بىئكلت فْ  ،ٌذي الجٓرهب
ف بـ ههئرسبٍئ فْ العدٓد هف الحقب كأف  ،اٖدٓئف جهٓعٍئ ٚ بقر ٌذي الجٓرهب ئآب كا  الجٓرهب اٌ٘ر

ىهئ بىبهْ لذات  ،هعٓىب البئٓرخٓب إٚ أىٍئ فْ الىٍئٓب ٚ بىبهْ ٖم دٓف أك هذٌب أك طئئفب كا 
ئب ك اٌ٘ر ئب هف  ،الهذٌب الذم ككىٍئ ٌك كقد عهؿ الائحث أٓضئن عمِ بىئكؿ هفٍـك جٓرهب اٌ٘ر

ئب فْ الفقً كاٚبفئقٓئت خٛؿ البعرض إلِ أٌـ الجٍكد الب ْ ايذلت لبحدٓد هكئىب جٓرهب اٌ٘ر
ئآب ببهبع اعدة خصئئص  كدكافع الدكلٓب كا٘قمٓهٓب، كبشٓرعئت الدكؿ الهخبمفب، كأف الجٓرهب اٌ٘ر
إعٛهْ هف أٌهٍئ الرعب كالفزع كالشهكلٓب، كأىٍئ هف جرائـ الخطر، كهئ ببركً الجٓرهب هف صدل 

ئآب هبضهىب ا٘شكئؿ كاٖسئلٓب.كاسع لٍئ، كأٓضئن قد بى  ئكلىئ الطآعب القئىكىٓب لمجٓرهب اٌ٘ر
ئآب هف خٛؿ الركف القئىكىْ )الشرعْ( الفصل األول أهئ فْ       فقد بىئكلت أركئف الجٓرهب اٌ٘ر

ٚن كالذم ببجمِ أٌهٓب ً الهشرع هف ىصكص قئىكىٓب لهكئفحب كجكد ٌذا الركف هف خٛؿ هئ ٓيضفٓ أك
الجٓرهب هف حٓث شدبٍئ كبىئساٍئ هع خطكرة ٌذي الجٓرهب، كةئىٓئن بىئكلت الركف الهئدم ٌذي 

لمجٓرهب حٓث إف  كالعٛقب الساآب، كةئلةئن آىت الركف الهعىكم ،اهككىئبً الةٛةب : السمكؾ، كالىبٓجب
إحداث  ٌذي الجٓرهب هف الجرائـ البْ ببطمب بكافر القصد الخئص، حٓث أىٍئ بربكب هف أجؿ غئٓب

الشركع  كبـ بىئكؿالرعب كالفزع فْ قمكب العئهب لبحقٓؽ هئ ٓصاك إلًٓ هىفذك ٌذا العهؿ ا٘جراهْ، 
ئب، كبـ البفٓرؽ فْ ٌذي الدراسب  ئآب، كبجٓرـ اٖعهئؿ البحضٓرب فْ جٓرهب اٌ٘ر فْ الجٓرهب اٌ٘ر

 ٌٍ ئب كهئ ٓشئا ٌئب كحؽ الهقئكهب هف أعهئؿ كظكاٌر أخرل، كآف جٓرهب ا٘ر  ئآف جٓرهب اٌ٘ر
ئب هع حؽ الهقئكهب  الهشركعب، حٓث عهدت اعض القكل الكارل فْ العئلـ إلِ خمط اٌ٘ر

عً اهئ ٓخدـ هصئلح ٌذي الدكؿ. ئب لبطٓك ـ بعٓرؼ اٌ٘ر  الهشركعب، كقئهت ابعٓك
ئآب هف خٛؿالفصل الثاني كأهئ فْ       البداآر غٓر  فقد بىئكلت آلٓئت هكئفحب الجٓرهب اٌ٘ر

ٓف الكطىٓب كالدكلْ، كبـ بىئكؿ البداآر الجىئئٓب  ئب كذلؾ عمِ الهسبٓك الجىئئٓب لهىع كهكئفحب اٌ٘ر
ئب هف خٛؿ البطرؽ إلِ القكاعد الهكضكعٓب كالقكاعد ا٘جرائٓب لهىع  لهىع كهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر

ئآب الدكلٓب كا٘قمٓهٓب فْ هجئؿ  كأٓضئن بـ بىئكؿ جٍكد الهىظهئت ،كهكئفحب ٌذي الجٓرهب اٌ٘ر
ئب كالبْ أسفرت عف  ،كذلؾ هف خٛؿ جٍكد هىظهب اٖهـ الهبحدة فْ ٌذا الهجئؿ ،هكئفحب اٌ٘ر
كالذم ىبج عىً  ،( هف قاؿ هجمس اٖهف الدكلْ البئاع لهىظهب اٖهـ الهبحدة1373أصدار القرار )
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ئب ئبكهف ةـ بىئكلىئ الجٍكد ا٘قمٓه ،إىشئء لجىب هكئفحب اٌ٘ر كذلؾ هف  ،ٓب فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر
قدت فْ ٌذا الصدد كعمِ رأسٍئ اٚبفئقٓب اٖكركآب كاٚبفئقٓئت البْ عي  ،خٛؿ الهؤبهرات كالىدكات

ئب ئب عئـ  ،1977عئـ  لقهع اٌ٘ر ر هئ  ،1998كاٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر ككئف ٌذا جٌك
 .هجهكعب هف الىبئئج كالبكصٓئتصت ٌذي الدراسب إلِ ٌدفت الدراسب إلًٓ كقد خمٌ 
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Abstract 

 
This research is addressing the “international legal mechanism to combat terrorism “. It 

consists of an introduction, three chapters, conclusion and recommendations.   

Since the terrorist crime is dangerous international, regional and domestic dimensional; 

it impacts on the social composition causing substantial suffering on all humanity. Also, 

it leds to make an environment of fear and horror that affects on all public life facilities. 

Therefore, Societies made efforts and aimed to combating this crime. So this research 

describes in the introductory chapter the core of the problem and the religious 

interactions. Whereas all religious do not recognize this crime, even thought terrorist 

crime has participated since historical eras but it does not belong to any religion, 

doctrine or community. However, it belongs to a certain doctrine which calls terrorism 

doctrine. Therefore the researcher has worked to explain the definition of terrorist crime 

through exposed to the most important efforts which made determines the position of 

terrorist crime in jurisprudence, International and regional conventions, and the 

legislation of different countries. The crime of terrorism has many characteristics and 

motives, the most important elements are horror, fear and inclusiveness. Also it is a 

crime of danger, and the crime of the media resonance of it, and also dealt with the legal 

nature of the crime of terrorism, including the problems and methods. In addition to 

what crime do with media repercussions!  The research also dealt with the legal nature 

of terrorist crime, including problems and methods. 

 

The first chapter has addressed the terrorist crime patterns through legal view) 

legislative) firstly. The importance of the existence of this aspect reflects through the 

legislative provisions added by the legislator to combat this crime in terms of severity 

and proportion to the seriousness of this crime. Secondly, it dealt with the physical 

element with its three components: behavior, outcome, and causal relationship. Thirdly, 

it talks about the moral element because it is a crime that requires the availability of a 



 ذ
 

special purpose. Also this crime has done for the purpose of causing terror and panic in 

the hearts of the public in order to achieve the aspirations of the perpetrators of this 

criminal act. In this study, it explains the initiation of terrorist crime, the criminalization 

of preparations for the crime of terrorism. The crime of terrorism and similar acts and 

other phenomena were distinguished from the crime of terrorism and the right to 

legitimate resistance. Where some of the major powers in the world to confuse terrorism 

with the right of legitimate resistance, and spread the definition of terrorism to be 

adapted to serve the interests of these countries. 

The second chapter has addressed mechanisms to combat terrorist crime through; first, 

Non-criminal actions have been taken to prevent and combat terrorism at the national 

and international levels. Second criminal actions have been taken to prevent and combat 

the crime of terrorism by addressing substantive rules and procedural rules. As well as, 

the efforts of international and regional organizations in the field of combating terrorism 

is through the efforts of the United Nations in this area. , Which resulted in the issuance 

of resolution 1373 by the United Nations Security Council of the United Nations, which 

resulted in the establishment of the Counter-Terrorism Committee. Then the research 

dealt with regional efforts in the field of combating terrorism, through conferences and 

seminars.  The conventions held in this regard and Headed by the European Convention 

for the Suppression of Terrorism in 1977 and the Arab Convention on the Suppression 

of Terrorism in 1998. This was the essence of what the study aimed at. This study 

concluded with a set of conclusions and recommendations. 
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 مقدمة ال
ىؼ آف اٖشخئص الِ العصكر القدٓهب، كبطكر هعٍئ كظئٌرة اجبهئعٓب ٓعكد بئٓرخ العي      

ىسئىٓب ئ كأحجئهٍئ كأسمكب اربكئاٍئ ،كا  كهف  ،كابخذت اعض الجرائـ البقمٓدٓب أاعئدان جدٓدة فْ صكٌر
ئب، فئلبئٓرخ ٓعرض حقئئؽ عف أشخئص ٌذي اٖىهئط ا٘جراهٓب الجدٓدة جرائـ العي  ىؼ كاٌ٘ر

ئآب قد لعات دكران فْ  ئآب، كأف الكةٓر هف اٖعهئؿ اٌ٘ر كجهئعئت كحركئت كهىظهئت كدكؿ إٌر
حٓث ٓعد  ،هجرل البئٓرخ كأحداةً كإغبٓئؿ الزعهئء السٓئسٓٓف كرؤسئء الدكؿ أك اٖشخئص بغٓٓر

ئب الجهئعئت كالهجهكعئت السٓئسٓب البْ  ئب الفردم أك إٌر ا٘غبٓئؿ السٓئسْ هف أقدـ أشكئؿ اٌ٘ر
قمٓهٓب كدكلٓب هةؿ خطؼ الطئئرات ،لٓست فْ السمطب احبجئز  ،(1)أك فْ حكادث هرعاب داخمٓب كا 

ئئفا كىٍب  ،بعطٓؿ كبفجٓر الطرؽ كالهكاصٛت، كبفجٓر اٖاىٓب السكىٓب كالهراكز البجئٓرب ،لٌر
كأهئكف اجبهئعٍئ كغٓر هخئزف اٖسمحب كاحبٛؿ السفئرات، كالٍجـك عمِ هقئر الهىظهئت الدكلٓب 

 .ذلؾ هف صكر
ئب الدكلْ إذف هف أخطر كأاشع الجرائـ البْ اىبشرت فْ عئلهىئ الهعئصر ٌْ جٓرهب ا      ٌ٘ر

ٛبٍئ شعكب العئلـ ادرجئت هبفئكبب كأشكئؿ هخبمفب  ،البْ أصاحت عئلهٓب الطئاع، كبعئىْ هف ٓك
كخئصب فْ عصرىئ ٌذا عصر اٚبصئٚت كالهعمكهئت كالبكىكلكجٓئ اؿ كأكةر هف ذلؾ اكبسب اعدان 

ىرل الدكر  ،كىكلكجْجدٓدان هف حٓث ابسئعً كبأةٓري، كذلؾ فْ ظؿ البسئرع الهبزآد فْ البطكر الب
حٓث سئعد عمِ أطٛع الشعكب عمِ هئ ٓجرم فْ  ،الهبزآد لٙعٛـ كاىبشئر كسئئمً كأقسئهً

ئب الدكلْ الذم ىئؿ حصبً هف ٌذا اٌٚبهئـ  العئلـ هف أحداث كهسبجدات، كهف آىٍئ اٌ٘ر
ئآب ،العئلهْ ئآكف أٓضئن فْ بكظٓؼ ا٘عٛـ لخدهب أغراضٍـ اٌ٘ر  .كىجح اٌ٘ر
ئب حٓزان كآران هف اٌبهئـ فقٍئء القئىكف الدكلْ كالقئىكف الجىئئْ لهئ بشكمً       كشغؿ هكضكع اٌ٘ر

ٌذي الظئٌرة هف خطر عظٓـ عمِ الهجبهع اهئ ٓخمفً هف ضٓئع لٗهف كبدهٓر لمهبمكئت كاىبٍئؾ 
ٚك شؾ أف  ،هىٓٓف كبٍدٓد لحٓئة الكةٓر هىٍـاٖك لمحرهئت كبدىٓس لمهقدسئت كقبؿ كخطؼ لمهدىٓٓف 

ئب ٓبطمب دراسبً هف جكاىاً الهخبمفً بً ٌذي بقبصر عمِ غٓر أف دراس ،الاحث فْ هفٍـك اٌ٘ر
ئ ظئٌرة قئىكىٓب عمِ بحدٓد هفٍكهً ائ  .الصعٓدٓف الدكلْ كالداخمْعبائٌر

ئب جمٓئن كظٍر هكضكع ا٘      ٛت  ٌر اعد الحرب العئلهٓب الةئىٓب كجئء ذلؾ اعد أف ذاؽ العئلـ ٓك
ئب  ج اٌ٘ر الحركب الطئحىب ههئ حدل ااعض الدكؿ الِ بحقٓؽ أٌدافٍئ اطرؽ أخرل هىٍئ برٓك

 ب حٓث بقـك اً جهئعئت بقكض الاىٓبككف ٌذا أخٓر ٓحقؽ اٌٖداؼ الهىشكدة اأقؿ كمف
كهف غٓر حئجب الِ أعٛف  رؼ أخر دكف أف ٓككف هعركفئن اٚجبهئعًٓ كاٚقبصئدًٓ كالسٓئسًٓ لمط

                                                            

ئب كالقرصىب الاحٓرب فْ ضكء أحكئـ الشٓرعب ا٘سٛهٓب كاٚبفئقٓئت الدكلٓب ،عمْ حسٓف ،( الشرف1ْ)  ،1ط ،اٌٚر
 . 22-21ص ،2006سىب  ،إصدارات جئهعب ىئٓؼ العرآب لمعمكـ اٖهىٓب ،الٓرئض ،هركز الدراسئت كالاحكث
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ئب  ،الحرب البْ ببطمب ىفقئت هئدًٓ عئلٓب كخسئئر اشٓرً كآرة كخٛؿ ٌذي الفبرة بىكع اٌ٘ر
ئب  ،كاخبمفت إسئلٓاً ىئؾ إٌر ئب الداخمْ الذم جرهبب القكاىٓف الداخمًٓ الكضعٓب ٌك فٍىئؾ اٌ٘ر

ىئؾ ،الدكلب الذم بائشري الدكؿ ئب الجهئعئت ا٘جراهٓب الهىظهب ٌك ئب  ،إٌر إٚ أف هفٍـك اٌ٘ر
هٓركًٓ بجئرة العئلهٓب ككزارة الدفئع اٖاهعىئي الحدٓث ظؿ غئهضئن كغٓر هحدد حبِ ضرب هركز ال

حٓث ازداد ظٍكر ٌذا الهفٍـك كالقْ الضكء عمًٓ كبىكعت  2001ٓمكؿ عئـ فْ الحئدم عشر هف أ
ب الدراسئت اشأىً الكارل كالهٍٓهىب عمِ العئلـ ههئ جعمً ٓصطاغ  البْ براٌئ الدكؿ لكف هف الزآك

ئب  ائلصاغب السٓئسٓب لبحقٓؽ اٌٖداؼ الهرسكهب هف بمؾ الدكؿ ههئ أدل الِ اخبٛط هفٍـك اٌٚر
كفؽ كجٍب الىظر السئاقً ائلهفئٌٓـ الهشركعب فْ دكؿ العئلـ خئصب الضعٓفب هىٍئ أك الهغمكب 

ئ أك الهحبمب فأ ئب هع حؽ الدفئع الشرعْ ضد العدكاف الذم ٓقع عمِ الدكلبعمِ أهٌر  ،خبمط اٌ٘ر
 لمدكؿ الهحبمب أراضٍٓئ كفمسطٓف.  بمط هع الهقئكهً الهسمحً الهشركعبكذلؾ أخ

كبهةؿ ٌذي الظئٌرة بٍدٓدان لسٛهب الجهئعئت الاشٓرب كاٖفراد كأهىٍـ، كعمِ سآؿ الهةئؿ لقد      
ئآب هةؿ اةت الهىظهئت الٍٓكدٓب الرع ب الصٍٓكىْ فْ فمسطٓف عف طٓرؽ جهئعئت إٌر

ئ (3)كهئ صئحاٍئ هف هجئزر كػهجزرة )دٓر ٓئسٓف( (2)ك)الشبٓرف( (1))الٍئجئىئة( كاعد قٓئـ  ،كغٌٓر
سرائٓؿ، هئرست فٍٓئ إسرائٓؿ  دكلب إسرائٓؿ حدةت سمسمب هف الحركب كأعهئؿ العىؼ آف العرب كا 
ئب، كاٚعبداء الهسمح كالقبؿ الجهئعْ كهئ زالت إسرائٓؿ بهئرس ٌذي  شبِ أىكاع الرعب كاٌ٘ر

ئآب ضد العرب كالفمسطٓىٓف   لِ ٓكهىئ ٌذا.اشكؿ خئص إاٖعهئؿ اٌ٘ر
ادك       ف الدكؿ الكارل خئصب الهٍٓهىب عمِ العئلـ ٚ بشجع كضع حداث أهف خٛؿ بباع آٖك

ئب ٖىً ٓصطدـ هع طركحئبٍئ كهصئلحٍئ اٚقبصئدًٓ كالسٓئسًٓ  بعٓرؼ كاضح كهحدد لٌٙر
ئ ٖف بقٓس اٖهكر اهكٓئلٓف كهئ ٓحصؿ فْ أرض الكاقع  ضطٌر فبجىات اؿ بٍرات هف بعٓرؼ ٓك

ئب.  اٌ٘ر
ئب عمِ اخبٛؼ أٌدافً ككسئئمً، ٌك ىبٓجب ٖسائب هخبمفب هبعددة ٓرب فًٓ أ ههئ ٚ      ف اٌ٘ر

ئ هىٍئ أسائب سٓئسٓب كأخرل اقبصئدٓب كاجبهئعٓب كىفسٓب ، كهف الهبفؽ عمًٓ أف دراسب ٌذي كغٌٓر
اٖسائب هٍهب صعاب ٖىٍئ بسبمـز الغكص فْ هعظـ الهشكٛت الهعقدة البْ بكاجً اٖفراد 

ئبكالهجبهع ال  .دكلْ عمِ حد سكاء، كالبْ بكهف فٍٓئ أسائب اٌ٘ر

                                                            

ئب فْ العئلهٓف العراْ كالغراْ، دار الهطاكعئت كالىشر، سى1) -286، ص1998ب ( البؿ، أحهد ٓكسؼ، اٌ٘ر
287. 

 .288-287( الهرجع السئاؽ، ص2)
ؾ، 3) سىب  ،فمسطٓف ،دار الفكر ،3هكسِ جهٓؿ، الهسبكطىئت ا٘سرائٓمٓب فْ اٖراضْ العرآب الهحبمب، ط( الدٓك

 .6-5ص ،2011
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 :أسباب اختيار الموضوع
 : هو أٌن أسائا ئخبٓئرىئ لٍذئ ئلهَضَعؿ َلع     
أَ   ؿٛق ئلبعئرٓف َبشكٓمٍئ فْ قَئلا بخدن ئلدَػب ؤطػَهحئَل، ئلبٛعا ائلهصطمحئب -1

ئ٘رٌئا ؿ د فشمب لٓس فقط فْ ئسبئصئػئب قػجٍئب هعٓىب خئصب عىدهئ ىعمن أو ٌذي ئلجٍ
 .ئهض أٓضئنػَن ئلغػَؤىهئ فشمب فْ بحدٓد ٌذئ ئلهفٍ ،فحسا

ٛن اأٓب درجب هو ئلَضَح َئلٓقٓو هئ ٌَ ئ٘رٌئا  ٓبـ البحدٓد لن -2  ،أَ هئ ٌْ أشكئلً حقٓقب فع
ئلشئئع "اأو هو ٓعبار ؤرٌئآئ هو ؿ طاق ئلهةخئصب حٓىهئ ٓي ،كهئ ٌْ ألٓئت القئىكىٓب لهكئفحبً

ٛن اَجٍب ىظر أحدٌن ٓعبار  ٛن هىئأَ  ط  .ىظر أخر" ئلحرٓب هو َجٍبؿ فْ سآ ض
 

 :  الدراسةأىمية 
كالسٓئسٓب البْ ٓجرم الحدٓث  القئىكىٓب الدكلٓببكهف أٌهٓب الدراسب فْ اخبٓئرم ٖحد أٌـ القضئٓئ 

ئب  عىٍئ أك البحمٓؿ فٍٓئ اٖف فْ كؿ هٓئدٓف الحٓئة إضئفب الِ الخطكرة البْ ٓىطكم عمٍٓئ اٌ٘ر
لذا بادك أٌهٓب  ،هىظهئت كالدكلب كالهجبهع الدكلْكآةئري عمِ الفرد كالجهئعب كالهؤسسئت كال ،الدكلْ

 الدراسب فٓهئ ٓمْ : 
ئب كهئ ٓخبمط اً هف صكر ٓمـز كضع الحدكد الفئصمب  -1 ئن أىٍئ ف ،آف اٌ٘ر قد ٓادك ظئٌٓر

ببشئاً هعً كلكف هع اسبجٛء الحقٓقب ٓىكشؼ لىئ أىٍئ بخبمؼ عىً هةؿ الجٓرهب الهىظهب كالجٓرهب 
ئب كأعهئؿ الهقئكهب الشعآب كحركئت ال ،السٓئسٓب كالامطجب بحرر كهئ ٓمـز البهٓٓز آضئن آف اٌ٘ر

ٚن لحقٍئ فْ بقٓرر الهصٓر  .الكطىْ كصك
ْ ػأٌهٓب ئلهَضَع عىدهئ ٓرجع ئسبخدئن هصطمح ئ٘رٌئا كَصف لَضع سٓئس بكهف -2

ٚء ادَرٌن ئٖعهئ ،هعئرضٍٓئؿ حٓة بصف ئلحكَهئب أعهئ ،هعٓو ئلبْ بقَن ؿ َٓصف اً ٌؤ
ْ ػفؿ هػقد ئهبد لٓشف ،ئلهصطمح لن ٓبَقف عىد ٌذئ ئلحدؿ ؤو ئسبعهئؿ ا ،ئ  حكَهئبٍن ضدٌنػاٍ
دَلب خصن فْ ؿ حٓة بعبار ك ،أطرئف ئلىزئعئب ئلدَلٓبؿ ئلعٛقئب ئلدَلٓب َصف أعهئؿ ئػهج

 .ئ٘رٌئآبؿ ئٖعهئؿ ئلطرف ئٔخر فْ ئلىزئع هو قآؿ ىزئع هعٓو أعهئ
فْ ؿ عىدهئ صئر ٌذئ ئلهصطمح ٓسبعه أكةر َضَحئنؿ بركزب أٌهٓب ئلهَضَع اشك     

ئلكفئح ئلذّ بخَضً حركئب ئلبحرر ئلَطىْ فْ صرئعٍئ ؿ ب أعهئخئص ،هعٓىبؿ َصف أعهئ
َبقرٓر ئلهصٓر َئهبد ذلك  ،َئلحرٓبؿ اغٓب ئىبزئع حقٍئ فْ ئٚسبقٛ ،ضد ئٚسبعهئر َئلعىصرٓب

فَصفب أٓضئ  ،ئٖخرُ لبأٓٓد حركئب ئلبحرٓر َهسئىدبٍئؿ ئلبْ بقَن اٍئ ئلدَؿ ئٖعهئؿ لٓشه
ك هئ بعرض لً  ،اأىٍئ ؤرٌئآب ئب الدكلب البْ بهئرسً إسرائٓؿٌك  .شعاىئ الفمسطٓىْ اكئهمً هف إٌر

ئب الدكلْ فْ أىً جٓرهب دكلٓبهبكهف أٌ -3 كلكف ٚ ٓكجد إبفئؽ دكلْ  ،ٓب دراسب ظئٌرة اٌ٘ر
رغـ كجكد العدٓد هف اٚبفئقٓئت كالقرارات كالهؤبهرات  ،كهكاجٍبً ،كأسائاً ،لبعٓرفً كآئف أركئىً
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ئب كجذكري  فْ احثالكفْ ٌذي الرسئلً سأسعِ الِ  ،الداخمٓبالدكلٓب كالبشٓرعئت  هفٍـك اٌ٘ر
ئب عف هئ ٓشئ ،كبأصٓمً فْ القئىكف الدكلْ كالداخمْ اًٍ هف أعهئؿ هشركعب كىحئكؿ بهٓٓز اٌ٘ر

 .كغٓر هشركعب
ئب -4 فههئ ٚ  ،بادك فئئدة الدراسب هف خٛؿ البركٓز عمِ البعئكف الدكلْ فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر

ئب بطكر افعؿ عكاهؿ شبِ فًٓ  شؾ كلـ ٓقبصر البطكر  )اقبصئدٓب كسٓئسٓب كاجبهئعٓب( أف اٌ٘ر
 ئ بعرؼ ائلعكلهب قد أسٍهت فْ حدكثٚك شؾ أف ظئٌرة ه ،عمِ كسئئمً اؿ أىً شهؿ صكري أٓضئن 

 .ٌذا البطكر
 

 :  الدراسةأىداف 
ئب       الدكلْ خصكصئن هع ادآب بزاهىت كبضئفرت عدة عكاهؿ بؤدم الِ اىبشئر اٌ٘ر

ئب هبهٓزان فْ حجهً كىكعً كهداي كقد كأاعئدي ربً البسعٓىئت هف القرف الهئضْ، حٓث أصاح اٌ٘ر
 .كبأةٓري عمِ الهىظكهب الدكلٓب

 كاذلؾ ببككف الدراسب هف عدة أٌداؼ:
ئب الدكلْ  -1 ئب كاٖسائب كالعكاهؿ الهؤدٓب الِ اٌ٘ر  .كأىكاعًالاحث فْ بأصٓؿ ظئٌرة اٌ٘ر
ئب هف خٛؿ هخبمؼ الجٍكد كالىصكص القئىكىٓب البْ جرهت ٌذي الظئٌرة -2  ،هعرفب هفٍـك اٌ٘ر

 .كآئف الخصئئص القئىكىٓب البْ ببهٓز اٍئ ٌذي الجٓرهب
ًٌ هف أعهئؿ -3 ئب كآئف أشكئلً كأسئلٓاً كبهٓزي عف هئ ٓشئا  .بحدٓد اٌ٘ر
ئب الدكلْالاحث فْ أسائب كىبئئج بفعٓؿ كبىشٓط  -3  .اٌ٘ر
ئب الدكلْ ضهف اٚبفئقٓئت كالقرارات الدكلٓب كا٘قمٓهٓب  الاحث -4 فْ كٓفٓب هكئفحب اٌ٘ر

 .كالبشٓرعئت الداخمٓب كعرضٍئ كبحمٓمٍئ
 

 : الدراسةإشكالية 
ئب اقٓت ٌىئؾ إشكئلٓئت عدة فْ       عمِ الرغـ هف الدراسئت الجئدة اخصكص جٓرهب اٌ٘ر

ئب  كأف البعرؼ  ،كبعٓرفً كآئف خصئئصً كأركئىً كبهٓٓزي عف الجرائـ الهشئاٍببحدٓد هفٍـك اٌ٘ر
كئىت دافعئن أسئسٓئن الِ الاحث عف  ئعمِ ٌذي ا٘شكئلٓئت الهىٍجٓب كدراسب ساؿ ككٓفٓب هكاجٍبٍ

 .ٌذي الهشكمب كأاعئدٌئ الهخبمفب فْ إطئر قكاعد القئىكف الدكلْ العئـ
 عريف قانوني دولي واضح متفق عميوفي عدم وجود ت وبذلك فإن إشكالية البحث ىي :     

 .آليات قانونية لمكافحة اإلرىاب األمر الذي أدى إلى عدم وجود ،لإلرىاب
: ْ بفرع عف ٌذي ا٘شكئلٓب عدة اسئمب جزئٓب ٌك  ٓك

ئب فْ بكقٓع العقئب أك إضفئء الحهئٓب ؟ -1  هئ هدل أٌهٓب كجكد بعٓرؼ كاضح لٌٙر
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ئب ؟ أم ٌؿ لٍذي لجرائـ ٌؿ هف الههكف كضع  -2 إطئر ىظرم لبحدٓد الهقصكد اجٓرهب اٌ٘ر
ئ هف الجرائـ اٖخرل البْ قد بشباً اٍئ ؟ ئ عف غٌٓر  خصئئص هشبركب بهٌٓز

ئآب كطىٓئن؟ كهئ ٌْ الهحكهب الهخبصب  -3 هئ ٌْ الهحكهب الهخبصب اهعئقاب هربكاْ الجرائـ اٌ٘ر
 ائلهعئقاب دكلٓئن ؟

ئب؟ الدكلٓب القئىكىٓب هئ ٌْ اٖلٓئت -4  لهكئفحب اٌ٘ر
 

 :منيجية الدراسة
ئب عمِ أراعب هىئٌج :  سكؼ ىعبهد فْ هعرض دراسبىئ لجٓرهب اٌ٘ر

ئب كبعٓرفٍئالهىٍج الكصفْ:  -1 كهف  ،كالكشؼ عف خفئٓئٌئ ،كذلؾ ادراسب ككصؼ ظئٌرة اٌ٘ر
كهعرفب أٌـ  ،ةـ راطٍئ ائٖسائب السٓئسٓب كاٚجبهئعٓب كالفكٓرب كالحضئٓرب كالىفسٓب كاٚقبصئدٓب

ئ هف اٖعهئؿ اٖخرل ئ عف غٌٓر ئب اغٓب بحدٓد هفٍكهٍئ كبهٌٓز  ،الصفئت البْ بهٓز جٓرهب اٌ٘ر
 .ةـ دراسب ساؿ هكئفحبٍئ

ئ اعبهئد الهىٍج البئٓرخْ هف خٛ بـ الهىٍج البئٓرخْ: -2 ئب الِ جذكٌر ؿ بأصٓؿ ظئٌرة اٌ٘ر
ئ ئ عار ككٓفٓب ىهٌك كذلؾ لحصر اٖحداث اغٓب  ،اٖدٓئف كالحضئرات كالدكؿ الهخبمفب كبطكٌر

ئب ٚ دٓف لً ٚك ٓقبصر عمِ فئب دكف أخرل  .اٚسبفئدة هىٍئ فْ إةائت أف اٌ٘ر
السٓئسٓب كالفكٓرب كهىئقشبٍئ كذلؾ ابحمٓؿ جهٓع هئ ٓبعمؽ ائٖاعئد القئىكىٓب ك  الهىٍج البحمٓمْ: -3

كأٓضئن لهقدربً  ،كالكصكؿ الِ الهعرفب الكئهمب اأسئسٍئ كقكاعدٌئ كهداٌئ الدكلْ كا٘قمٓهْ كالداخمْ
ب هسبقامٓب لهكئفحب ٌذي الظئٌرة  .فْ هعرفب كاسبكشئؼ الحقئئؽ كهىً ىىطمؽ لهحئكلب اسبشراؼ رٓؤ

اٖردىْ كالهصرم  لعراْ الهقئرف كالهبهةؿ فْا الهىٍج الهقئرف: كذلؾ هف خٛؿ آئف البشٓرع -4
خصكصئن كالبشٓرع الغراْ كأحكئـ ٌذي القكاىٓف الهقئرىب العرآب كالغرآب البْ بىئكلت كالفمسطٓىْ 

ئب هف الهئٌٓب كاٖركئف كالهٛحقب كالعقئب فْ ٌذي الجٓرهب  ،جهٓعٍئ آئف أحكئـ جٓرهب اٌ٘ر
ٚن لآئف كسئئؿ كآلٓئت الهكئفحب ا هع البركٓز قدر  ،لفئعمب الكطىٓب كالدكلٓب لٍذي الجٓرهبكصك

ئبا٘هكئف عمِ هعئٌدات اٖهـ الهبحدة كقرارابٍئ كالهؤبهرات الدكلٓ  .ب كا٘قمٓهٓب اشأف جٓرهب اٌ٘ر
 

 تقسيم الدراسة:
 : سىقسـ ٌذي الدراسب عمِ الىحك البئلْ ،ساؽ ذكري عمِ هئ كبأسٓسئن      
ئب الفصل التمييدي:       .هئٌٓب ظئٌرة اٌ٘ر
ئب كهفٍكهً         .الهاحث اٖكؿ: ىشأة اٌ٘ر
ئب كأسئلٓاً       .الهاحث الةئىْ: دكافع اٌ٘ر
ٌٍئ هف أعهئؿ عىؼ الفصل األول:      ئ عف هئ ٓشئا ئآب كبهٌٌٓز  .أركئف الجٓرهب اٌ٘ر
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ئآب       .الهاحث اٖكؿ: اٖركئف العئهب لمجٓرهب اٌ٘ر
ئب       .الهاحث الةئىْ: ذابٓب اٌ٘ر
ئب الفصل الثاني:       .ألٓئت كالكسئئؿ العهمٓب كالقئىكىٓب لهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر
ئب الهاحث اٖكؿ:       .كسئئؿ هكئفحب اٌ٘ر
ئب       .الهاحث الةئىْ : جٍكد الهىظهئت الدكلٓب كا٘قمٓهٓب فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر
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 تمهيديانفصم ان

 ماهية ظاهرة اإلرهاب

 
 : وتقسيم تمييد
َهئ باةً هو  ،َئلارارٓب ئلعهٓئء ،ئلعىف ببسن ائلَحشٓبؿ هو أعهئؿ ظئٌرب ئ٘رٌئا كعه     

قدٓهب قدن ئلبئرٓخ ئلهكبَا َهع  ،رعا فْ ئلىفَس ببعدُ اً حدَد دَلب هعٓىب أَ رقعب هحددب
ن ػَصَرئن عدب بٚن احٓة ئبخذب أشكئ ،ئ٘رٌئآبؿ ئٖعهئ اىبشئرَاعد  ،ْ ئلَقب ئلحئضرػك ففػذل

 .ؿز ئٚىبائي عمِ ٌذي ئلظئٌرب احهئسب لن ٓساق لٍئ هةٓػبركٓ
فردٓب هىعزلب ؿ عائرب عو أعهئ ،َئ٘رٌئا كئو فْ جذَري ئَٖلِ عار ئلقرَو ئلاعٓدب     

ئن ػأصاح كىظ 1789أم أطئر أك بىظٓـ كلكف اعد اىدٚع الةكرة الفرىسٓب عئـ َخئرجب عو 
 .ئرباط ائلصاغب ئلسٓئسٓب َئلبىظٓهٓبؿ ب كأسمَا عهػبخدهبً ئلحكَهػئس

 كعمًٓ سكؼ بىقسـ دراسبيىئ فْ ٌذا الفصؿ إلِ هاحةٓف :     
ئب الهاحث اٖكؿ :         .كهفٍكهً ىشأة اٌ٘ر
ئب كأسئلٓاًالهاحث الةئىْ :        .دكافع اٌ٘ر
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 المبحث األول
 ومفيومو اإلرىابنشأة 
ئب لٓس ظئٌرة جدٓدة إذ بهبد جذكري الِ أعهئؽ البئٓرخ      كاىحصر البطكر فْ اخبٛؼ  ،اٌ٘ر
كقد ظٍر ٌذا البطكر هىذ القرف البئسع عشر كالقرف  ،كبىكع أشكئلً كأسئلٓاً كضحئٓئي ،أسائاً

 .أك سٓئسٓب ،أك دٓىٓب ،أٓدٓكلكجٓب ،العشٓرف هدفكعئن فْ ذلؾ اأسائب هبىكعب
ئب الهفرط       ئب إلِ أف كصؿ اٖهر إلِ ظٍكر هئ ٓسهِ ائٌ٘ر كقد بطكرت كسئئؿ اٌ٘ر

ئب الدهئر الشئهؿ كخئصب اٖسمحب الآكلكجٓب ٌر ب ،كالهشعب ،كا  ئآكف البقدـ  ،(1)كالىكٓك كاىبٍز اٌ٘ر
 ،كسٍكلب ىقؿ اٖهكاؿ ،بغٛؿ كؿ بسٍٓٛت كسئئؿ ا٘ىبقئؿالبكىكلكجْ كاسبةهركا هىئخ العكلهب ٚس

ئاْ ،كسرعب كسئئؿ ا٘بصئؿ ك هئ أدل الِ القكؿ اعكلهب البٍدٓد اٌ٘ر كأف هئ ٓسهِ ابىظٓـ  ،ٌك
ٚن ل ئب إلِ أ ،ًالقئعدة ٓعبار هةئ ف ٓصاح العىؼ كاجٍب رئٓسٓب فْ ٌذا العئلـ كقد أدل إىبشئر اٌ٘ر

 .بٍدد اٖهف كالسٛـ كبعرض اٚسبقرار لمخطر
   هطمآف : فٌْذا الهاحث ىبىئكؿ  كعمًٓ سكؼ     
ئب       .الهطمب اٖكؿ : البطكر البئٓرخْ لظئٌرة اٌ٘ر
ئب       .الهطمب الةئىْ : هفٍـك اٌ٘ر

 التطور التاريخي لظاىرة اإلرىاب ل :المطمب األو
ؿ ؤلِ جذَر ئ٘رٌئا عار ئلقرَو ئلاعٓدب َئلبْ ادأب كأعهئهطمب سىبطرق فْ ٌذئ ئل     
َابباع  ،ؿهىعزلب ةن ظٍرب اعد ئلةَرب ئلفرىسٓب كىظئن بسبخدهً ئلحكَهب كأسمَا عهب  ػفردٓ

َئاق ػِ ئلسػىبعرف عمسكؼ  ،ٌذي ئلبطَرئب َئلحَئدة ئلبْ صئحاب ئ٘رٌئا هىذ ىشأبً
ة ػهو حٓ هرحمب َأخرُ ئخبٛفئنؿ َىمهح آو ك ،لً ئلبئرٓخٓب ئلبْ كئىب هىطمقئ َهاررئن

  ،مَا َئٌٖدئف َئلعىئصر لٙرٌئا ٌَذئ ئلبطَر كذلك لحقً بطَر فْ ئلهصطمح َئلمفظػئٖس
 .آىً عىد بطرقىئ لبعرٓف ئ٘رٌئاٌَذئ هئ سىي

  ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :كاذلؾ سكؼ      
ئب:  الفرع اٖكؿ           .لهحب عف بئٓرخ اٌ٘ر
ئب فْ القرف العشٓرف الفرع الةئىْ       .: اٌ٘ر

 : لمحة عن تاريخ اإلرىاب الفرع األول
 وػب هػفردٓؿ خ كئىب فْ صَر أعهئؤو ئلجذَر ئَٖلِ لٙرٌئا ئلضئراب فْ أعهئق ئلبئرٓ     

عار عو لبحقٓق هآرا َهصئلح شخصٓب أَ عقئئد دٓىٓب بيؿ طرف أفرئد هىعزلٓو كأسمَا عه

                                                            

ئب ،أحهد فبحْ ،( سركر1)  .3ص ،2008سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،1ط ،الهكاجٍب القئىكىٓب لٌٙر
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ذا ٓدفعيىئ إلِ دراسب  ،(1)ئلسٓطرب َاة ئلرعا فْ ئلىفَسفرد اَئسطب ؿ فمسفئب خئصب اك ٌك
ئب فْ العصر الفرعكىْ  .كالعصر ا٘سٛهْ ،كالعصر الكىسْ ،كالعصر الركهئىْ ،اٌ٘ر

 أواًل : جذور اإلرىاب حتى الثورة الفرنسية 
 العصر الفرعكىْ  -1

ئب قد ٓخبمؼ       ككسئئمً  فْ خصئئصًحٓث كاجٍت هصر فْ العصر الفرعكىْ ىكعئن هف اٌ٘ر
ئب  ئب فْ كقبىئ الحئضر، كهع ذلؾ فقد بككف أسائب اٌ٘ر فٍْ  ،كدكافعً كاحدة كأحداةً عف اٌ٘ر

أك سااٍئ ابجئٌئت دٓىٓب أك آدكلكجٓب  ،إهئ ىبٓجب دكافع سٓئسٓب بٍدؼ الِ السٓطرة عمِ الحكـ
ئآب فْ بمؾ كقد كئىت اٚعبداء ،بحئكؿ الكصكؿ لبحقٓؽ أغراضٍئ هٍهئ كئىت الكسئئؿ ات اٌ٘ر

ئآب فْ ذلؾ  ، ائ٘ضئفب إلِ أىً(2)الحقاب عائرة عف إغبٓئٚت كئىت بعبار هف قآؿ اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .(3)الكقت ٌجهئت قائئؿ الٍكسكس عمِ هصر

 العصر الركهئىْ  -2 
ائسـ ظٍرب هجهَعب هو ئلهبعصآو لمدٓو عرفب قاؿ الهٓٛد  73ك  66آف عئهْ      

ـ قبمب هأجكٓرف قئهكا اعدة عهمٓئت  ،(5)بككىت فْ فمسطٓف هف جهئعئت السٓكئرم  (4)"الٓزمكت" ٌك
ئآب ادافع دٓىْ، ككئىكا ٍٓئجهكف أعدائٍـ فْ كضح الىٍئر فضمكف أف ٓبـ ذلؾ أٓئـ العٓد  ،إٌر ٓك

                                                            

رسئلب دكبكراة  ،لْكدلكا ىْوطلا نٓٓولهسبا عمِ لجىئئْا فولقئىا فْ بئھر٘ا ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف1)
 .53ص ،1983سىب  ،هقدهب لكمٓب الحقكؽ جئهعب الهىصكرة

ئب كهكاجٍبً جىئئٓئن  ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف2ِ)  .17ص ،2007سىب  ،القئٌرة ،هىشأة الهعئرؼ ،اٌ٘ر
اٖهةمب فْ هصر الفرعكىٓب قٓئـ الهمؾ ست اإغبٓئؿ أخًٓ الهمؾ أكزكٓرس لٓحؿ هحمً فْ حكـ ( كهف أشٍر 3)

 .هصر
هرجع  ،هحهد هؤىس ،أىظر فْ ذلؾ : هحب الدٓف ،: لقب لهكاطف ٍٓكدم هبعصب دٓىٓئن (Zelots) ( الٓزمكت 4)

 .54ص ،سئاؽ
 ،1ط ،هصطمحئت كهفئٌٓـ ،ئدٓب العسكٓربهكسكعب الةقئفب السٓئسٓب اٚجبهئعٓب اٚقبص ،عئهر رشٓد ،( هآض5)

 .26ص ،2003دار القمـ العراْ، حمب، سىب 
ئب كالعىؼ السٓئسْ ،أحهد جٛؿ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ: أىظر عز الدٓف - دار الحٓرب لمصحئفب  ،1ط ،اٌ٘ر

 .86ص ،1986كالطائعب كالىشر، القئٌرة، سىب 
ئب الدكلْ كاىعكئسئبً عمِ الشرؽ اٖكسط خٛؿ أراعٓف قرىئن  ،حسٓف ،شٓرؼ - الٍٓئب الهصٓرب العئهب  ،1ج ،اٌ٘ر

 .كهئ اعدٌئ 75ص ،1997لمكبئب، سىب 
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حٓف بككف الجهئٌٓر هحبشدة فْ هدٓىب القدس، ككئف سٛحٍـ الهفضؿ سٓفئن قصٓران )خىجر( 
 .(1)برابٍـٓخائكىً بحت سي 

ئٖارٓئء ئلذٓو لن ٓشئطرٌَن ىفس  ؿ اٖشخئصعضئء ٌذي ئلطئئفب ئلدٓىٓب اقبأ َلن ٓكبًف     
ذئك ػبعهئر آىػقئهَئ احرق ئلهحفَظئب َئلسجٛب ئلعئهب لحكَهب ئٚسؿ ا، ئلهعبقدئب فحسا

ئلبْ ؿ ئٚغبٓئَكئىب حهمب ، َقد خراَئ بهدٓدئب ئلهٓئي اهدٓىب ئلقدس، (2)الركهئىٓبب ػئ٘هارئطَرٓ
ؿ ا ،فقط ؿ فمن ٓكو ضحئٓئٌئ هو هَظفْ حكَهب ئٚحبٛ ،دئوػَب بقشعر لٍئ ئٖاػٓقَن اٍئ ئلزٓم

 . (4)كالٍٓكد أخٓرف الذٓف كصفكا امٓف الجئىب ىحك ركهئ ،(3)ئهبدب ؤلِ ئلسدَٓسٓٓو
كهئ أو ئلحشَد ئلارارٓب ئلبْ غزب ئ٘هارئطَرٓب ئلرَهئىٓب َبسااب فْ سقَطٍئ آو      

هو ئلدٌر فْ بحقٓق  هئ ٌْ ؤٚ هجهَعئب ؤرٌئآب ىجحب حٓىئنهٓٛدم  الةئلث كالسئدس ئلقرىٓو
 .(5)ئلعىفؿ ؤلِ سمطب طئلب أن قصرب عو طرٓق ئسبعهئؿ هشئرٓعٍئ َأٌدئفٍئ لمَصَ

ئب فْ العصر الكىسْ  -3  اٌ٘ر
ذا  ،اٚىبشئر شرقئن كغرائن كادأ فْ  ،عقب سقكط ا٘هاراطكٓرب الركهئىٓب ظٍر الدٓف ا٘سٛهْ      كا 

كئىت شعكب الغرب  ،كئىت شعكب الشرؽ قد اسبجئات لمدعكة ا٘سٛهٓب كابخذبٍئ عقٓدة راسخب لٍئ
 .(6)عمِ الىقٓض هف ذلؾ

 ،رفضت اٚىصٓئع لٍذا الحكـ ،فاعد أف خضعت لحكـ الشٓرعب ا٘سٛهٓب فبرة زهىٓب هعٓىب     
كأىشأت هئ ٓسهِ اهحئكـ البفبٓش كالبْ كئىت بىعقد اغرض القضئء عمِ الخئرجٓف عف الشٓرعب 

إٚ أف هئ هئرسبً ضد الهسمهٓف فْ أسائىٓئ  ،كرغـ قسكة ٌذي الهحئكـ اصفب عئهب ،(7)الهسٓحٓب

                                                            

ئب الدكلْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم1)  ،1999سىب  ،آركت ،دار العمـ لمهٛٓف ،1ط ،دراسب قئىكىٓب ىئقدة ،اٌ٘ر
 .22ص
 ،سىوٓر جئهعب قئ ،لجىئئْا لْكدلا فولقئىا فْ ھئهارج مھكأ ھهھوهف بئھر٘ا ،حهصائ فِطهص ،( دائرة2)

 .22ص ،1990سىب  ،اىغئزم
ككئىت  ،ٌك أم عضك فْ طئئفب ٍٓكدٓب هبزهبب كجدت زهف السٓد الهسٓح :  (Sadducees)( السدٓكسٓٓف 3)

 .22ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،أىظر فْ ذلؾ : شكرم ،بىكر اعث الهكبِ أك كجكد الهٛئكب
 .22ص ،( الهرجع السئاؽ4)
 .22ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة5)
 .19ص ،هرجع السئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف6ِ)

Jerzy Waciorski , Le terrorisme politique , Edition a pedon , paris 1939 , page 27.  (7( 
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 قئهت الكىٓسب اإرغئـ الهسمهٓف ،إذ أىً اعد سقكط الدكلب ا٘سٛهٓب فْ اٖىدلس ،ٓفكؽ كؿ كصؼ
 .(1)عمِ البىصر أك طردٌـ هف الاٛد

كلقد رفض الكةٓر ههف دخمكا الدٓف ا٘سٛهْ اٚربداد عىً ككئف عقئب ذلؾ أف بـ إىشئء هحئكـ 
 .(2)عمِ هف رفض البىصربسهِ )هحئكـ البفبٓش( البْ كئىت بقضْ ائلهكت حرقئن 

ئب فْ العصر ا٘سٛهْ  -4  اٌ٘ر
هٓٛدم فْ  الةئلث عشرك  البْ بككىت فْ القرىٓف الةئىْ عشركهئ ىجد هجهكعئت الحشئشئٓف      

ئب ئ هف الطئئفب ا٘سهئعٓمٓب اغرب آسٓئ اعبىقت اٌ٘ر ئ البْ ٓىحدر أعضئٌؤ فكئف  ،إٓراف كسكٓر
شئعب الرعب  ئ ٓبعئطكف الحشٓش ةـ ٓربكاكف جرائـ القبؿ كا  فْ ىفَس ئلىئس اأسئلٓا أعضئٌؤ

 1256هٓٛدم سىب  لقضئء عمٍٓـ فْ القرف الةئىْ عشرف بـ اإلِ أَئسبهرَئ فْ ذلك  ،َحشٓب
ئب الغٓرزم حٓث بأصؿ  ،اكاسطب الهغكؿ كقد بهٓز أسمكب ٌذي الجهئعب اهئ ٓهكف بسهٓبً ائٌ٘ر

 .(3)فٍٓـ كأصاح غٓرزة ٚ عٛقب لٍئ ائلبفكٓر هطمقئن ٚك حكهٍئ الهىطؽ أك العقؿ
فئصطدهَئ ائلسمجَقٓٓو  َعئدئبٍن ئٚجبهئعٓبَقد أرئدَئ ئٚحبفئظ اهعبقدئبٍن ئلدٓىٓب      
ازهئن ئلسمطب فْ ذلك ئلَقب فعزهَئ عمِ بصفٓبٍن َئلهؤسس ئلحقٓقْ لٍذي ئلفرقب شٓخ  ٓوػئلقئاض
 .(4)ٛء ئلدٓوػعؿ ئلجا

 ُخالصة لموقف الديانات السماوية الثالث من اإلرىاب :
 أواًل : موقف الديانة الييودية من اإلرىاب

ً كىشري فْ قمكب هف ٓقفكف أهئـ الذم بسعِ إسرائٓؿ جئٌدة إلِ اةٌ  كالرعبإف الخكؼ      
حٓث أف الهكقؼ الحقٓقْ  ،(5)أطهئعٍئ اٚسبٓطئىٓب ىئاع هف هئ بـ بحٓرفً أسئسئن لمكبئب الحقٓقْ

لمدٓئىب الٍٓكدٓب الذم بجسد فْ الكصئٓئ العشرة لسٓدىئ هكسِ عمًٓ السٛـ حٓث كرد فْ ا٘صحئح 
أف اهلل بعئلِ قد خئطب سٓدىئ هكسِ عمًٓ  ،(6)فْ البكارة الحقٓقٓب 17-2( كفْ أٓئت هف 20)

ٛن :  السٛـ ائلكصئٓئ العشرة قئئ

                                                            

 .27ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة1)
ئآب ،عصئـ عاد الفبئح عاد السهٓع ،( هطر2)  ،2008سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الجئهعب الجدٓدة ،الجٓرهب اٌ٘ر

 .4ص
 .54ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف3)
 .23ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة4)
ئب ،غسئف صارم ،( كئطع5) سىب  ،عهئف ،دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع ،1ط ،الجٍكد العرآب لهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر

 .60ص ،2011
 .117ص ،20ا٘صحئح  ،سفر الخركج ،اٚىجٓؿ (6)
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 .ٚ ٓكف لؾ آلٍب أخرل أهئهْ ،هف آت العاكدٓب أىئ الرب إلٍؾ الذم أخرجؾ -1
ٚن هىحكبئن ٚك صكرة هئ فْ السهئء هف فكؽ كهئ فْ اٖرض هف  -2 بحت كهئ فْ ٚ بضع لؾ بهةئ

     .الهئء هف بحت اٖرض
ٛن  -3 ٛن ٖف الرب ٚ ٓارئ هف ىطؽ ائسهً ائط  .ٚ بىطؽ ائسـ الرب إلٍؾ ائط
كهئ كئف هئ فٍٓئ  ،سبب أٓئـ صىع الرب السهئء كاٖرض كالاحر اذكر ٓـك السات لبقدسً ٖف فْ -4

 .كلذلؾ ائرؾ الرب ٓـك السات كقدسً ،كاسبراح فْ الٓـك السئاع
 .أكـر أائؾ كأيهؾ لكْ بطكؿ أٓئهؾ عمِ اٖرض البْ ٓعطٓؾ الرب إلٍؾ -5
 .ٚ بقبؿ -6
 .ٚ بزىْ -7
 .ٚ بسرؽ -8
 .ٚ بشٍد ضد جئرؾ شٍئدة زكر -9

ٚك  ،ٚك حهئري ،ٚك ةكريي  ،ٚك عاديي ٚك أهبً ،ٚ بشبٍْ اهرأة قٓراؾ ،بشبٍْ اىت قٓراؾٚ  -10
 .شْء ههئ لقٓراؾ

 ثانيًا : موقف الديانة المسيحية من اإلرىاب 
ئ لٓست ٍأف ههئرست الهبطرفٓف هف الدٓئىب الهسٓحٓب فْ الهئضْ كفْ الكقت الحئلْ ىؤكد اأى     

ئب ٚ ٓهيت لً اأم صمبهف بعئلٓـ السٓد الهسٓح  ذا لٓس هكقفً الحقٓقْ كأف اٌ٘ر  ،عمًٓ السٛـ ٌك
ككف دٓف رحهب كهحاب كبسئهح  ،جئءت رسئلب السٓد الهسٓح كاضحب فهئ دٓف ٓاعث هف اهلل إٚ ٓك

ذا ٓسرم عمِ البعئلٓـ الحقٓقٓب  ،لمعئلهٓف ئآئن ٌك كهف ٓطاؽ بعئلٓـ ٌذا الدٓف ٚ ٓككف هبطرفئن أك إٌر
كالدٓئىب الهسٓحٓب ٚ بقبصر عمِ كصؼ  ،رفب الهكجكدة فْ الكبئب الهقدس )ا٘ىجٓؿ(غٓر الهيح

"طكاِ ( 5/9كىعبار هف )إىجٓؿ هبِ  ،لمسٛـ اؿ بيعٌار عف الحئجب إلِ العهؿ كالهيطئلاب اً
 ( كأهئ أىئ فأقكؿ لكـ : "ٚ بقئكهكا5/39لصئىعْ السٛـ فإىٍـ أاىئء اهلل ٓدعكف" كأٓضئن )إىجٓؿ هبِ 

( 10/655كجئء فْ )إىجٓؿ لكقئ  ،لشر اؿ هف لطهؾ عمِ خدؾ آٖهف فأدر لً آٖسر أٓضئن"ا
ٚن سٛـه لٍذا الآت ٚ  ،"كأم آت دخمبهكي فقكلكا أك فإف كئف ٌىئؾ ااف السٛـ ٓحؿ سٛهكـ عمًٓ كا 

 .(1)فٓرجع عمٓكـ"
 ثالثًا : موقف الديانة اإلسالمية من اإلرىاب 

فئ٘سٛـ دٓف الهحاب كالبعئكف كا٘طهئىئف كالعدالب كاٖخكة  ،هشبقب هف السٛـإف كمهب ا٘سٛـ      
ئ القرآف الكٓرـ هع هئ ٓيشبؽ هىٍئ أكةر  ،ككمهب السٛـ بعىْ البسمٓـ كا٘طهئىئف ،كالهسئكاة كلٍذا ذكٌر

                                                            

 .( الهرجع السئاؽ1)
 .57ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد ٓكسؼ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ : أىظر فْ ذلؾ : البؿ -
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 اهعئىٍٓئ الهخبمفب احسب الهكاقؼ ،هف ةهئىٓف هرة فْ أكةر هف ةهئىٓف آٓب فْ هىئسائت هخبمفب
ك صفئء القمب دكء  ،كبعئكف ا٘ىسئف ،كالهىئسائت كلكىٍئ بصب فْ الهعىِ اٖسئسْ لٍئ ٌك ٌك

كاذلؾ فأف ا٘سٛـ حث عمِ  ،هرة (42كهئ ذكر القرآف كمهب "السٛـ" ) ،كطهأىٓىب الىفس ،الائؿ
 .(1)الهحاب كعدـ ا٘ٓذاء كالعدكاف

عهئؿ العقؿ      قئؿ بعئلِ "أدعي إلِ سآؿ راؾ ائلحكهب  ،كحث ا٘سٛـ عمِ المجكء إلِ الحكار كا 
 .(125كالهكعظب الحسىب كجد لٍـ ائلبْ ٌْ أحسف" )الىحؿ:

اغٓر ىفس أك  قئؿ بعئلِ "هف قبؿ ىفسئن  ،كفْ إعهئؿ الهحئفظب عمِ الىفس الاشٓرب كحهئٓبٍئ     
 .(32هئئدة:فسئد فْ اٖرض فكأىهئ قبؿ الىئس جهٓعئن كهف أحٓئٌئ فكأىهئ أحٓئ الىئس جهٓعئن" )ال

حٓث  ،كلٓس صحٓحئن اهئ ٓيقئؿ عف ا٘سٛـ اأىً دٓف السٓؼ كالاطش كا٘عبداء كسفؾ الدهئء     
أكد فْ قكلً بعئلِ "ٚك بقبيمكا الىفس البْ حٌرـ اهلل إٚ ائلحؽ ذلكـ كصئكـ اً لعمكـ بعقمكف" 

 .(2)(151)اٖىعئـ:
 القرن العشريناإلرىاب من الثورة الفرنسية حتى أوائل ثانيًا : 

ئب الحكٌ  -1   )الدكلب( ئـإٌر
لمدٚلب عمِ  ئاػطمح ئ٘رٌػهصؿ ؤٚ أو ئسبعهئ ،ظئٌرب ئ٘رٌئا قدٓهب قدن ئ٘ىسئو ىفسًأف      
 .(3)ف الةئهف عشر هع قٓئـ الةكرة الفرىسٓبئلعىف لن ٓادأ ؤٚ فْ أَئخر ئلقرؿ أعهئ
س  1789سىب ئلفرىسٓب ٓعَد بئرٓخ ئ٘رٌئا كإطئر أَ بىظٓن ؤلِ ئلةَرب       اسقكط الهمؾ لٓك

فقد عرفب فرىسئ هرحمب ئ٘رٌئا أةىئء ئلجهٍَرٓب  ،َئلقضئء عمِ ئلىظئن ئ٘قطئعْالسئدس عشر 
 ،1794سىب َٓن صدرب ئلدعَُ ؤلِ عقد هؤبهر َطىْ ؤلِ غئٓب  1792هف سىب  (4)ئلٓعقَآب

ئلةَرب ؿ َأةىئء ٌذي ئلفبرب بأةر رجئ ،ٌََ أحد قئدب ئلةَرب ئلٓعقَآب ،َسقَط هئكسٓهمٓئو رَاسآٓر
 .ؾحٓىذئئلٓعئقاب فْ أفعئلٍن ابٓئرئب فكرٓب َعقئئدٓب كئىب سئئدب فْ فرىسئ 

                                                            

 .51ص ،( الهرجع السئاؽ1)
 .151عدد  ،كرة اٖىعئـس ،( القرآف الكٓرـ2)
 .55ص ،هرجع سئاؽ ،غسئف صارم ،كئطع -
ئب الدكلْ كاىعكئسئبً عمِ الشرؽ اٖكسط خٛؿ أراعٓف قرىئن  ،حسٓف ،( شٓرؼ3) كهئ  71ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر

 .اعدٌئ
 رةولةا ؿخٛ ٓبطارٓهقدلا اوهعبىق ْطارٓهقدلا سجملها ءعضئأ مھك ،نآٓولٓعقا لِإ ىساب:  آبولٓعق( ا4)
هحهد  ،: هحب الدٓف ذلؾ فْ أىظر ،نآٓولٓعقا فائھرلا رٓد فْ ھجمسئب دٓعق سلهجما اذھ فكئ ثحٓ ،ىسٓبرلفا

 .19ص ،الهرجع السئاؽ ،هؤىس
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 فْ بىهٓب رَح ئلىقد فْ ئلهجبهع ئلفرىسْ ؤٓهئىئن هحسَسئن فمقد كئو لحركب ئلبىَٓر أةرئن     
َؤو  ،مب فْ ئلهمكٓب ئلهطمقبأهئن رفض هفٍَن ئلسمطب ئ٘لٍٓب ئلهبهةؿ ٌََ هئ فبح ئلهجئ ،ؿائلعق

ٌذي ئٖفكئر فقد أةرب بأةٓرئن هائشرئن عمِ ئلىخاب ؿ بجا ئلجهئٌٓر ئلةَرٓب َبسبَعا كػن بسػل
حٓة ئقباسب هىٍئ هئ ٓبهئشِ هع هطئلاٍئ َهَئقفٍئ ئلهعئدٓب لمهمكٓب ئلهطمقب َئلىظئن  ،ئلارجَئزٓب
قئدب ئلةَرب ٚ ىجد فٍٓئ بمك ئلدعَب  ؤٚ أىً هع ٌذئ ئٖةر ئلعهٓق لٍذي ئلفمسفئب عمِ ،ئ٘قطئعْ

ئب ػْ كبئاػب فػئلصرٓحب لههئرسب ئ٘رٌئا كهئ ٌَ َئضح فْ ئٖٓدَٓلَجٓب ئلٓعقَآب َئلهبهةم
 .(1)ئو جَسب"ػسك"آٓر"  ػ"رَاس
ِ ػَن عمػن بقػٓمب حكػفئلرٌاب َس ،ؿَئلذّ أدُ اٍن ؤلِ ئلمجَء ؤلِ ئ٘رٌئا كأسمَا عه     

ٓب لٓس عمٓىئ أف "قئؿ :  1793فعىدهئ قدـ ركاسآٓر بقٓرران عف هائدئ الحككهب الةكٓرب سىب  ،البٌر
اب فْ ىفكس الهكاطىٓف  هَو ػحٓة ٓبقئس ،فْ هخئائ ئلهجرهٓو ئلغرائءؿ ا ،َئلبعسئءىزرع الٌر

 .(2)"َحٓة ٓشراَو دهئء ئلشعا ئلفرىسْ ،ٛءػئٖش
 ،(3)ائلحدٓد أَلئك ئلذٓو ٚ ٓهكو حكهٍن ائلعدئلب"سئو جَسب : "ٓجا أو بحكهَئ ؿ َقد قئ     

ً ػَعمًٓ فقد َظف هصطمح ئ٘رٌئآٓو عىد ئ٘شئرب ؤلِ رَاسآر َرفئقً فْ هئ ٓبعمق امجىب
          .ئلشٍٓرب  "لجىب ئلسٛهب ئلعئهب " ئلبئاعب لهحكهب ئلرٌاب

 ٌهئ :دةٓو ٌئهٓو َلقد أضفِ عمِ ئ٘ٓدَٓلَجٓب ئلٓعقَآب طئاعٍئ ئ٘رٌئاْ حى
ٚن : كالذم ٓقضْ اهداٌهب الهىئزؿ  1792الهرسـك الذم أصدربً قٓئدة الةكرة الٓعقكآب سىب  أك

ٓف هف السٛح ههئ أسفر عف اعبقئؿ ةٛةب آٚؼ شخص ابٍهكا ائلعهؿ ضد الةكرة  لبجٓرد الهشاٌك
ء الهسجكىٓف ائعبائر  كبـ بىفٓذ حكـ ا٘عداـ دكف هحئكهب فْ ،كزج اٍـ فْ السجكف  .ٌـ خكىبٌٚؤ

 ،فقاؿ ٌذا الشٍر اقمٓؿ اكبضت السجكف ائلهبٍهٓف ،1792سابهار سىب  12هجئزر  ةئىٓئن :
كقد كئىت فرىسئ فْ ٌذا  ،كضئقت الهعسكرات ائلسجىئء كالهعبقمٓف فْ هخبمؼ ضكاحْ ائٓرس

 .ارطئىٓئ( ،الىهسئ ،الكقت ببعرض لٍجهئت هف اٖىظهب الهمكٓب الهحٓطب اٍئ )اركسٓئ
َرّ ػعا ئلةػفعىدهئ ٌا ئلش ،خشٓب أو ٓؤةر ئلىظئن ئلةَرّ ئلجدٓد عمِ أهىٍئ ئلدئخمَْقد      

" أحد القئدة Marat"أهر رجئؿ الةكرة ابصفٓب السجىئء عهٛ اىصٓحب  ،لهٛقئة رجئؿ العدك

                                                            

 .20ص ،( الهرجع السئاؽ1)
 لمطائعب رافوحدار  ،1ط ،ىئقدة قئىكىٓب دراسب ،لْكدلا فولقئىا فْ بئھر٘ا ـھوهف ،مٓھاراإ رةئه ،( الجٍهئى2ْ)

 .19ص ،1998 سىب ،،كالبكٓزع كالىشر
سىب  ،الجزائر ،هبوھ دار اعبطه ،اعدٚابكا ٖصئلبا نٓب آلوٖصكا بئھر٘ا ،مٓرلكا دعا نا دهحه ،( الجزائرم3)

 .15ص ،2003
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ٌجن ئلهسمحَو عمِ ئلسجَو ئلائرٓسٓب َضَئحٍٓئ  1792سابهار سىب  12ففْ  ،السٓئسٓف
  .و بعئهمٍن هع ئٖعدئء أةىئء ؤىٍهئك ئلةَئر ارد ئلٍجهئب ئلخئرجٓبػَفئن هَقضَئ عمِ ئلهسئجٓو خ

 ،(1)ئ٘رٌئاْ ٌَ ئلعدئلب ئلقئطعب ئلبْ ٚ برحن أعدئء ئلةَرب َأعدئء ئلجهٍَرٓبؿ أصاح ئلعهك     
حٓة ئبخذ ئلطئاع ئلرسهْ ئلقئئن عمِ  ،َاٍذئ ئلحدة ادأب صفحب ئ٘رٌئا ئلسٓئسْ فْ فرىسئ

 .ئلهؤسسئب
كقد جئء فْ  ،عقد الهؤبهر الكطىْ جمسئبً فْ ائٓرس 1793كفْ الخئهس هف سابهار سىب      

ٓب  ،ً : "لقد حئف الكقت لمهسئكاة كْ بعهؿ هىجمٍئ فكؽ الرؤكسطاٌ إحدل خي  لقد حئف كقت بٌر
ئب فْ جدكؿ اٖعهئؿ"أٍٓئ الهشرعك  ،الهبأهٓرف ئب  ،ف ضعكا اٌ٘ر كهىذ ٌذي المحظب اعبار اٌ٘ر
ئب(كىظئـ   .(2(لمحككهب أضفت عمًٓ الصفب الشرعٓب )شرعىب اٌ٘ر
ٌَكذئ فقد ىئٌضب ئلةَرب ئلفرىسٓب ئلقَُ ئلرجعٓب عو طرٓق بأسٓس ئسبادئدٓب شئهمب      

جهعب ئلرٌائو َلجىب ئ٘ىقئذ ئلبْ بكَىب هو ئلعئهب َئلبْ كئىب ببصرف َكأىٍئ حكَهب ةَرٓب 
سَن الهركهئ شهمب لجىب أخرُ لٗهو ئلعئن َجٓش ةَرّ اىئءئن عمِ  ،غٓر هحدَدبلٍئ صٛحٓئب 

اٍدف ئلبصدّ لمذٓو ٓعهدَو ؤلِ بخزٓو ئلهَئد ئلغذئئٓب  1793الخئهس هف سابهار لسىب 
 .َق ئلسَدئءػْ ئلسػئهمَو فػئلضرَرٓب َئلذٓو ٓبع

 مبػقصرفٍئ هػهحكهب َضعب بحب بص ٌَذي ئلَحدئب هو ئلجٓش ئلةَرّ ببكَو عئدب هو     
عمِ ؿ سبادئدٓب ئلٓعقَآب عمِ لجئو ةَرٓب بعهٚكهئ ئشبهمب ئ ،ؿأحكئهٍئ فْ ئلحئاٍدف بىفٓذ 

 .(3)ئلهسبَُ ئلهحمْ اىفس ئلهىٍج ئٚسبادئدّ
ب ػئن ئلهحكهػئ٘جرئءئب ئلجىئئٓب أهؿ صدر قئىَو بقدن اً رَاسآر ٓعد 1794كفْ سىب      

سبهئع ؤلِ ئلشٍَد َألغٓب ٌٓئب ئلدفئع ٘فٓو َئحٓة ههئ جئء فًٓ ؤلغئء ٌٓئب ئلهحم ،ئلةَرٓب
 ،كالذم ألغِ اهقبضئي كؿ ضهئىئت الهحئكهب العئدلب ،احب ئٖحكئن ىٍئئٓب غٓر قئامب لمطعوػَأص

ٌَكذئ فقد كئىب ٌذي ئلهحئكن ئلةَرٓب  ،(4)َلن ٓبرك لٍٓئب ئلقضئب ؤٚ خٓئر ئلبارئب أَ ئ٘عدئن
 .(5)بطآقٍئ عمِ ئلهبٍنـ اب َهو ةػب هىئسػبعبهد فْ أحكئهٍئ عمِ ؤٓجئد ذرٓعب ةَرٓ

 ئ٘ٓدَٓلَجٓب ئلٓعقَآب ىمحظٍئ هركاب هو قسهٓو :ؿ بحمٓؿ َعىدهئ ىحئَ

                                                            

  .23ص ،هرجع السئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف1)
 .24ص ،( الهرجع السئاؽ2)
صْ جهبرب ،لْكدلا فولقئىكا بئھر٘ا ،ؼوى( امٓشٓىككزادا3)  رلمىش ٓبرٓھلجهئا اردلا ،دهحه كؾرها ،: العٓك
 .23ص ،1994سىب  ،لٓآئ ،ف٘عٛكا ٓعزولبكا
  27ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،هحب الدٓف (4)
 .25ص ،هرجع سئاؽ ،( امٓشٓىككزاداىكؼ5)
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 ،ئَئبػلهسَئؿ ئلعد ،ئلحرٓب ،كئلجهٍَرٓب ،: َٓبعمق ائلهائدإ ئلسٓئسٓب َئٚجبهئعٓب ىظرّؿ ئَٖ
 .ئلفضٓمبك

 اػفئ٘رٌئا عىدٌن ىظئن قئئن عمِ ئلرٌ( ئلغئٓب بارر ئلَسٓمب)ئلةئىْ عهمْ : ٓبعمق ائلَسٓمب 
 .(1)ٌَذئ ٌَ ؤرٌئا ئلدَلب ،ٓعبهدي ئلذٓو فْ ئلسمطب لبحقٓق ؤٓدَٓلَجٓب هعٓىب َئلدفئع عىٍئ

بمقئئٓب بقَن اٍئ ئلجهئٌٓر ؿ َٓبضح أو ئ٘رٌئا فْ ٌذي ئلهرحمب قد بجئَز حدَد كَىً ردب فع
َئلذّ ئىبٍِ  ،أصاح َسٓمب حكن بقَن عمِ ئلبرٌٓاؿ َا ،ادئفع هو ئلحهئس ئلَطىْ ئلهبزهب

حب الةكرة اإعبائري الذم حككـ كأعدـ فْ سئ ،1794ركاسآٓر إةر إىقٛب عمًٓ فْ سىب اسقَط 
ئآئن   .(2)إٌر
كالذم هٌر  ،(3)ٓسهِ ائ٘رٌئا ئٖآضَئلهٛحظ أو فرىسئ عرفب كذلك اعد ٌذي ئلفبرب هئ      

عىدهئ ٚحقب جهئعئب هو أىصئر ئلهمكٓب ئلٓعقَآٓو فقبمب اعضٍن  ،1795اهرحمبٓف اٖكلِ عئـ 
ئب اٖحهر(ردئن  ئب أخٓرف )اٌ٘ر عىدهئ ابخذ شكؿ ردة  1815كالةئىٓب فْ أكاخر عئـ  ،عمِ إٌر

حكَهب عقَائب احق أشخئص ئعبارَئ فقد ىفذب ئل  ،( ٓـك100الفعؿ الهمكٓب عمِ حكـ الهئئب )
 .(4)ىئامٓكف كئلهئٓرشئؿ )ىْ( الذم بـ أعداهًهسؤَلٓو لهسئعدبٍن 

ٚء      ن   ػفم ،مفًػعىفئن َشرئسب هو سؿ كئو أق ،ٌذئ ٚ ٓعىْ أو ئلحكن ئ٘رٌئاْ ئلذّ هئرسً ٌؤ
عار عىً جكٓزؼ دم هٓسبر )اعض ئ ػٌَذئ ه ،ئٖشخئصؿ ٓكو ئلفئرق آو ئ٘ةىٓو سَُ باد

 .(5)الهجرهٓف قبمكا اعض الهجرهٓف(
ئب      ىقما هفٍَن إف ،لكف خٛؿ القرف البئسع عشر هٓٛدم طرأ بحكؿ جذرم عمِ اٌ٘ر

ً َقفئن عمِ ئلدَلب َئلسمطب ئلقئئهب ؤلِ ئعبائري ؤرٌئائ شئئعئن آو ػئ٘رٌئا ئلبقمٓدّ هو كَى
حركبٓو أٓدَٓلَجٓبٓو ٌهئ ئلحركب ئلفَضَٓب َئلحركب ؿ كئو ذلك افضَ ،ئٖفرئد َئلهىظهئب

 .(6)هٓبئلعد

                                                            

 .28ص،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف1)
 .19ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر اارآٌـ ،( الجٍهئى2ْ)
ئب اٖآض هف عهؿ 3) ائف فبرة الحكـ الةئىٓب عئـ  ،1795اٖهراء كالسٛطئٓف فْ عئـ ( كئف اٌ٘ر كقد  ،1815كا 

أىظر فْ ذلؾ :  ،أطمقت عمًٓ صفب اٖآض ٖف لكف العمـ الذم كئف ٓرفعً اٖهراء كالحكئـ آىذاؾ كئف أآض
 .23ص ،هرجع سئاؽ ،امٓشٓىككزاداىكؼ

 .20ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،( الجٍهئى4ْ)
ئب السٓئسْ ،آدكىٓس ،( العكرة5)  ،دار الطمٓعب لمطائعب كالىشر ،احث فْ أصكؿ الظئٌرة كأاعئدٌئ ا٘ىسئىٓب ،اٌ٘ر

 .38ص ،1993سىب  ،آركت
 .29ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف6)
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 ٌئب اٖفراد كالجهئعئت السٓئسٓب إر  -2
ئب فْ ٌذي الهرحمب ٓبحكؿ هف عهؿ بحبكري السمطئت الحئكهب الِ عهؿ شئئع       ادأ اٌ٘ر

كلقد ظٍرت حركبئف كئىبئ هاعث هعظـ العهمٓئت  ،ٓهئرس هف قاؿ اٖفراد كالجهئعئت السٓئسٓب
ئآب فْ العدٓد هف الدكؿ اٖكرآب حبِ ىٍئٓب القرف البئسع عشر ب ،اٌ٘ر هئ الحركب الفكضٓك  ٌك

 .كالحركب العدهٓب
ب : -أ  الحركب الفكضٓك

البئسع رو ػبجد ٌذي ئ٘ٓدَٓلَجٓب هصدرٌئ فْ ئٖفكئر ئ٘شبرئكٓب ئلبْ كئىب سئئدب فْ ئلق     
كلقد  ،(2)البْ اعبارت السمطب كالهمكٓب ٌهئ ساب اٚسباداد كهاعث الظمـ فْ الهجبهع، (1)عشر

 بدرج العهؿ فْ ٌذي الحركب هف خٛؿ هرحمبٓف :
اٖكلِ : بركزت عمِ هادأ "الدعئٓب ائلقكؿ" عف طٓرؽ الخيطب كالهؤبهرات كالهجئلس كاٚبصئؿ 

 .ائٖفراد
كقد  (3)فعهدت الِ "الدعئٓب ائلفعؿ" ،اٖكلِ لبحقٓؽ أٌدافٍئظٍرت اساب فشؿ الكسٓمب  الةئىٓب :

دم رفض السمطب ،1881ظٍر ذلؾ اكضكح فْ هؤبهر لىدف عئـ  كقد ىبج عف  ،كالذم ضـ هٓؤ
ئآب ضعئؼ الركح  ذلؾ أف ظٍرت العهمٓئت اٌ٘ر الٍئدفب الِ ىشر الذعر كالرعب آف الىئس كا 

ض الىط ع أجٍزة السمطب كبقٓك ب كبرٓك فْ كؿ هف  ككئف ذلؾ ،ئـ السٓئسْ كاٚجبهئعْ القئئـالهعىٓك
ب ٓطئلٓئ كأسائىٓئ كركسٓئ بحت بأةٓر ٌذي اٖفكئر الفكضٓك  .(4)فرىسئ كا 

     
  

                                                            

ئب هف أٓدم الحكئـ الِ الهحككهٓف )هرحمب هئ اعد الةكرة الفرىسٓب (1) أىظر  ،(اعد الٓعقكآٓف اىبقمت ظئٌرة اٌ٘ر
 .23ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،فْ ذلؾ : أاك هصطفِ

ئب كالاىٓئف القئىكىْ لمجٓرهب ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل2) سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الهطاكعئت الجئهعٓب ،1ط ،اٌ٘ر
 .19ص -15ص ،2004

كهسبهر عف طٓرؽ الكمهب ( لقد عار الفكضكم كركابكٓف عف الدعئٓب ائلفعؿ اقكلً : "أىٍئ بشجٓع كبىشٓط دائـ 3)
 .34ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،أىظر فْ ذلؾ : هحب الدٓف ،كالكبئاب كالهفجر كالاىدقٓب كالدٓىئهٓت"

ئب السٓئسْ كالقئىكف الجىئئْ ،عاد الرحٓـ ،( صدق4ْ)  81ص ،1985سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،اٌ٘ر
 .كهئ اعدٌئ
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ئب سٓصحح   ٓف فْ العئلـ الِ الةكرة كا٘غبٓئٚت ٚعبقئدٌـ أف اٌ٘ر كقد لجأ العدٓد هف الفكضٓك
كرئٓس  1881فمقد أغبئلكا القٓصر الركسْ إلكسىدر الةئىْ فْ عئـ  ،هئ ٌك شٓرر فْ الهجبهع

ٓئت الهبحدة اٚهٓركٓب كلٓـ هئكىمْ عئـ   .(1)1901الٚك
 الحركب العدهٓب :  -ب

برئكٓب ػش٘ئرئب البٓئو ػركب ئلفَضَٓب ئلهسبهدب هعمِ ئلحكآران كئو لٍذي ئلحركب بأةٓرئ      
ىساب الِ الصفب البْ أطمقٍئ الشئعر إٓفئف  َكئىب بطمق عمِ ئلفَضَٓٓو ئلرَس ،ئلةَرٓب

ْ ٚ بعىْ ىظئهئن فمسفٓئن  ،1862عمِ أحد أاطئؿ ركآب )أائء كاىكف( الصئدرة عئـ  بكرغٓىٓؼ ٌك
 كقد باىِ ،اؿ بحرران ذآبئن ٓقـك اً الفرد بجئي اٖعراؼ كالبقئلٓد الهكركةب البْ بحد هف حٓربً ،لمعدـ

لٓس ائ٘عٛف فقط اؿ عزلكا آف صىكؼ الشعب لٓحهمكي  ،اٚشبراكٓكف الةكٓرف الركس ٌذا الهادأ
ئآب ،عمِ بأٓٓد هائدئٍـ كئف لٍئ كقع أعهؽ اكةٓر هف  ،لذلؾ قئدٌـ ٌذا الهكقؼ الِ أعهئؿ إٌر

ف اٖكركآٓف  .(2)جهئعب الفكضٓك

                                                            

ب  600ص ،17ـ ،هؤسسب أعهئؿ الهكسكعب لمىشر كالبكٓزع ،الهكسكعب العرآب العئلهٓب( 1) كجئء فًٓ : الفكضٓك
كالحككهب عهؿ ٚ أخٛقْ كأف كؿ قٓد ٓفرض شخصئن عمِ آخر شر ٓجب اٚعبقئد القئئؿ اأف كؿ شكؿ هف البىظٓـ 

ىكا أف كظ ،كبرجع الِ اٖزهىب القدٓهب حٓث ظٍرت فْ الهجهكعئت الىصراىٓب ائلحككهب ،بدهٓري كالبخمص هىً
ىحسرت قكبٍـ فْ القرف العشٓرف كأدكا دكران فْ الحرب  ،اٖرض ككسئئؿ ا٘ىبئج ٓجب أف بككف همؾ العئهب كا 

ٓئت  ،(1939-1936اٖسائىٓب ) كأةركا عمِ جهئعئت الطٛب الهبطرفب هف أجؿ الهجبهع الدٓهقراطْ فْ الٚك
ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب قئىكىئن  ،ٓىئتالهبحدة اٖهٓركٓب كعصئاب ائدر هئٓىٍكؼ فْ الهئىٓئ فْ الساع كقد أصدرت الٚك

ف الِ الاٛد كهئ  39ص ،هرجع سئاؽ ،أدكىٓس ،أىظر فْ ذلؾ : العكرة ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،لهىع دخكؿ الفكضٓك
كقد كئف الكسىدر قٓصران عظٓهئن أدرؾ  ،كهئ اعدٌئ 31ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،هحب الدٓف ،اعدٌئ

ٚن كأخٓران كئف هف عئئمب ركهئىكؼ ،دأ ا٘صٛحئتاحبٓجئت شعاً كا كعمًٓ أف ٓهكت ضحٓب عهمٓب  ،إٚ أىً أك
ب كالهذىب لٓكف ككلفكش أعدـ عمِ الكرسْ الكٍرائئْ ،اغبٓئؿ كقد غٓر الرئٓس  ،كأف هئكىمْ اغبٓؿ ادافع الفكضٓك

ٚن غٓرت كجً العئلـعشر  ،أىظر فْ ذلؾ : لْ دٓفٓز ،الجدٓد )ةٓكدكر ركزفمت( اراهج الرئٓس القبٓؿ  ،كف اغبٓئ
 .75ك 38ص ،1996سىب  ،1ط ،كهؤسسب ا٘ٓهئف اآركت ،دار الرشٓد ،آركت -دهشؽ 

كجئء فًٓ اأف العدهٓٓف الركس قئهكا ائغبٓئٚت ضد القٓصر  ،44ص ،الهرجع السئاؽ ،أدكىٓس ،( العكرة2)
ئب ككسٓمب سٓئسٓب  .إلكسىدر الةئىْ كضد الجىراؿ بٓراكؼ قئئد هدٓىب سئف ابرساكرغ كركزكا عمِ اسبعهئؿ اٌ٘ر

ف هف قاؿ جٍئت اٖهف  ،أعمىكا هادأ )القضئء عمِ قكات اٖهف اإسـ الحٓرب( ،كأةىئء بصئعد حهِ هطئردة الفكضٓك
ف ٓردكف ) أىبـ بقاضكف عمٓىئ ائسـ القئىكف ،أم رجئؿ الشرطب ٓقكؿ )إىىئ ىقاض عمٓكـ ائسـ القئىكف(  ،كالفكضٓك

ئب كسقكط اٖقىعب ،إارآٌـ ،أىظر فْ ذلؾ : ىئفع ،كىحف ىقبمكـ ائسـ الحٓرب( هركز اٌٖراـ  ،القئٌرة ،كئاكس اٌ٘ر
 .27ص ،1994سىب  ،1ط ،لمبرجهب كالىشر
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ئب الفكرم القئئـ عمِ بخكٓؼ       كهف أارز  ،رجئؿ الفكر كالفمسفب كاٖدبكظٍر ٖكؿ هرة اٌ٘ر
كالبْ كئف لٍئ الفضؿ فْ  ،الهىظهئت البْ ظٍرت بطآقئن لٍذي الحركب ٌْ هىظهب إرادة الشعب

ٛن فْ العهمٓب اٚجبهئعٓب  إضفئء ئب حبِ جعمبً جزءان هبكئه هٓزد هف البىظٓـ كالحركٓب عمِ اٌ٘ر
 .(1)ىب الحككهب كقكبٍئاٍدؼ بصفٓب رجئؿ الحكـ ههئ ٓحط هف هكئ ،الركسٓب
كفْ الىصؼ الةئىْ هف القرف البئسع عشر ظٍرت عمِ السئحب السٓئسٓب اعض فئئت ههٓزة      

ئب الهىظـبهةؿ كؿ هىٍئ ىكعئن هخبمفئن  ذي  ،هف أىكاع العىؼ كالصراع السٓئسْ ككىكع هف اٌ٘ر ٌك
 :  (2)الفئئت ٌْ

اٖبكقراطٓب )اٚسبادادٓب( فْ الفبرة هف الحركب الةكٓرب الركسٓب فْ صراعٍئ هع الحككهب  -1
كحبِ اىبصئر الةكرة الامشفٓب عئـ  ،( ةـ هرة أخرل فْ ادآب القرف العشٓرف1878-1881)

1917. 
الحركئت الكطىٓب الهبطرفب هةؿ ا٘ٓرلىدٓٓف كالهقدكىٓٓف كالصرآٓف كاٖرهف الذٓف كئىكا  -2

ئآب فْ صراعٍـ هف أجؿ  أك الحكـ الحصكؿ عمِ اٚسبقٛؿ الكطىْ ٓسبخدهكف اٖسئلٓب اٌ٘ر
 .الذابْ

ئ -3 ٓئت الهبحدة كغٌٓر سائىٓب كالٚك ٓطئلٓئ كا  ب البْ سئدت فرىسئ كا  خئصب فْ فبرة  ،الحركب الفكضٓك
 .البسعٓىئت هف القرف البئسع عشر كالبْ كئف هف سٓئسبٍئ )الدعئٓب عف طٓرؽ الفعؿ(

هف  ،كس اٖهكاؿ الذٓف بسئىدٌـ الحككهئتةكرة الطاقئت العئهمب ضد اسبغٛؿ أصحئب رؤ  -4
كالبْ بحكلت فْ اعض اٖحٓئف الِ صراع آف  ،أجؿ الحصكؿ عمِ الضهئىئت كالهكئسب العهئلٓب

ئب ،الطاقئت البْ قئدٌئ العهئؿ هف أجؿ بكفٓر الحقكؽ كالضهئىئت كأحٓئىئن  ،كدخؿ فًٓ العىؼ كاٌ٘ر
ئب الصىئعْ  .أطمؽ عمًٓ اٌ٘ر

الهئركسٓب كئف ٌىئؾ العىؼ الةكرم الذم ٓطمؽ عمًٓ العىؼ الجهئٌٓرم أك عىؼ كفْ اٖىظهب      
ئب صفب الصراع الطاقْ ضد الارجكآزٓف فْ أعقئب قٓئـ الةكرة الامشفٓب  ،الطاقب العئهمب كابخذ اٌ٘ر

ككئف لٓىٓف قد قئـ اإجراءات اسبةىئئٓب ضد أعداء الةكرة اإعداهٍـ كاعبقئلٍـ دكف  ،1917عئـ 
ئب ضركر هحئكهب  ك هئ  ة أسئسٓب لضهئف اٖهف فْ الداخؿائعبائر اٌ٘ر كلبحقٓؽ أٌداؼ الةكرة ٌك

ئب اٖحهر كعمًٓ فإف بشكٓؿ الحزب الةكرم اٚشبراكْ فْ العقد اٖخٓر هف  ،(3)ٓطمؽ عمًٓ اٌ٘ر

                                                            

 .24ص  ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
 .92ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد جٛؿ ،( عز الدٓف2)
ئب الدكلب فْ إطئر القئىكف الدكلْ العئـ ،سئهْ جئد عاد الرحهف ،( كاصؿ3)  ،هىشأة الهعئرؼ ،ا٘سكىدٓرب ،إٌر

هىذ أكاخر القرف البئسع عشر كهطمع القرف العشٓرف كئف ٌىئؾ )الجهئعب الدكلٓب(  ،13-12ص ،2003سىب 
ك)العمـ اٖسكد( ك)أاىئء الطآعب( ك)طمٓعب العهئؿ( ك)هٍهئ ٓكف( ك)اٖشغئؿ الشئقب( ك)الهبقززكف( ك)الهفمسكف( 
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حٓث جئءكا افرضٓب بقكؿ: )إف  ،لعب دكران أكةر فْ إرسئء اٚغبٓئؿ السٓئسْ ،القرف البئسع عشر
ئب لف ٓككف فقط كسٓمب ٘ةئرة الفكضِ فْ الىظئـ القٓصرم كلكىً ٓسبخدـ أٓضئن ككسٓمب هف  ،اٌ٘ر

دخؿ الِ كالبْ سبي  ،كالبْ سبعرض ىفسٍئ أهئـ أعٓف الجهئٌٓر كمٍئ ،كسئئؿ الدعئٓب كا٘ةئرة كالبٍٓج
 .(1)ىضئؿ عىئصر ةكٓرب جدٓدةال
 

                                                                                                                                                                              

ظٓهئن كؿه لً ككادري كأفرادي أةىئ عشر بى ،ك)الدٓىئهٓت( ك)هككب هف حدٓد( ك)دار الفٛح الجئئع( ك)عدٓهك اٌٖؿ(
كمٍئ لٓست بىظٓهئت إصٛحٓب أك خٓٓرب ٘طعئـ الفٛح الجئئع كلكىٍئ  ،كخططً كهقئري ككسئئؿ لىشر دعكبً

لهئذا الكٓهٓئء  ،كحٓىهئ سيئؿ زعٓـ الهبطرفٓف الفرىسْ ،بىظٓهئت هبطرفب لـ ٓبعمـ أفرادٌئ هف العمـ إٚ هئدة الكٓهٓئء
ٛن :  كهف فرىسئ أخذت بىبشر فرؽ الهبطرفٓف  ،حبِ ٓسبطٓع الفكضكم هىئ أف ٓصىع القىئاؿ اىفسًائلذات ؟! رد قئئ

ٓف إلِ هعظـ أىحئء العئلـ ب كشبِ العكاصـ اٖكركآب ،الفكضٓك لِ اعض الدكؿ اٖسٓٓك كشٍد القرف  ،إلِ ركسٓئ كا 
 ،كاٖهراء ككائر القئدة أٓضئن  كىئلت لٓس الجهئٌٓر فحسب اؿ الهمكؾ ،البئسع عشر ذلؾ فْ العقدٓف اٖخٓٓرف هىً

 .26ص ،هرجع سئاؽ ،إارآٌـ ،أىظر فْ ذلؾ : ىئفع
ت ٚغبٓئؿ القئدة الشٓكعٓٓف 1917اعد ىجئح الةكرة الامشفٓب عئـ  (1) كأسفرت عف هصرع  ،كقعت اعض الهحئٚك

ككقعت اعض العهمٓئت ضد القئدة العسكٓرٓف  ،ٓكرم بسكْ كفكلكدأرسكْ كهئ جيرح لٓىٓف ىبٓجب هحئكلب اغبٓئلً
كلكف القئدة الشٓكعٓٓف قضكا عمِ بمؾ  ،اقصد بخٓرب ابفئقٓب السٛـ آف ركسٓئ كألهئىٓئ ،كالدامكهئسٓٓف اٖلهئف

ب لـ بقدـ شٓئئن فٍْ هجرد هذٌب فردم ارجكازم هقمكب عمِ  1901كفْ عئـ  ،الهكجب قئؿ لٓىٓف : )أف الفكضٓك
بفئلفردٓب  ،راسً أىٍئ ىبٓجب الٓأس  ،حٓث أىٍئ برفض هادأ الكحدة كالبىظٓـ فْ السمطب ،ٌْ القئعدة الفمسفٓب لمفكضٓك

ب ؟ كأجئب ٚ عقٓدة ٚك بعئلٓـ ةكٓرب ٚك  ،فْ بئٓرخ أكركائ الحدٓث ةـ بسئءؿ عف الىبٓجب البْ كصمت اٍئ الفكضٓك
ىئ  ،رفض لكؿ شكؿ هف أشكئؿ السٓئسب(( ك 1871كفشؿ كئهؿ فْ بجئرب الحركبٓف )الاركدكىًٓ عئـ  ،ىظٓرب ٌك

ئب اادان  ،ىٛحظ اأف هسألب البىظٓـ ٌْ الفئرؽ البْ اٌبـ اٍئ لٓىٓف كقئـ ارسـ خطط لٍئ  ،كاىً هادئٓئن لـ ٓرفض اٌ٘ر
ئب الهىظـ كهئ كئىت الجٓرهب الفردٓب  ئب الفردم الفكضكم الذم كئف بهٍٓدان لٌٙر كاٍذا ٓهكىىئ القكؿ اأف اٌ٘ر

ئب أسمكائن ٖخذ الحؽ ائلٓد الذم هئ زاؿ ٓسكد الهجبهع الدكلْ حبِ أف ،لٙجراـ الهىظـبهٍٓدان   ،حٓث أصاح اٌ٘ر
هرجع  ،حسٓف ،شٓرؼ ،45ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،أىظر فْ ذلؾ : هحب الدٓف ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ

 .كهئ اعدٌئ 46هرجع سئاؽ ص ،أدكىٓس ،العكرة ،كهئ اعدٌئ 417ص ،سئاؽ
ئب فٓردة هف ىكعٍئٚك ا ً إلِ أف بجراب الاٛشفب فْ ههئرسب اٌ٘ر ئب الهىظـ  ،د هف البىٓك حٓث أىٍـ اسبخدهكا اٌ٘ر

ئب الضعفئء" ةـ اسبخدهكي اعد ىجئح الةكرة كاسبٓٛئٍـ  ،قاؿ الةكرة اٍدؼ الكصكؿ الِ السمطب ذا هئ ٓعرؼ "اإٌر ٌك
ئء" كاذلؾ ٓككىكف  ئب اٖقٓك  ،أىظر فْ ذلؾ : العكرة ،قد جهعكا آف الىقٓضٓفعمِ السمطب بحت هسهِ "إٌر

 .كهئ اعدٌئ 34ص ،الهرجع السئاؽ ،أدكىٓس
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 : اإلرىاب في القرن العشرين الثانيالفرع 
 أواًل : عمى الصعيد العالمي 

حٓث ادأكا  ،طرفكف كالخئرجكف عمِ ا٘جهئع فْ أكركائ فْ جهٓع الهجئٚتظٍر الهب     
ئ كبدفؽ الىٍر اٖسكد حبِ ٌات الحركئت الفكضكٓب  ،اجهئعئت السحر اٖسكد كالٍرطقب كغٌٓر
ئلٓب كالكحش كفْ القرف العشٓرف احبمت الحركئت  ،ٓب فْ اٖدب كالففكالشٓكعٓب فْ السٓئسب كالسٓٓر

ئآب الدٓىٓب هسئحئت كاسعب هف هشئٌد ٌذا القرف حٓث اقبرف  ،(1)الفئشٓب كالىئٓزب كالٓسئٓرب كاٌ٘ر
ئب الفردم احركئت البحٓرر الكطىٓب فْ فٓبىئـ كالصٓف كأهٓركئ الٛبٓىٓب كأٓضئن بحت شعئر  ،اٌ٘ر

ض أسس  الىزعئت القكهٓب كاسبخدهبً هجهكعئت الٓهٓف كالٓسئر فْ الهجئؿ السٓئسْ اغرض بقٓك
 .(2)الىظئـ القئئـ كفرض سٓئسبٍئ ائلقكة

ئب دكلْ كئف لٍئ صدل كآر      اؿ كبعبار  ،كقاؿ الحرب العئلهٓب اٖكلِ كقعت أارز عهمٓب إٌر
ئب عمِ العٛقئت الدكلٓبىقطب ائرزة فْ لفت أىظئر الهجبهع  ْ اغبٓئؿ  ،الدكلْ لخطكرة اٌ٘ر ٌك

ْ هف صرآئ فْ زكجبً فْ سرآٓفك عمِ ٓد قئبؿ سٓئسفٓردٓىئىد( ك -كلْ عٍد الىهسئ )الدكؽ فراىز
 .(3)ككئىت اهةئاب الشرارة البْ أشعمت ىئر حرب عئلهٓب اسبهرت أراع سىكات 1914عئـ 
ئب اعد الحرب       اؿ ظٍر ىكع جدٓد هف أعهئؿ العىؼ فْ  ،العئلهٓب اٖكلِكلـ ٓبكقؼ اٌ٘ر

كارع كالهصئىع حركائن كاضطراائت شكشٍدت ال ،كظٍر فْ إسائىٓئ اصكرة خئصب ،أكركائ الجىكآب

                                                            

إذ ذٌب هعبىقًٓ الِ ا٘فصئح عف أعهئؿ  ،( الهذٌب السٓرئلْ ٓعد هف أكةر الهذاٌب بطرفئن فْ بئٓرخ اٖدب1)
كرغـ ذلؾ اىبشر الهذٌب فْ شبِ أىحئء العئلـ كظئٌرة لمبطرؼ ك)سمغئدكك دالْ( كئف أحد أٌـ  ،جىكىٓب كهبطرفب

قكؿ الكئبب الكآر  ،الهىبهٓف لمهذٌب السٓرئلْ ككئف ٓدخؿ هعئرضً هف الىئفذة أك ابٍشٓـ زجئج الائب اٖهئهْ ٓك
ئلٓب فْ ادآبٍئ كئىت  ،سخؼعصٓئف دائـ كبخٓرب هىظـ كعائدة لم ،ألآركئهك عف السٓرئلْ : إىٍئ عدهٓب فئلسٓر

هرجع  ،إارآٌـ ،أىظر فْ ذلؾ :  ىئفع ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،هحئكهب لكؿ شئ ٚك بكئد بىبٍْ حبِ بادأ هف جدٓد
 .28-26ص ،سئاؽ

كهئ ظٍرت أٓضئن قاؿ الحرب العئلهٓب اٖكلِ اعض الهىظهئت الكطىٓب هةؿ هىظهب اٚشبراكٓٓف الاكلىدٓٓف فْ 
لمهٓزد هف  ،كاسبهرت ٌئبئف الهىظهبئف فْ الىشئط الِ الحرب العئلهٓب الةئىٓب ،ىظهب الاىغئؿ فْ الٍىدكه ،اكلىدا

 .95ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد جٛؿ ،أىظر فْ ذلؾ : عز الدٓف ،البفئصٓؿ
 .60ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف2)
 .215ص ،هرجع سئاؽ ،حسٓف ،( شٓرؼ3)

كهئ ىٛحظ أف اٚغبٓئؿ  ،غبٓئٚت السٓئسٓب كالبْ بعكد فْ أغماٍئ الِ الدافع السٓئسْشٍد البئٓرخ العدٓد هف اٚ
أىظر فْ ذلؾ : لْ  ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،السٓئسْ ٌك أحد أارز الدكافع الرئٓسٓب لبغٓر هجرل البئٓرخ عار اٖزهئف

 .كهئ اعدٌئ 66ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،الجٍهئىْ ،كهئ اعدٌئ 3ص ،هرجع سئاؽ ،دٓفٓز
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ب كأغبٓئٚت هسؤكلٓف كائر هف أهةئؿ رئٓس الكزراء )أدكارد كدابك( عئـ  كفْ  ،1921دهٓك
ئآب العشٓرىٓئت كأكائؿ الةٛةٓىٓئت هف القرف ا لعشٓرف حطهت حركب الشكارع آف العصئائت اٌ٘ر

سائىٓئ كزعزعت هئ كئف ببهبع اً الجهٍكٓرب  ،هئ كئف هباقٓئن هف الدٓهقراطٓب فْ إٓطئلٓئ كألهئىٓئ كا 
 .الفرىسٓب الةئلةب هف ةائت سٓئسْ ىساْ

ئب الهىظـ لمدكلب الىئٓزب داخؿ ألهئىٓئ هف خٛؿ الجرائـ الب      ْ بربكاٍئ قكات كشٍدت صكرة اٌ٘ر
ئب الىئزم  ،العئصفب كقكات )أؿ إس أس( ضد كؿ هف ٓخئلؼ سٓئسئت ٌبمر كهقدهب لبصدٓر اٌ٘ر

ك الذم أدل إلِ بفجٓر الصراع الدكلْ الشئهؿ العئلهْ الةئىْ فْ القرف  إلِ خئرج الحدكد ٌك
ك الحرب العئلهٓب الةئىٓب ب أةر حئدةب أغبٓئؿ حٓث أفبعؿ ىشكب الحرب العئلهٓب الةئىٓ ،(1)العشٓرف ٌك

كٓزر خئرجٓب فرىسئ فْ هرسٓمٓئ هف طرؼ هجرهٓف  الكسىدر اٖكؿ )همؾ ٓكغسٛفٓئ( ك)اربك(
، كعمًٓ ٓهكىىئ بصىٓؼ الهىظهئت (2)1934كركات اإٓعئز هف الزعٓـ ا٘ٓطئلْ هكسكلٓىْ فْ عئـ 

ئآب  إلِ :  (3)اٌ٘ر
ئ هىظهئت البحٓرر الكطىْ كالهىظهئت  ،الهىظهئت الكطىٓب كاٚسبقٛلٓب كاٚىفصئلٓب -1 كأارٌز

 .كجاٍب بحٓرر الائسؾ كهىظهب بحٓرر كركابٓئ ،كجاٍب بحٓرر ككآؾ ،اٖرهىٓب
حركئت الٓسئر الجدٓد كأٌـ هىظهئبٍئ : الهىظهئت اٖلهئىٓب كالجٓش اٖحهر الٓئائىْ كهىظهئت  -2

ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب  .كجٓش البحٓرر البركْ ،الٓسئر الجدٓد فْ الٚك

                                                            

ئب الدكلْ كهظئٌري القئىكىٓب كالسٓئسٓب فْ ضكء أحكئـ القئىكف الدكلْ العئـ ،عةهئف عمْ ،( حسف1)  ،1ط ،اٌ٘ر
 .29ص ،2006سىب  ،ككردسبئف ،هطاعب هىئري

 .215ص ،هرجع سئاؽ ،حسٓف ،( شٓرؼ2)
ئب حٓث أصاح عائرة عف عهمٓئت بقـك اٍئ العصئائت كذلؾ هف خٛؿ قبؿ  فْ القرف العشٓرف بغٓر شكؿ اٌ٘ر

ب كاحكـ إىقسئـ العئلـ إٓدكلكجٓئن فقد ظٍر اخبٛؼ  ،رهكز الحككهب كبدهٓر الهىشأت اٚقبصئدٓب كالعسكٓرب كالحٓٓك
فإذا كئىت ةكرة شعآب ٘سقئط ىظئـ حكـ فقد سهٓت ائلةكرة اٚشبراكٓب أك الشعآب كأٓدبٍئ القكل  ،فْ الهسهٓئت

قئهبً لٛبحئد السكفٓبْهةؿ ةكرة ا ،الهئركسٓب أهئ ائلىساب لمدكؿ  ،كالةكرة الصٓىٓب كالككٓرب ،لحزب الشٓكعْ الركسْ كا 
ئب عمِ بمؾ الةكرات كسئعدت أىظهب الحكـ فْ العئلـ لهقئكهب بمؾ الةكرات كأف  ،الغرآب فقد أطمقت صفب اٌ٘ر

رة سئعد عمِ اىبشئر العىؼ السٓئسْ الذم ىجئح الةكرات الهسمحب أك الةكرات السٓئسٓب الهسمحب فْ الامداف الهذكك 
ئب  .ٌك قئعدة اٌ٘ر

ئب هحمٓئن كدكلٓئن  ،صٛح ،أىظر فْ ذلؾ : عٓزز ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ - ف العراْ ،هكئفحب اٌ٘ر العدد  ،هجمب كٚك
 .44ص ،2003سىب  ،86
  .83ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،( الجٍهئى3ْ)
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ٓطئلٓب كأهٓركٓب كألهئىٓئ عىصٓر -3 : هةؿ ،بهىظهئت الٓهٓف الهبطرؼ : كبشهؿ هىظهئت بركٓب كا 
  .كالهىظهئت الدٓىٓب الهبطرفب ،(1)كككمككس كٛف اٖهٓركٓب

لقد بكسعت دائرة أعهئؿ العىؼ كازدادت شدة كعىؼ فْ السبٓىئت كالساعٓىئت كالةهىٓىئت هف      
ٛن كهضهكىئن جدٓدٓف ،العشٓرف القرف ئب شك حٓث أف ٌذي الفبرة شٍدت  ،كفْ ٌذي الفبرة أخذ اٌ٘ر

ئب كبهةؿ هرحمب خطٓرة فْ اسبخداهً كأحد أسئلٓب الصراع  ٛن فْ بئٓرخ اٌ٘ر حدان فئص
ئئف ،(2)السٓئسْ ئآب هف اٚخبطئؼ كاحبجئز الٌر كاٚقبحئـ الهسمح  ،كشهمت أىكاع العهمٓئت اٌ٘ر

ئآب  ئاْ كعهمٓئت إٌر كاخبطئؼ الطئئرات كعهمٓئت اٚغبٓئؿ كعهمٓئت القرصىب كاعهئؿ البٍدٓد اٌ٘ر
ٓركئ الٛبٓىٓب كأهٓركئ الشهئلٓب هأخرل اأسئلٓب هابكرة هكزعب عمِ أكركائ الغرآب كالشرؽ اٖكسط كأ

مىداكركائ الشرقٓب كاسبر ٓئ كأفٓرقٓئ كاٚبحئد السكفٓبْ كأكآس فاذلؾ اهكىىئ القكؿ اأف  ،(3)الٓئ كىٓكٓز
ئب قد كصؿ إلِ ذركبً ( ككئف أحد أٌـ ادائؿ الحرب 1990-1968فٓهئ آف عئهْ ) اٌ٘ر

ئب فْ عقد البسعٓىئت بحكلت اشكؿ  ،البقمٓدٓب آف الكبمبٓف الشرقٓب كالغرآب كأف اسبرابٓجٓئت اٌ٘ر
ئهؿ لمخصـ أك عمِ اٖقؿ ا٘ىٍئؾ الهسبهر لقكل حئد هف الدعئٓب عف طٓرؽ الفعؿ إلِ البدهٓر الك

                                                            

ىٍئ الآض فْ أهٓركئ لهىئٌضب بقدـ السكد كفئئت  ( الكككمككس كٛف : جهعٓب هؤلفب1) هف جهعٓئت سٓرب ككي
ٓئت الهبحدة  K.K.K)كبعرؼ ٌذي الجهئعب أٓضئن ائلحركؼ الةٛث اٖكلِ ) ،اٖقمٓئت اٖخرل ْ ىشٓطب فْ الٚك ٌك

قكهكف احرؽ الصمائف فْ اجبهئعئبٍـ البْ بع ،كغئلائن هئ بسبخدـ العىؼ فْ بحقٓؽ أٌدافٍئ ،ككىدا  ،قد فْ الخٛءٓك
ٓب بٓىسْ عئـ  ،كذلؾ لاث الرعب فْ ىفكس أخٓرف هف غٓر اٖعضئء فْ جهئعبٍـ كبأسست ٌذي الهىظهب فْ ٚك

ك جىراؿ سئاؽ فْ الجٓش  ،الذم عرؼ اإسـ السئحر اٖكار ،أكؿ زعٓـ لٍئ ٌك ىئةئف ادفكرد فكرست ،1865 ٌك
( كاسبهدت الجهئعب اسهٍئ هف المفظب الٓكىئىٓب البْ 1865-1861اٖبحئدم فْ أةىئء الحرب اٌٖمٓب اٖهٓركٓب )

ؤهف أعضئء الجهئعب ابفكؽ الآض ،كهف المفظب ا٘ىكمٓٓزب البْ بعىْ عشٓرة ،بعىْ الدائرة كادأكا ىشئطٍـ  ،ٓك
ئب السكد كفْ هىبصؼ عشٓرىٓئت القرف العشٓرف امغ عدد أعضئء ٌذي الجهئعب الِ هئ ٓقئرب همٓكىْ  ،اإٌر

 .246ص ،هرجع سئاؽ ،أىظر فْ ذلؾ : الهكسكعب العرآب العئلهٓب ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،شخص
( طف هف الهبفجرات عمِ 2500اإلقئء قىامب ذٓرب اقكة ) 1945آب عئـ  6( أعطِ الرئٓس بركهئف أكاهري فْ 2)

هئئب ألؼ ضحٓب  ائ٘ضئفب الِ أكةر هف ،ههئ أدل الِ هقبؿ ةهئىٓف ألؼ شخص ،هدٓىب ٌٓركشٓهئ فْ الٓئائف
آخٓرف هف هصئآف ائ٘شعئع إلِ هعرضٓف لمهكت ائلسرطئف أك المككٓهٓئ )سرطئف الدـ( ٖف ٌذي القىامب كئىت 

ألقٓت قىامب أخرل عمِ هدٓىب  1945آب عئـ  9كفْ  ،بىبزع المحـ عمِ اعد أراعب أك خهسب كٓمكهبرات هف سقكطٍئ
هرجع  ،عةهئف عمْ حسف ،ئٓئ اعد قىامب ٌٓركشٓهئ إلِ هئئبْ ألؼههئ رفع عدد الضح ،ىئكئزاكْ أٓضئن فْ الٓئائف

ئب الغراْ ،ركجًٓ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ : أىظر فْ ذلؾ : جئركدم ،30ص ،سئاؽ هكباب الشركؽ  ،1ج ،اٌ٘ر
 .7ص ،2004سىب  ،سئهْ ،كهىدكر ،ىئٌد ،كعاد الحهٓد ،دالٓئ ،برجهب الطكخْ ،القئٌرة ،الدكلٓب

  .124-114ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد جٛؿ ،( عز الدٓف3)
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دفٍـ ٌك بحطٓـ الدكلب أك إحداث أكار قدر هف الخسئئر اٍئ ،الدكلب كالدلٓؿ عمِ ذلؾ اأف  ،ٌك
 .ائلدكلب الهسبٍدفب العهمٓئت البْ ىراٌئ بسبٍدؼ ا٘ضرار العئـ

ئب ٓضرب فْ العدٓد هف اقئع كهف اٖهةمب عمِ  ،العئلـ كهىذ ىٍئٓب السبٓىئت إلِ أف ٚ ٓزاؿ اٌ٘ر
 ذلؾ :

ب الحهراء ائخبطئؼ رئٓس الحككهب ا٘ٓطئلٓب ألدكهكرك 1978فْ عئـ  -1  ،قئهت هجهكعب اٖلٓك
ةـ اغبٓئؿ الرئٓس الهصرم أىكر السئدات فْ الهىصب لشرفٓب أةىئء  ،1981ةـ قئهت اقبمً فْ عئـ 

 .ا٘سبعراض العسكرم السىكم
 .(1)فكؽ هدٓىب لككراْ اإسكبمىدا (pan am)الركئب اٖهٓركٓب إىفجرت طئئرة  1988فْ عئـ  -2
ئب فْ  ،بـ إغبٓئؿ الرئٓس هحهد اكضٓئؼ اعىئاب 1992فْ عئـ  -3 حٓث ارزت ظئٌرة اٌ٘ر

 .الجزائر عمِ إةر إلغئء ا٘ىبخئائت البشٓرعٓب فْ ذات العئـ
كرؾٌئجهت طئئرات هدىٓب هخطكفب هركزم البجئرة العئلهٓب  2001فْ عئـ  -4  ،فْ هدٓىب ىٓٓك

 .كهاىِ الاىبئغكف
كرؾ ككاشىطف كالبْ عيرفت اأحداث الحئدم       ئآب الدكلٓب فْ هدٓىبْ ىٓٓك أف ٌذي العهمٓئت اٌ٘ر

ئب حٓث اخبرقت  ،2001عشر هف سابهار عئـ  شكمت قفزة كىقمب ىكعٓب جدٓدة فْ ظئٌرة اٌ٘ر
ٓئ ْ الٚك كأسقطت أكةر هف  ،ت الهبحدة اٖهٓركٓبٌذي العهمٓب هعقؿ القكل العظهِ الرئٓسٓب ٌك

ذا ٓهكف أف  ،إضئفب إلِ الدهئر الٍئئؿ كالشئهؿ الذم أحدةً ،( خهسب آٚؼ هف الضحئٓئ5000) ٌك
ْ ئب ٓهكف فْ اعض الحئٚت أف ٓككف أكةر خطكرة هف الحركب  ،ٓقكدىئ إلِ حقٓقب ٌك أف اٌ٘ر

كعمًٓ فٛ  ،الدقب كحسف البخطٓط كا٘دارةخئصب فٓهئ حققً هف بفكؽ فْ عىئصر الهفئجأة ك  البقمٓدٓب
ئب اشكؿ كئهؿ فْ إراضبسبطٓع أم دكلب أف بهى  .ٍٓئع حدكث اٌ٘ر

 ثانيًا : عمى الصعيد المحّمي )الفمسطيني(
ئب الصٍٓكىْ عمِ هدل أكةر هف ىصؼ قرف أحد الهككىئت الرئٓسٓب لمسٓئسب       كئف اٌ٘ر

ئب الذم  ،كدكلب بكقد اقبرف قٓئـ الكٓئف الصٍٓكىٓ ،الصٍٓكىٓب فْ فمسطٓف اأاشع أشكئؿ اٌ٘ر
كالذم هئ زالت  ،هئرسبً الحركب الصٍٓكىٓب ضد الشعب الفمسطٓىْ كالشعكب العرآب الهجئكرة

حئكؿ أف ٓعرقؿ بحقٓؽ أٌدافٍئ ،بهئرسً لغئٓب الٓـك  .(2)كضد كؿ هف حئكؿ ٓك
سراعقد الٍٓكد الهؤبهر  1897كفْ عئـ       كقد جئء فْ  ،الصٍٓكىْ اٖكؿ فْ ائزؿ فْ سٓك

ئب عمِ لسئف زعهئء ٌذي الحركب ئب أداة سٓئسٓب ىمجأ  ،هكضكع اٌ٘ر هئ هفئدي : "أف اٌ٘ر

                                                            

ئب فْ الزهئف ،عاد الائسط ،( العٓدكدم1) سىب  ،جئهعب الجزائر ،رسئلب هئجٓسبٓر ،بطآؽ هكئفحب البخٓرب كاٌ٘ر
 .12ص ،1995

ئب الصٍٓكىْ فْ فمسطٓف ،غئزم ،( السعدم2)  .9ص ،1985سىب  ،عهئف ،دار الجمٓؿ لمىشر ،اٌ٘ر
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ذا هئ بـ بأكٓدي ،ٚسبعهئلٍئ حٓف ىرل أف عدكىئ ٓٓرد الخٛص هىئ قامٍـ حٓف بـ الٍجـك عمِ  ٌك
حٓث قئلكا : "لقد قررىئ إائدة  ،الفمسطٓىٓب آركت كقبؿ ةٛةب هف كائر قئدة هىظهب البحٓرر

 .ٖىٍـ قرركا إائدبىئ ٚك براجع عف ٌذا القرار (1)الفمسطٓىٓٓف
ىبداب الارطئىْ فْ فمسطٓف كئىت ٌىئؾ هجهكعب هف الهىظهئت فْ أٓئـ اٚ 1948كقاؿ عئـ      

ئآب الصٍٓكىٓب البْ عهمت فْ الخفئء كأارز ٌذي الهىظهئت : الٍئجىئي لٓحْ  ،اٚبسؿ ،اٌ٘ر
ئآب كغئٓبٍئ لبحقٓؽ حمـ  ،كشبٓرف ئب كالعىؼ كسفؾ الدهئء كسٓمب ٌذي الهىظهئت اٌ٘ر ككئف اٌ٘ر

ئب كالقبؿ كالبىكٓؿ  الصٍٓكىٓب فْ إىشئء الكٓئف الصٍٓكىْ ادلٓؿ الهجئزر الهبعددة كأعهئؿ اٌ٘ر
عد قٓئـ دكلب إسرائٓؿ فْ كا ،البْ اربكابٍئ ٌذي الهىظهئت ضد أاىئء شعاىئ الفمسطٓىْ فْ فمسطٓف

ئآب صٍٓكىٓب أخرل كهىٍئ : حركب غكش اهٓكىٓـ 1848عئـ   ،هىظهب اهئىئ ،بأسست هىظهئت إٌر
 .(2)هىظهب هئعبس

ئب كجرائـ القبؿ كالبدهٓر عمِ       لقد هئرس الصٍٓئىب قاؿ قٓئـ دكلب إسرائٓؿ هخبمؼ أعهئؿ اٌ٘ر
دـ الهىئزؿ  1948كاعد قٓئـ دكلب إسرائٓؿ فْ عئـ  ،ىطئؽ كاسع ئب كالقبؿ الجهئعْ ٌك أصاح اٌ٘ر

كبدهٓر القرل كبشٓرد السكئف كاسبخداـ العىؼ كالقكة لهصئدرة حقكؽ كأراضْ الشعب الفمسطٓىْ فْ 
 .(3)الهىئطؽ البْ احبمبٍئ

                                                            

قراران ٓبضهف إعٛىئن ائعبائر إائدة الجىس الاشرم جٓرهب  1946لٗهـ الهبحدة فْ عئـ ( إصدرت الجهعٓب العئهب 1)
كلذلؾ فقد أقرت الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة إبفئقٓب هىع إائدة  ،دكلٓب ببعئرض هع ركح اٖهـ الهبحدة كأٌدافٍئ

ٓكهئن هف إٓداع كةٓقب بصدٓؽ اعد بسعٓف  1951كالبْ دخمت حٓز البىفٓذ فْ عئـ  1948الجىس الاشرم فْ عئـ 
 1997كقد امغ عدد الدكؿ البْ صدقت عمِ ٌذي اٚبفئقٓب أك اىضهت إلٍٓئ هع حمكؿ عئـ  ،الدكلب العشٓرف عمٍٓئ

 .( دكلب123)
 .305ص ،هرجع سئاؽ ،غئزم ،( السعدم2)
شدٓدة لمفمسطٓىٓٓف بيعبار ( ٚ شؾ أف جهٓع اٖفعئؿ البْ اربكابٍئ الحركب الصٍٓكىٓب هف بعهد إحداث الهعئىئة ال3)

( هف اٚبفئقٓب الرااعب البْ 147خئصب الهئدة ) ،1949هف الهخئلفئت الجسٓهب ٚبفئقٓئت جىٓؼ اٖراع لعئـ 
كبعبار بمؾ الهخئلفئت كفقئن لمهئدة  ،اعبارت بعهد إحداث هعئىئة شدٓدة أك أضرار خطٓرة هف الهخئلفئت الجسٓهب

كذلؾ اعبارت  ،الهمحؽ ائبفئقٓئت جىٓؼ اٖراعب جرائـ حرب 1977كؿ لعئـ ( هف الاركبكككؿ اٚضئفْ ا85/5ٖ)
بعهد إحداث هعئىئة شدٓدة أك إلحئؽ أذل  ،1998( هف الىظئـ اٖسئسْ لمهحكهب الجىئئٓب الدكلٓب لعئـ 3/أ/8الهئدة )

 .خطٓر ائلجسـ أك الصحب هف جرائـ الحرب
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كطف ككذلؾ قئهت الحركب الصٍٓكىٓب اهٛحقب القٓئدات كالشخصٓئت الكطىٓب الفمسطٓىٓب فْ ال     
 كهف أارز بمؾ الشخصٓئت : ،(1)كالعئلـ كاغبٓئلٍـالعراْ 

 .كئف أحد اٖعضئء القٓئدٓٓف الائرٓزف فْ الجاٍب الشعآب لبحٓرر فمسطٓف ،غسئف كىفئىْ -1
هةقؼ كدامكهئسْ فمسطٓىْ ككئف الىئطؽ ائسـ القضٓب الفمسطٓىٓب  ،الدكبكر هحهكد الٍهشرم -2

 .فْ أكركائ ككئف ههةؿ هىظهب البحٓرر فْ ائٓرس
 .ىئئب القئئد العئـ لقكات الةكرة الفمسطٓىٓب ،خمٓؿ الكٓزر )أاك جٍئد( -3
 .الزعٓـ الركحْ لحركب حهئس ،الشٓخ أحهد ٓئسٓف -4
 .(2)أحد أارز قٓئدات حركب حهئس ،الدكبكر عاد العٓزز الرىبٓسْ -5

                                                            

ئ بعبار هف جر 1) كهئ ٓعبار القبؿ العهد هف الهخئلفئت الجسٓهب  ،ائـ الحرب( أف أعهئؿ اٚغبٓئؿ السئاؽ ذكٌر
 .(146/147كبحدٓدان الهئدبٓف ) ،الخئصب احهئٓب الهدىٓف 1949ٚبفئقٓب جىٓؼ الرااعب لعئـ 

ؾ2) ئب كالقئىكف الدكلْ ،هكسِ جهٓؿ ،( أىظر فْ ذلؾ : الدٓك  ،2ط ،دار الفكر ،جئهعب القدس ،فمسطٓف ،اٌ٘ر
 .44ص ،2011سىب 
 ٓقكؿ :حٓث 

Since the beginning of the Al-Aqsa Intifada on the 28 of September , 2000 , the 
Israeli media has categorized the activities of the uprising as acts of terror , 
Consequently , some western media adopted this misleading stance and portrayed the 
Palestinian popular resistance as terrorism No doubt conceptual jumbling has become 

widespread between achieve self determinaction and terrorism. 
The study aims at placing these matters in their proper legal framework , It shows 
that under international law , terrorism is not limited to acts by individuals or groups , 
states practice terrorism in its various from against individuals and groups , these 
actions are more comprehensive and more violent , the study also showe that actions 
by people under occupation against the occupier do not fall under the definition of 
terrorism in international law furthermore , many actions by the state of Israel during 

the Al-Aqsa uprising against the Palestinians fall under genocide. 
The research is comprised of four sections and a conclusion , The first section 
discusses the definition of terrorism under international law , The second describes the 
various forms of terrorism , The third distinguishes between terrorism and popular 
armed resistance , The fourth examines the extent to which Israeli actions against the 
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ب الةٛث      كا٘سٛهٓب  ،الهسٓحٓب ،الٍٓكدٓب ،هئ ىٓرد أف ىخمص إلًٓ ههئ بقدـ أف اٖدٓئف السهئٓك
ئبا ت اأم صمب فٓهئ ٓبعمؽٚ بهي  ئب ٚ ٓهبمؾ أم عقٓدة ٚك اىبهئء  ،ئٌ٘ر  ،سمٓـحٓث أف اٌ٘ر

ب البْ بةٓر الذعر كالرعب فْ  كأىهئ ٓهبمؾ عقٓدة القبؿ كسفؾ الدهئء كا٘غبٓئؿ كالعهمٓئت الدهٓك
كقد بـ ههئرسب  كد فْ ا٘ىسئففهىذ القدـ كجئىب الشر هكج ،الهجبهعئت كالدكؿك  ىفكس اٖفراد

ب الةٛث هف قاؿ أشخئص خئرجٓف عف الدٓف ٚك ٓيىساكف  ئآب فْ الدٓئىئت السهئٓك اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآب هكجكدة فْ كؿ زهئف كهكئف كببطكر هع بطكر الحضئرات كهع  ،لً ذي الجهئعئت اٌ٘ر ٌك

ئآئن ٓىئسب العصر الذم بككٌ  ٛن كقئلائن إٌر ىت فًٓ كذلؾ كمً هف أجؿ بحقٓؽ هركر الزهئف لبأخذ شك
 .كجدت هف أجمٍئ اٌٖداؼ البْ

ئب أخذ الطئاع القكهْ  أففْ ظؿ البطكر السٓرع لٍذي الظئٌرة ً ٓهكف القكؿ حٓث أى       اٌ٘ر
كهف ةـ أصاح  ،فْ أكركائ هىذ أكاخر القرف البئسع عشر كاسبهر حبِ ةٛةٓىٓئت القرف العشٓرف

 ،ٌٓبسـ ائلطئاع ا٘ٓدٓكلكجْ فْ فبرة الحرب الائردة البْ هةمت أشكئؿ الصراع آف الشرؽ كالغرب
ئب ائلحركب الدكلٓب  كفْ هرحمب أكاخر الخهسٓىٓئت كالسبٓىٓئت هف القرف العشٓرف اخبمط هفٍـك اٌ٘ر

ئب عائرة كاعد ذلؾ أصاح ،لبصفٓب ا٘سبعهئر البْ قئدبٍئ حركئت البحرر الكطىْ ت ظئٌرة اٌ٘ر
ر  ،عف ظئٌرة عئلهٓب بيصٓب كؿ الهجبهعئت ئب الهعئصر أصاح ٓبسـ ائلكحدة فْ الجٌك كاٌ٘ر

خصكصئن اعد أحداث الحئدم كالشكؿ كالسرعب كالهفئجئب  كالٍدؼ كالبطكر السٓرع هف ىئحٓب البىظٓـ
 .البْ ٌددت السمـ كاٖهف الدكلٓٓف 2001عشر هف سابهار عئـ 

ئب الصٍٓكىْ ،كضع الفمسطٓىْال كصكاخص      إذ اىبقمت  ،فقد بعرض الشعب الفمسطٓىْ لٌٙر
ئآب الصٍٓكىٓب هف هرحمبٍئ العشكائٓب عمِ ٓد العصئائت الصٍٓكىٓب إلِ هرحمب البىظٓـ  الجرائـ اٌ٘ر

ئب الدكلب(   .بحت رعئٓب كبىفٓذ دكلب إسرائٓؿاهئ ٓيعرؼ )اإٌر

 : مفيوم اإلرىاب المطمب الثاني
ئ       كأسائاً ،كأىكاعً ،كهضهكىً ،بلٓس ٌىئؾ ابفئقئت فْ الهجبهع الدكلْ حكؿ بعٓرؼ اٌ٘ر

حٓث أصاح هف أكةر الهكضكعئت إةئرة لمجدؿ كهىظكران  ،ككٓفٓب هعئلجبً كهحئرابً ،كهدل خطكربً
خئصب فْ ظؿ البطكرات اٖخٓرة البْ شٍدٌئ العئلـ الهعئصر هىذ أحداث  ،إلًٓ هف زكآئ هخبمفب
كفشؿ الهجبهع الدكلْ كالقئىكف الدكلْ فْ إٓجئد هعئلجب  2001عئـ  سابهارالحئدم عشر هف 
ئب  .جئدة كفعئلب لٌٙر

                                                                                                                                                                              

Palestinian people during the Al-Aqsa uprising constitute genocide , the concluding 
section presents the outcomes of the study. 
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 كذلؾ ٖىً ،كهف الصعكائت البْ قد بكاجً أم ائحث فْ ظئٌرة هعٓىب ٌك بعٓرؼ بمؾ الظئٌرة     
ئب هحبكل قئىكىْ هحدد كهبفؽ عمًٓل اساب الطئاع الدٓىئهٓكْ الهبغٓر  ،ٓس لهصطمح اٌ٘ر

ئب ئب قاؿ الحئدم عشر هف سابهار عئـ  ،(1)لٌٙر ت بعٓرؼ اٌ٘ر قد  ،كاعدي 2001كأف هحئٚك
 بكجد ىظٓرب عئهالعهمٓب احٓث ٓهكف القكؿ أىً ٚ بصئدفت هشئكؿ عدة هف الىئحٓب الهىٍجٓب ك 

ئب الدكلْ ظر ٌذا هف جٍب إضئفب إلِ اٚخبٛؼ فْ الهصئلح الدكلٓب ككجٍئت الى ،(2)لٌٙر
كذا الفقٍئء أٓضئن ىجد أف ٌىئؾ اخ ،كالبصكر كالبفٍـ هف جٍب أخرل ٛفئن آىٍـ فْ بعٓرؼ بٌك

ئب  .اٌ٘ر
ئب إلِ فرعٓف عمِ الىحك البئلْكعمًٓ سكؼ ىيقٌسـ هكضكع الدراسب فْ هفٍـك ا٘       : ٌر
ئبهفٍـك الفرع اٖكؿ :        .بالدكلٓك  بالكطىٓ البشٓرعئتفْ  اٌ٘ر
ئب فْ  هفٍـكالفرع الةئىْ :        .كاٚبفئقٓئت الدكلٓب الهكاةٓؽاٌ٘ر

 ةوالدولي ةالوطني التشريعاتفي اإلرىاب  مفيوم: الفرع األول 
ئبٓجا َصف       ئ ػذئ قمهػرىئ ٌػْ عصػٖىً ف ،ؿد َشهَبزئو َبجٌرإاَفحصٍئ  ظئٌرة اٌ٘ر

ْء ئسبعهئلٍئئسبعهمب كمهب أَ أي فمطئلهئ  ،كمهب ؤرٌئاؿ أَ ئسبعهمب عمِ ىحَ بعسفْ هة ،س
َخئصب  ،ًػر حَلػئب ئلىظػخبٛف َجٌٍَ٘ذئ رئجع  ،فْ هدلَلً ئعبار لفظ ئ٘رٌئا لفظئ هعقدئن
فْ ىظر  ٓعد ؤرٌئآئن فهو ،َبائٓىٍئؿ خبٛف هصئلح ئلدٌََ٘ذئ  ،عمِ هسبَُ ئلقئىَو ئلدَلْ

ٛن هىئٓعد  ،أحدٌن  .ئلحرٓب هو َجٍب ىظر ئٔخرؿ هو أج ض
ئب لغبن لذلؾ ٌذا سٓدفعيىئ لدر       ئب فْ الفقً القئىكىْ ،اسب بعٓرؼ اٌ٘ر  ،كسىبعرض إلِ اٌ٘ر
 .البشٓرعئت الكطىٓبفْ سىبطرؽ لً  كأٓضئن 

 :أواًل : التعريف المغوي لإلرىاب 
ئب هف       ئ هف المغئتاٌ٘ر كقد كردت  ،الهصطمحئت حدٓةب اٚسبعهئؿ فْ المغب العرآب كغٌٓر

اب كالرعب ب اهعىِ الخكؼ كالٌر اب( فْ القرآف الكٓرـ كالسىب الىآك كقد كردت اهعىِ  ،كمهب )الٌر
اىب كالبعاد ،الخشٓب كبقكل اهلل ساحئىً كبعئلِ ئب ٌك  ،(3)كاعضً ٓدؿ عمِ الٌر  فهصدر كمهب اٌ٘ر
                                                            

سىب  ،القئٌرة ،دار الفكر  العراْ ،الهقئكهب الشعآب الهسمحب فْ القئىكف الدكلْ العئـ ،صٛح الدٓف ،( عئهر1)
 .485، ص1976

ئب فْ ضكء اٚبجئٌئت الدراسٓب الحدٓةب ،عاد اهلل ،( اٖشعؿ2) هجمب  ،هسبقاؿ الحهمب اٖهٓركٓب لهكئفحب اٌ٘ر
 .26ص ،2005( سىب 159العدد ) ،السٓئسب الدكلٓب

اكف اً عدك اهلل 3) كعدككـ كآخٓرف هف دكىٍـ ( قكلً بعئلِ : )كأعدكا لٍـ هئ اسبطعبـ هف قكة كهف رائط الخٓؿ بٌر
 ،(60أٓب ) ،ٚ بعمهكىٍـ اهلل ٓعمهٍـ كهئ بىفقكا هف شْء فْ سآؿ اهلل ٓكًؼ إلٓكـ كأىبـ ٚ بظمهكف( سكرة اٖىفئؿ

اكف( سكرة الىحؿ ٓب الهشركٓف لقكلً بعئلِ : )إىهئ ٌك إلً كاحد فإٓئم فئٌر كبحذٓر  ،(51أٓب ) ،كجئء اهعىِ بٌر
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ب( ائن( ،)أٌر ( الذم هصدري )ٌر ب فْ المغب العرآب أخئؼ كأفزعهك  ،كهئدبٍئ )رىٌبى  .(1)عىِ أٌر
اب( أبت هف المغب الٛبٓىٓب      ئ فْ لغئت الهجهكعئت الٛبٓىٓب  ،ككمهب )ٌر كاعد أف ضرات جذكٌر

ئآْهئ اعد إلِ لغئت أكركآب أخرل كأاىبقمت ف ئب ،صاحت هشبقئبٍئ : اٌ٘ر اٖعهئؿ  ،اٌ٘ر
ئآبا٘ ئب الهضئد ،ٌر   .(2)اٌ٘ر

ىجد أف قئهكس المغب "ركآر" ٓيعٌرؼ  ،كفْ قكاهٓس كهعئجـ المغبٓف الفرىسٓب كا٘ىجمٓٓزب     
ئب اأىً  ،" اٚسبعهئؿ الهىظـ لكسئئؿ اسبةىئئٓب لمعىؼ هف أجؿ بحقٓؽ ٌدؼ سٓئسْ )أخذ : (3)اٌ٘ر

                                                                                                                                                                              

ٓب العائد لاعض ـ هف اهلل( سكرة الحشرهف بٌر اب فْ صدكٌر كجئءت  ،(13أٓب ) ،ٍـ لقكلً بعئلِ : )ٖىبـ أشد ٌر
اكا عدكا اهلل كالرسكؿ اب فْ بحٓرض اهلل لمهسمهٓف اأف ٌٓر اكف اً عدك اهلل كعدككـ  ،كمهب الٌر لقكلً بعئلِ : )بٌر

 .60ص ،هرجع سئاؽ ،عةهئف عمْ ،حسف ،(60أٓب ) ،كآخٓرف هف دكىٍـ( سكرة اٖىفئؿ
 .1748ص ،1995سىب  ،1ـ ،دار آركت لمطائعب كالىشر ،لسئف العرب ،ااف هىظكر ،( الهصرم1)

سىب  ،11ط ،هخبئر الصحئح ،الٍٓئب العئهب لمكبئب ،هحهد اف أاْ اكر اف عاد القئدر ،اىظر كذلؾ : الرازم
 .256ص ،1962

ب ،1972سىب  ،القئٌرة ،1ج ،1ط ،الهعجـ الكسٓط ،هجهع المغب العرآب -  .390ص ،هئدة ٌر
ائن ائلضـ اب أٓضئ كٌر ب )خئؼ( كائاً طرب كٌر كب( ،عف كٌر اكت( افبح الٍئء أم )هٌر اكت  ،كرجؿ )ٌر ٓقئؿ ٌر

ب خٓر هف أف برحـ اً( أخئفً ،خٓر هف رحهكت أم ٖف بٌر اً ك)اسبٌر اب( ،كأٌر  ،كالراٌب هعركؼ كهصدر )الٌر
ائىٓب( افبح الراء آىٍهئ  .)كالٌر

ئب فْ البشٓرع الهصرم ،أسئهب هحهد ،كذلؾ : ادراىظر  سىب  ،القئٌرة ،الىسر الذٌاْ لمطائعب ،هكاجٍب اٌ٘ر
 .2ص ،2000

 .كهئ اعدٌئ 73ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،اىظر كذلؾ : هحب الدٓف
 .21ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،( شكرم2)
ئب اأىً :3)  ( عرؼ قئهكس ركآر اٌ٘ر

Emploi systemique measures d’ exceptions de la violence pour atteind un but politique 
(prise , conservation , exercice , du pouvior) et specialement , ensemble des actes de 
violence 
(attentats individuals ou collectives , des structions) qu’une organization politique 
execute pour impressionner la population et creer un climat d’insecurite) dicitionnair 
alphabetique , analogique de la lounge francais par paul Robert (petit Robert I 1977 , 
vo terrorisme. 



31 
 

كعمِ كجً الخصكص فٍك هجهكع أعهئؿ العىؼ هف اعبداءات فردٓب  ،ههئرسب السمطب( ،احبفئظ
 .أك جهئعٓب أك بدهٓرات ٓىفذٌئ بىظٓـ سٓئسْ لمبأةٓر عمِ السكئف كخمؽ هىئخ اإىعداـ اٖهف"

البْ بربكاٍئ هجهكعئت  كهئ ٓعرفً القئهكس الفرىسْ ٚركس اأىً "هجهكعب أعهئؿ العىؼ     
 .(1)كهب"سمكب عىؼ بسبخدهً الحكةكٓرب أك أ

ئب اأىً      عرؼ قئهكس المغب ا٘ىجمٓٓزب إكسفكرد اٌ٘ر ؼ اصفب  (2)ٓك : "اسبخداـ العىؼ كالبخٓك
ف كئف ٓبىئسبٓك ،خئصب لبحقٓؽ أغراض سٓئسٓب" ئب البقمٓدم  ٛحظ أف ٌذا البعٓرؼ كا  هع اٌ٘ر

ئب اٚقبصئدم كغٓر  ،الذم ٌدفً سٓئسْ دائهئن  ئب الفكرم كاٌ٘ر إٚ أىً أصاح ٚ ٓبىئسب هع اٌ٘ر
ئب فْ العصر الحدٓث  .ذلؾ هف اٖىهئط الهخبمفب لٌٙر

ئب ٓدكر حكؿ اث الخكؼ      بضح ههئ ساؽ أف الهفٍـك المغكم لٌٙر كالرعب أك  ،كالفزع ،ٓك
ئب اٍذا ال ،ائلقٓئـ اعهؿ ٓؤدم إلِ خكؼ أخٓرف ب كاذلؾ أف اٌ٘ر ًي الدٓئىئت السهئٓك هفٍـك باغض

 .جهٓعئن 
 المحاوالت الفقيية لتعريف اإلرىاب :ثانيًا : 
َسٓبضح لىئ اأىً لٓس ٌىئك بعرٓف  ،ؤلِ ئلهحئَٚب ئلفقٍٓب لبعرٓف ئ٘رٌئاٌىئ سىبطرق      

ئب إٚ أىً لـ ٓبـ  ،ئلفقٍئءؿ جئهع هئىع هبفق عمًٓ هو قا حٓث بعددت البعٓرفئت الفقٍٓب لٌٙر
 .ل الهحمْ أـ عمِ الهسبكل الدكلْالبكصؿ إلِ بعٓرؼ عئـ هقاكؿ سكاء عمِ الهسبك 

ئب فْ الفقً الغراْ -أ  :  بعٓرؼ اٌ٘ر
عب بعرٓفئب ػب َبسػئلفقًٓ شهٓد فْ كبئاً ئ٘رٌئا ئلسٓئسْ ئلطاعب ئَٖلِ هىً هئئؿ َقد سج     

 .(3)عمهئء هبىَعٓو فْ جهٓع فرَع ئلعمَن ئٚجبهئعٓب اهئ فْ ذلك عمن ئلقئىَوهو َضع 

                                                            

 ( حٓث جئء البعٓرؼ فْ قئهكس ٚركس عمِ الىحك البئلْ :1)
Ensenble d’actes du violence commis par une organization pour creer unclimat 

d’insecurite ou renverser un gouvernbent etabli. 
ئآئن هاىٓئن  ئاْ كهئ أسمفتي سئاقئن ازعهئء الةكرة الفرىسٓب هف )الٓعئقاب( الذٓف أقئهكا حكهئن إٌر بقبرف صفب اٌ٘ر
ؼ ارئئسب ركاسآر  .عمِ البخٓك

 البعٓرؼ فْ قئهكس إكسفكرد عمِ الىحك البئلْ :( حٓث جئء 2)
Use of violence and intimidation , especially for politics purposes. 

 .34-33ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،أىظر فْ ذلؾ : أاك هصطفِ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ
 كاىظر كذلؾ : .45ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،( شكرم3)

Schemid. A. political terrorism , Amsterdam , north holand pulshing company , 1983 , 
p 1-2. 
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أَلَٓئب هعٓىب َأفكئر هحددب ؿ ئ٘رٌئا ٓحهؿ ائحة فْ هجئؿ َهئ ٓهكو قَلً أو ك     
  .فكرب ئ٘رٌئاؿ عمِ ذٌىً فْ بحدٓد هدلَ ٓطرػسبي

 ،ٌدف هحدد سٓئسْ ٓبن بَجًٍٓ ؤلِؿ "ئ٘رٌئا عه : اأىً Lacor الكًرالفقًٓ فقد عرفً      
َٓكَو ضحئٓئي  ،عمِ ئلبأةٓر ئلهئدّؿ ئلبٍدٓد ئلهائلغ فًٓ َٓبن بىفٓذي لمحصَ بخدئنػئسؿ هػٌََ ٓش

َئ٘رٌئا ٓحبن ئٚسبخدئن ، هائشرؿ ٓس ائلضرَرب أو ٓكَىَئ هعىٓٓو اشكػَز َلػرد رهػهج
كةر ؤلِ بٍدٓد ٌدف أؿ ٓؤدّ فْ ئلهسبقا طَسٓ د ائسبخدئهً ضد ٌدفػف أَ لمبٍدٓػئلهقصَد لمعى

ؤلِ ؤةئرب ئلخَف أَ ئلقمق ئلدئخمْ لكْ ٓبن ئجائر ئلٍدف عمِ  دفػأٌهٓب ٌََ اذلك ئلهعىِ ٍٓ
 .هَقفً"ؿ ئٚسبسٛن أَ عمِ بعدٓ

عىف أٓدَٓلَجْ ٓرباط اأٌدئف ؿ "عه : اأىً Eric David إيريك ديفيدكقد عرفً الفقًٓ      
 .(1)سٓئسٓب"
جىئٓب أَ جىحب سٓئسٓب أَ ئجبهئعٓب ٓبربا ؿ "ك : اأىً Saldana سالداناعرفً الفقًٓ ٓك      

ر لخطٛو عىٍئ ؤشئعب ئلفزع ئلعئن لهئ لٍئ هو طآعب هىشئب ػرد ئ٘عػعمِ بىفٓذٌئ أَ حبِ هج
 .(2)"عئن

ٌََ أحد كائر ئلهسؤَلٓو ئٖهرٓكٓٓو ئلهكمفٓو ادرئسب  Lesker ليسّكركقد عرفً الفقًٓ      
ؼ هف أجؿ  : اأىًئا ػهَضَع ئ٘رٌ "الىشئط ا٘جراهْ الهبسـ ائلعىؼ الذم ٍٓدؼ إلِ البخٓك

 .(3)بحقٓؽ أٌداؼ سٓئسٓب"
عرفً الفقًٓ       ٚن شدٓدة الخطكرة ٚ ببكافؽ  : اأىً Sottile سوتيلٓك ئاْ ٓربكب أفعئ "إف اٌ٘ر

 .(4)ىبئئجٍئ هع الكسئئؿ الهسبعهمب فٍٓئ"
عرفً الفقًٓ       ؼ الىئس عف طٓرؽ أعهئؿ  : اأىً Lemkin ليمكينٓك ئب ٓقـك عمِ بخٓك "اٌ٘ر

 .العىؼ"
عرفً الفقًٓ       ةٓر لدُ ئلغٓر هو طآعبٍئ أو بيؿ "أعهئ:  اأىً Givanovitchجيفانوفتش ٓك
ؿ ئلظرَف َاكؿ بحب ك بعد برَٓعئن ٚن أعهئ ،اًط هو ضرر أٓئن كئو ٓحٓئس ائلخَف ػئ٘حس

                                                            

 .128ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة1)
ئب ،هحهد هحْ الدٓف ،( عكض2) ئب فْ الكطف العراْ ،بعٓرؼ اٌ٘ر الىدكة العمهٓب  ،بشٓرعئت هكئفحب اٌ٘ر

 .55ص ،1998سىب  ،الٓرئض ،الخهسكف
ك هئ ىئدل اً كذلؾ كؿ هف هئكس كاؿ بئٓمكر ،129ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،دائرة( 3) كاةٓؿ  ،ٌك

ئب ٚ ٓككف إٚ ٌٖداؼ سٓئسٓب  Terrorist livesفْ هؤلفٍهئ :  ،كئٓؿ  .كالذم قئٚ فًٓ أف اٌ٘ر
Maxwell Taylor and Ethel Quayle , Terrorist lives , Brasseys London , wachington , p9. 

 .130ص ،( الهرجع السئاؽ4)
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"ئ٘رعئا أَ ئ٘فزئع أَ ئلخَف ئلذّ ٓسااً فرد أَ جهئعب  : َٓعرفً ئلاعض اأىً  ،"ئلهقئٓٓس
 .(1)ئو ئلغرض هىً"ػَهٍهئ ك

ئب فْ الفقً العراْ -ب  : بعٓرؼ اٌ٘ر
ئب عمِ الهسبكل اكردت عدة        : لعراْبعٓرفئت لٌٙر
الهعئصرة لٙشئرة إلِ  اأىً : "اصطٛح اسبخدـ فْ الفبرة صالح الدين عامر الدكبكر فعرفً     

اٚسبخداـ الهىظـ لبحقٓؽ ٌدؼ سٓئسْ كاصفب عئهب جهٓع أعهئؿ العىؼ البْ بقـك هىظهب سٓئسٓب 
 .(2)اههئرسبٍئ عمِ الهكاطىٓف كخمؽ جك هف عدـ اٖهف"

عرفً الدكبكر       ئ اكاعث عقئئدٓب  إسبرابٓجٓب عىؼ هحـر دكلٓئن : " اأىًشريف بسيوني ٓك بحفٌز
داث عىؼ هرعب داخؿ شٓرحب خئصب هف هجبهع هعٓف لبحقٓؽ الكصكؿ إلِ السمطب كببكخِ إح

أك لمقٓئـ ادعئٓب لهطمب أك لهىظهب اغض الىظر عهئ إذا كئف هقبرفكا العىؼ ٓعهمكف هف أجؿ 
 .(3)أىفسٍـ كىٓئاب عىٍئ أـ ىٓئاب عف دكلب هف الدكؿ"

عرفً الدكبكر       عىؼ هىظـ كهبصؿ اقصد خمؽ حئلب هف : " اأىًأحمد جالل عز الدين ٓك
بحقٓؽ أٌداؼ  كالذم بربكاً جهئعب هىظهب اقصد ،البٍدٓد العئـ الهكجً إلِ دكلب أك جهئعب سٓئسٓب

 .(4)سٓئسٓب"
عرفً الدكبكر       ٌك عائرة عف هجهكعب هف اٖفعئؿ ببسـ ائلعىؼ : " اأىً الدين ىنداوينور ٓك

أك بغٓٓر  ،كبصدر هف جهئعب غٓر قئىكىٓب ضد اٖفراد أك سمطئت الدكلب لحهمٍـ عمِ سمكؾ هعٓف
 .(5)اٖىظهب الدسبكٓرب كالقئىكىٓب داخؿ الدكلب"

ئب اأىً ٓصعب قاكؿ أٓئن هىٍئ ٓظٍر هف كؿ البعٓرفئت السئاقب البْ جئءت لبحدٓد هفٍـك       اٌ٘ر
ئاْ ٓبكقؼ عمِ كجٖف ب ،عمِ ا٘طٛؽ  ،ٍب ىظر هف ٓسبعهؿ الهصطمحعٓرؼ العهؿ اٌ٘ر

  .كائلبئلْ اىعداـ الخئصٓب الهكضكعٓب فْ اعض البعٓرفئت
ئآئن هف كجٍب ىظر أحدٌـ      ٛن فْ  ،فمذلؾ كئف هف ٓيعد إٌر ٛن أك هىئض سآؿ الحٓرب هف ٓيعد اط
َهىظهب ؿ ٓبَقٓع ئبفئقٓب ئلحكن ئلذئبْ آو ؤسرئئؿ َقد ظٍر ذلك جمٓئن قيآ ،ب ىظر أخركجٍ

هئ ٓبعمق ائ٘رٌئا فْ هٓةئق ؿ عمِ هحَ كؿ َذلك عىدهئ أصٌرب ؤسرئئٓ ،طٓىٓبػئلبحرٓر ئلفمس

                                                            

  .56-54ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هحْ الدٓف ،( عكض1)
 .486ص ،هرجع سئاؽ ،صٛح الدٓف ،( عئهر2)
 .48ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،( شكرم3)
 .70ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد جٛؿ ،( عز الدٓف4)
ئب ،ىكر الدٓف ،( ٌىداكم5)  ،دار الىٍضب العرآب ،السٓئسب الجىئئٓب لمهشرع الهصرم فْ هكاجٍب جرائـ اٌ٘ر

 .كهئ اعدٌئ 9ص ،1993سىب  ،القئٌرة
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 ،آىهئ رأُ ئلفمسطٓىَٓو أىً ٚ َجَد لهئ ٓسهِ ائ٘رٌئا فْ هٓةئقٍن ،هىظهب ئلبحرٓر ئلفمسطٓىٓب
هشرَع ٚسبردئد ئٖرض ؿ ٌَ ىضئ ،هئ ٓحبَّ عمًٓ ئلهٓةئق فْ ٌذئ ئلخصَصؿ و كَأ

فأجئا  ،كمٓىبَو فْ ذلكؿ ئلرئٓس ئٖهرٓكْ آىذئك آؿ َقد سيئ ،ابػئلهحبمب َئلحقَق ئلهغبص
ٛن ئ  هو َجٍب ىظر أحدٌن ٓعد ػئآ"هو ٓعد ؤرٌ ،اىفس ئلبعآر ئلشئئع ٛن أَ اط ؿ هو أج هىئض

 .(1)آخر"ئلحرٓب هو َجٍب ىظر 
ئب الائحث  بعٓرؼ  : لٌٙر
ئب جئهعئن كهئىعئن فْ آف كاحد      جئهعئن لكؿ هئ  ،ٓجب أف بككف صٓئغب بعٓرؼ هصطمح اٌ٘ر

ئآب ئب اغٓري هف صكر ،ٓدخؿ ضهف اٖعهئؿ اٌ٘ر  .كهظئٌر أخرل كهئىعئن هف أف ٓخبمط اٌ٘ر
ئب ٌك ال      ك ىشر ذم ٓيركز عمِ الائعث هف كأف أفضؿ بعٓرؼ لٌٙر كراء اربكئب الفعؿ ٌك

كعمِ  ،كالائعث ٌك الهيحرؾ لمىشئط ا٘رادم كالدافع عمِ اربكئب الجٓرهب ،الفٌزع كالذعر كالخكؼ
ئب هف كجٍب ىظر الائحث : ٌك الفعؿ ا٘رادم الهيساب لمخكؼ كالذعر الذم ٓيعار عف  ذلؾ فئٌ٘ر

ب( أك البٍدٓد اٍئ بقـك اً أفراد أك  الذم ،رة غٓر هشركعباصك  العهمٓئت العىٓفب )الهئدٓب كالهعىٓك
كالذم ٓىبيج عىً خطران عئهئن ٓبٍدد  ،جهئعئت أك كٓئىئت أك هىظهئت أك دكؿ لبحقٓؽ أٌداؼ هعٓىب

 .عدد غٓر هحدكد هف الىئس
ئاْ ٓبككف هف عىئصر رئٓسٓب قد بككف ه      ْكعمًٓ فئلعهؿ اٌ٘ر ئ ٌك  :بفقئن عمٍٓئ ٚاد هف بكافٌر

 . أك البٍدٓد اً عمِ كجً غٓر هشركعاسبخداـ العىؼ -1
 .حئلب هف الرعب كالخكؼ كالقمؽ اث -2
 .ٓقـك اً فرد أك هجهكعب هف اٖفراد أك الهىظهئت أك الكٓئىئت أك الدكلب -3
 .ٓكجً ضد فرد أك هجهكعب هف اٖفراد أك الهجبهع اأسري أك الههبمكئت العئهب أك الخئصب -4
ئب عمِ طئاع السٓرب -5  .كالسرعب كالهفئجأة ٓعبهد اٌ٘ر

  ثالثًا : تعريف اإلرىاب في التشريعات الوطنية :
ئآب فْ       اسبجئاب لٛبفئقئت كالقرارات الدكلٓب البْ دعت الدكؿ إلِ إدراج اٖعهئؿ اٌ٘ر

قئهت العدٓد هف الدكؿ اسف بشٓرعئت خئصب اهكئفحب  ،بشٓرعئبٍئ الداخمٓب اكصفٍئ جرائـ خطٓرة
ئب ل ابعدٓؿ بشٓرعئبٍئ الداخمٓب لكْ بككف هبٛئهب هع السٓئسب الجىئئٓب الدكلٓب كدكؿ أخر  ،اٌ٘ر

ئب  .الهبعمقب اهكئفحب اٌ٘ر
ئآب بعبار فْ الهقئـ اٖكؿ جرائـ طاقئن لمقئىكف الجىئئْ الداخمْ فْ       إذا كئىت اٖعهئؿ اٌ٘ر

ئب  إذان ٚ اد كأف بضع  ،الدكلْالعدٓد هف الدكؿ البْ صئدقت عمِ اٚبفئقئت الدكلٓب اشأف اٌ٘ر

                                                            

ئب فْ الكطف العراْ ،هحهد فبحْ ،( عٓد1)  ،هركز الدراسئت كالاحكث ،أكئدٓهٓب ىئٓؼ لمعمـك اٖهىٓب ،كاقع اٌ٘ر
 .25ص ،1999سىب  ،الٓرئض
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ئآب كفقئن لقئعدة "ٚ جٓرهب ٚك عقكاب إٚ اىص قئىكىْ" كالجٓرهب  فئن لٗعهئؿ اٌ٘ر فْ بشٓرعئبٍئ بعٓر
فئن دقٓقئن ٚ بككف كذ  .لؾ إٚ ابعٓرفٍئ بعٓر

 ،َسىبطرق فٓهئ ٓمْ ؤلِ اعض ئلبعرٓفئب ئلبْ َردب فْ اعض ئلبشرٓعئب ئلدئخمٓب لٙرٌئا
ئب فْ القكاىٓف الداخمٓب :كفٓهئ ٓمْ ى  كرد اعض اٖهةمب حكؿ بعٓرؼ اٌ٘ر

ئب فْ -أ ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب  بعٓرؼ اٌ٘ر  :الٚك
ئب ؼرٌ ع      ئب اأىً الهشرع اٖهٓركْ اٌ٘ر البْ بكجً ضد الدكلب هف  ،ىشئطئت عىٓفب" : اٌ٘ر

كبرل أىً كؿ فعؿ ٌك هىسكب لكؿ شخص قبؿ أخر فْ ظركؼ هخئلفب أك  ،هجهكعئت هىظهب
. (1)"أك حئكؿ الهشئركب فْ ٌذا الفعؿ ،أك شئرؾ ،أك حئكؿ القٓئـ اذلؾ ،أضري جسدٓئن أك خطفً

ئب  : ىكجزي ائٔبْ ،كعرفت عدة جٍئت أهٓركٓب اٌ٘ر
: أىً العىؼ الهبعهد ادكافع سٓئسٓب ضد أٌداؼ  1988عئـ  بعٓرؼ كزارة الخئرجٓب اٖهٓركٓب -1

 .غٓر قبئلٓب هف قاؿ جهئعئت قكهٓب أك عهٛء ٓعهمكف فْ السر
: أىً عائرة عف سمكؾ جىئئْ عىٓؼ ٓقصد اً اكضكح البأةٓر  اٖهٓركٓب بعٓرؼ كزارة العدؿ -2

 .(2)عمِ سمكؾ السمطب الرسهٓب عف طٓرؽ اٚغبٓئؿ أك الخطؼ
ئب عائرة عف عهؿ عىؼ ٓشكؿ خطران  (CIA)ككئلب اٚسبخائرات اٖهٓركٓب الهركٓزب  -3 : أف اٌ٘ر

ىبٍؾ حرهب القكاىٓف الجىئئٓب الكطىٓب  .عمِ الحٓئة ا٘ىسئىٓب ٓك
ئب فْ سىب       إزاء بزآد العهمٓئت  1996كأصدر الككىغرس اٖهٓركْ قئىكىئن لهكئفحب اٌ٘ر

ئآب ضد الهصئلح اٖ ئباٌ٘ر فئن لٌٙر  .(3)هٓركٓب هىذ ادآب البسعٓىٓئت لكف لـ ٓرد اً بعٓر
قئـ الهشرع اٖهٓركْ اسف قكاىٓف جدٓدة  ،2001كاعد أحداث الحئدم عشر هف سابهار لعئـ 

ئب ئب الهعركؼ اإسـ  ،لهكئفحب اٌ٘ر  Combating Terrorism Actهةؿ قئىكف هكئفحب اٌ٘ر
 USAكقئىكف  ،الذم صئدقت عمًٓ السمطب البشٓرعٓب اعد بفجٓرات الحئدم عشر هف سابهار اأٓئـ

                                                            

 .84ص ،هرجع سئاؽ ،ٛؿأحهد ج ،( عز الدٓف1)
A person is guilty of a felony if he threatens to commit any crime of violence with 
purpose to terrorize another or to cause evacuation of a building , place of assembly , 
or facility of public transportation , or otherwise to cause serious public inconvenience , 

or in reckless disregard of the risk of causing such terror or inconvenience. 
 .202ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل2)
 .68ص ،هرجع سئاؽ ،سئهْ جئد ،( كاصؿ3)
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Patriot Act  ٚن  26الذم صئدقت عمًٓ السمطب البشٓرعٓب ككقعً الرئٓس اٖهٓركْ ٓـك  ،اٖكةر شهك
 .(1)2001أكبكار لعئـ 

ئب فْ البشٓرع الفرىسْ  -ب  :بعٓرؼ اٌ٘ر
ئب كلـ ٓبـ بعٓرؼ جٓرهب لـ ٓقـ الهشرع       الفرىسْ اكضع قئىكف خئص لهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر

ئب إٚ فْ قئىكف العقكائت الفرىسْ الصئدر عئـ  حٓث جئء فًٓ كاىئء عمِ ىص  ،1986اٌ٘ر
ئب ٌك خرؽ لمقئىكف ٓقدـ عمًٓ فرد هف اٖفراد أك بىظٓـ جهئعْ اٍدؼ 86/1020الهئدة ) ( : اٌ٘ر

ٓبإةئرة اضطراب خطٓر فْ الى  .(2)ظئـ العئـ عف طٓرؽ البٍدٓد ائلبٌر
ىص الهشرع الفرىسْ عمِ اعض اٚفعئؿ  1996كعئـ  1992كفْ القكاىٓف الصئدرة عئـ      

ئآب إذا ابصمت اهشركع إجراهْ فردم أك جهئعْ اٍدؼ ا٘خٛؿ  الجرهٓب البْ عيدت كجرائـ إٌر
ع ائلىظئـ العئـ اصكرة ؼ كالبرٓك  .جسٓهب عف طٓرؽ البخٓك
ْج (3)( هف قئىكف العقكائت الفرىس706ْكقد حددت الهئدة ) ئب عمِ سآؿ الحصر ٌك  :رائـ اٌ٘ر

 .جرائـ القبؿ العهد -1
 .ِ الكفئةجرائـ الضرب كالجرح العهدم الهؤدم إلِ عئٌب هسبدٓهب أك الهفضْ إل -2
 .جرائـ العىؼ العهدم البْ بقع عمِ اٖحداث دكف الخئهسب عشر -3
ئئفجرائـ خطؼ  -4  .الٌر
 .جرائـ خطؼ اٖحداث هع اسبعهئؿ العىؼ -5
 .جٓرهب خطؼ الطئئرات -6
 .جرائـ البٍدٓد ائٚعبداء عمِ اٚشخئص -7
 .هبفجرات أك الهكاد الحئرقبجرائـ اٚعبداء عمِ أةئر كاٖهكاؿ العئهب ائسبعهئؿ ال -8
ٛن اطٓرؽ الكسر أك ائسبعه -9  .ئؿ العىؼ هف شخص فأكةرجرائـ السرقب الهشددة البْ بربكب لٓ

 .جرائـ بصىٓع أسمحب أك هكاد حئرقب-10
 .جرائـ اابزاز اٖهكاؿ -11
 

                                                            

 www.freearbvoice.org/arabi/newAmericanLaws.htm( أىظر فْ ذلؾ الهكقع ا٘لكبركىْ :  1)
ئب ،عٛء الدٓف ،( راش2)  .54ص ،2006سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،الهشكمب فْ بعٓرؼ اٌ٘ر
  ( لٙطٛع عمِ ىص القئىكف أىظر فْ ذلؾ الهكقع ا٘لكبركىْ :3)

https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/ar 
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ئآب فْ القئىكف رقـ )      ( الصئدر عئـ 686/92كقد أضئؼ الهشرع الفرىسْ اعض اٖفعئؿ اٌ٘ر
ْ : الجىئٓئت كالجىح ضد اٖهب كالدكلب كالسٛـ العئـ ،(1)1992 كأضئؼ أٓضئن جرائـ الحئسكب  ،ٌك

 كقد اشبرط أف بقع ٌذي الجرائـ هف خٛؿ هشركع فردم أك جهئعْ. ،كجرائـ الآئب
ئب فْ البشٓرع الهصرم -ج  :كالسكرم  ،الماىئىْك  ،بعٓرؼ اٌ٘ر

ئب اأىً : عي  1992( لعئـ 97هف قئىكف العقكائت الهصرم رقـ ) (86)فْ الهئدة       رؼ اٌ٘ر
ئب  ع "ٓقصد ائٌ٘ر فْ بطآؽ أحكئـ ٌذا القئىكف كؿ هف اسبخدـ القكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك

ٍدؼ إلِ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ أك ان لهشركع إجراهْ فردم أك جهئعْ ٓالذم ٓمجأ إلًٓ الجئىْ بىفٓذ
بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً لمخطر إذا كئف هف شأف ذلؾ إٓذاء اٚشخئص أك إلقئء الرعب آىٍـ 

أك الهكاصٛت أك  آئب أك اٚبصئٚتلك بعٓرض حٓئبٍـ أك أهىٍـ لمخطر أك إلحئؽ الضرر ائأ
اٖهكاؿ اك الهائىْ أك هىع أك عرقمب ههئرسب السطئت العئهب أك دكر العائدات أك هعئٌد العمـ 

 .(2)ٖعهئلٍئ أك بعطٓؿ بطآؽ الدسبكر أك المكائح
ئب       ئائن كحدد كاعد أف عرؼ الهشرع الهصرم اٌ٘ر كضع ىصكصئن لآئف اٖفعئؿ البْ بيعد إٌر

 .(3)العقكائت الهقررة لٍئ
ئب فْ الهئدة ) 1943جئء فْ قئىكف العقكائت الماىئىْ لعئـ       ( هىً 314بحت عىكاف اٌ٘ر

ئآب  فئن لٗعهئؿ اٌ٘ر ئآب جهٓع اٖ: " ئاأىٍبعٓر فعئؿ البْ برهْ إلِ إٓجئد ٓقصد ائٖعهئؿ اٌ٘ر
ذعر كبربكب اكسئئؿ كئٖدكات الهبفجرة كاٖسمحب الحرآب كالهكاد الهمبٍاب كالهىبجئت السئهب حئلب 

كالبْ بقئامٍئ  ،أك الهحرقب كالعكاهؿ الكائئٓب أك الجرةكهٓب البْ هف شأىٍئ أف بحدث خطران عئهئن 
( لعئـ 36كالهضئفب ائلقئىكف رقـ ) 1949( هف قئىكف العقكائت السكرم الصئدر عئـ 304الهئدة )
1978(4). 

                                                            

 .عمِ ىص القئىكف أىظر فْ الهرجع السئاؽ( لٙطٛع 1)
ئب ،سئهْ عمْ ،( عٓئد2) ؿ اٌ٘ر  .84ص ،2007سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الفكر الجئهعْ ،1ط ،بهٓك
 كذلؾ هف خٛؿ الهكقع ا٘لكبركىْ : .كهئ اعدٌئ هف قئىكف العقكائت الهصرم 86( أىظر فْ ذلؾ الهئدة 3)

http://www.abonaf-law.com/download/GalleryServices/35_law 
 .52-51ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،( شكرم4)

( كذلؾ هف خٛؿ 304كقئىكف العقكائت السكرم الهئدة ) ،(314اىظر فْ ذلؾ قئىكف العقكائت الماىئىْ الهئدة )
 الهكاقع ا٘لكبركىٓب :

http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy013ar.pdf 

http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
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ئب فْ البشٓرع اٖردىْ كالفمسطٓىْ -د  : بعٓرؼ اٌ٘ر
ئب فْ قئىكف العقكائت رقـ )جٌرـ الهشرع اٖردىْ       ككذلؾ فْ قئىكف  1951( لعئـ 85اٌ٘ر

ئآب فْ الهئدة  (1)1960( لعئـ 16العقكائت الحئلْ رقـ ) كالذم كرد فًٓ بعٓرؼ اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآب اأىٍ ،( هف قئىكف العقكائت147) ئآب جهٓع ئحٓث عرؼ اٖعهئؿ اٌ٘ر : "ٓقصد ائٖعهئؿ اٌ٘ر

 ،ٍابكالهكاد الهمب ،كبربكب اكسئئؿ كئٖدكات الهبفجرة ،اٖفعئؿ البْ برهْ إلِ إٓجئد حئلب ذعر
كالعكاهؿ الكائئٓب أك الجرةكهٓب البْ هف شأىٍئ أف بيحدث خطران  ،قبكالهىبجئت السئهب أك الهيحر 

 ."عئهئن 
( 54( هف قئىكف العقكائت اهكجب القئىكف رقـ )147كلقد عدؿ الهشرع اٖردىْ ىص الهئدة )     
ئب فْ الفقر  ،2001لعئـ  ئب اسبخداـ ة اٖكلِ هف ٌذي الهئدة اأىً : "حٓث عرؼ اٌ٘ر ٓقصد ائٌ٘ر

اٍدؼ  ،ٓقع بىفٓذان لعهؿ فردم أك جهئعْ ،البٍدٓد ائسبخداهً أٓئن كئىت اكاعةً كأغراضًالعىؼ أك 
إذا كئف هف شأف ذلؾ إٓقئع  ،أك بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً لمخطر ،ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ

عٍـ أك  ،أك إلحئؽ الضرر ائلآئب ،أك بعٓرض حٓئبٍـ كأهىٍـ لمخطر ،الرعب آف الىئس كبرٓك
أك ائحبٛؿ  ،أك الهرافؽ الدكلٓب كالاعةئت الدامكهئسٓب ،أك اٖهٛؾ الخئصب ،كاٖهٛؾ العئهبالهرافؽ 
أك بعطٓؿ بطآؽ أحكئـ الدسبكر  ،أك بعٓرض الهكارد الكطىٓب لمخطر ،أك اٚسبٓٛء عمٍٓئ ،أم هىٍئ
 .كالقئىكف"

                                                                                                                                                                              

بىص الهئدة اٖكلِ هف القرار  ،374ص ،1/1/1960ابئٓرخ  ،(1482( ىيشر فْ الجٓردة الرسهٓب عدد رقـ )1)
: "ٓسبهر العهؿ ائلقكاىٓف كاٖىظهب كاٖكاهر البْ كئىت سئٓرب الهفعكؿ قاؿ بئٓرخ  1994( لسىب 1رقـ )

قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ  ،فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓب )الضفب الغرآب كقطئع غزة( حبِ ٓبـ بكحٓدٌئ" 5/6/1967
 ،فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓب 5/6/1967ٌك أحد القكاىٓف البْ كئىت سئٓرب الهفعكؿ قاؿ بئٓرخ  1960( لعئـ 16)

 .1994سىب  ،هىشكر فْ جٓردة الكقئئع الفمسطٓىٓب العدد اٖكؿ ،كلذلؾ ٓسرم عمٍٓئ القرار اقئىكف السئلؼ ذكري
 عمِ الهكقع ا٘لكبركىْ : ،(147الهئدة ) 1960( لسىب 16قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ ) ،اىظر فْ ذلؾ

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf 
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كاساب ذلؾ قئـ الهشرع اٖردىْ ابعدٓؿ ىص  ،حصمت بفجٓرات فْ عهئف 2005كفْ عئـ      
عرؼ فجئءت الهئدة الهعدلب بي  ،(1)2007( لعئـ 16( اهكجب القئىكف الهعدؿ رقـ )147الهئدة )

ئب اسبخداـ العىؼ اأم كسٓمب كئىت أك البٍدٓد ائسبخداهً ئب اأىً : "ٓقصد ائٌ٘ر أٓئن كئىت  ،اٌ٘ر
فردم أك جهئعْ ٍٓدؼ إلِ بعٓرض سٛهب الهجبهع  ٓقع بىفٓذان لهشركع إجراهْ ،اكاعةً كأغراضً

عٍـ أك بعٓرض حٓئبٍـ لمخطر أك  كأهىً لمخطر إذا كئف هف شأف ذلؾ إلقئء الرعب آف الىئس كبرٓك
إلحئؽ الضرر ائلآئب أك الهرافؽ كاٖهٛؾ العئهب أك الخئصب أك الهرافؽ الدكلٓب أك الاعةئت 

بٓٛء عمٍٓئ أك بعٓرض الهكارد الكطىٓب لمخطر أك إرغئـ الدامكهئسٓب أك ائحبٛؿ أم هىٍئ أك اٚس
كعمِ أسئس هئ  ،أم حككهب أك أم هىظهب دكلٓب أك إقمٓهٓب عمِ القٓئـ اأم عهؿ أك اٚهبىئع عىً"

ئآب فْ القئىكف اٖردىْ بقـك عمِ خئصٓبٓف ،بقدـ  ٌهئ : (2)ٓهكف القكؿ اأف اٖعهئؿ اٌ٘ر
عٍـ كبعٓرض حٓئبٍـ كأهىٍـ لمخطراٖفعئؿ البْ برهْ إلِ إٓجئد  -1  .حئلب ذيعر آف الىئس كبرٓك
 .أىٍئ بيربكب اكسئئؿ هبعدٓب البحدٓد الهساؽ هف حٓث ىبئئجٍئ -2

ئب عئـ ك       صدر الهشرع اٖردىْ قئىكف جدٓد لهىع اٌ٘ر ىبٓجب لظركؼ عئلهٓب بهةمت  ،2006ا 
ئب كالقضئء عمًٓ كهحمٓب بهةمت فْ الٍجهئت  ،فْ بعئظـ دكر الجٍكد الدكلٓب الراهٓب لهحئراب اٌ٘ر

ئآب البْ بعرضت لٍئ اٖردف خصكصئن حئدةب بفجٓر الفىئدؽ فْ العئصهب عٌهئف عئـ   2005اٌ٘ر
ٍيدابٍئ الدكلٓب عمِ بعدد  ئ كالبزاهئبٍئائ٘ضئفب إلِ البزاـ اٖردف ابع  .)3(هصئدٌر

ئب حدد الهفٍـك القئىكىْ لجٓرهب       فٓجد الائحث أف الهشرع اٖردىْ فْ قئىكف هىع اٌ٘ر
ئب هف خٛؿ ا سئسٓب لٍذا البعٓرؼ الذم أكردي الهيشرع فْ الهئدة ٚعبهئد عمِ العىئصر اٖاٌ٘ر

ئآب فْ كهع ذلؾ ٓيٛحظ أف الهشرع حئكؿ ح ،( هف قئىكف العقكائت147/1/2) صر الجرائـ اٌ٘ر
ئب اٖردىْ لعئـ  ،الهئدة الةئلةب هف القئىكف ذابً شهؿ بسع  2006ائ٘ضئفب إلِ أف قئىكف هىع اٌ٘ر

ئآب ،هكاد  .كاذلؾ كئىت الصعكاب فْ الكشؼ الدقٓؽ عف الجرائـ اٌ٘ر

                                                            

 .2219ص ،16/4/2007ابئٓرخ  ،(4821ىيشر فْ الجٓردة الرسهٓب عدد رقـ ) (1)
دار الةقئفب  ،2ط ،الجرائـ الكاقعب عمِ أهف الدكلب فْ القئىكف اٖردىْ كالقكاىٓف العرآب ،هحهد عكدة ،الجاكر (2)

 .275-274ص ،2010سىب  ،عهئف ،ر كالبكٓزعلمىش
ئب سىب  (3) ؿ اٌ٘ر  .2003بيعبار اٖردف هف الدكؿ البْ صئدقت عمِ اٚبفئقٓب الدكلٓب لقهع بهٓك
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ئب ٓيبفؽ كهف كجٍب ىظر الائحث ىرل اأىً هف الصعب جدان كضع بعٓرؼ شئهؿ لفكرة ا٘      ٌر
ًي ٓجب أف  ،كذلؾ اساب بائٓف كجٍئت الىظر فْ ٌذا الشأفعمًٓ هف قاؿ الجهٓع  هكف القكؿ اأى ٓك

ئآب ٚن أٌر  .ٓىص الهشرع اٖردىْ عمِ حصر اٖفعئؿ الهجرهب اكصفٍئ أفعئ
ئب       أهئ الهشرع الفمسطٓىْ فْ هشركع قئىكف العقكائت الهعبهد ائلقراءة اٖكلِ فقد عرؼ اٌ٘ر
ئب فْ بطآؽ أحكئـ ٌذا القئىكف84الهئدة ) فْ جهٓع اٖفعئؿ البْ برهْ  ،( اأىً : "ٓقصد ائٌ٘ر

ع مجأ إلٍٓئ الجئىْ بىفٓذان لهشركع إجراهْ فردم  ،إلِ اسبخداـ القكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك ٓك
ذا  ،لمخطرأك بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً  ،اٍدؼ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ لمدكلب ،أك جهئعْ كا 

ٓذاء أك اث الرعب آىٍـ أك بعٓرض حٓئبٍـ أك حٓرئبٍـ كئف هف شأف ذلؾ بعٓرض اٖشخئص لٙ
أك ائلهائىْ  ائلهكاصٛت أك ائ٘بصئٚت أك ائٖهكاؿ ائلآئب أك أك إلحئؽ الضرر ،أك أهىٍـ لمخطر

 أك هىع أك عرقمب السمطئت العئهب ،أك ائٖهٛؾ العئهب أك الخئصب أك احبٛلٍئ أك اٚسبٓٛء عمٍٓئ
ف أىشطبٍئ أك بعطٓؿ بطآؽ الدسبكر أك القكاىٓف أك القرارات أك دكر العائدة أك هعئٌد العمـ ه

 .السئٓرب فْ الدكلب"
هف الهٛحظ اأىً بكجد العدٓد هف الهٌأخذ كالعٓكب اٍذا البعٓرؼ الكارد فْ هشركع قئىكف      

ئ  : العقكائت الفمسطٓىْ كهف أارٌز
ٚن كةٓرة ضهف بعٓرؼ أف ٌذا البعٓرؼ قد ٓفبح الهجئؿ أهئـ بفسٓرات هخبمفب بدخؿ  -1 أفعئ

ئب  .اٌ٘ر
ئآب -2 حٓث أىً أغفؿ عف  ،لـ ٓذكير عددان كآران هف الصكر البْ ٓهكف أف بأخذٌئ الجٓرهب اٌ٘ر

ئآب كبسبحؽ الع ئ جرائـ إٌر   .(1)قئب عمٍٓئذكر أفعئؿ أصاح هسبقران عمِ اعبائٌر
ئاْ كهئ ٓككف اىشئط  ،( فأىً لـ ٓبـ ذكر شؽ اٚهبىئع84كفقئن لهئ كرد فْ الهئدة ) -3 فئلعهؿ اٌ٘ر

ًي ههئ  أم عدـ قٓئـ الشخص اعهؿ ٓسبكجب ،إٓجئاْ فإىً ٓهكف أف ٓككف ائٚهبىئع القئىكف إبٓئى
ئآب قد بيربكب فٍىئلؾ الكةٓر هف الجرائـ ا٘ ،ٓيفضْ إلِ عدـ بحقٓؽ ىبٓجب ٓكجب القئىكف بحقٓقٍئ ٌر

                                                            

ئآب84( أغفؿ الهشرع فْ الهئدة )1)  ،( هف هشركع قئىكف العقكائت الفمسطٓىْ جئىائن كآران هف صكر الجرائـ اٌ٘ر
 كهىٍئ : 

 .اٚعبداء عمِ الهكارد الطآعٓب أك أةئرجرائـ  -1
 .جرائـ ا٘ضرار ائٚقبصئد الكطىْ أك اهخزكف الطئقب -2
ئب -3  .جٓرهب بهكٓؿ اٌ٘ر
 .جرائـ ا٘ضرار ائلىظـ الهعمكهئبٓب -4
سٓب كعرقمب الاعةئت الدامكهئ ،القىئصؿ( ،هةؿ )الدامكهئسٓٓف ،جرائـ اٚعبداء عمِ اٖشخئص الهبهبعٓف ائلحهئٓب -5

 .أك الهىظهئت كالٍٓئئت ا٘قمٓهٓب كالدكلٓب فْ فمسطٓف
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فعدـ قٓئـ شخص عمـ اكجكد هخطط ٘ربكئب جٓرهب  ،اهجرد اٚهبىئع عف القٓئـ اعهؿ هعٓف
ئاْ اإاٛغ الجٍئت الهخبصب ٚ  ئآب أك أطمع أك حصؿ عمِ هعمكهئت اشأف حدكث ىشئط إٌر إٌر

 .بيعبار جٓرهب كفقئن لٍذا البعٓرؼ
رل الائحث اأف عدـ البجٓرـ  فْ حئلب       ةغرة ٓهكف  ككفٓي ىقصئن بشٓرعٓئن  ٓيهةؿ اٚهبىئعٓك

ٛن هجرهئن  ،اسبغٛلٍئ ًي فع حٓث أف أٌهٓب  ،كذلؾ عمِ العكس فْ البشٓرعئت العرآب البْ اعبارب
ئآبالبْ ب بجٓرـ اٚهبىئع بكهف فْ كشؼ الهخططئت  .رسـ كبعد ٘ربكئب الجرائـ اٌ٘ر

ئٓرل الائحث أف البعٓرفئت السئاؽ ذ كأٓضئن       ئب بشبرؾ كٌر  ،فْ عدة أهكر اشأف ظئٌرة اٌ٘ر
: ْ  ٌك

حداث الرعب فْ قمكب الىئس -1 ئاْ ٓربكز ائٖسئس عمِ القكة كالعىؼ كا   .أف العهؿ اٌ٘ر
ئب فعؿ إجراهْ كأف ٌذي الصفب ا٘جراهٓب  -2 ئ أف اٌ٘ر بةات جهٓع البعٓرفئت السئاؽ ذكٌر

ئب هىطاقب سكاء كئىت عمِ الهسبكل الداخمْ   .أك الدكلْلٌٙر
ذا ٓدؿ عمِ عدـ  -3 اسبىدت أغمب البعٓرفئت عمِ صكر اربكئب ٌذي الجٓرهب كذكر أسئلٓاٍئ ٌك

 .كجكد بعٓرؼ هحدد جئهع هئىع لٍذي الجٓرهب
ئآب : "ٌْ كؿ فعؿ أك اهبىئع عف فعؿ ٓمجأ إلًٓ الجئىْ       عرؼ الائحث الجٓرهب اٌ٘ر ٓك

ؼ أكالبٍدٓد أك ا أكؼ ائسبخداـ القكة أك العى ع أك البخٓك ح لبرٓك اٍدؼ ا٘خٛؿ  ،ائسبخداهً البمٓك
إذا  ،ائلىظئـ العئـ أك بعٓرض سٛهب الهجبهع أك هصئلحب أك أهىً أك أهف الهجبهع الدكلْ لمخطر

فٍـ أك القئء الرعب آىٍـ أك بعٓرض حٓئبٍـ أك  عٍـ أك بخٓك كئف هف شأىً إٓذاء اٖشخئص أك برٓك
ئبٍـ أك حقكقٍـ العئهب أك  ،أك إلحئؽ الضرر ائلآئب ،أهىٍـ لمخطر أك ا٘ضرار ائلكحدة الكطىٓب حٓر

أك الهكارد الطآعٓب أك أةئر أك ائٖهكاؿ أك الهائىْ أك ائٖهٛؾ العئهب أك الخئصب أك احبٛلٍئ أك 
أك هىع أك عرقمب السطئت العئهب البشٓرعٓب أك البىفٓذٓب أك القضئئٓب أك هصئلح  ،اٚسبٓٛء عمٍٓئ

أك الهىظهئت كالٍٓئئت ا٘قمٓهٓب  ،أك الاعةئت الدامكهئسٓب كالقىصمٓب ،ت الهحمٓباككهئت أك الكحدالح
أك هىع أك عرقمب قٓئـ دكر العائدة أك  ،فْ فمسطٓف هف ههئرسب كؿ أك اعض أكجً ىشئطٍئ

 ،أك بعطٓؿ بطآؽ أم هف أحكئـ القئىكف اٖسئسْ أك القكاىٓف أك المكائح ،اأعهئلٍئ هؤسسئت العمـ
ككؿ سمكؾ ٓربكب اٍدؼ ا٘ضرار ائٚبصئٚت أك ائلىظـ الهعمكهئبٓب أك ائلىظـ الهئلٓب أك الاىكٓب 

 .كطىْ أك اهخزكف الهٓئي كالطئقب"أك اٚقبصئد ال
 الدولية واالتفاقيات المواثيقمفيوم اإلرىاب في  :الفرع الثاني 

عكفب لجىب هو ئلخارئء عمِ درئسب َؤحصئء  ،1914عئـ فاعد ئلحرا ئلعئلهٓب ئَٖلِ      
 .(1)ئٚىبٍئكئب ئلَئقعب عمِ قَئىٓو ئلحرا َكئو هو آىٍئ هسألب ئ٘رٌئا

                                                            

 .177ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف1)
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َفهار ػْ ىػلبَحٓد ئلقئىَو ئلجىئئْ ئلهىعقد فْ فئرسَفٓئ فؿ عىدهئ ئىعقد ئلهؤبهر ئلدَلْ ئَٖ     
لن ٓبعرض ٌذئ ئلهؤبهر ٚصطٛح جرئئن ئ٘رٌئا َهع ذلك فقد بعرضب أعهئلً  ،1927عئـ 

هو طآعبٍئ خمق ؿ ئلهربكاب اَسئئؿ فْ ئٖعهئؿ َئلذّ ٓبهة ،لهئ ٓهكو بسهٓبً ائلىشئط ئ٘رٌئاْ
ئٚعبدئء عمِ خطَط ئلسكك ئلحدٓدٓب ؿ ٌَذئ ئلبعآر بَلد فْ ذلك ئلَقب اعد بعدد أفعئ ،ئنػر عػخط
 .(1)فْ بشٓكَسمَفئكٓئ طِ َخصَصئنئ ئلَسػْ أَراػف

ٌك اٖكؿ الذم ٓبكمـ صراحب عف  1930ؿ عئـ َٓعبار ئلهؤبهر ئلةئلة ئلهىعقد فْ ارَكس     
ئب ئب ،اٌ٘ر  ئلبصرفئبفقد عدد فٍٓئ اعض  ،كذلؾ اكضعً ىصئن هف خهس هكاد خئصب ائٌ٘ر

ب ضد ػطر عئن َهَجٍهو طآعبٍئ بَلٓد خؿ ئلعهدّ لَسئئؿ ئ٘رٌئآب َئلبْ ببعمق ائٚسبعهئ
ـ بخدئػرئق َئسػكئلحرق َئسبخدئن ئلهبفجرئب َئ٘غؿ أَ ضد ئٖهَئ ،ئلسٛهب ئلجسدٓب لٗفرئد

َقد أكدب ئلهئدب ئلةئىٓب هىً  ،ئٚبصئٚب َبمَٓة ئلهٓئيؿ ئلهَئد ئلسئهب َبدهٓر ئلجسَر ََسئئ
ئب"عمِ   .(2)اعبائر اسبعهئؿ ٌذي الكسئئؿ "إٌر
َئد ػِ ئلهػدٓٛب عمػبعؿ بن ؤدخئ ،حٓة عقد ئلهؤبهر ئلرئاع ،اائٓرس 1931كفْ دٓسهار عئـ      

 .ؤبهر السئاؽهالهقبرحب ائل
بن فًٓ ئبخئذ أسمَا جدٓد ٓدعَ  ،1935كأةىئء الهؤبهر الخئهس الذم اىعقد فْ هدٓرد عئـ      

 .رئئنَهقرئن هادأ بسمٓن ئلهجرهٓو ئلفئعمٓو لٍذي ئلج ،ئ٘رٌئا ؤلِ قضئء دَلْؿ ؤلِ ؤخضئع أعهئ
ِ ػحٓة بهب ئلهَئفقب عم ،ئىعقد ئلهؤبهر ئلسئدس اكَاىٍئجو 1935كفْ سابهار عئـ      
بربا ئلبْ ٓؿ َبن ئلبركٓز عمِ أٌهٓب هَئجٍب ئٖفعئ ،َص هحددب اشأو جرئئن ئ٘رٌئاػىص

اقصد ؤحدئة بغٓٓر أَ ئضطرئا فْ َظٓفب ئلسمطئب  ،حئلب هو ئلرعا كخمؽئن  ػعمٍٓئ خطر ع
ٌَْ جرئئن ئٚعبدئء  ،هحددبؿ ؤلِ أفعئ َقد كئو ئٌٚبهئن هَجٍئن ،ئلعئهب أَ فْ ئلعٛقئب ئلدَلٓب

ئ اذلك أَ أسرٌن )هبأةر ،ئلدامَهئسٓٓوؿ أَ ئلحرٓب لرؤسئء ئلدَ ،ٛهب ئلجسدٓبػئب أَ ئلسػِ ئلحٓػعم
 .اىبئئج ئعبدئء هرسٓمٓئ(

ئو ئلبأكٓد عمِ أو ٓبَلِ هحئكهب هربكاْ ئلجرئئن فْ حئلب عدن ؤاعئدٌن أَ عدن َك     
ئكهبٍن  فْ ئلامد ئلذّ ٓبَئجد ئلهبٍن فًٓ هحكهب ذئب طئاع دَلْ َئٌٖن هو ذلك أىً بن ػهح
 .(3)اسٓبدن ئعبائر جرئئن ئ٘رٌئا هو ئلجرئئن ئلسٓػِ عػئق عمػئٚبف

                                                            

ئب فْ ضكء اٖحكئـ الهكضكعٓب كا٘جرائٓب لمقئىكف الجىئئْ الدكلْ كالداخمْ ،هدحت ،( رهضئف1)  ،جرائـ اٌ٘ر
 .6ص ،1995سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب

 .179ص ،الهرجع السئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف2)
 .7ص ،هرجع سئاؽ ،هدحت ،( رهضئف3)



42 
 

 ،(1)ِ همؾ ٓكغسٛفٓئ ألكسىدر اٖكؿ أدل إلِ قبمًكقع اعبداء عم 1934كفْ أكبكار عئـ      
ذي كئىت ىقطب البحكؿ هشركع ابفئقٓب اشأف بجٓرـ  حٓث قئـ كٓزر الخئرجٓب الفرىسْ ابقدٓـ ،ٌك

ئ العئهب لعصاب اٖهـ ئب اىئءان عمِ الهائدرة الفرىسٓب إلِ السكربئٓر كقد قئـ الهؤبهر الدكلْ  ،اٌ٘ر
ائلبكقٓع عمِ ابفئقٓبٓف )بحت رعئٓب عصاب اٖهـ( اٖكلِ خئصب  1937الذم اىعقد فْ جىٓؼ عئـ 

ئب ببصهف  بخبص ائلىظر  ،كالةئىٓب ببعمؽ اإىشئء هحهكهب جىئئٓب دكلٓب ،هئدة 29اهىع كقهع اٌ٘ر
ٓف اٚبفئقٓبٓف حبِ ٚ ٓهبىع عف كلقد بـ الفصؿ ا ،فْ ٌذي القضئٓئ ككقعت عمٍٓئ ةٛةب عشر دكلب

 .(2)البكقٓع عف اٖكلِ هف ٓعئرض الةئىٓب
 ،ٌَذئ هئ لن ٓبن ؤلِ ئٔو ،اٍئ آو ئٚبفئقٓبٓو ؤلِ هئ اعد ئلبصدٓق عمٍٓهئؿ َلقد عمق ادء ئلعه     

ككئف لمبكبر  ،َٓرجع ؤلِ أو ئلبعرٓف ئلذّ َرد فْ ئبفئقٓب هىع َقهع ئ٘رٌئا لن ٓكو هحددئن
 .(3)دٓؽبصؿ ئلدَلْ ئلهبصئعد َئلحرا ئلعئلهٓب ئلةئىٓب أكار ئٖةر فْ هىع ك

ئلهحئَلب ئلحكَهٓب ؿ بسبحق هىئ َقفب ىظر ٖىٍئ بهة 1937كهع ذلؾ فإف ابفئقٓب جىٓؼ عئـ      
ؿ فمقد قصد هو ٌذي ئٚبفئقٓب كاح أعهئ ،ئَٖلِ ئلبْ بعئلج ظئٌرب ئ٘رٌئا هو ئلىئحٓب ئلقئىَىٓب

ٌَذئ هئ جئء فْ هقدهب ئلَةٓقب فقد أكدب عمِ أو  ،بضهو عىصرئن دَلٓئن فقطئ٘رٌئا ئلبْ ب
َقد كرسب  ،(4)ئ٘رٌئاؿ فئء ئلصاغب ئلدَلٓب ئلهؤكدب لمهعئقاب عمِ أعهئػئلهؤبهر ئىعقد ٘ض

 ،لِئ٘رٌئا فْ ئلهئدب ئَٖؿ َهىً فٍْ بصف أعهئ ،ذلك ئلعىصرػهعظن ىصَصٍئ لمبعرٓف ا
َٓكَو ئلٍدف هىٍئ أَ هو ؿ ؤجرئهٓب بربكا ضد دَلب هو ئلدَؿ أفعئئلفقرب ئلةئىٓب هىٍئ اأىٍئ "

 .جهَعب هو ئٖشخئص أَ عئهب ئلجهٍَر"طآعبٍئ ىشر ئلرعا فْ ىفَس أشخئص هعٓىٓو أَ ه
   : ئ٘رٌئآب عمِ ئلىحَ ئلبئلْؿ َقد عددب ئٚبفئقٓب فْ ئلهئدب ئلةئىٓب هىٍئ ئٖعهئ     

 :بئلٓئن  سهعب أَ حرٓب أَ سٛهب شخص هو ئلهذكَرٓو ئلعهدٓب ئلهَجٍب ضد حٓئب أَؿ ئٖفعئ -1
 ؿَغٓرٌن هو ئٖشخئص ئلذٓو ٓهئرسَو ئهبٓئزئب لرؤسئء ئلدَؿ رؤسئء ئلحكَهئب َئلدَ -أ

   .َخمفئؤٌن ائلَرئةب أَ ئلبعٓٓو
 .هةؿ السفراء كالقىئصؿزَجئب ئٖشخئص ئلهشئر ؤلٍٓن  -ب

                                                            

 ىٓبكدلهقا" دا٘سبئا" هبظهى لِإ فوٓىبه نئآٓھإر لقا نه سٓمٓئره فْ ئاْھإر اءدعبا ثدح 9/10/1934( فْ 1)
 رٓككز ىسْرلفا كؿٖا رٓزولا وبرائ سٓولك ،غسٛفٓئوٓ كهم كؿٖا ردلكسىإ كلهما ؿغبٓئا مب ثحٓ ،٘ىفصئلٓبا
ْ ذلؾ ف أىظر ،لٓبكدلا ىٓبولقئىط اسئكٖاعمِ كلعئلهْ ا رلضهٓا عمِ كعره رةأ اءد٘عبا اھذل فكئ دقك ،جٓبرلخئا

 .125ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،: هحب الدٓف
 .78ص ،هرجع سئاؽ ،( امٓشىككزاداىكؼ2)
 .180ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف3)
 .78ص ،هرجع سئاؽ ،( امٓشىككزاداىكؼ4)
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ئآب اساب ٌذي الهٍئـ أك اٖشخئص الهكمفكف اهٍئـ عئهب عىدهئ بربكب ضدٌـ  -ج اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .عىد ههئرسبٍـ لٍئ

   .ئلعئهب ئلهخصصب ٚسبخدئن ئلجهٍَرؿ ئلبخرٓا ئلعهدّ أَ ؤلحئق ئلضرر عهدئن ائٖهَئ -2
ؿ بعهئػر كئسػئىٓب لمخطػأحدئة ضرر عئن عهدئن ٓكَو هو شأىً بعرٓض ئلحٓئب ئ٘ىس -3

   .غذٓبَبسهٓن ئلهٓئي َئٖ ،ئلهفرقعئب َئلهَئد ئلحئرقب
  .ئلشرَع فْ ئربكئا ٌذي ئلجرئئن -4
عمِ أسمحب أَ ذخئئر أَ هفرقعئب أَ هَئد ضئرب ؿ صىع أَ حٓئزب أَ بقدٓن أَ ئلحصَ -5

 .اقصد بىفٓذ جرٓهب هو ئلجرئئن ئلهذكَرب فْ أّ امد كئو
د ئربكئا ػئق اقصػب أَ ائٚبفػؤلِ جهعٓضهئـ ئ٘رٌئاْ سَئء ائ٘ىؿ ئٚشبرئك فْ بىفٓذ ئلعه -6

  .ؤرٌئآب أَ ئلبحرٓض عمِ ئربكئاٍئؿ أعهئ
َقد أضفب ئٚبفئقٓب ئلصفب ئلدَلٓب كهئ ساق ئلذكر عمِ جرٓهب ئ٘رٌئا ؤذئ كئىب هَجٍب      

ئ٘رٌئآب أَ بىفٓذٌئ أَ أهئكو لجَء ؿ أَ ؤذئ بعددب أهئكو ؤعدئد ئٖعهئ ،ضد دَلب أَ هو دَلب
  .(1)أَ بعددب جىسٓئب شركئئٍن أَ احسا طآعب ئلهصئلح ئلبْ لحقٍئ ضرر ،أَ ئلفئعمٓوؿ ئلفئع

 هىٍئػَبض ،سئاقئن َبمزن ئٚبفئقٓب ئلدَلب ئلهبعئقدب عمِ أو بأخذ فْ ئٚعبائر ئلجرئئن ئلهشئر ؤلٍٓئ 
ئ ػْ ؤقمٓهٍػَأو بشهمٍئ ائلبجرٓن ؤذئ َقعب ف ،ؿبشرٓعئبٍئ ئلدئخمٓب ؤذئ لن بكو ببضهىٍئ ائلفع

 .(2)فْ ئٚبفئقٓب طرفئنؿ هَجٍب ضد دَلب هو ئلدَ بػَكئى
َٓكَو  ،ئلبْ بقع عمِ أرئضٍئؿ ئٖطرئف ابجرٓد اعض ئٖفعئؿ َبمزن ئٚبفئقٓب كذلك ئلدَ    

ؿ ئلبآهر َئٚبفئق ٚربكئا ئٖعهئؿ ٌَْ أعهئ ،ئ٘رٌئا ئلهىصَص عمٍٓئؿ لٍئ صمب اأعهئ
ئلبآهر ؿ ٌَْ أعهئ ،َئلبحرٓض عمِ ئربكئا ٌذي ئلجرئئن ئلهىصَص عمٍٓئ  ،بػئ٘رٌئآ

 ،ئ٘رٌئآب َئلبحرٓض عمِ ئربكئا ٌذي ئلجرئئن ؤذئ بن ئربكئاٍئؿ َئٚبفئق ٚربكئا ئٖعهئ
( هف الهئدة الةئىٓب 3،2،1الهىصكص عمٍٓئ فْ الفقرات )ئا ئلجرئئن ػِ ئربكػْ عمػَئلبحرٓض ئلعمى
ٛن أـ ٌٚذي السَئء بن ئربكئا  ؿ كائ٘ضئفب إلِ  ،َئٚشبرئك ئلعهدّ فْ ٌذي ئلجرئئن ،جرائـ فع

َبؤكد ٌذي ئٚبفئقٓب عمِ أىً ٓجا ئعبائر ئلجرئئن  ،ـهسئعدب عهدٓب اقصد ئربكئا ٌذي ئلجرئئ
 .(3)اباٍدف هىع ؤفٛب أّ هخئلف هو ئلعقَ ،ؿع ئٖحَئػجرئئن هسبقمب فْ جهٓ ئلهشئر ؤلٍٓئ سمفئن

                                                            

 .27ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد فبحْ ،( عٓد1)
 .10ص ،هرجع سئاؽ ،هدحت ،( رهضئف2)
 .11ص ،( الهرجع السئاؽ3)
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كهئ ساؽ ذكري أف بدخؿ حٓز البىفٓذ ىبٓجب عدـ  1937ئقٓب جىٓؼ عئـ كلـ ٓكبب ٚبف     
ىشئء  ،(1)البصدٓؽ عمٍٓئ ئ هف قاؿ أم دكلب اعد اىبٍئء الحرب العئلهٓب الةئىٓب كا  كلـ ٓبـ إحٓئؤٌك

ئب كىطئقً كهئ 1945هىظهب اٖهـ الهبحدة عئـ  عكد الساب فْ ذلؾ إلِ أف بعٓرؼ اٌ٘ر ، ٓك
 .(2)أقؿ هف بكقعئت اعض الدكؿ جئءت اٍئ اٚبفئقٓب جئء

ب 1972ك  1937كآف عئهْ       كبسمط  ،بهبد خهسب كةٛةكف سىب حئفمب ائٖحداث الهأسئٓك
ئآب حقٓقٓب كخصكصئن الحرب العئلهٓب الةئىٓب كجرائهٍئ الهيشٓىب خضئع  ،اٖضكاء عمِ أىشطب إٌر كا 

ئ  .(3)الشعكب دكف اٚكبراث احؽ بقٓرر الهصٓر كالبهٓٓز العىصرم كغٌٓر
 28)حٓث قيبؿ  1972كلـ ٓسبٓقظ ضهٓر العئلـ الحر إٚ اعد الٍجـك عمِ هطئر المد عئـ      

 .ٓرئضٓئن( كحٓث أف الضحئٓئ هف إسرائٓؿ 11شخصئن( كحئدث هٓكىخ فْ ذات العئـ )قيبؿ فًٓ 
 َئسبجئاب ئلجهعٓب ئلعئهب لٗهن ئلهبحدب ،ئ٘رٌئا ابركٓز َئىبقئء َحهئسفقئهب ئلحهمب ضد 

اإىشئء لجىب  1972( لعئـ 3034/72كأصدرت القرار رقـ ) ،عمِ صكبئن كاٖكةر ىفكذان لمىداء اٖ
هقدن هو ضٍئ لبعرٓف ئ٘رٌئا َقد قدهب ٌذي ئلمجىب عدب بعرٓفئب لٙرٌئا اعخئصب 

 .(4)ضٍئ هقدـ هف دكؿهجهَعئب َاع
خرجب لجىب ئ٘رٌئا ئلدَلْ اهشرَع ئبفئقٓب هَحدب اشأو ئلرقئاب  1980كفْ عئـ      

ئب الدكلْب ػئلقئىَىٓ هو هشرَع ئٚبفئقٓب "جرٓهب ئ٘رٌئا كقد جئء فْ الهئدة اٖكلِ  ،لٌٙر
اهفردي أَ ؿ عىف خطٓر أَ ئلبٍدٓد اً ٓصدر عو فرد سَئء كئو ٓعهػؿ ْ أّ عهػئلدَلْ ٌ

ؿ رٓو ََٓجً ضد ئٖشخئص أَ ئلهىظهئب أَ ئٖهكىب أَ أىظهب ئلىقػرئد آخػائٚشبرئك هع أف
ٚء ئٖشخئص أَ ئلبساا اجرح أَ  ئلعئن اقصد َرػَئلهَئصٛب أَ ضد أفرئد ئلجهٍ بٍدٓد ٌؤ

ٚء ئٖشخئص أَ ئلبساا فْ ؤلحئق ئلخسئرب  ،ٌذي ئلهىظهئب ئلدَلٓب ئبػفعئلٓؿ أَ بعطٓ ،هَب ٌؤ
َئلهَئصٛب ٌذي اٍدف ؿ أَ ائلعاة اأىظهب ئلىق ،أَ ئلضرر أَ ئٖذُ اٍذي ئٖهكىب أَ ئلههبمكئب

أَ ئابزئز بىئزٚب هو  ،ئلهخبمفب ؿأَ آو هَئطىْ ئلدَ ،ؿبقَٓض عٛقئب ئلصدئقب آو ئلدَ
ئن ػأَ ئٚشبرئك فْ ئربكئا أَ ئلبحرٓض ئلع ،كهئ أو عمِ ئربكئا أَ هحئَلب ئربكئا ،ؿئلدَ
 .جرٓهب ؤرٌئا دَلْ"ؿ كهئ عرف فْ ئلفقرب ئلسئاقب ٓشك ،ِ   ئربكئا ئلجرئئنػعم

                                                            

ْ الٍىد1)  ،هصطفِ هصائح  ،أىظر فْ ذلؾ : دائرة ،( لـ بصئدؽ عمِ ٌذي اٚبفئقٓب سكل دكلب كاحدة فقط ٌك
 .94ص ،هرجع سئاؽ

 .57ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،( شكرم2)
ئب الدكلْ كالىظئـ العئلهْ الراٌف ،أهؿ ،كالٓئزجْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم3) دار  ،حكارات القرف الجدٓد ،اٌ٘ر

 .91ص ،2002سىب  ،سكٓرئ ،الفكر
 .27ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد فبحْ ،( عٓد4)
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ن ػب لػهعٓىػب قَٓ ٚن َذلك ٖو دَ َهع ذلك فإو هشرَع ئٚبفئقٓب ئلهَحدب لن ٓصئدف برحٓائن     
أو ٓاقِ لدٍٓن هجرد عىَئو أَ ؿ َئلذّ هو ئٖفض ،برحا ابعرٓف غٓر هبحٓز لٙرٌئا ئلدَلْ

 .(1)َ شعئر لٛسبىجئد اً عىدهئ بدعَ ئلحئجبأبسهٓب 
ذي  ػعدن ئٚىحٓئز ؤلِ احة ٌؿ أصرب دَ ،ظئٌرب ئ٘رٌئاؿ ئلةهئىٓىئب َاعد ئسبفحئؿ َخٛ     

 .ئلظئٌرب فْ ؤطئر ئلمجىب ئلسئدسب ئلهخبصب ادرئسب ٌذي ئلظئٌرب
( كأصدرت القرار 38َكذلك عئدب ئلجهعٓب ئلعئهب ؤلِ احة هَضَع ئ٘رٌئا فْ دَربٍئ )     
دَو ؿ ئػآد أو ئسبهرئر ئلخٛفئب فْ ؤطئر ئلمجىب ئلهذكَرب ه 1983( عئـ 130/38رقـ )

ٓدٓف ههئرسئت  1984( عئـ 159/39كهئ صدر القرار رقـ ) ،ؤلِ بطآق ئلقرئرؿ َصَئل
ئب فْ العٛقئت آف الدكؿ  .اٌ٘ر

ئب الدكلب كبأٓٓد هحئراب أاةئرت الجزائر هك  1985كفْ عئـ       ئبضكع إٌر فئبخذت  ،سائب اٌ٘ر
ئب  1985( عئـ 61/40الجهعٓب العئهب القرار رقـ ) : "ئ٘رٌئا  الدكلب اأىًكالذم حدد هفٍـك إٌر

كأداىت  ،ب أخرُ"ػئعْ لدَلػْ َئٚجبهػئن ئلسٓئسػئلذّ بهئرسً ئلدَلب َئلذّ ٓسبٍدف بقَٓض ئلىظ
( اٖعهئؿ الهخبمفب البْ بقـك اٍئ الدكلب 61/40الجهعٓب العئهب فْ ىفس القرار الهذككر سئاقئن )

ئب اشكؿ عئـاٚسبعهئٓرب كأداى ٌٓئب ئٖهن ئلهبحدب َحبِ ئٔو لن ائلرغن هو ذلك فإو ك ،ت اٌ٘ر
 .(2)ئىَىْ  لٙرٌئاػف قػؤلِ بعرٓؿ بسبطع ئلَصَ

 الهىظهئت كاٚبفئقٓئت الدكلٓب : بعٓرؼ     
 تعريف دول عدم االنحياز أواًل : 
ئ ػد َهَرٓبئىٓػئ َئلٍىػَئلكَىغَ َغٓىٓلقد شئركت فْ صٓئغب ٌذا البعٓرؼ كؿ هف الجزائر      

ئ٘رٌئا ؿ َجئء هيعددئن أعهئئٓر، َبىزئىٓئ َبَىس َئلٓهو ََٓغسٛفٓئ َئلزئَىٓجٓرٓئ َسَرٓئ 
 دَلْ عمِ ئلىحَ ئٔبْ :ػئل
رٓب   ػبعهئرٓب َئلعىصػئلقٍر ئٖخرُ ئلبْ بهئرسٍئ ئٖىظهب ئٚسؿ ئلعىف َأعهئؿ أعهئ -1

عمِ حقٍئ ئلهشرَع فْ ؿ حرٓبٍئ َئلحصَؿ ىٓؿ هو أجؿ َئٖجىآب ضد ئلشعَا ئلبْ بىئض
 .عمِ هخبمف حقَق ئ٘ىسئو َئلحرٓئب ئٖسئسٓبؿ حصََحقٍئ فْ ئل ،ؿلهصٓر َئٚسبقٛر ئػبقرٓ
أىشطب ئلهىظهئب ذئب ئلبَجيٍئب ئلفئشٓب أَ ئلبىظٓهئب ئلخئصب ائلهربزقب َئلهَجٍب ضد  -2

 .الدكؿ ذات السٓئدة
ئلعىف ئلبْ ٓهئرسٍئ ئٖفرئد أَ هجهَعئب هو ئٖفرئد َئلبْ بعرض لمخطر ىفَسئن ؿ أعهئ -3
ٚن ئلبْ ببخذ أعهؿ هو ذلك ئٖعهئسبةىِ ئب أَ بيآدٌئ أَ بعرض ئلحرٓئب ئٖسئسٓب لمخطر َٓارٓ ا

                                                            

 .70ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،( شكرم1)
 .128ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،( الجٍهئى2ْ)
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لمحق ئلةئاب فْ بقرٓر ئلهصٓر ئلذّ بطئلا اً ئلشعَا ئلخئضعب لمىظن ئٚسبعهئرٓب أَ 
ئلبْ ببن فْ ؿ كذلك ئٖعهئبةىِ ئلسٓطرب ئٖجىآب َٓسؿ آخر هو أشكئؿ رٓب أَ أّ شكػئلعىص

 .ر ئلَطىٓبعَا َخصَصئن حركئب ئلبحرٓػشئلؿ ئػئر ىضػؤط
عمِ كسا شخصْ ؤذئ ؿ ئلعىف ئلبْ ٓربكاٍئ ئٖفرئد أَ ئلهجهَعئب اٍدف ئلحصَؿ أعهئ -4

 .(1)دكلببعدب ىبئئجً أكةر هو 
 تعريف االتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب ثانيًا : 
ئب فْ        فْكقد دخمت حٓز الىفئذ  1976ىكفهار عئـ  10أارهت اٚبفئقٓب اٖكركآب لقهع اٌ٘ر
ْ : 1977عئـ   كالصئدرة عف الهجمس اٖكركاْ كقد ىصت ٌذي اٚبفئقٓب عمِ سبب أفعئؿ ٌك
الخئصب اقهع اٚسبٓٛء غٓر  1970فْ ابفئقٓب ٌٚئم لعئـ  )الجرائـ الكاردة خطؼ الطئئرات -1

 .الهشركع عمِ الطئئرات(
غٓر ئلهشرَعب ئلهَجٍب ؤلِ سٛهب ئلطٓرئو ؿ ئلبْ أَردبٍئ ئبفئقٓب هكئفحب ئٖعهئاٖعهئؿ  -2

ْ خئصب اأعهئؿ العىؼ كالبخٓرب1971الهدىْ )هكىبلاير   .( ٌك
 .ب الخئصب كالدامكهئسٓباٖعهئؿ الهكجٍب ضد اٖشخئص ذكم الحهئٓ -3
ئب ػئلهفخخب ئلبْ بعرض حٓؿ َئلدٓىئهٓب َئلقذئئف َئلصَئرٓخ َئلرسئئؿ ئلقىئاؿ ئسبعهئ -4

 .ئ٘ىسئو لمخطر
 هوػرب ئلبْ ببضأخذ ئلرٌئئو َئلخطف َئٚحبجئز غٓر ئلهشرَع لٗفرئد َئلجرئئن ئلخطٓ -5

    .ئٚعبدئء عمِ ئلحٓئب َئلسٛهب ئلجسدٓب َئلحرٓب
 .الشركع ائٚشبراؾ فْ أم هف الجرائـ السئاقب -6

َؤو كئىب قد ئباعب بعددئن َئلهٛحظ عمِ ٌذي ئٚبفئقٓب أىٍئ لن بَرد بعرٓفئن عئهئن لٙرٌئا      
كضع اٚبحئد  2001كفْ عئـ  ،(2)ؤرٌئآبؿ لٍذي ئلجرئئن ئلبْ بَصف اأىٍئ أعهئ حصرٓئن

ئب كحدد هف خٛلً العقك  فئن لٌٙر ائت البْ بفرضٍئ الدكؿ اٖعضئء عمِ أعهئؿ اٖكركاْ بعٓر
ئب فْ إطئر البعئكف لمقضئء عمِ ٌذي الظئٌرة ئب اأىً أعهئؿ بربكب اٍدؼ ا٘كقد عيرؼ  ،اٌ٘ر ٌر

جائر حككهب أك ٌٓئب عمِ  ع اٌٖئلْ كا  دهٓر ػئ أَ بػهؿ أَ ئٚهبىئع عو ئلقٓئن اعهؿ ئلقٓئن اعهبرٓك
ئدٓب أَ ئٚجبهئعٓب أَ لٍٓئب دَلٓب أَ زعزعب ٓب أَ ئلدسبَرٓب أَ ئٚقبصػئٖسئسػؿ لٍٓئك

 .(3)رخطٓؿ ئسبقرئرٌئ اشك

                                                            

 .30ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد فبحْ ،عٓد (1)
 .66ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هحْ الدٓف ،( عكض2)
ئاْ كدكر الدرؾ الكطىْ فْ هكئفحبٍئ ،صئلح ،( لعرـك3) الهدرسب العمٓئ  ،أٌهٓب شاكئت الدعـ ائلىساب لمعهؿ اٌ٘ر

 .3ص ،2002سىب  ،لمدرؾ الكطىْ
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 األمريكية لمنع ًقمع اإلرىابل تعريف اتفاقية منظمة الدًثالثًا : 
كقد عرفت الهئدة اٖكلِ هف ٌذي اٚبفئقٓب  ،1971أارهت ٌذي اٚبفئقٓب فْ كاشىطف عئـ      

ب ػئلبْ بربكا ضد أشخئص بمبزن ئلدَلؿ جرئئن ئلخطف َئلقبؿ ئلجرئئن ئ٘رٌئآب اأىٍئ بشه
ٚء  احهئٓبٍن حهئٓب خئصب ٓقرٌئ ئلقئىَو ئلدَلْ َكذلك ئٚعبدئءئب عمِ حٓئب َسٛهب ٌؤ

 .ئٚابزئز ئلهرباطب اٍذي ئلجرئئنؿ خئص  َأفعئػئٖش
عمِ اٚعبداءات الهكاجٍب ضد اٖشخئص طئؽ بطآؽ اٚبفئقٓب كاأىً هقصكر دة الةئىٓب ىكبحدد الهئ

 .(1)الهبهبعٓف ائلحهئٓب الخئصب كفقئن لقكاعد القئىكف الدكلْ
 تعريف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىابرابعًا : 
ئب فْ القئٌرة عئـ       صدرت عف هجمسْ كالبْ  1998أارهت اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر

ؿ َقد أكدب فْ دٓائجبٍئ عمِ حق ئلشعَا فْ ئلكفئح ضد ئٚحبٛ ،كزارة الداخمٓب كالعدؿ العرب
بحرٓر أرضٍئ ؿ اهئ فْ ذلك ئلكفئح ئلهسمح هو أجؿ ئٖجىاْ َئلعدَئو اهخبمف ئلَسئئ

امد ؿ َاهئ ٓحئفظ عمِ ئلَحدب ئلبرئآب لكؿ ٓر َئٚسبقٛػعمِ حقٍئ فْ بقرٓر ئلهصؿ َئلحصَ
 .(2)لهقئصد َهائدإ هٓةئق ئٖهن ئلهبحدب راْ ٌَذئ كمً َفقئنع

ئلعىف ؿ هو أفعئؿ فعؿ "كٌك : هىٍئ عمِ أو ئ٘رٌئا  الاىد الةئىْ َقد ىصب ئلهئدب ئَٖلِ     
 ،ئن كئىب اَئعةً أَ أغرئضً ٓقع بىفٓذئن لهشرَع ؤجرئهْ فردّ أَ جهئعْػً أٓػأَ ئلبٍدٓد ا

أَ أهىٍن  ،أَ حرٓبٍن ،أَ برَٓعٍن اإٓذئئٍن أَ بعرٓض حٓئبٍن ،سٍَٓدف ؤلِ ؤلقئء ئلرعا آو ئلىئ
أَ ئلخئصب أَ ئحبٛلٍئ  ،أَ ئٖهٛك ئلعئهب ،أَ اأحد ئلهرئفق ،رر ائلآئبػأَ ؤلحئق ئلض ،لمخطر

ٛء عمٍٓئ  .(3)أَ بعرٓض أحد ئلهَئرد ئلَطىٓب لمخطر" ،أَ ئٚسبٓ
شرَع جرٓهب أَ ؿ ئلةئلة اأىٍئ : "ك الاىد الهئدة اٖكلِ َقد عرفب ئلجرٓهب ئ٘رٌئآب فْ     

 ،أَ عمِ رعئٓئٌئ أَ ههبمكئبٍئ ،ئلهبعئقدبؿ لغرض ؤرٌئاْ فْ أّ هو ئلدَ  ذئنػفٍٓئ بربكا بىفٓ
ئلجرئئن ئلهىصَص  ،كهئ بعد هو ئلجرئئن ئ٘رٌئآب ،أَ هصئلحٍئ ٓعئقا عمٍٓئ قئىَىٍئ ئلدئخمْ

ئلهبعئقدب أَ ئلبْ لن بصئدق ؿ دئ هئ ئسبةىبً هىٍئ بشرٓعئب ئلدَػع ،عمٍٓئ فْ ئٚبفئقٓئب ئلبئلٓب
 : (4)عمٍٓئ

                                                            

 .66ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هحْ الدٓف ،( عكض1)
 .66ص ،الهرجع السئاؽ( 2)
ئب ،هحهد سٛهب ،( الىحئؿ3) ر لمىشر كالبكٓزع ،الحرب ضد اٌ٘ر  .153ص ،2009سىب  ،عهئف ،ٌز
ئب ،( الاىد الةئى1ْ( : الهئدة )1اىظر الهمحؽ رقـ ) -  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
ئب ،( الاىد الةئلث1( : الهئدة )1اىظر الهمحؽ رقـ ) (4)  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
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ئرٓخ ػب ابػئئرئب َئلهَقعػبو ئلطػئلبْ بربكا عمِ هؿ ئبفئقٓب طَكَٓ ئلخئصب ائلجرئئن َئٖفعئ -أ
1963. 

ٛء غٓ -ب  .      1970ئرٓخ ػب ابػئئرئب ئلهَقعػئلطِ ػرَع عمػر ئلهشػئبفئقٓب ٌٚئّ اشأو هكئفحب ئٚسبٓ
دىْ ػرئو ئلهػغٓر ئلهشرَعب ئلهَجٍب ضد سٛهب ئلطٓؿ ئلخئصب اقهع ئٖعهئؿ ئبفئقٓب هَىبرٓئ -ج

 .1984كالاركبكككؿ الهمحؽ اٍئ الهكقع فْ هكىبلاير فْ عئـ  ،1971كالهكقعب ابئٓرخ 
كرؾ الخئصب اهىع كهعئقاب الجرائـ الهربكاب ضد اٖشخئص الهشهكلٓف ائلحهئٓب  -د ابفئقٓب ىٓٓك

 .1973الدكلٓب اهف فٍٓـ الههةمكف الدامكهئسٓكف كالهكقعب فْ عئـ 
ئئف الهكقعب فْ عئـ  -ق  .1979ابفئقٓب اخبطئؼ كاحبجئز الٌر
 .كالهبعمؽ هىٍئ ائلقرصىب الاحٓرب 1983ابفئقٓب اٖهـ الهبحدة لقئىكف الاحئر لعئـ  -ك

رئئن ػئفع سٓئسْ ٚ بعد هو ئلجَقد ىصب ئٚبفئقٓب عمِ أو ئلجرئئن ئ٘رٌئآب َلَ ئربكاب اد     
بفق هع ئبفئقٓب بسمٓن ئلهجرهٓو ئلعرآب لسىب ئلسٓئسٓب َائلبئلْ ٓجَز ئلبسمٓن فٍٓئ ٌَذئ هي

1952(1). 
عمِ أىً ٚ بعد جرٓهب حئٚب ئلكفئح ئلهسمح اهخبمف رفضت كذلؾ فْ الهئدة الةئىٓب هىٍئ      
ئلبحرر َبقرٓر ؿ َئلعدَئو هو أج ئٖجىاْؿ اهئ فْ ذلك ئلكفئح ئلهسمح ضد ئٚحبٛؿ ئلَسئئ

ٓهس ائلَحدب ئلبرئآب ؿ عهؿ لهائدإ ئلقئىَو ئلدَلْ َٚ ٓعبار هو ٌذي ئلحئٚب ك ئلهصٓر َفقئن
 .ئلعرآبؿ ّٖ هو ئلدَ

 ،(2)ئٖجىاْؿ َحسىئن فعمب ئٚبفئقٓب عىدهئ أكدب عمِ شرعٓب ئلكفئح ئلهسمح ضد ئٚحبٛ      
ئلعئهب لٗهن ئلهبحدب ئلبْ بىئدّ احق بقرٓر ئلهصٓر سئٓر قرئرئب ئلجهعٓب ئلذّ ٓي رػئٖه

( 3034عمِ قئىكىٓب الىضئؿ هف أجؿ البحٓرر الكطىْ كائٖخص القرار رقـ )لمفمسطٓىٓٓو َبؤكد 
 .(3)كالصئدر عف الدكرة السئاعب كالعشركف 1972دٓسهار عئـ  28الهؤرخ فْ 

ئب قدٓـ قدـ البئٓرخ كبعكد ج      كذا ىخمص إلِ أف اٌ٘ر كأف  ،ذكري إلِ العصكر القدٓهبٌك
ئآب ٚك بهتي لٍئ اأٓب صمب ب الةٛث آرئب هف ٌذي اٖعهئؿ اٌ٘ر كالبأكٓد عمِ  ،اٖدٓئف السهئٓك

 .ضركرة كجكد بعٓرؼ دكلْ هئىع كجئهع هبفؽ عمًٓ لٍذي الظئٌرة
 
 

                                                            

 .68ص ،هرجع السئاؽ ،هحهد سٛهب ،( الىحئؿ1)
ئب ،( الاىد الةئى2ْ( : الهئدة )1اىظر الهمحؽ رقـ ) -  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
ئب ،( الاىد اٖكؿ2( : الهئدة )1( اىظر الهمحؽ رقـ )2)  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
 .32ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد فبحْ ،( عٓد3)
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 المبحث الثاني

 اوأساليبي يةاإلرىاب الجريمة دوافع
ئب أسائب كدكافع كأسئلٓب هبعددة كهبىكعب      كأراء الائحةٓف لـ ببفؽ عمِ أسائب هحددة  ،لٌٙر

كذلؾ اساب اٚخبٛؼ فْ بفسٓر الهشئكؿ السٓئسٓب كاٚجبهئعٓب كاٚقبصئدٓب كالفمسفٓب كالدٓىٓب 
 .الهسبكل الفردم كالكطىْ كالدكلْكعمِ  ،كاخبٛؼ الهصئلح

 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهاحث فْ هطمآف :       
ئا       .صٍئٓب كخصئئالهطمب اٖكؿ : أسائب الجٓرهب اٌ٘ر
ئبالهطمب الةئىْ :        .الطآعب القئىكىٓب لجٓرهب اٌ٘ر

 أسباب اإلرىاب وخصائصو: المطمب األول 
ئب كخصئئصً ائخبٛؼ ىكع العهؿ      ئب ٌك عائرة عف رد فعؿ  ،بخبمؼ دكافع اٌ٘ر فئٌ٘ر

ئب بعآران عىٍئ كببعدد الدكافع كاٖسائب كابعذر  ،بمقئئْ لعئهؿ أك عكاهؿ خئرجٓب ٓككف اٌ٘ر
ئآب ٚ ٓيعرؼ سااٍئ ئ ىظران لحدكث عهمٓئت إٌر  .حصٌر

 كاذلؾ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئآب       .الفرع اٖكؿ : أسائب الجٓرهب اٌ٘ر
ئآب       .الفرع الةئىْ : خصئئص الجٓرهب اٌ٘ر

 أسباب الجريمة اإلرىابية : الفرع األول 
ئب أسائب كعكاهؿ هبعددة كهبىكعب       ،ئدٓباقبص ،سٓككلكجٓب ،فقد بككف عكاهؿ اجبهئعٓب ،لٌٙر

كسكؼ  ،بىئقضئت الىظئـ السٓئسْ الدكلْ ،بطكرات العمهٓب كالبكىكلكجٓبال ،دٓىٓب ،قكهٓب ،سٓئسٓب
 ٓبـ دراسب كؿ هف ٌذي العكاهؿ عمِ الىحك البئلْ : 

 االجتماعية  الدوافعأواًل : 
ئب هرض هف اٖهراض اٚجبهئعٓب الخطٓرة البْ بؤذم اٖفراد كالجهئعئت      ت  ،اٌ٘ر كالبحٚك

اٚجبهئعٓب فْ اٖكىب اٖخٓرة كهئ رافقٍئ هف بادٓٛت فْ الاىِ كالٍٓئكؿ كالهؤسسئت اٚجبهئعٓب 
شئع الشعكر ائلظمـ كالٓأس  ،كبراجع فْ القٓـ الركحٓب ،إلِ بفئعٛت كبغٓرات فْ القٓـ اٚجبهئعٓب

ئبكا٘حائط كالحقد ههئ أدل إلِ اىحراؼ فْ السمككٓئت البْ بهٓؿ إلِ ال  .(1)عىؼ كالجٓرهب كاٌ٘ر

                                                            

ئب ،عاد الرحهف هحهد ،( العٓسكم1) سىب  ،آركت ،الدار الجئهعٓب لمطائعب كالىشر ،الجىكف كالجٓرهب كاٌ٘ر
 .252ص ،1994
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أٓضئن ٌىئؾ ىكع هف الصمب آف اربفئع الكةئفب السكئىٓب كبفشْ ظكاٌر العىؼ كالجٓرهب      
 ،كالٍجرة الداخمٓب هف الٓرؼ إلِ الهدٓىب بسئعد عمِ بفئقـ الىزاعئت اٌٖمٓب ،كالفكضِ الداخمٓب

ربفع هعدٚت الاطئلب كالحرهئف كغٓئب اٚسبقرار اٚجبهئعْ كالسٓئسْ كهئ ىراٌئ فْ الدكؿ  ٓك
ب ٛن عمِ قكة الدكلب فْ كؿ اٖحكاؿ ،اٖفٓرقٓب كأسٓٓك خصكصئن إذا اىحدر  ،كلٓس حجـ السكئف دلٓ

    .(1)الهسبكل الهعٓشْ كالكعْ اٚجبهئعْ كالسٓئسْ لمشعب
 ثانيًا : اإلرىاب والجوانب السيكولوجية 

العصئاْ كالهجـر كالهجـر  الهبهةؿ فْ الهجـر الهجىكفإف اعض اٚضطراائت كالخمؿ العقمْ      
كس الحٓرؽ كهحبرفْ جرائـ الدعئرة كاٚغبصئب كهدهىْ الخهكر  ،السٓككائبْ كس السرقب ٌك ٌك

كؿ ٌذا سكاء كئىت كرراةٓب أك عئئدة إلِ ضغكط  ،كالهخدرات الذٓف ٓعئىكف هف الذٌف الكحكلْ
هةؿ ٌذي الجكاىب الىفسٓب قد بككف ٌْ  ،لٍئ الفردبعرض صآب هفئجئب ىبٓجب لهكاقؼ هعٓىب ٓع

ئآب  .(2)الدافع كراء العدٓد هف اٖىشطب اٌ٘ر
ئاْ العىٓؼ      فهف ٓهمؾ غٓرزة عدكاىٓب فْ ذابً ٓككف  ،إف الدافع الذابْ هٍـ فْ الفعؿ اٌ٘ر

ئاْ ئآب ،أقرب إلِ العهؿ اٌ٘ر فئلهعئىئة  ،(3)كلدًٓ اٚسبعداد لٙىخراط فْ صفكؼ الهىظهئت اٌ٘ر
فحئٚت الفراغ كالاطئلب كهكاجٍب  ،البْ ٓعئىٍٓئ الكةٓر هف الشائب عىد بخرجٍـ هف الجئهعئت

كىبٓجب لذلؾ ٚايد أف ٓصئاكا ائ٘حائط كالٓأس كأف  ،ظركؼ الحٓئة الصعاب بخٓب آهئلٍـ فْ الحٓئة
ذي ادكري ساب ٓ ،كبئئب كالضٓئعٓشعركا ائلقمؽ كاٚ  .العىؼ كالبطرؼؤدم إلِ ىشكء ظئٌرة ٌك

  االقتصادية  الدوافعثالثًا : 
إف الحرهئف اٚقبصئدم خصكصئن فْ عصرىئ الهعكلـ الذم بعٓشً هعظـ دكؿ العئلـ أدل إلِ      

كالقصكر فْ ا٘هكئىٓئت العئدٓب الهبئحب عف بمآب هبطمائت  ،بزآد الفكارؽ الطآقب كالاطئلب كالفقر
اٚسبهرار فْ الخمؿ اٚقبصئدم خصكصئن الذم ٓشٍدي العئلـ الةئلث فْ ظؿ  كأف ،اٖفراد كحئجئبٍـ

                                                            

ئب الدكلْ فْ الكاقع كالقئىكف ،عاد اهلل عاد الجمٓؿ ،( الحدٓة1ْ)  ،العدد الةئلث كالرااع ،اغداد ،هجمب القضئء ،اٌ٘ر
 .215ص ،1989سىب 

 .265ص ،هرجع سئاؽ ،عاد الرحهف هحهد ،( العٓسكم2)
ئن لبغٓٓر ابجئٌبٍـ Brain Washingكقد بسبعهؿ عهمٓب غسؿ الدهئغ ) ( بسبٍدؼ عهؿ الىئس عىكة كقسران ككٌر

كاقفٍـ كسمككٍـ كىزع ابجئٌئبٍـ القدٓهب كاسبادالٍئ اعدٌئ اههئرسب الضغكط الادىٓب كعقئئدٌـ كآراءٌـ كه
 .ككئىت بهئرسً الجهئعئت كاٖحزاب الهبطرفب كئلىئٓزب ،كالسٓككلكجٓب

ئب كالعىؼ الةكرم كالكفئح الهسمح ،حسف ،( طكالاب3)  ،2001سىب  ،(21العدد ) ،اغداد ،هجمب الحكهب ،اٌ٘ر
 .79ص
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زداد الفقراء فقران  ،أدكات العكلهب حٓث ٓزداد اٖغىٓئء غىِ كؿ ٌذا ٓؤدم إلِ الشعكر ائلحرهئف  ،ٓك
ئب  .(1)كدفعٍـ إلِ اسبخداـ العىؼ كاٌ٘ر

القكة الجدٓدة فْ عئلـ الٓـك فْ  ئكككىٍ ،إذ ائلىظر إلِ دكؿ اٚقبصئد فْ الحٓئة الدكلٓب     
أصاح البدهٓر الهبعهد كبخٓرب اقبصئدٓئت اعض  ،كقكم كضعٓؼ ،بصىٓؼ الدكؿ إلِ غىْ كفقٓر

ئب الدكلْ فْ الفبرة الحئلٓب  .الدكؿ دافع هف أٌـ دكافع اٌ٘ر
ئهٓب حئلب كبسئٌـ الهشئكؿ البْ بخمقٍئ الهرحمب ا٘ىبقئلٓب البْ بهر اٍئ دكؿ العئلـ الةئلث الى     

هف الحرهئف اٚقبصئدم خئصب كأف الفقٓر كالحئجب الهئدٓب الهمحب كعدـ الهسئكاة فْ بكٓزع الهكارد 
ئن  كالةركة كاىبشئر الكعْ اٍذي الهسئلب كائلفكارؽ الكآرة القئئهب فْ الهجبهع كؿ ذلؾ ٓيهةؿ دافعئن قٓك

ئب كبكسٓع القئئـ هىً اٍدؼ البخمص هف بمؾ ا  .(2)ٖكضئعىحك ههئرسب اٌ٘ر
 السياسية  الدوافعرابعًا : 
ئآب      أك أف هشكمب العىؼ السٓئسْ كعدـ  ،غئلائن هئ ٓقؼ الدافع السٓئسْ كراء اٖعهئؿ اٌ٘ر

ْ بىطكم عمِ  ،اٚسبقرار السٓئسْ هف الظكاٌر الهبٛزهب كالهمهكسب فْ الهجبهعئت الهعئصرة ٌك
ئاْ هف أارز عكاهؿ  ككهئ( 3)خطكرة كاضحب فْ هسئر الحٓئة السٓئسٓب آىئ سئاقئن أف اٚغبٓئؿ اٌ٘ر
كأف اٚسبعهئر كالٍٓهىب عمِ الشعكب كحرهئىٍـ هف  ،اىدٚع الحرآف العئلهٓبٓف اٖكلِ كالةئىٓب

عئقب بقدـ  ،اٚسبقٛؿ كحؽ بقٓرر الهصٓر أدل إلِ ههئرسب العىؼ ئاٍئ كا  أك القكل اٚسبعهئٓرب ٌ٘ر
ئبكىهك الدكؿ البْ ىئلت اسبقٛل لمحٓمكلب دكف الكصكؿ  ،ٍئ حدٓةئن ائسبخداـ الحركب الخئصب كاٌ٘ر

ئب  إلِ حقكقٍئ الهشركعب فْ الهكاةٓؽ كاٚبفئقٓئت الدكلٓب كخمؼ كراءي ىهكذجئن كاضحئن هف اٌ٘ر
ئب الهضئد  .كاٌ٘ر

ئآب كأعهئؿ العىؼ غئلائن هئ بكهف كراءٌئ دكافع سٓئسٓب هف       آىٍئ كعمًٓ فهعظـ العهمٓئت اٌ٘ر
أك رفض فكرة البفرقب العىصٓرب  ،الحصكؿ عمِ حؽ بقٓرر الهصٓر لمشعكب أك هقئكهب اٚحبٛؿ

أك جمب اىبائي الرأم العئـ العئلهْ إلِ هشكمب أك قضٓب بٍـ جهئعب هف  ،كاىبٍئؾ حقكؽ اٚىسئف
ئ ضد  أك اٚحبجئج عمِ سٓئسئت غٓر عئدلب بىبٍجٍئ سمطئت الدكلب ،الجهئعئت العرقٓب أك غٌٓر

 .(4)هكاطىٍٓئ

                                                            

ئب الدكلْ ،عاد العٓزز هخٓهر ،الٍئدم( عاد 1)  .109ص ،1986سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،اٌ٘ر
ئاْ ا٘سرائٓمْ ،عاد الىئصر ،( حٓرز2)  .63ص ،1997سىب  ،القئٌرة ،هكباب هداكلْ ،1ط ،الىظئـ السٓئسْ اٌ٘ر
هجمب  ،عىؼ كعدـ اٚسبقرار السٓئسْهادأ سٓئدة القئىكف كحقكؽ ا٘ىسئف كعٛقبٍئ اهشكمب ال ،ىجدت ،( عقراكم3)

ف العراْ  .39ص ،1996سىب  ،كٚك
ئب الدكلْ ،صئلح اكر ،كالطٓئر ،أحهد هحهد ،( رفعت4)  ،1998سىب  ،اٖكركاْ-هركز الدراسئت العراْ ،اٌ٘ر

 .209ص
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 القومية  الدوافعخامسًا : 
 ،ٓبأك حئلب اىعداـ العدالب اٚجبهئع فْ حئلب غٓئب البضئهف كالبكئهؿ الكطىْ داخؿ الهجبهع     

كأسائب فْ حدكث العىؼ  القكهٓب ارز الدكافعب ،أك حرهئف قكل هعٓىب هف الحقكؽ السٓئسٓب
ئب إذا كئف الهجبهع ٓكجد اً العدٓد هف القكهٓئت كاٖدٓئف كالطكائؼ كلـ بىعـ  كخصكصئن  ،كاٌ٘ر

كاسبغؿ كاحد هىٍئ احبكئر الهكئسب السٓئسٓب كاٚقبصئدٓب كاٚجبهئعٓب عمِ حسئب  ،(1)ائلدٓهقراطٓب
ئب ٌْ الدكافع اٚىفصئلٓب ذات الطئاع القكهْ ،القكهٓئت اٖخرل الذم ٓطئلب  كهف دكافع اٌ٘ر

هكف أف ٓمجأ إلِ  ،ر هصٓري كضركرة اسبقٛلًاحؽ بقٓر كفٓهئ ٚ بيبٓح لً الفرصب لبحقٓؽ ذلؾ ٓك
ئآب لبحقٓؽ ذلؾ  .(2)الىزاعئت كاسبخداـ العىؼ كالساؿ اٌ٘ر

ئب ٌك شْء ٓخبمؼ بهئهئن عف هادأ الكطىٓب هف ىئحٓب       كأىىئ ىبفؽ هع الرأم القئئؿ اأف اٌ٘ر
طئر العهؿ ئب ٌك عهؿ هيداف هف ىئحٓب القئىكف الداخمْ كالقئىكف الدكلْ العئـ ٚك  ،الدكافع كا  فئٌ٘ر

ئب هع الحركب البحرٓرب الكطىٓب فإىً ٓجب أٚ ٓؤدم  ،ٓهمؾ أم بآرر أك شرعٓب كعىدهئ ٓرباط اٌ٘ر
كلكْ ىصؿ إلِ غئٓب ىآمب ٓجب أف ىباع  ،إلِ إلحئؽ أٓب ضرر احٓئة أك ههبمكئت الهكاطىٓف

 .(3)هشركعبالكسئئؿ ال
 سادسًا : الدوافع الدينية 

عئىْ شٓرحب اجبهئعٓب هعٓىب هف اضطٍئد دٓىْ داخؿ الهجبهع فٓحـر عمٍٓئ ههئرسب قد بي      
ج لٍئ أك أف طآعب الىظئـ الحئكـ بباع سٓئسب دٓىٓب هعٓىب قد بضر فئئت  ،طقكسٍئ الدٓىٓب أك البرٓك

ئب  لرفع الظمـ  ك هئ ٓدفع شٓرحب دٓىٓب هعٓىب إلِ المجكء إلِ العىؼ كالبطرؼ كاٌ٘ر دٓىٓب أخرل ٌك

                                                            

كقد احبكرت الحككهب كالسمطب هىذ ادآب  ،( كهئ ىراي فْ بركٓاب الشعب العراقْ اكئفب قكهٓئبً كأدٓئىً كهذاٌا1ً)
ف دكلب العراؽ سىب  كقد أكصمت اذلؾ دكلب هف أغىِ الدكؿ فْ  ،لصئلح جهئعب أك طئئفب أك عئئمب 1921بكٓك

ئب  .العئلـ إلِ سئحب القبئؿ كالخراب كالدهئر كالعىؼ كاٌ٘ر
ئب الصئدرة هف هئ جئء فْ الهئدة الةئىٓب فقرة )أ( هف اٚبف ،(1( اىظر الهمحؽ رقـ )2) ئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر

 ،إجحئؼ لحقكؽ القكهٓئت البْ بعٓش فْ الدكؿ العرآب ،1998سىب  ،القئٌرة ،هجمس كزراء الداخمٓب كالعدؿ العرب
اهئ فْ ذلؾ الكفئح الهسمح ضد اٚحبٛؿ اٖجىاْ  ،حئٚت الكفئح اهخبمؼ الكسئئؿ ،حٓث بقكؿ : "ٚ بيعد جٓرهب

ٚك ٓيعبار هف ٌذي الحئٚت كؿ عهؿ ٓهيس  ،كفقئن لهائدلء القئىكف الدكلْ ،جؿ البحرر كبقٓرر الهصٓركالعدكاف هف أ
ذي الفقرة اٖخٓرة هىئفٓب لٙعٛف العئلهْ لحقكؽ الشعكب ،ائلكحدة البراآب ٖم هف الدكؿ العرآب" كهٓةئؽ اٖهـ  ،ٌك

ئب الدكلب كبجٓرهً اخٛؼ كئفب اٚبفئقٓئت  ،كحؽ بقٓرر الهصٓر لمشعكب ،الهبحدة كأف اٚبفئقٓب لـ بشر إلِ إٌر
 .كالهعئٌدات كالقرارات الدكلٓب كا٘قمٓهٓب ذات الصمب

ف العراْ ،إشكئلٓب فٍـ الىظئـ العئلهْ الجدٓد ،شٓرزاد أحهد ،( الىجئر3)  ،1999سىب  ،(143العدد ) ،هجمب كٚك
 .22ص
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كلكؿ شخص الحؽ فْ حٓرب البفكٓر كالضهٓر  ،فئعبقئد الدٓف ٌك حؽ شخصْ ،كاٚضطٍئد عىٍـ
كهسؤلٓبً  ،حٓرب ا٘رادة كالهشٓئب كقدرة اٚخبٓئر ٌْ أٌهٓب ا٘ىسئف أكةر خصئئصكهف  ،كالدٓف

 .فٓهئ ٓخبئري هف هكقؼ خٓر أك شر
كلمهسمهٓف آراء فْ السٓئسب كالهجبهع كالعٛقئت باعئن ٚخبٛؼ الهصئلح كاٌٖداؼ      

كآران هف اؿ أف قسهئن  ،كلٓس كؿ الهسمهٓف عائرة عف بىظٓـ القئعدة أك بىظٓـ طئلائف ،كالبصكرات
ئآب ٚك كالبكجٍئت البْ اعبهدبٍئ كأراء  دكف إجراءات ٌذي البىظٓهئت البْ بيعد إٌر الهسمهٓف ٚ ٓٓؤ

حٓث أف ا٘سٛـ ٓقـك عمِ قٓـ البسئهح  ،اؿ ٓقفكف هكقفئن حئزهئن أزاءٌئ ،كاٖفكئر البْ باىبٍئ
دعـ السٛـ العئلهْ كالسٛـ اٚجبهئعْ فأف الدٓف ا٘سٛهْ ارمء  ،كالجداؿ كالهكعظب الحسىب ٓك

ئب ئب قد الحؽ ضرران كآران ائ٘سٛـ كالهسمهٓف  ،هف كؿ هظئٌر اٌ٘ر حٓث أف البطرؼ كاٌ٘ر
ئب  كأصاحت قطئعئت كاسعب هف الرأم العئـ فْ هخبمؼ هىئطؽ العئلـ بسئكم آف اٌ٘ر

 .(1)سٛـكا٘
ئب ٚك بمبقْ هعً احئؿ كاذلؾ ٓهكف القكؿ      فئلدٓف ٍٓدؼ  ،أف فمسفب الدٓف ببىئقض هع اٌ٘ر

ئب فٍك هىٍج دهكم عىٓؼ ٓبخذ كسٓمب لبٍدٓد السٛـ  ،إلِ برسٓخ قٓـ السهئء فْ ا٘ىسئف أهئ اٌ٘ر
بٍٓئب اٖجكاء كبكفٓر الظركؼ الهئدٓب لٍٓهىب الهشركع  كذلؾ اٍدؼ ،كزعزعب اٚسبقرار ،اٚجبهئعْ
ئاْ ٘ك  .قصئء قٓـ العدالب كالحٓرب كالدٓهقراطٓب عف الهجبهعاٌ٘ر
 التطورات العممية والتكنولوجيةب الدوافع المتعمقة سابعًا :
إف الةكرة الصىئعٓب الةئىٓب اعد الحرب العئلهٓب اٖكلِ اعبهدت عمِ البقدـ البكىكلكجْ      

ر أىكاع اٖسمحب الفبئكب كالدهئر  ،كسائؽ البسمح ،كالفضئء ،كاكبشئؼ أسرار الطئقب الذٓرب كبطٓك
كفْ هرحمب  ،البْ ببسـ اقفزة ٌئئمب فْ هجئؿ اٚبصئؿ كالىقؿ ،كالعقكؿ ا٘لكبركىٓب ،الشئهؿ

 ،ألْ كاٚبصئٚت كالهعمكهئت شٍد العئلـ ةكرة فْ عمـ الحئسكب ،البسعٓىٓئت هف القرف الهئضْ
ئآٓففئ٘ىبرىت أصاح كاحدان هف الكسئئؿ البْ بحقؽ أغ ذا ٓسبكجب  ،راض الهبطرفٓف كاٌ٘ر ٌك

الهٓزد هف الهعرفب الفىٓب لٙطٛع عمِ الىشئطئت ا٘جراهٓب كهحئكلب هىعٍئ قاؿ حصكلٍئ أك 
 .(2)اكبشئؼ الفئعمٓف لٍئ

( هف بقٓرر الفٓرؽ العئهؿ الهعىْ ائلسٓئسئت الهبعمقب ائٖهـ الهبحدة 35كجئء فْ الفقرة )     
ئب فْ الدكرة ) حٓث جئء اأىً فْ هعظـ الحئٚت بيشٓر البجراب البئٓرخٓب  ،2002( لعئـ 57كاٌ٘ر

ئآٓف هف الهيرجح ز اسٍكلبٍئ هف أف ٓسبهركا فْ اسبخداـ اٖسئلٓب البقمٓدٓب البْ ببهٓ إلِ أف اٌ٘ر

                                                            

ئب الدكلْا٘سٛ ،عاد الحسٓف ،( شعائف1)  ،2002سىب  ،لىدف ،دار الحكهب لمطائعب كالىشر كالبكٓزع ،ـ كاٌ٘ر
 .10-9ص
ئب الدكلْ ،هىذر ،( الفضؿ2)  .17ص ،2004سىب  ،العراؽ ،هكباب الفكر كالبكعٓب ،ا٘سٛـ السٓئسْ كاٌ٘ر
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كائلطاع ٚ ٓىطاؽ ذلؾ عمِ اٖفراد  ،الىئحٓب البقىٓب ٚك بيشكؿ خطكرة ائلىساب لٍـ فْ البعئهؿ هعٍئ
ئآب فكهئ  ،كالهجهكعئت الذٓف ٓرغاكف فْ الهخئطرة أك البضحٓب اأركاحٍـ عىد بىفٓذ ٌجهئت إٌر

كلكجٓئ الحدٓةب هةؿ أف اٚسبخداـ الهبعهد لمبكى شئٌدىئ فْ الحئدم عشر هف سابهار أبضح
ٛن  ئآئن هحبه  .الطئئرات البجئٓرب كأسمحب ضد اٌٖداؼ الهدىٓب أضحِ أسمكائن إٌر

ئب كهحئصربً       كهف كجٍب ىظر أخرل فأف البطكر البكىكلكجْ ٓسئعدىئ عمِ هكاجٍب اٌ٘ر
كهٍهئن فْ  كاهئ أف البطكر البكىكلكجْ لعب دكران كآران  ،كالكشؼ عف الهجرهٓف كأهئكىٍـ كبحركئبٍـ

اىئء الحضئرة ا٘ىسئىٓب إٚ أىً ٓسئٌـ فْ بقٓٓد الحٓرئت الشخصٓب لٗفراد عف طٓرؽ الرقئاب 
ئ هف كسئئؿ اٚىبٍئؾ اٖخرل  .(1)كالبحقؽ كغٌٓر
 ثامنًا : تناقضات النظام السياسي الدولي

هكاةٓقً اعقكائت إف الضعؼ الدكلْ فْ الرد عمِ الهخئلفئت كاٚىبٍئكئت البْ ببعرض لٍئ      
ب فْ العٛقئت الدكلٓب كفْ البعئهؿ هع القضئٓئ ب كرادعب كسٓئسب الهعئٓٓر الهزدكجدكلٓب شئهم

ئآٓف كبشجعٍـ ٚىبٍئؾ قكاعد القئىكف الدكلْ كاٚعبداء  ،العئلهٓب السئخىب ٓفبح الهجئؿ أهئـ اٌ٘ر
ز كالقبؿ كاخبطئؼ الطئئرات عمِ سٓئدة الدكؿ كهصئلحٍئ الهشركعب ائلبٍدٓد كالبشٍٓر كاٚابزا

ئئف هف الهدىٓٓف كذاحٍـ ٌذا البخئذؿ كعدـ بعئكف الهجبهع الدكلْ سكؼ ٓىبٍْ  كأف ،كبعذٓب الٌر
 .(2)اكئرةب دكلٓب ٚ حدكد لٍئ

ئب هف       كلكىىئ ىعبقد إهكئىٓب بفئدم ذلؾ هف خٛؿ بعئكف الهجبهع الدكلْ فْ هكاجٍب اٌ٘ر
ئب هف جٍب  جٍب كضهئف بىفٓذ هجهكعب هف اٚجراءات الهبىكعب الٍئدفب إلِ القضئء عمِ اٌ٘ر

 .أخرل
إلِ  ( احةت المجىب الدكلٓب الخئصب بقٓرران قدهب34ًكخصكصئن فْ الدكرة ) 1979كفْ عئـ      

ئب الدكلْ كحددبٍئ المجىب اخهسب أسائب هىٍئ :  الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة عف أسائب اٌ٘ر
 .اٚسبعهئر كالعىصٓرب كالعدكاف -1
 .البدخؿ فْ الشؤكف الداخمٓب لمدكؿ -2
 .العىؼ الجهئعْ الىئبج عف الطرد الجهئعْ لمسكئف -3
 .ارد الطآعٓب لمدكؿ الىئهٓباٚحبٛؿ اٖجىاْ كالسٓطرة اٖجىآب عمِ الهك  -4
 .عدـ بكفر العدالب اٚجبهئعٓب كاىبٍئكئت حقكؽ ا٘ىسئف كاىبشئر الفقر كالجكع -5

ئب فْ 38كجئء فْ الفقرة )      ( هف بقٓرر الفٓرؽ العئهؿ الهعىْ اسٓئسئت اٖهـ الهبحدة كاٌ٘ر
ئب هرباطئن ائلصراعئت الهسمحب ،2002( لعئـ 57دكربً )  .اأىً كةٓران هئ ٓككف اٌ٘ر

                                                            

س1)  .3-1ص ،ا٘سكىدٓرب ،هىشأة الهعئرؼ ،أةر البطكر البكىكلكجْ عمِ الحٓرئت العئهب ،هادر ،( الٓك
 .21ص ،هرجع سئاؽ ،إارآٌـ ،( ىئفع2)
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كهف الهفٓد البذكٓر اأف الصراع الدكلْ كالهىئزعئت الدكلٓب كالداخمٓب كسٓئسب اٚزدكاجٓب فْ      
ئآب  كأف ا٘جهئع الكاسع لمشعكب كالحككهئت ٓقدـ ،الهعئٓٓر ٌْ ساب رئٓسْ لبزآد اٖعهئؿ اٌ٘ر

ٛن لمبعئكف فْ ا لسٓئسب الدكلٓب كالذم ٓركز عمِ هىئفع اٚسبقرار الدكلْ فْ الىظئـ العئلهْ سآ
كالذم ٚ ٓهكف لدكلب كاحدة أف بحققً كأف كؿ دكلب فْ الهجبهع الدكلْ عمٍٓئ أف بضحْ فْ ٌذا 

ٖىً الىهكذج البعئكىْ الذم ٚ ٍٓبـ ائلهىئفسب عمِ أسئس سٓئسب القكة البىئفسٓب الهسبىدة  ،السآؿ
خسر أخركف ،ٓرئت الصفٓرب()الهائ اؿ أىً الىهكذج  ،حٓث ٓراح طرؼ كاحد )شعب أك دكلب( ٓك

كلكف كاقع العٛقئت الدكلٓب شأىً شأف  ،الذم ٍٓبـ ائلعهؿ الجهئعْ الذم ٌك ٖجؿ هىفعب الجهٓع
ذا ٚ ٓىسجـ هع الطآعب الاشٓرب ،ٌك عئلـ الصراع هف أجؿ القكة ،عئلـ السٓئسب الداخمٓب كاهئ  ،ٌك

ذا هئ  أف السٓئسب ٌْ عائرة عف ىشئطئت إىسئىٓب لبأسٓس هجبهع جٓد كلبحقٓؽ الهىفعب الهشبركب ٌك
 .(1)طك طئلٓسسىئدل اً الفٓمسكؼ ا٘غٓرقْ الشٍٓر أر 

 خصائص الجريمة اإلرىابية: الفرع الثاني 
ئب ٚ اد هف  ،كهف الهسبقر عمًٓ أىً لدراسب ظئٌرة هعٓىب أك جٓرهب      كظئٌرة أك جٓرهب اٌ٘ر

ئآب كخصئئصٍئ ئب كأم جٓرهب بخئلؼ القئىكف ببهٓز اعدة ك  ،بكضٓح طآعب اٖعهئؿ اٌ٘ر اٌ٘ر
ئب بىفرد  ،كائلرجكع إلِ الجٍكد الهاذكلب لبعٓرفٍئ ،خصئئص فإف الائحث ٓرل أف جٓرهب اٌ٘ر

 ائلخصئئص البئلٓب : 
 واًل : الرعب والفزع أ

ئآب رعائن كفزعئن فْ ىفكس ضحئٓئي      ئاْ الهككف لمجٓرهب اٌ٘ر أم أف  ،ٓجب أف ٓىبج الفعؿ اٌ٘ر
ٚ لهئ  ئآبٓىجح الجئىْ فْ إحداث ٌذا اٖةر كا  الفزع كالرعب أحد  فإف عيىصرم ،عدت الجٓرهب إٌر

ئآب ا ،الخصئئص الهككىب لمجٓرهب اٌ٘ر ع كالٌر أٓئن كئف  ،بكالذم ٓحهؿ فْ طٓئبً هعئىْ البرٓك
ئب سكاء لبغٓٓر كضع سٓئسْ أك جذب اٚىبائي إلِ قضٓب هئ فئلرعب كالفزع  ،الٍدؼ الىٍئئْ لٌٙر

 .(2)ٌهئ الكسٓمب كالغئٓب فْ ىفس الكقت لٍذي الجٓرهب
ئب هف شأىٍئ ىشر الرعب كالذعر كئٚىفجئرات       لٍذا فأف الكسئئؿ البْ بسبخدـ فْ جرائـ اٌ٘ر

 .الجسكر كالهائىْ كعهمٓئت اٚغبٓئؿ كخطؼ اٖشخئصكىسؼ خطكط الحدٓد ك 

                                                            

 .54ص ،هرجع سئاؽ ،عةهئف عمْ ،( حسف1)
 .131ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة2)
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ذا الفزع كالرعب ٚ ٓقع فقط عمِ اٖشخئص الذٓف كقع عمٍٓـ      ئاْ هائشرة ٌك اؿ  ،الفعؿ اٌ٘ر
كاهئ ٓخمفً الفزع كالرعب فْ ىفكسٍـ اقصد إضعئؼ  ،ٓشهؿ الهجبهع الذم ٓعٓش فًٓ الضحئٓئ

 .(1)السمطب أك الضغط عمٍٓئ هف أجؿ القٓئـ اعهؿ أك اٚهبىئع عف عهؿ
ئاْ الهؤدم إلِ الفزع كالرعب ٓبحقؽ اغض الىظر عف حصكؿ الىبٓجب هف       إف الفعؿ اٌ٘ر

ئب قئئهب إذا أ  ،حدث حئلب الفزع كالرعبعدهٍئ كائلبئلْ الفعؿ كحدي ٓكفْ ٚعبائر جٓرهب اٌ٘ر
كهةئؿ ذلؾ إطٛؽ صئركخ ٘سقئط طئئرة هدىٓب كعدـ إصئابٍئ فإف حئلب الفزع كالرعب الحئصمب 
سقئطٍئ ف لـ ببـ إصئاب الطئئرة كا  ئآئن حبِ كا   ،لدل ركئب الطئئرة بكفْ كحدٌئ ٚعبائر العهؿ إٌر

فزع كالرعب البْ بصئحب اخٛء ككذلؾ إخٛء هاىِ قد زرعت فًٓ قىئاؿ بكفْ لبدهٓري فإف حئلب ال
الهاىِ قد بحققت حبِ كلك أف القىئاؿ الهزركعب فْ الهاىِ قد بـ هعئلجبٍئ أك أىٍئ لـ بىفجر لخطأ 

ئاْ اساب حئلب الفزع كالرعب البْ حدةت ،فىْ فٍٓئ  .(2)إذف ٚ ٓىفْ ذلؾ كصؼ العهؿ اأىً إٌر
 ثانيًا : الجريمة اإلرىابية من جرائم الخطر 

ئآب ببحقؽ اهجرد بعٓرض اٖركاح أك الههبمكئت لمخطر لذا ٚ ٓشبرط لقٓئهٍئ إف       الجٓرهب اٌ٘ر
كهف البشٓرعئت البْ أخذت اٍذا اٚبجئي الهشرع الهصرم  ،بحقؽ الىٓجب الهئدٓب لمفعؿ الهربكب

ئآب اأىٍئ بعٓرض سٛهب كأهف الهجبهع لمخطر كاكبفِ اذلؾ اهجرد عىدهئ عرٌ  ؼ الجٓرهب اٌ٘ر
فمـ ٓشبرط أف ٓؤدم السمكؾ إلِ خمؽ حئلب هف الضرر  ،ٓرض سٛهب الهجبهع كآهىً لمخطربع

فٍك لـ ٓشبرط أف ببحقؽ ىبٓجب هئدٓب أك ٓبحقؽ ضرر  ،الفعمْ اؿ ٓكفْ هجرد البعٓرض لمخطر
ئب : 86كقد عرفت الهئدة )  ،(3)هئدم ئ سئاقئن هف قئىكف العقكائت الهصرم اٌ٘ر ( البْ بـ ذكٌر

ع بىفٓذان  ئب فْ بطآؽ أحكئـ ٌذا القئىكف كؿ اسبخداـ لمقكة أك البٍدٓد أك البرٓك "ٓقصد ائٌ٘ر
عٓرض سٛهب الهجبهع لهشركع إجراهْ فردم أك جهئعْ ٍٓدؼ إلِ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ أك ب

 .مخطر"كأهىً ل
ئب الحدٓث ٌك عدـ اىبظئر حدكث الىبٓجب       رل الائحث أف هف هسبمزهئت هكئفحب اٌ٘ر ٓك

ئآب ئاْ لكْ بككف الجٓرهب إٌر  .الهئدٓب لمفعؿ اٌ٘ر
ئآب ٌْ الخكؼ كالفزع كالرعب كالبْ ببحقؽ       كاهئ أف هف أٌـ الهككىئت الرئٓسٓب لمجٓرهب اٌ٘ر

لىبٓجب الهئدٓب أـ لـ بحدث فإىٍئ كهئ ساؽ كأف آىىئ فٍْ بيعبار اهجرد حدكث الخطر سكاء حدةت ا

                                                            

ئب الدكلْ كشرعٓب الهقئكهب ،سٍٓؿ حسٓف ،( الفبٛكم1) سىب  ،اٖردف ،دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع ،1ط ،اٌ٘ر
 .30ص ،2009

ئآب ،طئرؽ ،( الجهم2ْ) ئب ،هفٍـك الجٓرهب اٌ٘ر ئب فْ العصر  ،كرقب عهؿ هقدهب إلِ الهؤبهر الدكلْ لٌٙر اٌ٘ر
 .2008سىب  ،اٖردف ،جئهعب الحسٓف اف طٛؿ ،،الرقهْ

 .213ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل3)
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ئآب عف الجٓرهب ،(1)هف جرائـ الخطر ذا  ،ٚك ٓىفْ عدـ كقكع الضرر الهئدم اىبفئء الصفب اٌ٘ر ٌك
ئآب : ( حٓث عرٌ 8/2007هئىْ فْ الهرسـك رقـ )هئ أراد البأكٓد عمًٓ الهشرع العي  ؼ الجٓرهب اٌ٘ر

ئاْ" "كؿ فعؿ أك شركع ككذلؾ فعؿ الهشرع اٖردىْ فْ  ،أك اشبراؾ فًٓ ٓربكب بىفٓذان لغرض إٌر
ئب اٖردىْ الجدٓد رقـ ) عىدهئ كئف أكضح هف ذلؾ فرصد حبِ  2006( لعئـ 55قئىكف اٌ٘ر

ئ ائلضركرة هف اٖعهئؿ  اٖعهئؿ البحضٓٓرب البْ هف الههكف أف بقع ئاْ كاعباٌر لمبٍٓئب لعهؿ إٌر
ئآب ك اذ ،اٌ٘ر ئآبٌك  ،لؾ ذٌب أاعد هف هكضكع حصكؿ الخطر كاٚكبفئء اً هحدةئن لجٓرهب إٌر

ئب الحدٓةب ذا هئ ٓبىئسب هع سٓئسب هكئفحب اٌ٘ر  .ٌك
 ثالثًا : الجريمة اإلرىابية ال تعتمد عمى العنف

ئآب اأىٍئ جٓرهب عىؼ هىظهب      أم أف  ،لقد قئـ الفقٍئء كالهشرعكف عمِ بعٓرؼ الجٓرهب اٌ٘ر
ئآب ٚ بقع إٚ اكجكد العىؼ رل الائحث أىً هف الههكف أف بيربكب ٌذي الجٓرهب  ،الجٓرهب اٌ٘ر ٓك

 .اكسئئؿ ٚ بعبهد عمِ العىؼ فقط
رسئؿ الرسئئؿ       ئاْ ههكف أف ٓبحقؽ هف خٛؿ اسبخداـ الكسئئؿ ا٘لكبركىٓب كا  إف العهؿ اٌ٘ر

ئب الهبمقْ لٍذي الرسئئؿكالهكئلهئت الٍئبفٓب كذلؾ كمً ٓيسفر فْ إٓ ٌر كههكف أف ٓقع  ،قئع الرعب كا 
ئاْ هف خٛؿ ث الهٓئي كالآئب العهؿ اٌ٘ر اأىً هف الضركرم عدـ اشبراط  لذلؾ ٓرل الائحث ،بمٓك

ئب ائلهفٍـك الحدٓث لً  ذا هئ ٓبهئشِ هع بعٓرؼ اٌ٘ر ئآب ٌك كقكع العىؼ لكْ بيعبار الجٓرهب إٌر
 .(2)لبقمٓدمكعدـ اٚقبصئر عمِ الهفٍـك ا

ئب ا٘لكبركىْ الذم ادأ ٓشؽ طٓرقً       ئب كفقئن لمهفٍـك الحدٓث ٌك اٌ٘ر كهف اٖهةمب عمِ اٌ٘ر
ئب  ،هسرعئن هىذ اىبشئر كسئئؿ اٚبصئؿ الحدٓث أك هئ ٓسهِ )ا٘ىبرىت( فقد اسبغمت شاكئت اٌ٘ر

ئآب فْ إٓقئع ا لخكؼ كالفزع كالرعب فْ فْ كؿ اىحئء العئلـ ٌذي الكسٓمب لبحقٓؽ أٌدافٍئ اٌ٘ر
 .(3)ىفكس كؿ هف ٓعئرضٍئ

ئب أصاحت الكسئئؿ الهسبخدهب فْ القضئء عمًٓ ٌْ       كحبِ فْ هكضكع الحرب عمِ اٌ٘ر
كفْ عصرىئ الحدٓث عيرؼ أٌـ  ،كسئئؿ إلكبركىٓب بعبهد عمِ البكىكلكجٓئ كلٓس العىؼ البقمٓدم فقط

                                                            

دكف حدكث ا٘ضرار  ،ٓب( جرائـ الخطر : ٌْ البْ ٓكبفْ فٍٓئ حدكث خطر عمِ الحؽ أك الهصمحب الهحه1)
كمٓب الحقكؽ جئهعب  ،رسئلب دكبكراة ،دراسب هقئرىب ،الجٓرهب السٓئسٓب ،ىجئبْ أحهد ،أىظر فْ ذلؾ : سٓد ،الفعمْ
 .540ص ،1983سىب  ،القئٌرة

ئب فْ البشٓرع الهقئرف ،هحهد عاد الكٓرـ ،( أىظر فْ ذلؾ اىفس الهعىِ : العفٓؼ2) جئهعب عهئف  ،جرائـ اٌ٘ر
 .194ص ،2007سىب  ،رسئلب دكبكراة ،العرآب

صكت الجٍئد  ،( لقد قئـ بىظٓـ القئعدة اإىشئء العدٓد هف الهكاقع ا٘لكبركىٓب لخدهب أٌدافٍئ كهىٍئ : ذركة الجٍئد3)
ئ  ww.ita.gov.comhttp://wأىظر فْ ذلؾ هف خٛؿ الهكقع ا٘لكبركىْ :  ،كغٌٓر

http://www.ita.gov.com/
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ئب بكىكلكجٓئ الهعمكهئت ك إٌر ئب البكىكلكجْ ٌك ك اٌ٘ر ئب ٌك قـك ٌذا الىكع هف  ،أىكاع اٌ٘ر ٓك
ج ٖهكر هحظكرة كبجئرة السٛح كالهخدرات كغسٓؿ اٖهكاؿ كذلؾ هف خٛؿ إىشئء  ئب ائلبرٓك اٌ٘ر

 .شاكب هعمكهئت ٓبـ هف خٛلٍئ البحئكر كبائدؿ الهعمكهئت
ئب بؤدم ائلضركرة إلِ هعئلجئت بقمٓدٓب ٚ ببهئشِ هع حداةب       إف البعٓرفئت البقمٓدٓب لٌٙر

ئب الذم ٓسبخدـ العىؼ  ،اٖسئلٓب الهسبخدهب ئب ا٘لكبركىْ ٌك اخطكرة اٌ٘ر حٓث أف اٌ٘ر
 الهائشر لهئ لً هف أةر ائلغ الخطكرة فْ البحكـ اهصئدر الطئقب هف هئء ككٍرائء كحركب الهٛحب
ب كالاحٓرب كحركب الاىكؾ كشاكئت اٚبصئٚت كالبْ بيعبار الٓـك أٌدافئن أسئسٓب ههكف أف  الجٓك

ئآب ٓكهئن اعد ٓـك  .(1)ببعرض ٚحبهٛت الضرائت اٌ٘ر
 رابعًا : جريمة عامة وشاممة

ئآب عمِ فرد هعٓف أك عمِ هجهكعب هف اٖفراد إىهئ ٓهبد       ٚ ٓقبصر ضحئٓئ الجٓرهب اٌ٘ر
ئ لٓشهؿ الهجبهع اأسري ئآب بكلد أخطئران عئهب كشئهمب فٍْ عهٓئء ٚ بفرؽ  ،ضرٌر فئلجٓرهب اٌ٘ر

ٓيٍـ  إف هئ ،لطفؿ كالكٍؿآف هف ٌك ائلسمطب أك خئرج السمطب أك هف ٌك رجؿ أـ اهرأة أك آف ا
ي الجٓرهب عدد الضحئٓئ الذٓف ٓقعكف جراءٌئ كهقدار الرعب كالخكؼ كالفزع الذم بيحدةً ٌذي هىفذ ٌذ

ئآب ئآب ببهٓز اأىٍئ ٚ بيربكب إٚ اعد بدآر كبخطٓط  ،الجٓرهب اٌ٘ر إضئفب إلِ أف الجٓرهب اٌ٘ر
ئ عف العشكائٓب ،ٚك بأبْ اشكؿ عفكم كبمقئئْ ،هساقٓف ئآب ائلبىظٓـ كايعدٌك  ،كببصؼ الجٓرهب اٌ٘ر

ئآب العهؿ ٛن أادان عمِ إٌر كخئصب فْ ظؿ بعقد العهمٓئت  ،خئصب أف العشكائٓب ٚ بككف دلٓ
ئآب ههئ ٓكفؿ لٍئ عىصر  ،كقٓئـ هىظهئت كآرة عمٍٓئ اؿ كدعهٍئ هف جئىب اعض الدكؿ ،اٌ٘ر

اؿ إف العشكائٓب فْ  ،ـ كذلؾ لضهئف الىجئح كبحقٓؽ اٌٖداؼاٚسبهرآرب لبكافر الدعـ كالبىظٓ
ئب  ،اٍدؼ بكجًٓ رسئلب هفبكحب لمضحئٓئ الهحبهمٓف ،اخبٓئر اٌٖداؼ ٌْ عشكائٓب هقصكدة فئٌ٘ر
ئآب غٓر عهدٓب ،جٓرهب عهدٓب بقـك عمِ العمـ كا٘رادة  ،أك اطٓرؽ الخطأ كهف ةـ ٚ بكجد جرائـ إٌر

ائ٘ضئفب إلِ أف  ،(2)أٌـ خصئئص ٌذي الجٓرهب ئغبب كعدـ هشركعٓب الفعؿالسٓرب كالهفئجأة كالهاك 
ئآب فْ الغئلب ٚ  ئاْ كعهكهٓبً جئءت هف أف الضحٓب فْ العهمٓئت اٌ٘ر شهكلٓب العهؿ اٌ٘ر
ئآب  ،بككف لٍئ صمب ائلجئىْ كقد ٚ بككف لٍئ صمب اشكؿ ىٍئئْ ائلٍدؼ السٓئسْ هف الجٓرهب اٌ٘ر

                                                            

ئب فْ ٌذا القرف ،أحهد فٛح ،( العهكش1)  ،الٓرئض ،جئهعب ىئٓؼ لمعمـك العرآب اٖهىٓب ،1ط ،هسبقاؿ اٌ٘ر
 .90ص
ئب ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم2) سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الفكر الجئهعْ ،1ط ،الهىظكهب اٖهىٓب فْ هكاجٍب اٌ٘ر

 .21ص ،2007
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ـ لعٛقبٍـ ائلجئىْ أك لعٛقبٍـ ائلىظئـ أك لهجرد ككىٍـ هف أفراد الهجبهعبخفئلضحئٓئ ٚ ٓبـ ا  ،ٓئٌر
ئآب ٌك الهسئس اأم هصمحب كئىت  .(1)فئلٍدؼ هف الجٓرهب اٌ٘ر

ئآب بجعمٍئ ائلضركرة عئهب كشئهمب فٍْ بكقع       فئٖدكات الهسبخدهب فْ بىفٓذ الجٓرهب اٌ٘ر
ب ككسئئؿ  أكار عدد هف الضحئٓئ هسبخدهب اذلؾ البفجٓرات كالكسئئؿ الكائئٓب كالجرةكهٓب كالكٓهئٓك

ذا هئ ٓؤدم ائلضركر  ،كبفخٓخ كبفجٓر كؿ هف ٓسبطٓعكف الكصكؿ إلًٓ ،الىقؿ الهخبمفب ة إلِ حئلب ٌك
كبيعرض سٛهب الهجبهع  ،هف اىعداـ اٖهف كاٚسبقرار كزعزعب كبٍدٓد الىظئـ اٖهىْ ٖم دكلب

 .(2)لمخطر
 خامسًا : اليدف السياسي والباعث اإليدولوجي

ئآب عمِ كجكد الائعث ا٘ٓدكلكجْ كائلٍدؼ السٓئسْ البْ اربكات       ٓعبهد هربكاك الجرائـ اٌ٘ر
ئآ دخؿ الٍدؼ السٓئسْ فْ اربكئب الجٓرهب حبِ لك كئىت ٌىئؾ  ،ب هف أجمًالجٓرهب اٌ٘ر ٓك

ت ٘خفئئً أك إذا كئف ضعٓفئن ائٖسئس كلكف ٓاقِ الائعث ا٘ٓدكلكجْ حئضران دائهئن لبآرر  ،هحئٚك
ئآب بضح ذلؾ جمٓئن فْ  ،(3)اربكئب الجٓرهب اٌ٘ر كاٌٖداؼ السٓئسٓب ببعمؽ غئلائن ائلسمطب ٓك

ت الهسبهرة لمحصكؿ عمِ السمطب أك إسقئطٍئ أك دفعٍئ كالضغط عمٍٓئ ٚربكئب أعهئؿ  الهحئٚك
ئآب ىئلؾ ابفئؽ عمِ الدافع السٓئسْ ٚربكئب الجٓرهب  ،بصب فْ هصمحب هىفذم اٖعهئؿ اٌ٘ر ٌك

ئآب شكؿ الائعث ا٘ ،اٌ٘ر ئآبٓك كالائعث  ،(4)ٓدكلكجْ دافعئن رئٓسٓئن ٚربكئب الجرائـ اٌ٘ر
 آٖدكلكجْ ٓقـك عمِ عىصٓرف :

 .هئدم : ٓبهةؿ فْ أعهئؿ العىؼ الهئدٓب الهككىب لً -1
 ،هعىكم : ٓبهةؿ فْ الغئٓب آٖدكلكجٓب أك الهذٌآب البْ برجع هف كراء أعهئؿ العىؼ بمؾ -2

ل إلِ ظٍكر جهئعئت هبطرفب هف جهٓع اٚبجئٌئت كالذٓف قد حٓث أف اخبٛؼ آٖدكلكجٓئت أد
ئآب ضد اٖخر الهخبمؼ فْ أفكئري كىٍجً   .(5)ٓمجأكف إلِ بىفٓذ عهمٓئت إٌر

ئآب بخبمؼ عف الجٓرهب السٓئسٓب كأف       كهف الجدٓر ائلذكر فْ ٌذا الصدد أف الجٓرهب اٌ٘ر
كالجٓرهب السٓئسٓب ٌْ فْ أصمٍئ جٓرهب عئدٓب اربكات  ،بشئاٍت فْ اعض اٌٖداؼ السٓئسٓب

 .ٖغراض سٓئسٓب فئبصفت ائلصفب السٓئسٓب

                                                            

 .130ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة1)
ئب فْ البشٓرع الهصرم ،هحهد أاك الفبح ،الغىئـ (2)  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،دراسب هقئرىب ،هكاجٍب اٌ٘ر

 .14ص ،1996سىب 
 .14ص ،( الهرجع السئاؽ3)
ئب ،هشٍكر اخٓت ،( العٓره4ْ)  .20ص ،2009سىب  ،عهئف ،دار الةقئفب ،1ط ،الشرعٓب الدكلٓب لهكئفحب اٌ٘ر
 .40ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة5)
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 ويمكن التمييز بين الجريمة اإلرىابية والجريمة السياسية من خالل :
ئآب بككف هكجٍب ضد الكٓئف السٓئسْ كاٚجبهئعْ كاٚقبصئدم فْ امد  -1 أف الجٓرهب اٌ٘ر

ئآب بككف هكجٍب إلِ الهىظكهب القٓهٓب لمهجبهع اجهٓع أفرادي كهخبمؼ أطٓئفً ،هعٓف  ،فئلجرائـ اٌ٘ر
 .أهئ الجرائـ السٓئسٓب فإىٍئ بسبٍدؼ الرهكز السٓئسٓب كرأس الىظئـ أك السمطب

ئآكف عئدة أسئلٓب بخبمؼ عىٍئ -2 حٓث ٓمجأ هىفذكا الجرائـ  ،فْ الجرائـ السٓئسٓب ٓسبخدـ اٌ٘ر
ئ أهئ  ،آب إلِ كسئئؿ بيةٓر الخكؼ كالرعب لدل العئهب فْ الغئلب كلٓس ٌدفئن هعٓىئن اذابًاٌ٘ر

بعئهمكف هعٍئ هف خٛؿ هعرفب أهئكف  هربكاك الجرائـ السٓئسٓب فإىٍـ ٓحددكف أٌدافٍـ اشكؿ دقٓؽ ٓك
مجأ الهجـر السٓئسْ إلِ اسبخداـ كسئئؿ هحدكدة اٖةر ،بكاجدٌـ كبحركئبٍـ كهٛحقبٍـ سعِ  ،ٓك ٓك
 .لبحقٓؽ أٌدافً اشكؿ هائشر

ىٍئ بسبٍدؼ       ئآب كلهئ ببصؼ اً هف أسئلٓب بهبئز اكحشٓب غٓر بقمٓدٓب ٖك إف الجٓرهب اٌ٘ر
ف كئف الٍدؼ  كؿ شْء كدكف ظكااط أك خمؽ ٓحكهٍئ فإىٍئ أخرجت هف دائرة الجرائـ السٓئسٓب كا 

ئاْ ببص ،هف اربكئاٍئ سٓئسٓئن  ف أفعئؿ الهجـر اٌ٘ر ب كالخطكرة كحئلب الرعب ٖك ؼ ائلكحشٓب كالدهٓك
 .كالفزع كالخكؼ الهسبهر

 سادسًا : الصدى اإلعالمي الواسع
ئآب       ئاْ اأىً ٓبهبع اأصداء إعٛهٓب كاسعب حٓث ٓبخذ هىفذك الجرائـ اٌ٘ر ٓخبص العهؿ اٌ٘ر

ك اٍذا ٓجعؿ  ْصكران كأسئلٓب هف شأىٍئ لفت ىظر الهجبهع سكاء عمِ الهسبكل الدكلْ أك الكطى ٌك
ك  ،لجٓرهبً كقعئن إعٛهٓئن لً صداي فْ هخبمؼ الكسئئؿ سكاء الهرئٓب أك الهسهكعب أك الهقركءة ٌك

ئاْ ٌذا هف  اٍذا ٓحئكؿ البأكٓد عمِ إٓصئؿ رسئلبً إلِ الجٍئت الهسبٍدفب هف القٓئـ ائلعهؿ اٌ٘ر
إف  ،س أكار عدد هف الىئسىئحٓب كهف ىئحٓب أخرل ٍٓدؼ إلِ ىشر الرعب كالخكؼ كالفزع فْ ىفك 

اٚسبرابٓجٓب الهباعب فْ بىفٓذ ٌذي العهمٓئت ٌك ائخبٓئر أكةر اٌٖداؼ أٌهٓب كعمىٓب كاأكةر 
ب كاغض الىظر عف العدد الذم ٓقع ىبٓجب ٌذي اٖعهئؿ فقد ٓقع حئدث ٓركح  الكسئئؿ فبكئن كدهٓك

ئآبضحٓبً العدٓد هف الضحئٓئ لكىً ٚ ٓأخذ ىفس الصدل البْ بخمقً ا  .لجٓرهب اٌ٘ر
ادك أف اٖعهئؿ الهةٓرة      كالبْ ببرؾ صدهب لدل الهبمقْ ٌْ كحدٌئ القئدرة عمِ لفت أىظئر  ٓك

ئاْ أسمكائن دعئئٓئن فْ بىفٓذ الجرائـ ،العئلـ إلِ قضٓب هئ ف اٖسمكب  ،لذلؾ ابخذ العهؿ اٌ٘ر كا 
ئآب ىئاع أٓضئن هف حب الشٍرة كالظٍكر كهئ اربداء الةٓئب  ،الدعئئْ الذم ٓباعً هىفذك الجرائـ اٌ٘ر

ئ فْ هكاقع ا٘ىبرىت هئ ٌك إٚ  الهقىعب كبىفٓذ عهمٓئت القبؿ كالذاح أهئـ عدسئت الكئهٓرات كىشٌر
هكف هف الرعب كا٘فزاع اسبهرار فْ سٓئسب بىبٍجٍئ ٌذا الجهئعئت ٌدفٍئ برؾ أكار أةر ه

 .(1)كاأسمكب قآح ٚابزاز أخر كلبحقٓؽ اٌٖداؼ البْ هف أجمٍئ اربكات الجٓرهب

                                                            

 .48ص ،هرجع سئاؽ ،غسئف صارم ،( كئطع1)



61 
 

ئآٓف هف خٛؿ صىئعب اٖخائر البْ       كبقـك كسئئؿ ا٘عٛـ ائلبسئاؽ لىشر قضئٓئ اٌ٘ر
ئآب حٓث بمعب دكران هائشران لىقؿ اٖحداث كالجر  ،أصاحت هىبشرة كاشكؿ كاسع كائحبراؼ ائـ اٌ٘ر

ىٍئ اأسمكب خئص كسماْ كالبْ ٓحئكؿ فًٓ  ئاْ إلِ بضخٓـ الحقئئؽ كبمٓك كالبْ ٓسعِ فٍٓئ اٌ٘ر
ب هعٓىب ً دٓئىب سهئٓك ةٓر هسبفٓدان هف ىٍـ القىكات الفضئئٓب فْ الكصكؿ إلِ كؿ هئ ٌك هي  ،بشٓك

 .(1)الجهٍكرككؿ هئ ٓشكؿ ساقئن إعٛهٓئن اغض الىظر عف ىبئئج ٌذا الساؽ كبأةٓري عمِ 
 سابعًا : المرونة التشريعية في تجريم اإلرىاب

الصٓئغب الةئابب كالعئهب لمىصكص الجىئئٓب ضهئىئن ٚسبقرار  ،هف ىبئئج هادأ الشرعٓب الجىئئٓب     
ئاْ ٓمـز لهكاجٍبً ىصكص هرىب ،الهراكز القئىكىٓب كلذلؾ سكؼ أبىئكؿ هظئٌر  ،إٚ أف الخطر اٌ٘ر

( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ الهعدؿ رقـ 147الهركىب فْ الصٓئغئت البجٓرهٓب ائلىساب لمهئدة )
( هكرر هف قئىكف العقكائت الهصرم رقـ 86كالهئدة ) 2007كالهعدؿ لعئـ  2002( لعئـ 33)
ؾ لهكاجٍب الخطر حٓث لجئءت ٌذي البشٓرعئت إلِ ذل ،2007كالهعدؿ لعئـ  1992( لعئـ 97)

ئاْ عف طٓرؽ العائرات الهطمقب كالهرىب كالبْ بسهح ائهبداد الحهئٓب الجىئئٓب إلِ جهٓع  اٌ٘ر
 صكص كةائبٍئ عئئقئن عف هٛحقب بمؾأف ٓككف جهكد الى فاٖفعئؿ كالىبئئج الهراد بجٓرهٍئ دك 

 كببهةؿ الهركىب فْ ةٛةب أهكر عمِ الىحك البئلْ : ،اٖفعئؿ كالىبئئج
  المرونة المغوية : -1

قصد اٍئ ا٘طٛؽ الذم ٓعبهد عمِ المغب كهعئىٍٓئ الغٓر هائشرة      كهف ذلؾ اسبخداـ كمهب  ،ٓك
( أردىْ عمِ 147( هكرر هصرم كالهئدة )86فْ الهئدة ) ،"كؿ" أك "أٓئن كئىت اكاعةً كأغراضً"

ئب اأىً : "كؿ اسبخداـ لمعىؼ أك البٍدٓد  ،البكالْ ع"فئلهقصكد ائٌ٘ر فمفظ "كؿ" أك "أٓئن"  ،أك البرٓك
ع كهف ىئحٓب أخرل  ،ٌذا هف ىئحٓب ،فًٓ إطٛؽ ٓشهؿ كؿ أىكاع القكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك

فإف ا٘طٛؽ ٌىئ غٓر هقٓد ادرجب هعٓىب أك حجـ هعٓف فطاقئن لمىص فإف أم قدر هف القكة أك 
ئائن  ع ٓعد إٌر  .(2)العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك

 
 

                                                            

ئب كا٘عٛـ ،فٍد عاد الرحهف ،( الهمٓك1ْ) ئب ،اٌ٘ر  ،أكئدٓهٓب ىئٓؼ العرآب ،بائدؿ الهعمكهئت فْ هكئفحب اٌ٘ر
 .11ص ،2000سىب  ،الٓرئض

ئاْ ،هكسكعب القئىكف الجىئئْ ،هحهكد صئلح ،( العئدل2ْ) دار الفكر  ،1ج ،السٓئسب الجىئئٓب لهكاجٍب العىؼ اٌ٘ر
 .53ص ،2003سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،الجئهعْ

 .207ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،هحب الدٓف -
 .236ص ،هرجع سئاؽ ،حسىٓف الهحهدم ،اكادم -
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 المرونة التعددية : -2
قصد اٍئ الهركىب البْ بعبهد عمِ السرد البفصٓمْ لآئف الهعىِ الهطمكب بجٓرهً      ٛحظ  ،ٓك ٓك

( أردىْ اأف الىبئئج ا٘جراهٓب الىئجهب عف 147( هكرر هصرم كالهئدة )86ذلؾ فْ ىص الهئدة )
ئاْ ٌْ إٓذاء اٖشخئص أك إلقئء الرعب آىٍـ أك بعٓرض العهؿ ا٘ ئبٍـ أك أم ٌر حٓئبٍـ أك حٓر

أك إلحئؽ الضرر ائلآئب أك ائٚبصئٚت أك الهكاصٛت أك ائٖهكاؿ أك ائلهائىْ أك  ،هىٍـ لمخطر
ائٖهٛؾ العئهب أك الخئصب أك احبٛلٍئ أك اٚسبٓٛء عمٍٓئ أك عرقمب ههئرسب السمطئت العئهب أك 

 .(1)لدسبكر أك القكاىٓف أك المكائحدكر العائدة أك هعئٌد العمـ ٖعهئلٍئ أك بعطٓؿ بطآؽ ا
 المفاىيم المرنة :  -3

قصد اٍئ الهفئٌٓـ البْ ببسع هضهكىٍئ ٖكةر هف هعىِ دكف بىئقض كذلؾ اقصد اسبٓعئب       ٓك
ئاْ ( هكرر هصرم كالهئدة 86فئلهئدة ) ،(2)اٖفعئؿ كجهٓع الىبئئج ا٘جراهٓب الىئبجب عف العهؿ اٌ٘ر

ئاْ اأىً : "ا٘خٛؿ 147) ئاْ فْ هعرض آئىٍئ لمهقصكد ائلعهؿ اٌ٘ر ( أردىْ حددت الٍدؼ اٌ٘ر
كببجمِ الهركىب ٌىئ فْ أف الهشرع لـ  ،ائلىظئـ العئـ أك بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً لمخطر"

فٍك بعآر كاسع الهعىِ ٓقصد اً  ،طرهفٍـك "سٛهب الهجبهع" كالبْ ٓخشِ هف بعرضٍئ لمخ ٓحدد
ئاْ  .(3)اسبٓعئب جهٓع الىبئئج ا٘جراهٓب الىئجهب عف العهؿ اٌ٘ر

فقد قصد اً اسبٓعئب جهٓع اٖفعئؿ البْ ٓهكف  ،كىفس اٖهر ٓىطاؽ عمِ هفٍـك "الىظئـ العئـ"     
كالقئدرة عمِ اسبٓعئب فئلٍدؼ هف ٌذي الهفئٌٓـ الهرىب ذات الهعئىْ الكاسعب  ،أف بؤدم إلِ الىبٓجب

ئاْ بمؾ السٓطرة البْ بيهكىً هف إلحئؽ  جهٓع اٖفعئؿ كالىبئئج ا٘جراهٓب الىئجهب عف العهؿ اٌ٘ر
اٖهر الذم ٓقبضْ اٚعبهئد عمِ هفئٌٓـ هرىب بسهح ائسبٓعئب  ،أضرار جسٓهب اهصئلح عدٓدة

 .(4)جهٓع اٖفعئؿ كجهٓع الىبئئج حبِ بىطاؽ عمٍٓئ ىصكص البجٓرـ كالهعئقاب

 الطبيعة القانونية لجريمة اإلرىاب: المطمب الثاني 
ئب ٌْ أهر ائلغ الصعكاب      أف فٛ أقؿ هف  ،إذا كئىت ا٘حئطب اجهٓع أشكئؿ جٓرهب اٌ٘ر

ىبىئكؿ أغمب كأارز ٌذي اٖشكئؿ كهف ةـ ىبىئكؿ آئف أسئلٓب البجٓرـ الجىئئْ الكطىْ كالدكلْ 
ئآب  .لاعض الجرائـ اٌ٘ر

 كاذلؾ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     

                                                            

 .237ص ،هرجع سئاؽ ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم1)
 .237ص ،( الهرجع السئاؽ2)
 .201ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،( هحب الدٓف3)
 .238ص ،هرجع سئاؽ ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم4)
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ئآب       .الفرع اٖكؿ : أشكئؿ الجٓرهب اٌ٘ر
ئآب       .الفرع الةئىْ : أسئلٓب الجٓرهب اٌ٘ر

 أشكال جريمة اإلرىاب: الفرع األول 
ئب هف حٓث الفئعمٓف كالكسئئؿ الهسبخدهب فْ       جرل العهؿ عمِ بصىٓؼ جٓرهب اٌ٘ر

ئآب ئب ،العهمٓئت اٌ٘ر ئب اٖفراد كالجهئعئت فٓهكف بصىٓؼ جٓرهب اٌ٘ر ئب الدكلب  ،إلِ إٌر ٌر كا 
ئآب إلِ فئعؿ أصمْ فْ العهمٓب  ئب كالهىظهئت اٌ٘ر كالذم ببحكؿ فًٓ الدكلب هف دعـ اٌ٘ر

ئآب ئب هحمْ بىحصر ههئرسبً كعهمٓئبً داخؿ  ،اٌ٘ر ككذلؾ هف حٓث الهدل كأةئر إلِ إٌر
ئب دكلْ ٓهبد عار الدكؿ ،الدكلب ٌر ذا هئ سىيآىً فْ أبْ : ،كا   ٌك

 اإلرىاب وفقًا لمرتكبو أواًل : أشكال 
ئب الدكلب      ئب هف حٓث هربكآً إلِ ىكعٓف رئٓسٓٓف ٌهئ : إٌر ئب  ،ٓهكف بقسٓـ اٌ٘ر ٌر كا 

ٛن هف ٌئذٓف الىكعٓف كهئ ٓمْ : ،(1)اٖفراد كالهجهكعئت  كسكؼ ىبىئكؿ ك
ئب الدكلب -أ   State Terrorism إٌر

ئب الدكلب هف الهصطمحئت الحدٓةب      فْ القئىكف الدكلْ البْ لـ بحظ ائلاحث  ٓيعد هصطمح إٌر
ئب اصفب عئهب كعدـ  ،ائلاحث كالدراسب حبِ أف رجع ذلؾ هف ىئحٓب إلِ غهكض فكرة اٌ٘ر ٓك

ئب كهف ىئحٓب أخرل قد رأل الاعض أىً هف غٓر  ،البكصؿ إلِ بعٓرؼ كاضح كهحدد لجٓرهب اٌ٘ر
ئب إلِ الدكلب هع هئ بهبع اً  هف سٓئدة ههئ ٓضفْ عمِ أعهئلٍئ الصفب الهٛئـ إسىئد جٓرهب اٌ٘ر

ئب الدكلب هكضكع جدؿ ،(2)الشرعٓب كخٛؼ فْ المجىب السئدسب البئاعب لٗهـ  كقد اقٓت فكرة إٌر
مب ئب الدكلب ،الهبحدة لفبرة طٓك احجب غٓئب أسئس  ،فقد رفضت العدٓد هف الدكؿ ا٘قرار اكجكد إٌر

حٓث أف ٌىئؾ ابجئٌئن فْ الفقً الغراْ ٓرفض اٚعبراؼ  ،(3)قئىكىْ لٍذي الفكرة فْ القئىكف الدكلْ
ئب الدكلب هف أسئسً أبْ ٌذا الرفض صراحب بئرة ،اإٌر اؿ أىٍـ قد  ،كعمِ اسبحٓئء بئرة أخرل ،ٓك

ئب دكؿ العئلـ الةئلث فقط  .(4)ٓعبرفكف اً كلكف ٓقصدكف اً إٌر

                                                            

 .75ص ،هرجع سئاؽ ،سئهْ جئد ،( كاصؿ1)
 .76ص ،( الهرجع السئاؽ2)
 .80ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد جٛؿ ،عز الدٓف -
ئب فْ القئىكف الدكلْ كبهٓٓزي عف الكفئح الهسمح ،عهر هحهكد ،( الهخزكه3ْ) هعٍد الاحكث  ،هفٍـك اٌ٘ر

 .52ص ،2000سىب  ،القئٌرة ،كالدراسئت القئكىٓب
 .81ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد جٛؿ ،عز الدٓف -
 .189ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل4)
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ئب الدكلب لمهرة اٖكلِ فْ هشركع       القئىكف الخئص ائلجرائـ الهخمب كقد بهت ا٘شئرة إلِ إٌر
حٓث اعبارت المجىب جٓرهب  ،1954اسمـ ا٘ىسئىٓب كأهىٍئ الذم باىبً لجىب القئىكف الدكلْ عئـ 

ئب الدكلب هف قآؿ ٌذي الجرائـ ئآب داخؿ إقمٓـ دكلب  إٌر كببهةؿ فْ "قٓئـ سمطئت الدكلب اأىشطب إٌر
ئآب داخؿ إقمٓـ أك بغئضْ سمطئت الدكلب عف أىشطب هىظهب بره ،أخرل ْ إلِ القٓئـ اأعهئؿ إٌر

 .(1)دكلب أخرل
ئب الذم بقكدي الدكلب      ئب الدكلب اأىً : "ذلؾ اٌ٘ر هف خٛؿ  كذٌب أحد الفقٍئء إلِ بعٓرؼ إٌر

 ،هجهكعب اٖعهئؿ كالسٓئسئت الحككهٓب البْ بسبٍدؼ ىشر الرعب آف الهكاطىٓف داخؿ الدكلب
ٚن إلِ ضهئف خضكعٍـ لرغائت الحككهب أك فْ الخئرج اغرض بحقٓؽ اعض اٌٖداؼ البْ  ،كصك

 .(2)بسبطٓع الدكلب ٚك ببهكف هف بحقٓقٍئ ائلكسئئؿ كاٖسئلٓب الهشركعب
ئب الدكلب اأىً : "      فئن ٌ٘ر هكف هف جئىاىئ أف ىضع بعٓر ٌك اسبخداـ العىؼ العهدم غٓر ٓك

بخداهً هف قاؿ سمطئت دكلب هئ أك أحد أجٍزبٍئ أك اعض اٖشخئص الذٓف الهشركع أك البٍدٓد ائس
اغٓب بحقٓؽ  ،لخمؽ حئلب هف الرعب كالفزع ،ضد رعئٓئ أك ههبمكئت دكلب أخرل ،ٓعهمكف لهصمحبٍئ

ككذلؾ قٓئـ سمطئت دكلب هئ اهشئركب أك بحٓرض أك بقدٓـ العكف كالهسئعدة إلِ  ،أٌداؼ هحددة
ئآب برهْ إلِ القٓئـ اأعهئؿ عىؼ كبخٓرب ضد دكلب أخرل"  .جهئعئت إٌر

ئآب كدعئ       كلقد أكد الهجبهع الدكلْ هف خٛؿ هخبمؼ فعئلٓئبً عمِ إداىب أفعئؿ الدكؿ اٌ٘ر
ئب ب حت أم هسهِ سكاء كئف هف خٛؿ ههئرسب الدكؿ ائلطٓرؽ الدكؿ ا٘هبىئع عف دعـ اٌ٘ر

ئب كاطٓرقب غٓر هائشرة ،الهائشر كهئ بهت دعكة الدكلب إلِ البعئكف فْ هىع الجرائـ  ،أك ادعـ اٌ٘ر
ئب  .البْ بدخؿ فْ ىطئقٍئ كأخذ كؿ البداآر لهىع قٓئـ جرائـ اٌ٘ر

ئآب البْ بشبرؾ فٍٓئ الدكؿ كفْ إطئر الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة فقد شجات ا      ٖعهئؿ اٌ٘ر
كذلؾ هف خٛؿ القرار رقـ  ،كالذم قد ٓؤدم ائٖركاح الاشٓرب ،اشكؿ هائشر أك غٓر هائشر

 .1989( عئـ 44/29كالقرار رقـ ) ،1987( عئـ 42/159)
لهئدة ( هف ا4كأكد هجمس اٖهف الدكلْ عمِ كاجب كؿ دكلب ا٘لبزاـ ائلهادأ الكارد فْ الفقرة )     

الةئىٓب هف هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة كالذم جئء فًٓ : "ٓهبىع أعضئء الٍٓئب جهٓعئن فْ عٛقئبٍـ الدكلٓب 
عف البٍدٓد ائسبعهئؿ القكة أك اسبخداهٍئ ضد سٛهب اٖراضْ أك اٚسبقٛؿ السٓئسْ ٖم دكلب أك 

ئآب فْ دكلب أخرل اٚهبىئع عف بىظٓـ أعهئؿ إ ،عمِ كجً آخر ٚ ٓبفؽ كهقئصد اٖهـ الهبحدة ٌر

                                                            

 .39ص ،هرجع سئاؽ ،أهؿ ،كالٓئزجْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم1)
ئب ،كائؿ ،الفئعكرم -  ،2006سىب  ،عهئف ،دار الخمٓج ،جٛلب الهمؾ عاد اهلل الةئىْ كدكري فْ هحئراب اٌ٘ر

 .62ص
 .245ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العٓزز هخٓهر ،( عاد الٍئدم2)
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أك القاكؿ اأىشطب هىظهب داخؿ إقمٓهٍئ بككف  ،أك البحٓرض عمٍٓئ أك الهسئعدة أك الهشئركب فٍٓئ
عىدهئ بىطكم ٌذي اٖعهئؿ عمِ بٍدٓد ائسبخداـ القكة أك  ،هكجٍب ٚربكئب هةؿ ٌذي اٖعهئؿ

 .(1)اسبخداهٍئ ائلفعؿ
ذا هئ ةاببً ههئرسئت اعض الدكؿ       ٛن ٌك ئب الدكلب هكجكد فع كهف خٛؿ هئ بقدـ بآف أف إٌر

ئب  .كهف خٛؿ إداىب الجهئعب الدكلٓب لٍذا الشكؿ هف اٌ٘ر
ئآب البْ بهئرسٍئ الدكؿ ٓبـ اربكئاٍئ اصكرة هائشرة أك اصكرة غٓر هائشرة       ،كأف اٖعهئؿ اٌ٘ر

 : كذلؾ عمِ الىحك البئلْ
ئب الدكلب الهائشر : -1  إٌر

ئب الدكلب الهائشر      فْ قٓئـ سمطئت الدكلب أك أحد أجٍزبٍئ أك اعض اٖشخئص  ٓبهةؿ إٌر
ئآب ٚ حصر لٍئ كهىً هئ ٓيربكب ضد الشعب  ،الذٓف ٓعهمكف ائسهٍئ كلحسئاٍئ ائربكئب أعهئؿ إٌر

لِ الٓـك لـ ببردد فْ اربكئب كئفب أشكئؿ الجرائـ  1948فإسرائٓؿ هىذ ىشأبٍئ عئـ  ،الفمسطٓىْ كا 
كالهجئؿ  ،خمب اسمـ الاشٓرب كأهىٍئاهئ فٍٓئ جرائـ الحرب كالجرائـ ضد ا٘ىسئىٓب كالجرائـ الهي  ،الدكلٓب

 .ٌىئ ٚ ٓبسع لسرد كؿ ٌذي الجرائـ
لبْ ىئلت شرؼ أكؿ دكلب بقـك ائخبطئؼ طئئرة كلكف ٚ اد هف ا٘شئرة إلِ أف إسرائٓؿ ٌْ ا     
حٓف قئـ سٛح الجك ا٘سرائٓمْ ائخبطئؼ طئئرة هدىٓب سكٓرب  1954ككئف ذلؾ فْ ٓسهار  ،هدىٓب

ئ عمِ الٍاكط فْ هطئر "المد" ا٘سرائٓمْ ئئف سكٓرٓف  ،كاجائٌر ككئف ذلؾ اٍدؼ الحصكؿ عمِ ٌر
داخؿ  بسٓف فْ دهشؽ ىبٓجب لقٓئهٍـ اهٍئـ بجسي لضهئف إطٛؽ سراح اٖسرل ا٘سرائٓمٓٓف الهعبقمٓ

ئب الدكلب ضد  1982هف سابهار عئـ  16كفْ  ،(2)سكٓرئ قئهت إسرائٓؿ ائربكئب أاشع جرائـ إٌر
البئاعب ٘سرائٓؿ  حٓث قئهت الهمٓشٓئت الهسمحب ،الٛجئٓف الفمسطٓىٓٓف فْ هخٓهْ صئارا كشئبٓٛ

ككئف هعظهٍـ هف الىئسئء كاٖطفئؿ  ،ائقبحئـ الهخٓهٓف كقئهكا اذاح الٛجئٓف العزؿ هف السٛح
شخص  1000شخص إلِ جئىب اخبطئؼ حكالْ  6000ههئ أدل إلِ هصرع حكالْ  ،كالشٓكخ

ئئف  .(3)آخٓرف كٌر
ئب ا      ٛن عف قٓئـ إسرائٓؿ ائربكئب العدٓد هف جرائـ إٌر لدكلب ضد الشعب الفمسطٓىْ ٌذا فض

اٖعزؿ أةىئء اىبفئضبً اٖخٓرة البْ اىدلعت فْ أعقئب قٓئـ شئركف ادخكؿ الهسجد اٖقصِ 
صئاب عدة آٚؼ هف  ،2000هف سابهار عئـ  28الشٓرؼ فْ  حٓث قئـ جٓش اٚحبٛؿ اقبؿ كا 

                                                            

 .1992/هئرس سىب 13( ابئٓرخ 748( قرار هجمس اٖهف الدكلْ رقـ )1)
 .135ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل2)
 .38-34ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عٓزز ،شكرم -
  .43ص ،هرجع سئاؽ ،أهؿ ،كالٓئزجْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم3)
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 ،ئئٛت الفمسطٓىٓبكبشٓرد أٚؼ هف الع ،كىسؼ هئئت الهىئزؿ ،الهكاطىٓف الفمسطٓىٓٓف اٖآرئء
قئهب الحكاجز كالهبئٓرس عمِ كئفب الطرؽ الرئٓسٓب كالفرعٓب عبار جٍئز الهكسئد ا٘سرائٓمْ  ،(1)كا  ٓك

ئآب فْ العئلـ ٌذا  ،(2)"جٍئز اٚسبخائرات الخئرجٓب" أكةر اٖجٍزة البْ ىفذت كبىفذ عهمٓئت إٌر
رداءي شٍٓدان  قئهت إسرائٓؿ  2009كأٓضئن فْ عئـ  ،ائ٘ضئفب إلِ قصؼ الشٓخ أحهد ٓئسٓف كا 

 .غزة كقبؿ ٌئشـ ٖطفئلٍئ كشٓكخٍئ كىسئئٍئلقطئع اقصؼ كبدهٓر 
ئب الدكلب عمِ بمؾ الجرائـ البْ بقبرفٍئ إسرائٓؿ فحسب      اؿ أف ٌىئؾ  ،ٚك بقبصر جرائـ إٌر

ئآب اصفب شاً دائهب ٚن كارل بمجأ إلِ اربكئب بمؾ الجرائـ اٌ٘ر ؾ هئ قئهت اً كهف ذل ،أٓضئن دك
طٛؽ صكآرخ اعٓدة الهدل عمِ العراؽ فْ ٓسهار  ب كا  ٓئت الهبحدة كارطئىٓئ هف غئرات جٓك الٚك

صئاب العشرات هف الهدىٓٓف اٖآرئء كبدهٓر العدٓد هف  ،1998عئـ  اٖهر الذم أدل إلِ هصرع كا 
ب الهىكط اٍـ البفبٓش  كذلؾ ادعكل إعئقب العراؽ لهفبشْ اٖهـ الهبحدة ،الهىشآت كالهرافؽ الحٓٓك

ٓئت الهبحدة آىذاؾ اٍذا  ،(3)عمِ اٖسمحب العراقٓب كعدـ بهكٓىٍـ هف أداء هٍئهٍـ كلقد قئهت الٚك
ض هف اٖهـ الهبحدة كؿ هئ بقدـ  ،(4)كهجمس اٖهف الدكلْ ،الفعؿ دكف أم سىد قئىكىْ أك بفٓك
ئب الدكلب كالذم بككف ضئلعب اً اشكؿ هائشر.  ٓةات إٌر

ئب  -2  غٓر الهائشر : الدكلبإٌر
ئآب ضد دكؿ أخرل غئلائن هئ بسبخدـ       فإف هعظـ الدكؿ البْ بمجأ إلِ اسبخداـ الكسئئؿ اٌ٘ر

جىاٍئ ردكد الفعؿ  ،(5)بمؾ الكسئئؿ اطٓرقب سٓرب كغٓر هائشرة اهئ ٓهكىٍئ هف بحقٓؽ أٌدافٍئ ٓك
ىأل اٍئ عف البكرط فْ حرب بقمٓدٓب ،كببجىب ا٘داىب الدكلٓب كاٚىبقئدات الدكلٓب أك ابخئذ أٓب  ،ٓك

ئآب هائشرة بعئدؿ أعهئؿ العدكاف  .(6)اجراءات دكلٓب ضدٌئ فْ حئلب لجكئٍئ إلِ كسئئؿ إٌر

                                                            

 .45ص-43ص ، أهؿ ،كالٓئزجْ ،هحهد عٓزز ،شكرم( 1)
 .47ص ،( الهرجع السئاؽ2)
 .46-45ص ،( الهرجع السئاؽ3)
  .102ص ،هرجع سئاؽ ،سئهْ جئد ،( كاصؿ4)
كحدات هسبقمب عف أجٍزبٍئ اٖهىٓب أك غذت اعض الحركئت الهكجكدة ( اؿ كعهدت اعض الدكؿ إلِ إىشئء 5(

ٛن  فئلحككهب  ،أك البْ ٚ بكد أف بىساٍئ إلٍٓئ هائشرة ،لبقـك اكؿ اٖعهئؿ البْ بعجز عىٍئ أجٍزبٍئ اٖهىٓب ،أص
ؿ هجهكعب  ئب هف أجؿ البحٓرر" كالبْ كئف ٓقع عمِ عئبقٍئ  GALا٘سائىٓب هةٛ ابٍهت ابهٓك "هجهكعب ضد اٌ٘ر

"هىظهب الجٓش  OASكهئ ابٍهت فرىسئ ادعـ  ،فْ كؿ هف إسائىٓئ كفرىسئ ETAبصفٓب أعضئء هف حركب الائسؾ 
دٓف لحركب بحٓرر الجزائر  أىظر  ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،FLNالسرم كالبْ كئىت بقـك اأعهئؿ بصفٓب ٖعضئء هٓؤ

 .48ص ،هرجع سئاؽ ،أهؿ ،كالٓئزجْ ،هحهد عٓزز ،ذلؾ : شكرم فْ
 .118ص ،هرجع سئاؽ ،حسٓف ،( شٓرؼ6)
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ئب الدكلب البْ خمفت       كهف الجدٓر ائلذكر أىً فْ أكىب اٖخٓرة قد بـ اربكئب اعض جرائـ إٌر
كةئر اشأىٍئ جدؿ كاسع الىطئؽ  ،لـ ٓساؽ لٍئ هةٓؿ عمِ الهسبكل الدكلْ كراءٌئ بداعٓئت خطٓرة

كهئ اىقسـ الهجبهع الدكلْ حكؿ كٓفٓب هٛحقب كهحئكهب هربكاْ ٌذي  ،آف فقٍئء القئىكف الدكلْ
سابهار عئـ  11حٓث أىً فْ صائح  ،سابهار بعد هف أارز ٌذي الجرائـ 11كلعؿ أحداث  ،الجرائـ
ٓئ 2001 ئآب شرسب لـ ٓشٍد البئٓرخ ا٘ىسئىْ بعرضت الٚك ت الهبحدة اٖهٓركٓب لعدة ٌجهئت إٌر

ٛن لٍئ هف قاؿ ئآب هىظهب ائخبطئؼ أراع طئئرات ركئب أهٓركٓب فْ  ،هةٓ حٓث قئهت جهئعب إٌر
قئهت طئئربئف ابدهٓر ارجْ ك  ،كقئهكا ابكجٍٍٓئ ىحك اعض اٌٖداؼ ا٘سبرابٓجٓب ،داخمٓب رحٛت

كرؾهركز البجئرة العئ كقئهت الةئلةب ابدهٓر جئىب هف هاىِ كزارة الدفئع اٖهٓركٓب  ،لهْ اىٓٓك
ٓب اىسمفئىٓآىهئ سقطت الط ،)الاىبئجكف( اكاشىطف العئصهب ئ قاؿ كصكلٍئ إلِ ئئرة الرااعب فكؽ ٚك

ئآب البْ صىعبٍئ إسرائٓؿ لبقكـ  ،(1)ٌدفٍئ ائ٘ضئفب إلِ أىً ٌىئلؾ الكةٓر هف الهىظهئت اٌ٘ر
ئآب ىٓئاب عىٍئ كجهعٓب  ،101كالفرقب  ،كهف ٌذي الهىظهئت الصٍٓكىٓب الٍئغئىئة ،(2)ائلجرائـ اٌ٘ر

 .حهئٓب الٍٓكد
ئب اٖفراد كالجهئعئت -ب  Terrorism of Individuals and groups إٌر

ئب الذم ٓربكاً عدة أشخئص سكاء اشكؿ فردم       ئب الفردم اأىً : "ذلؾ اٌ٘ر لقد عيرؼ اٌ٘ر
ئب هىبشر كهسبهر كهبىكع  ك إٌر أك بىظٓـ جهئعْ كعئدة هئ ٓكجً ضد ىظئـ هعٓف أك دكلب هئ ٌك

 .(3)فْ أٌدافً ككسئئمً"
ئب الفردم      ًي : "اٌ٘ر ٌك الذم ٓشهؿ اٖعهئؿ البْ  كلقد عرفً الدكبكر )عاد اهلل سمٓهئف( اأى

ٓقـك اٍئ اٖفراد كالعصئائت كالهجهكعئت اٖخرل لحسئاٍـ الخئص دكف أف ٓككىكا هدعكهٓف هف 
 .(4)قاؿ دكلب هئ"

ئب الفردم ههكف أف ٓربكب هف خٛؿ فرد أم خئرج أم إطئر بىظٓهْ كههكف       كاٍذا فإف اٌ٘ر
كهع ذلؾ  ،أف ٓربكب هف خٛؿ جهئعب فْ إطئر ابفئؽ جىئئْ هساؽ كاهئ ٓسهِ هشركعئن إجراهٓئن 

                                                                                                                                                                              

 .90ص-89ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العٓزز هخٓهر ،عاد الٍئدم -
 .كهئ اعدٌئ 115ص ،هرجع سئاؽ ،سئهْ جئد ،( كاصؿ1)
ئآب :2)  ( كهف اٖهةمب عمِ ٌذي الجرائـ اٌ٘ر
 .1948( شخصئن عئـ 75راح ضحٓبٍئ )هجزرة الدكآهب البْ  -1
 .هدىٓئن  16راح ضحٓبٍئ  1954هجزرة غئلٓف عئـ  -2
 .( فمسطٓىٓئن 80هجزرة الحـر ا٘ارآٌهْ ىفذبٍئ عصئاب ٍٓكدٓب أدت إلِ اسبشٍئد ) -3
ئب السٓئسْ ،عاد الىئصر ،( حٓرز3)  .174ص ،1996سىب  ،القئٌرة ،هكباب هداكلْ ،1ط ،دراسب بحمٓمٓب ،اٌ٘ر
 .63ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،الجٍهئىْ (4)
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ئآب هف خٛؿ هىظهب ٓجهعٍئ أٌداؼ كابفئؽ هساؽ كببصؼ  فٍذا ٚ ٓهىع هف اربكئب الجٓرهب اٌ٘ر
ئب كاٍذا الهعىِ أٓضئن هئ أك ،الٍدؼئٚسبهرآرب ككحدة ا دي بعٓرؼ الدكبكر )سٍٓؿ الفبٛكم( لٌٙر

ًي : "العىؼ السٓئسْ الهسمح الذم ٓقـك اً اٖفراد ضد دكلبٍـ أك ضد دكلب أخرل أك ضد  الفردم اأى
قٓؽ أفراد آخٓرف سكاء كئف ذلؾ عف طٓرؽ هىظهئت أـ أحزاب أـ جهعٓئت كالبْ بٍدؼ إلِ بح

 .هصئلح هعٓىب"
ئب غٓر السمطكم حٓث ٓهئرس هف قاؿ اٖفراد       ئب ائٌ٘ر سهِ ٌذا الىكع هف اٌ٘ر ٓك

كجً ضد الدكلب هف قاؿ اٖفراد كالجهئعئت الهىئكئب لٍئ ،كالجهئعئت ئب  ،ٓك كاهئ أف ٌذا اٌ٘ر
ٓيهئرس هف أفراد كجهئعئت ٚ بهبمؾ السمطب كالكسئئؿ البْ بهبمكٍئ الدكؿ فإىً ٓككف أكةر سٓرب 
كخطران ٖىً ٓبصؼ اخضكعً إلِ أكةر الكسئئؿ جرهٓب هف خٛؿ الذٌئب إلِ قبؿ الىفس 

ئب الفردم أخطر أىكاع اٌ٘ر ،)اٚىبحئر( كقبؿ أخٓرف لبحقٓؽ ٌدؼ هئ ئب كبكهف خطكربً كاٌ٘ر
ئب اكاسطب أشخئص هعٓىٓف سكاء عهمكا اهفردٌـ أك  ،فْ صعكاب بباعً ربكب ٌذا الىكع هف اٌ٘ر ٓك

ئب هف  ئب بسهٓب اٌ٘ر فْ إطئر هجهكعئت هىظهب ٓطمؽ الاعض عمِ ٌذا الىكع هف اٌ٘ر
 .Terrorism from below (1)سفؿاٖ

ئب هف كلقد جئء فْ أغمب ىصكص الهكاد البشٓرعٓب       الجىئئٓب العرآب عمِ بعٓرؼ جٓرهب اٌ٘ر
ٛن فردٓئن أك جهئعٓئن  ئ فع ذا هئ ىصت عمًٓ  ،أك بىفٓذ هشركع فردم أك جهئعْ ،خٛؿ اعبائٌر ٌك

ئب العراقْ اأىً كؿ ٍئ "حٓث جئء فٓ 2005( لعئـ 13رقـ ) الهئدة اٖكلِ هف قئىكف هكئفحب اٌ٘ر
( 54( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ )147الهئدة )فعؿ ٓقـك اً فرد أك جهئعب" كهئ ىصت عمًٓ 

ئب : "ٓقع بىفٓذ العهؿ فردم أك جهئعْ" كذلؾ  2001لعئـ  كالهعدؿ حٓث عرفت جٓرهب اٌ٘ر
كفْ الهئدة الةئىٓب : "ٓمجأ  1992( لعئـ 97( هف قئىكف العقكائت الهصرم رقـ )86ىصت الهئدة )

( هف هشركع قئىكف 84كهئ ىصت عمًٓ كذلؾ الهئدة ) ،إلًٓ الجئىْ بىفٓذ الهشركع فردم أك جهئعْ"
العقكائت الفمسطٓىْ الهعبهد ائلقراءة اٖكلِ : " ٓمجأ إلٍٓئ الجئىْ بىفٓذان لهشركع إجراهْ فردم أك 

 .جهئعْ"
ئب لعئـ       فْ الهئدة اٖكلِ عمِ بعٓرؼ  1998كهئ جئء فْ اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر

ئب اأىً : "ٓقع بىفٓذان لهشركع إجراهْ فردم أك جهئعْ ٍٓدؼ إلِ إلقئء الرعب آف الىئس"  .(2)اٌ٘ر
ئاْ فْ عدد هف البشٓرعئت الجىئئٓب       العرآب البْ ائ٘ضئفب إلِ أىً ٓظٍر بجٓرـ العهؿ اٌ٘ر

كهئ  ،بيعرفً كهئ ذكرىئ كبفرض عمًٓ فْ ذابً عقكاب ٚ بقؿ عف اٖشغئؿ الشئقب لهدة خهس سىكات

                                                            

(1)Jeffrey F. Addicot B.A.J.D , LIM , [2] , SID Terrorism law the rule of law and the 
warn Terror second Edition. 

ئب ،( الاىد الةئى1ْ( : الهئدة )1( اىظر الهمحؽ رقـ )2)  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
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كقئىكف العقكائت الماىئىْ الهكاد  ،( كهئ اعدٌئ147فْ قئىكف العقكائت اٖردىْ الهئدة )
 .(305،304لعقكائت السكرم الهكاد )( كقئىكف ا315،314)

ئب البىظٓهئت كالجهئعئت كبـ سكؽ العدٓد هىٍئ فْ ٌذي الدراسب       إف اٖهةمب كةٓرة عمِ إٌر
ئب الفردم :  لذلؾ سىبىئكؿ اعض اٖهةمب عف اٌ٘ر

مكس اكت(  1865عهمٓب اغبٓئؿ الرئٓس اٖهٓركْ )أاراٌئـ لىككلف( عئـ  -1 كالبْ قئـ اٍئ )جكف ٓك
كذلؾ احبجئجئن عمِ سٓئسب  ،د فْ الجىكب اٖهٓركْكالهدعـك هف أصحئب هزارع اهبٛؾ العآ

لغئء ىظئـ الرؽ ،بحٓرر العآد  .كا 
ارصئص ٚجئ ركسْ اساب اعبراؼ  1932اغبٓئؿ رئٓس الجهٍكٓرب الفرىسٓب )دكهر( عئـ  -2

 .فرىسئ ائٚبحئد السكفٓبْ
ب بؿ قر  بؿ ساعب فمسطٓىٓٓف فْ عٓكف قئرة أقدـ هسبكطف إسرائٓمْ عمِ ق 1989فْ عئـ  -3

 .أآب
 ثانيًا : أشكال اإلرىاب وفقًا لنطاقو

ئب هحمْ بىحصر ههئرسبً       ئب هف حٓث هداي كاهبداد أةئري إلِ ىهطٓف ٌهئ : إٌر ٓقسـ اٌ٘ر
ئب دكلْ بهبد أةئري عار الدكؿ كالهجبهع الدكلْ ،كعهمٓئبً داخؿ الدكلب ٌر كسكؼ أبىئكؿ كٛ  ،كا 

 الىكعٓف عمِ الىحك البئلْ :
ئب الهحمْ  -أ  Domestic Terrorismاٌ٘ر

ئآب فْ ذات الد      ئب الهحمْ : "ٌك الذم بقـك اً الجهئعئت اٌ٘ر كلب ٌٖداؼ ٓعىْ اٌ٘ر
فٍك هئ بقـك  ،(1)كالذم ٚ ٓبجئكز حدكد بمؾ الدكلب ٚك ٓككف لً اربائط خئرجْ هحدكدة فْ ىطئقٍئ

ـ اغرض الحصكؿ عمِ هكسب سٓئسْ أك اً الهىظهئت الهحمٓب الداخمٓب هف أعهئؿ عىؼ هىظ
كهف اٖهةمب عمِ ذلؾ قمب ىظئـ  ،هئدم أك لبحقٓؽ كجكد هعىكم لجٍب أك طئئفب هف الطكائؼ

الحكـ أك الحصكؿ عمِ اسبقٛؿ أك حكـ ذابْ أك إجائر الدكلب عمِ ابخئذ سٓئسئت هعٓىب بصب 
ئآب ئب  ،(2)فْ هصئلح هف ٓربكاكف اٖعهئؿ اٌ٘ر اٖقمٓب الهسٓحٓب فْ بٓهكر الشرقٓب كهف ذلؾ إٌر

ئائن هحمٓئن خئلصئن كخئلٓئن هف كجكد أم عىصر أجىاْ ،فْ أىدكىٓسٓئ كقد بطكر ٌذا  ،حٓث ٓككف إٌر
ئب فْ اعض الدكؿ حٓث بهكىت اعض ٌذي اٖقمٓئت هف اسبٛـ السمطب  .(3)الىكع هف اٌ٘ر

ئب طئاعئن سٓئسٓئن إذا كئف ٓربكز       ٍدؼ عمِ فهةمهئ ٓكبسْ اٌ٘ر كلكجٓب هعٓىب ٓك هرجعٓب أٓدٓك
ك ٚ  ،إلِ بحقٓؽ ٌدؼ سٓئسْ كهئ ساؽ كأف آىئ ٛن إجراهٓئن هسبقاحئن ٌك ئب كذلؾ شك فقد ٓأخذ اٌ٘ر

                                                            

 .142ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل1)
 .14ص ،1996سىب  ،العدد الةئلث ،هجمب القئىكف ،القئٌرة ،دراسئت فْ القئىكف الجىئئْ ،هحهد فبحْ ،( عٓد2)
 .42ص ،هرجع سئاؽ ،سٍٓؿ حسٓف ،( الفبٛكم3)
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ككف ٌدفً  ،)1(ٖف كسئئؿ القئئهٓف عمًٓ هحدكدة العدة كالعدد ،ٓشكؿ أم بٍدٓد لمدكلب أك لمىظئـ ٓك
ئب فقط أك لبحقٓؽ هكئسب شخصٓب كفْ ىطئؽ الدكلب الكاحدة ئب هف أجؿ اٌ٘ر  .اٌ٘ر

ئب الهحمْ ٓعبهد ائٖسئس عمِ الجٍد الهحمْ فْ البىفٓذ كا٘عدادكاٍذا ف      ككذلؾ  ،إف اٌ٘ر
ؿ خئرجْ حٓث ٓككف به مً بككف ضحئٓئي هف ىفس الدكلب كبحقؽ ىبئئجً داخمٍئ ٚك ٓعبهد أم بهٓك ٓك

ئب هحمٓب ٓجب أف ببكافر فٍٓئ الشركط البئلٓب ،هف الداخؿ فقط  : (2)كلكْ بككف جٓرهب اٌ٘ر
ئاْ كضحئٓئٌـ هىبهٓف إلِ جىسٓب ىفس الدكلب البْ كقع  -1 أف ٓككف الهشئرككف فْ العهؿ اٌ٘ر

ئاْ  .فٍٓئ الفعؿ اٌ٘ر
ئاْ داخؿ حدكدٌئأف ٓككف بكاجد هربكاْ العهؿ داخؿ الدكلب كأف بىحصر ىبئئج الف -2  .عؿ اٌ٘ر
ئاْ فْ ىطئؽ السٓ -3  .ئدة القئىكىٓب كا٘قمٓهٓب لمدكلبأف ٓبـ ا٘عداد كالبخطٓط لمعهؿ اٌ٘ر
ئاْ الهربكب داخؿ حدكد الدكلب -4  .أٚ ٓككف ٌىئلؾ أم دعـ خئرجْ لمىشئط اٌ٘ر

 أما آثار جريمة اإلرىاب المحمي فيي :
 .حئلب هف الرعب كالفزع الهائشر داخؿ إقمٓـ الدكلب الكاحدة إحداث -1
إحداث أضرار فْ الاىِ البحبٓب لمدكلب أك أحد هرافقٍئ أك اٚعبداء عمِ الهكاطىٓف الذٓف  -2

 .ٓحهمكف جىسٓب الدكلب كىفس جىسٓب الجىئة فْ أىفسٍـ كأهكالٍـ
 .ئاب إلِ هطئلب هعٓىبإسقئط أك زعزعب الىظئـ السٓئسْ لمدكلب أك دفعٍئ لٛسبج -3
ئآب  -4 إحئلب الهبٍهٓف إلِ القضئء الكطىْ حٓث ٓككف ٌك الهخبص ائلىظر فْ الجرائـ اٌ٘ر

 .الهربكاب داخؿ إقمٓـ الدكلب
ئب اصفبً العئهب أصاح ٓحهؿ طئاعئن دكلٓئن ىبٓجب  كفْ رأم الائحث الهبكاضع     رغـ أف اٌ٘ر

ؿ  ئآب هف حٓث هكئف البىفٓذ أك الهىفذٓف أك اٌٖداؼ كالبهٓك لبداخؿ العىئصر الهككىب لمجٓرهب اٌ٘ر
بً الخئصب كالذم ٓككف فْ كةٓر هف اٖحٓئف أقسِ  ئب الهحمْ ظؿ هحبفظئن آٍك إٚ أف اٌ٘ر

ئب الدكل  .(3)ْكأشرس هف اٌ٘ر

                                                            

ئب كالعىؼ السٓئسْ هف بفجٓرات الدار الآضئء إلِ قضٓب امعٓراج هف خٛؿ الهكقع  ،هقبدر ،( رشٓد1) اٌ٘ر
 ا٘لكبركىْ :

http://www.islamtoday.net 
 .177ص ،هرجع سئاؽ ،عاد الىئصر ،( حٓرز2)
ئب هضئد هف 3) ٌر ئب كا  قٓئ العدٓد هف الغضب الشعاْ الدهكم حٓث قئهت أعهئؿ إٌر ( شٍدت دكلب جىكب أفٓر

ئب إسقئط الىظئـ العىصرم حٓث قئهت كحدات الجٓش كقكات الاكلٓس الخئصب ائسبخداـ  الدكلب ككئف ٌدؼ اٌ٘ر
ب احٓث سقط أكةر هف ) ئ دهٓك  .1986إلِ عئـ  1984( شخص خٛؿ الفبرة هف عئـ 1600أشد الكسئئؿ كأكةٌر
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ئب لعئـ 3جئءت الهئدة ) ،ٓىئ السئاؽكبأكٓدان لرأ      ؿ اٌ٘ر  2003( هف اٚبفئقٓب الدكلٓب لقهع بهٓك
بىص عممِ أىً : "ٚ بىطاؽ ٌذي اٚبفئقٓب إذا اربكات الجٓرهب داخؿ دكلب كاحدة ككئف هربكاٍئ 

ل بهمؾ اهكجب الفقرة كهكجكدان فْ إقمٓهٍئ كلـ بكف أم دكلب أخر  ،الهفبرض هف رعئٓئ بمؾ الدكلب
ٓبٍئ القضئئٓب إٚ أف أحكئـ الهكاد هف  ،(7( هف الهئدة )2( أك )1) اٖسئس الٛـز لههئرسب ٚك
 .(1)( بىطاؽ فْ بمؾ الحئٚت حسب اٚقبضئء"18( إلِ )12)

ئب الهحمْ عمِ الجٍكد الكطىٓب اشكؿ هائشر      حٓث دأات الدكؿ إلِ  ،(2)كبعبهد هكئفحب اٌ٘ر
ئآب هف خٛؿ قكاىٓف العقكائت الخئصب اٍئ كهةئؿ ذلؾ  كضع قكاىٓف خئصب لهعئلجب الجرائـ اٌ٘ر

قئىكىئن حصر فًٓ الجرائـ البْ بربكب ادافع البخكٓؼ  1996هئ أصدري الهشرع الفرىسْ عمـ 
كهئ  ،أكةر صراهباشأف كضع قكاىٓف  1976ككذلؾ هئ أصدري الهشرع اٖلهئىْ فْ عئـ  ،كالرعب

ئب كقمب ىظئـ الحكـ هف خٛؿ الهئدة  أصدري الهشرع ا٘ٓطئلْ هف ىصكص بسبٍدؼ هكئفحب اٌ٘ر
كفْ أسائىٓئ صدر قئىكف  ،(3)1968( لعئـ 1919( هف قئىكف العقكائت الهضئفب اقئىكف رقـ )289)

ئب رقـ ) أعطِ الهشرع لقكات أهف الدكلب سمطئت كاسعب لهكئفحب  1984( لعئـ 9هكئفحب اٌ٘ر
ئب هف بفبٓش دكف إذف هساؽ هف السمطئت   .( هف القئىكف16القضئئٓب )الهئدة أفعئؿ اٌ٘ر

ف غئلآب البشٓرعئت الجزائٓب الهعئصرة كهىٍئ اٖردىْ      اصكرة هائشرة الىص قد باىت إهئ  ،كا 
ئب الداخمْ ائلذات "كقئىكف العقكائت اٖردىْ كالبشٓرعئت الهكهمب لً" أك  عمِ بجٓرـ جٓرهب اٌ٘ر

ئب الداخمْ  .أىٍئ باىت قكاىٓف خئصب لقهع جٓرهب اٌ٘ر
ئب الذم ٓخمك هف العىصر اٖجىاْ خمكان ىٍئئٓئن       ئب الهحمْ ٌك اٌ٘ر كفْ الخبئـ ىقكؿ أف اٌ٘ر
ٚ عي  ئائن دكلٓئن كا  ذا ه ،د إٌر ئب الدكلٌْك  .ئ سكؼ ىبىئكلً فْ اٌ٘ر

ئب الدكلْ  -ب  International Terrorismاٌ٘ر
ئب صفب الجٓرهب الدكلٓب إذا كئف أحد أطراؼ ٌذي الجٓرهب دكلٓ      بـ ذلؾ هف  ،ئن ٓأخذ اٌ٘ر ٓك

فٓهئ آىٍـ أك هف  ٓب الضحئٓئ عف جىسٓب الفئعمٓف أك اخبٛؼ جىسٓب الفئعمٓفخٛؿ اخبٛؼ جىس
ئآب أك أف بـ البخطٓط لٍئ فْ دكلب كبىفٓذٌئ فْ دكلب  حٓث هكئف بىفٓذ الفعؿ أك الجٓرهب اٌ٘ر

                                                            

ئب لعئـ  ،( أىظر فْ ذلؾ1) ؿ اٌ٘ر كذلؾ هف خٛؿ الهكقع  ،(3الهئدة ) ،2003اٚبفئقٓب الدكلٓب لقهع بهٓك
 ا٘لكبركىْ : 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/54/A_RES_54_109.pdf 
أهٓف عئـ اٖىبراكؿ الدكلْ هف خٛؿ الهكقع ا٘لكبركىْ :  ،( هقئلب اقمـ ركىئلد ىكاؿ2)

http://www.interpol.int 
ئباحث اعىكاف : البدا ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم3ْ) هقدـ إلِ الهؤبهر العمهْ  ،آر العهمٓب لهىع كهكئفحب اٌ٘ر

 .31-27ص ،2008سىب  ،اٖردف ،جئهعب الحسٓف اف طٛؿ ،الدكلْ
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مٍئ هف دكلب أخرل أك إذا اربكات الجٓرهب ابحٓرض هف  ،أخرل كبعبار الجٓرهب دكلٓب إذا بـ بهٓك
ئآب ذات طئاع دكلْ إذا قئهت  ،أحدل الدكؿ إحدل الدكؿ اإٓكاء كذلؾ بككف الجٓرهب اٌ٘ر

ئآب دكلٓب إذا كئف  كاسبضئفب هربكاْ الجٓرهب الفئٓرف إلٍٓئ هف دكلب أخرل كبعبار الجٓرهب اٌ٘ر
ٌدفٍئ ا٘ضرار ائلهصئلح الدكلٓب هف خٛؿ اٚعبداء عمِ خدهب دكلٓب عئهب أك اٚعبداء عمِ 

مِ أشخئص هحهٓٓف هف قاؿ أك إذا كقعت الجٓرهب ع ،الطئئرات كالسفف ككسئئؿ الىقؿ الارم الدكلْ
 .(1)القئىكف الدكلْ كأصحئب حهئٓب دكلٓب هةؿ رؤسئء الدكؿ أك أعضئء الٍٓئئت الدامكهئسٓب

 1980لقد بىئكلت لجىب الخاراء الهىاةقب عف اٚبحئد الدكلْ لبكحٓد القئىكف الجىئئْ سىب      
ئب حٓث أعطت الصفب الدكلٓب فْ الحئٚت البئلٓب :  اٌ٘ر

 .إةئرة اضطراب فْ العٛقئت الدكلٓب فْ حئلب -1
 .أف بكجً الجٓرهب ضد دكلب غٓر الدكلب البْ اابداء فٍٓئ الجٓرهب -2
 .أف ٓككف الفئعمكف ٚجئٓف هف الخئرج -3
أف ٓبـ البجٍٓز فْ امد آخر خٛؼ الدكلب الهعىٓب ائربكئب الجٓرهب أك أف ٓحدث اٚربكئب  -4

 .لمجٓرهب فْ غٓر الدكلب الهعىٓب
ئب الدكلْ بمؾ الجٓرهب عىدهئ قئهت هجهكعب هككىب هف       إف هف اٖهةمب عمِ جٓرهب اٌ٘ر

كفْ عئـ  ،ائقبحئـ هقر الكفد السكرم فْ اٖهـ الهبحدة ،(1969أراعٓف صٍٓكىٓئن فْ عئـ )
 .(2)( ألقٓت زجئجب حئرقب عمِ هقر الاعةب العراقٓب فْ اٖهـ الهبحدة1971)

ب الدكلٓب كقٓـ الهجبهع الدكلْ  إف هئ ٓهٓز جرائـ      ئب الدكلْ ٌك هسئسٍئ ائلهصئلح الحٓٓك اٌ٘ر
ئ أىٍئ بحدث حئلب هف الفزع كالرعب العئلهْ الشئهؿ كالذم ٓبعدل حدكد الدكلب  ،اأسري كهف آةئٌر

ئاْ الدكلْ كهكاطىْ ،اؿ ٓككف عئاران لمحدكد الكاحدة هس الفزع كالرعب الىئبج عف العهؿ اٌ٘ر  ٓك
 .ِ حد سكاءالدكلب كهف ٓقطىٍئ هف اٖجئىب عم

ضهف القئىكف الدكلْ حهئٓب هصئلح الهجبهع الدكلْ هف خٛؿ هخبمؼ أجٍزبً كفعئلٓبً كلقد       ٓك
بـ صٓئغب العدٓد هف اٚبفئقٓئت الدكلٓب لحهئٓب ٌذي الهصئلح حٓث قئهت ٌذي اٚبفئقٓئت ابجٓرـ 

ئآب أٓىهئ اربكات ئآب هف القكاعد البجٓرهٓب  كبأبْ ،اٖعهئؿ اٌ٘ر هشركعٓب بجٓرـ ٌذي اٖعهئؿ اٌ٘ر

                                                            

 .178ص ،هرجع سئاؽ ،عاد الىئصر ،( حٓرز1)
هرجع  ،إهئـ حسئىٓف ،كأٓضئن اىفس الهعىِ عطئ اهلل ،35ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العٓزز هخهٓر ،عاد الٍئدم -

 .144ص ،سئاؽ
(2) Blishchenko , I and Zhdanov , n , (1984) , terrorism and international law progress 

, publishers , Moscow , p. 5. 



73 
 

ئ القكاىٓف الدكلٓب كاٚبفئقٓئت كهف الجدٓر ائلذكر أىً بـ عقد إحدل عشر ابفئقٓب دكلٓب  البْ بقرٌر
ئب الدكلْ  .(1)لهكئفحب شبِ أىكاع اٌ٘ر

ئآب الدكلٓب ائ٘ضئفب إلِ الركف الهئدم كاله      عىكم هف الركف الدكلْ كببككف الجٓرهب اٌ٘ر
كائ٘ضئفب إلِ اخبصئص القئىكف الجىئئْ  ،كالذم ٓبحقؽ اكجكد العىصر الدكلْ الهككف لمجٓرهب

ئآب الدكلٓب فإف هف حؽ كؿ دكلب بضع ٓدٌئ عمِ هربكب الجٓرهب  الدكلْ الىظر فْ الجرائـ اٌ٘ر
ائعبائر أف اربكئب جٓرهب أف ٓقدـ إلِ قضئء بمؾ الدكلب كاغض الىظر عف هكئف اربكئاً لمجٓرهب 

 .(2)دكلٓب بسبحؽ اخبصئصئن عئلهٓئن أك حقئن عئلهٓئن لمعقئب
ئب الدكلْ هف أخطر كأاشع الجرائـ كالبْ لٍئ هسئس هائشر احؽ       كفْ الخبئـ فإف جٓرهب اٌ٘ر

عبار البعئكف الدكلْ فْ القضئٓئ الجىئئٓب هف أٌـ  ،الحٓئة كبؤةر فْ السمـ كاٖهف الدكلٓٓف ٓك
جب اعبهئد الهعئٌدات الدكلٓب كبفعٓمٍئ ككضعٍئ هكضع  ،هقكهئت القضئء عمِ ٌذي الجٓرهب ٓك

إجراهٓب  رالبطآؽ لمقضئء عمِ ٌذي الجٓرهب البْ ٌدفٍئ اث الرعب كالفزع هف خٛؿ أسئلٓب كصك 
ذا هئ سىبىئكلً فْ الفرع الةئى  .ْ هف ٌذا الهطمبهبعددة ٌك

 : أساليب الجريمة اإلرىابية  الفرع الثاني
ئب كأسمكب إجراهْ هف أقدـ أسئلٓب العىؼ البْ عرفٍئ البئٓرخ الاشرم       إف كئىت ظئٌرة اٌ٘ر

فقد صئرت هىذ ادآب ٌذا القرف هف أكةر الجرائـ خطكرة عمِ الهجبهع الدكلْ اأسري  ،كأشدٌئ قسكة
ئ كبشعاٍئ  .أفرادان كحككهئت لبعدد صكٌر

ئب فْ سآؿ بحقٓؽ أٌدافً      ىبٍج اٌ٘ر  ،أسئلٓب ككسئئؿ هعٓىب ،كأٓئن كئف الشكؿ الذم ٓبخذي ،ٓك
ئبكهع ا ،ببىئسب إلِ حد كآر هع طآعب اٌٖداؼ الهابغئة كهع هسرح العهمٓئت  ،لهىفذٓف لٌٙر

ئآب ئب خئرج ىطئؽ الحصر ،اٌ٘ر ذا كئىت أشكئؿ اٌ٘ر ئب بسبعصْ ٌْ  ،كا  فإف صكر اٌ٘ر
 .اٖخرل ادرجب أكار عمِ ٌذا الحصر

الدكلْ أك الهسبكل  سكاء عمِ الهسبكل ،كهف ٌىئ سىقبصر عمِ آئف اٖسئلٓب الغئلاب هىٍئ     
 ـ ٌذي الصكر فْ الىقئط البئلٓب :كىحئكؿ بىئكؿ أٌ ،الهحمْ

 Hijacking of aircraft اواًل : عمميات خطف الطائرات 
ٚ شؾ أف كسئئؿ الىقؿ بمعب دكران كآران فْ الحٓئة العئهب سكاء كئىت سٓئسٓب أك اقبصئدٓب أك      

كلذلؾ فإف أم عكائؽ بعطؿ السٓر الطآعْ لٍذي الكسئئؿ ٓجرهٍئ القئىكف كذلؾ سكاء  ،اجبهئعٓب
                                                            

ئب الدكلْ الجدٓد ،اطرس ،( غئل1ْ) سىب  ،(127العدد ) ،هجمب السٓئسب الدكلٓب ،اٖهـ الهبحدة كهكاجٍب اٌ٘ر
 .10ص ،1997

ئب الدكلْ كالهسؤكلٓب الجىئئٓب كالهدىٓب ،طئرؽ عاد العٓزز ،( حهدم2)  ،هصر ،دار الكبب القئىكىٓب ،جرائـ اٌ٘ر
 .83ص ،2008سىب 
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فقد بعرض الطٓراف الهدىْ كهئ زاؿ ٓبعرض لمعدٓد هف أعهئؿ  ،عمِ الهسبكل الهحمْ أك الدكلْ
ئب كالقرصىب ببهةؿ فْ اٚسبٓٛء عمِ الطئئرة الهدىٓب فْ الجك أةىئء طٓراىٍئ رغئـ  ،العىؼ كاٌ٘ر كا 

ٛن لذلؾحٍٓئ عمِ بغٓٓر ابجبٍٍت أك الٍاكط اٍئ فْ غٓر الهكئف الذم كئهٛ  ،ف هف الهقرر أص
ئئف لمهسئكهب عمٍٓـ ٛن عف أخذ الركئب كأطقـ الخدهب كٌر اٍدؼ الحصكؿ عمِ اعض  ،فض

 .(1)الهكئسب السٓئسٓب أك الهئلٓب أك الدعئئٓب
ئب الدكلْ       كخطؼ الطئئرات اٛ شؾ عهؿ ٓىطكم عمِ خطكرة كآرة اؿ هف أكةر صكر اٌ٘ر

ٍـ  ،(2)خطكرة ٖىً ٓعرض أركاح الهئئت هف اٖفراد لمخطر كهئ ٓمقِ الخكؼ كالذعر فْ ىفكس ذٓك
ئ عمِ سٛهب الطئئرة ذابٍئ ،اهجرد سهئعٍـ أىائء اٚخبطئؼ ٛن عف بأةٌٓر كاكاعةٍئ إهئ  ،فض

لٙحبجئج عمِ هكقؼ أك  ،ئلاب احؽ بقٓرر الهصٓر أك اٚسبقٛؿ السٓئسْ لشعب هف الشعكبالهط
أك إىقئذ حٓئة اعض الهىئضمٓف أك الرفئؽ الهحبجٓزف فْ سجكف دكلب  ،(3)أك سٓئسب بباعٍئ دكلب هئ

 .(4)هف الدكؿ

                                                            

ئب ركئب الطئئرات ،صٛح الدٓف جهئؿ ،( الدٓف1) -9ص ،2004سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الفكر الجئهعْ ،إٌر
11. 
ىامب هكضكعب عمِ طئئرة كىدٓب فْ رحمب هف بكٓرىك إلِ ( كهف اٖهةمب عمِ خطؼ الطئئرات : عىدهئ اىفجرت ق2)

ككشؼ بقٓرر ٌٓئب الطٓراف الفٓدرالْ أف أغمب عهمٓئت اٚخبطئؼ  ،1985( راكائن عئـ 329اكهائم أدت إلِ هقبؿ )
حئدةب اخبطئؼ كهئ اعبارت هىطقب الشرؽ  182% هف هجهكع 30كقعت فْ الٍىدكس حٓث كقع فٍٓئ أكةر هف 

( 366اىظر جٓردة الشرؽ اٖكسط العدد ) ،2000ر ىشئطئن فْ عهمٓئت اخبطئؼ الطئئرات لعئـ اٖكسط ٌْ اٖكة
 .2001لعئـ 

ائخبطئؼ إحدل  1985ٓكىٓك سىب  14( كهف اٖهةمب عمِ ذلؾ : قٓئـ اعض أفراد الهقئكهب الشعآب الماىئىٓب فْ 3)
كذلؾ قٓئـ  ،الهعبقمٓف الشٓعب فْ سجكف إسرائٓؿالطئئرات اٖهٓركٓب اعد إقٛعٍئ هف هطئر أةٓىئ اٍدؼ ا٘فراج عف 
ائخبطئؼ ةٛث طئئرات إحداٌئ بئاعب  1970هجهكعب بئاعب لمجاٍب الشعآب لبحٓرر فمسطٓف فْ أغسطس سىب 

ب العئلهٓب اٖهٓركٓب ) سٓربTWAلشركب الخطكط الجٓك كالةئلةب لشركب الخطكط  ،( كالةئىٓب بئاعب لشركب الطٓراف السٓك
ب الارط ككئف الٍدؼ هف كراء  ،حٓث بـ إجائر الطئئرات الةٛث عمِ الٍاكط فْ هطئر هٍجكر فْ اٖردف ،ئىٓبالجٓك

سٓرب كالارطئىٓب كقد  ،اٚخبطئؼ ٌك إطٛؽ سراح عدد هف الفدائٓٓف العرب فْ السجكف ا٘سرائٓمٓب كاٖلهئىٓب كالسٓك
عاد العٓزز  ،اىظر فْ ذلؾ : عاد الٍئدم ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،بـ ائلفعؿ اٚسبجئاب لاعض هطئلب الخئطفٓف

ئب الدكلْ ،هخٓهر  .161ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
بْ اشأف الجرائـ الهبعمقب اسٛهب الطئئرات كالهٛحب الجكٓب فْ  ،عاد العٓزز هخٓهر ،( عاد الٍئدم4) القئىكف الكٓك

العدد  ،السىب البئسعب عشر ،الحقكؽهجمب  ،ضكء أحكئـ اٚبفئقئت الدكلٓب الهىظهب لسٛهب الطٓراف الهدىْ الدكلْ
 .81ص ،1995سىب  ،اٖكؿ
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ب كهىشأبٍئ ٌْ  2001كحبِ الحئدم عشر هف سابهار عئـ       كئىت كسئئؿ الهٛحب الجٓك
كالبْ بقع ضهف طئئفب  ،الٍدؼ الهائشر الذم ٓقصدي هربكاك اٖفعئؿ ذات الطئاع السٓئسْ

ئب ٚن  ،اٌ٘ر فْ طآعب الٍدؼ حٓث أصاحت الطئئرات  إٚ أف حكادث ىٓكٓكرؾ ككاشىطف سجمت بحك
ٓئت الهبحدةقىئاؿ اشٓرب أس  ،ىئٌٓؾ عف آٚؼ الضحئٓئ هف الاشر ،بٍدؼ اٍئ هعئلـ عئهب فْ الٚك

ئب الجكم كالذم كئف فْ هعظـ صكري ٍٓدؼ  ،حٓث بعد ٌذي الحكادث هرحمب جدٓدة ٓدخمٍئ اٌ٘ر
كالذم أصاح كسٓمب اىبقئـ ٚ حدكد لٍئ هف  ،إلِ الضغط عمِ جٍب هعٓىب هف أجؿ بحقٓؽ ٌدؼ هئ

ٓئت الهبحدة  .(1)الٚك
ب كاٚسبٓٛء غٓر الهشركع عمِ الطئئرات دعت العدٓد هف       زاء بصئعد ظئٌرة القرصىب الجٓك كا 

الهىظهئت الدكلٓب كخئصب هىظهب اٖهـ الهبحدة كككئٚبٍئ الهبخصصب كخئصب هىظهب الطٓراف 
 كهف خٛؿ جٍكد بمؾ ،الهدىْ إلِ ضركرة البعئكف الدكلْ آف الدكؿ لقهع كهىع ٌذي الظئٌرة

ئ هف الهىظهئت غٓر الحككهٓب أهكف إعداد ةٛث ابفئقٓئت دكلٓب لقهع ٌذي  الهىظهب كغٌٓر
ْ :  ،(2)الظئٌرة  ٌك

 .(3)"هىع الجرائـ البْ بربكب عمِ هبف الطئئرات" 1963ـ سابهار عئ 14ابفئقٓب طككٓك فْ  -1
 .(4)الطئئرات""قهع اٚسبٓٛء غٓر الهشركع عمِ  1970دٓسهار عئـ  16ابفئقٓب ٌٚئم فْ  -2
 .ب الطٓراف الهدىْ""قهع جرائـ اٚعبداء عمِ سٛه 1971سابهار عئـ  23ابفئقٓب هكىبلاير فْ  -3

كاعد البدقٓؽ كالهراجعب لٍذي اٚبفئقٓب ىجد أىٍئ عئلجت أكجً القصكر البْ شئات ابفئقٓب      
فْ لحدكث الجٓرهب أم إذا ٓك ،حٓث لـ بشبرط كجكد الجئىْ عمِ هبف الطئئرة ،1970ٌٚئم لعئـ 

كهئ جرهت ٌذي اٚبفئقٓب أم فعؿ هف شأىً بدهٓر أك إبٛؼ هىشآت الهٛحب  ،هف اٖفعئؿ السئاقب
ب  .ككذلؾ الاٛغئت الكئذاب عف كجكد قىئاؿ أك هبفجرات فْ الطئئرة ،الجٓك

                                                                                                                                                                              

 49-48ص ،هرجع سئاؽ ،حسىٓف الهحهدم ،اكادم -
  55-54ص ،هرجع سئاؽ ،أهؿ ،كالٓئزجْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم1)
 .40 ،هرجع سئاؽ ،صٛح الدٓف جهئؿ ،اىظر فْ ذلؾ : الدٓف ،( لمهٓزد هف البفئصٓؿ2)
 84ص ،هرجع سئاؽ ،الجرائـ الهبعمقب اجرائـ الطئئرات ،عاد العٓزز هخٓهر ،عاد الٍئدم -
حٓث ىصت فْ فقربٍئ اٖكلِ عمِ أىً : "إذا اربكب شخص هئ عمِ هبف طئئرة  ،1963( ابفئقٓب طككٓك لعئـ 3)

مٍٓئ أك فْ حئلب طٓراف العىؼ أك ٌدد ائسبخداهً اطٓرقب غٓر هشركعب لعرقمب اسبغٛؿ الطئئرة أك اٚسبٓٛء ع
فإف عمِ الدكؿ الهبعئقدة أف ببخذ البداآر  ،أك إذا شرع فْ اربكئب هةؿ ذلؾ الفعؿ ،لمسٓطرة غٓر الهشركعب عمٍٓئ

 .الهىئساب ٘عئدة السٓطرة عمِ الطئئرة إلِ قئئدٌئ الشرعْ أك لمهحئفظب عمِ سٓطربً عمٍٓئ
 .ٚبفئقٓبراجع ىص الهئدة اٖكلِ هف ٌذي ا ،1970( ابفئقٓب ٌٚئم لعئـ 4)
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ؿ أهئ عمِ هسبكل البشٓرعئت الكطىٓب فقد بـ هعئلجب هكضكع خطؼ الطئئرات سكاء هف خٛ     
 .قكاىٓف العقكائت أك هف خٛؿ إفراد قكاىٓف خئصب ائلطٓراف الهدىْ

: "ٓعئقب عمِ أىً 1969( لعئـ 111( هف قئىكف العقكائت العراقْ رقـ )354ىصت الهئدة )     
ب أك الهئئٓب أك سٛهب  ائلسجف هف عرض عهدان لمخطر اأٓب طٓرقب كئىت سٛهب الهٛحب الجٓك

 .أٓب كسٓمب هف كسئئؿ الىقؿ العئـ" قطئر أك سفٓىب أك طئئرة أك
 ،ؤاد إذا ىجـ عف الفعؿ حدكث كئرةب لمقطئر أك غٓري ههئ ذكرهكبككف العقكاب السجف ال     

 .كبككف العقكاب ا٘عداـ أك السجف الهؤاد إذا أدل ذلؾ إلِ هكت إىسئف
أٓضئن هف خٛؿ غٓر الهشركع عمِ الطئئرات  أهئ الهشرع اٖردىْ فقد ىظـ بجٓرـ اٚسبٓٛء     

إفرادي لقئىكف خئص ائلطٓراف الهدىْ آخذان اعٓف اٚعبائر هئ كرد فْ ابفئقٓب ٌٚئم الدكلٓب أىفب 
عئدة صٓئغب قكاىٓىٍئ فٓهئ ٓبعمؽ  الذكر كالبْ أصاحت فٓهئ اعد هرجعئن هٍهئن لمدكؿ فْ صٓئغب كا 

 .اخطؼ الطئئرات كاٚسبٓٛء عمٍٓئ
:  ( هئ ٓم162ْكفْ الهئدة ) 1985( لعئـ 50الهدىْ اٖردىْ رقـ )كلقد جئء فْ قئىكف الطٓراف 

ك عمِ هبف طئئرة فْ حئلب طٓراف اهئ ٓمْ :  "ٓعئقب ائٚشغئؿ الشئقب الهؤادة كؿ شخص ٓقـك ٌك
ائلقكة أك ائلبٍدٓد ائسبعهئؿ القكة أك اأم صكرة هف صكر ا٘كراي  ،القٓئـ دكف حؽ هشركع -أ

 .السٓطرة عمِ قٓئدبٍئ أك الشركع فْ اربكئب أم هف ٌذي اٖفعئؿائٚسبٓٛء عمِ الطئئرة أك 
اٚشبراؾ هع أم شخص اربكب أك الشركع فْ اربكئب أم هف اٖفعئؿ الهشئر إلٍٓئ فْ الفقرة  -ب

 .السئاقب"
 The kidnapping of personsوالطبيعيين ثانيًا : خطف األشخاص الدبموماسيين 

ئآب الهكجٍب ضد الدامكهئسٓٓف كاٖشخئص الذٓف ٓبهبعكف احهئٓب       اعد بزآد اٚعبداءات اٌ٘ر
كقد ٚقت ٌذي  ،ادأت الدكؿ بفكر فْ ابخئذ إجراءات أكةر فئعمٓب لمبصدم لٍذي اٖفعئؿ ،دكلٓب

ٚن عمِ الهسبكل ا٘قمٓهْ كالدكلْ ت قاك ء  ،الهحئٚك اٖشخئص ذلؾ أف الجرائـ الكاقعب عمِ ٌٚؤ
 .(1)كبهس العٛقئت الدكلٓب ،بهس عددان هف الهصئلح الخئصب كالعئهب الدكلٓب

ء اٖشخئص إلِ أراع فئئت ٌْ : الهكظفكف الدامكهئسٓكف      هكف بصىٓؼ ٌٚؤ أعضئء  ،ٓك
 .(2)أعضئء الاعةئت الخئصب كهكظفك الهىظهئت الدكلٓب ،السمؾ القىصمْ

 :ٓف احهئٓب دكلٓب أارهت ابفئقٓبٓفكفْ إطئر حهئٓب الدامكهئسٓٓف كاٖشخئص الهبهبع     

                                                            

 .766ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل1)
 .455ص ،هرجع سئاؽ ،إارآٌـ هحهد ،العىئىْ -
 .108-107ص ،هرجع سئاؽ ،أهؿ ،كالٓئزجْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم2)
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ئب البْ بأخذ شكؿ الجرائـ ضد ابفئقٓب هىظهب الدكؿ اٖهٓركٓ -1 ب اشأف هىع كهعئقاب أعهئؿ اٌ٘ر
ِ كبعبار ٌذي ا٘بفئقٓب ٌْ اٖكل ،1971اٖشخئص ذات الطآعب الدكلٓب الهكقعب فْ كاشىطف عئـ 

ْ الىهكذج الذم اٌبدت اً الدكؿ عىد كضع ابفئقٓب اٖهـ الهبحدة  ،فْ هجئؿ حهئٓب الدامكهئسٓٓف ٌك
 .(1)اشأف اٖشخئص الهحهٓٓف دكلٓئن 

ابفئقٓب اٖهـ الهبحدة اشأف هىع كهعئقاب الجرائـ الهكجٍب ضد اٖشخئص الهبهبعٓف احهئٓب  -2
كرؾ عئـ دكلٓب اهئ فْ ذلؾ الهاعكةٓف الدامكهئسٓٓف  كقد اعبارت اٚبفئقٓب  ،1973الهكقعب فْ ىٓٓك

ب اٚعبداءات العهدٓب البْ حددبٍئ ضد اٖشخئص الهذككٓرف فٍٓئ جرائـ طاقئن لبشٓرع الدكل
 .الهبعئقدة

الىظر عف الاكاعث  الطآعب الدكلٓب لبمؾ الجرائـ اغضكأكدت الهئدة الةئىٓب هف اٚبفئقٓب عمِ      
ذا هئ أكدبً الهئدة الةئلةب  ،ههئ ٓعىْ إقرار اٚبفئقٓب لهادأ البسمٓـ لبمؾ الجرائـالسٓئسٓب ٚربكئاٍئ  ٌك

لىصكص هعئٌدات  كذلؾ اسبىئدان  ،هف اٚبفئقٓب البْ أجئزت البسمٓـ لمجرائـ الكاردة فْ الهئدة الةئىٓب
كىصت اٚبفئقٓب  ،كؿ آف الدكؿ اٖطراؼ فْ اٚبفئقٓب أك طاقئن لبشٓرعئبٍئ الداخمٓببسمٓـ سئٓرب الهفع

ئب لعئـ  ( لٗخذ اٍذا 3كذلؾ فْ هئدبٍئ الةئىٓب فقرة ) ،ذات الهىحىِ 1998العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
الهادأ كبؤكد أف جرائـ البعدم عمِ اٖشخئص الهبهبعٓف احهئٓب دكلٓب اهف فٍٓـ السفراء 

كائلبئلْ ٓجكز فٍٓئ  ،كالدامكهئسٓٓف فْ الدكؿ الهبعئقدة أك الهعبهدكف لدٍٓئ ٚ بعد جرائـ سٓئسٓب
 .(2)البسمٓـ
ادك أف الجرائـ البْ       ف كئىت بحهؿ فْ ةىئٓئٌئ حهئٓب الحٓرب ٓك بىئكلبٍئ اٚبفئقٓئت السئاقب كا 

إٚ أف ٌذي الحهئٓب هقصكرة عمِ أشخئص هحددٓف ٌـ اٖشخئص الهبهبعٓف احهئٓب  ،الشخصٓب
ـ ئآب كأصاحت  ،دكلٓب كهف ةـ فٍـ هحؿ الحهئٓب دكف غٌٓر كلكف اعد أف ابسعت اٚعبداءات اٌ٘ر

ئئف ،ئئٓزف لمسمطببطئؿ أشخئصئن أخٓرف غٓر ح كخئصب هف آف رجئؿ  ،كاىبشرت عهمٓئت أخذ الٌر
اٖعهئؿ كالشخصٓئت الهٍهب فقد زادت رغاب الدكؿ فْ ابخئذ ا٘جراءات الٛزهب لهىع ٌذي اٖعهئؿ 

ئئف الهكقعب فْ  ،(3)كالهعئقاب عمٍٓئ كفْ سآؿ ذلؾ أقرت اٚبفئقٓب الدكلٓب لهىئٌضب أخذ الٌر
كرؾ عئـ  ئئف اأىٍئ : "قٓئـ الشخص كع ،1979ىٓٓك رفت الهئدة اٖكلِ هف اٚبفئقٓب جٓرهب أخذ الٌر

كذلؾ  ،أك اٚسبهرار فْ احبجئزي ،ائلقاض عمِ شخص آخر كاحبجئزي كالبٍدٓد اقبمً أك إٓذائً

                                                            

 .51ص ،هرجع سئاؽ ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم1)
 .42ص ،هرجع سئاؽ ،هشٍكر اخٓت ،( العٓره2ْ)
 .48-47ص ،هرجع سئاؽ ،عهر هحهكد ،( الهخزكه3ْ)
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ئن  ،سكاء كئف دكلب أـ هىظهب دكلٓب حككهٓب ،٘جائر طرؼ ةئلث عمِ  ،أك شخصئن طآعٓئن أك هعىٓك
ٓىب" ،القٓئـ اعهؿ هعٓف أك اٚهبىئع عف القٓئـ اً  .(1)كشرط صٓرح أك ضهىْ لٙفراج عف الٌر

ذا كألزهت ابفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة اإدراج الجرائـ الهىصكص عمٍٓئ فْ ٌذي اٚبفئقٓب ضهف       ٌك
فئعبارت  ،ئـهع فرض العقكائت البْ ببىئسب هع خطكرة ٌذي الجرا ،بشٓرعئبٍئ الكطىٓب كالداخمٓب

ئئف جٓرهب جىئئٓب ( هف قئىكف 105فقد أشئرت الهئدة ) ،هعظـ البشٓرعئت الداخمٓب الجىئئٓب أخذ الٌر
ٓىب سكاء كئف  العقكائت الفرىسْ إلِ عقئب كؿ هف ٓقاض أك ٓحاس أك ٓحبجز شخصئن آخر كٌر

ئقاب فئعمٓف ذلؾ الفعؿ اقصد إعداد أك بسٍٓؿ اربكئب جىئٓب أك جىحب أك لضهئف ٌرب أك عدـ هع
 ،أك شركئء فْ جىئٓب أك جىحب أك كئف ذلؾ فْ هكئف خفْ اقصد اٚسبجئاب لبىفٓذ أهر كشرط هئ

ئئف ٌْ الخطؼ 239/2كقررت الهئدة ) ( هف قئىكف العقكائت اٖلهئىْ اأف جٓرهب آخذ الٌر
 كالسٓطرة الكاقعب عمِ شخص اقصد إجائر شخص ةئلث عمِ عهؿ هئ أك البسٍٓؿ لً أك اٚهبىئع

كأصدر الهشرع الهصرم القئىكف رقـ  ،(2)عىً ائسبعهئؿ البٍدٓد ائلهكت أك إحداث جركح خطٓرة
هف قاض  ِمائٖشغئؿ الشئقب الهؤقبب ع( هكررا كالبْ بعئقب 88هضٓفئن الهئدة ) 1992( لعئـ 97)

ٓىب ،عمِ أم شخص فْ غٓر اٖحكاؿ الهصرح اٍئ فْ القكاىٓف كالمكائح  ،أك احبجزي أك حاسً كٌر
كذلؾ اغٓب البأةٓر عمِ السمطئت العئهب فْ أدائٍئ ٖعهئؿ أك الحصكؿ هىٍئ عمِ هىفعب أك هٓزة 

 .هف أم ىكع
حٓث  ،فقد جرهت ىصكصً الداخمٓب عهمٓب خطؼ اٖشخئص ،كأهئ اخصكص الهشرع اٖردىْ     

رقـ  كالهعدؿ ائلقئىكف 1960( لعئـ 16( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ )302ىصت الهئدة )
حٓث ىصت ٌذي الهئدة عمِ أىً : "كؿ هف خطؼ طئئرة ائلبحئٓؿ أك ا٘كراي  2002( لعئـ 33)

رب اً إلِ إحدل الجٍئت مِ ذلؾ كهئ كرد ذكري فْ عكقب ع ،شخصئن ذكران كئف أـ أىةِ ٌك
 .القئىكف"
ئآب البْ ا      ـ هف الجرائـ اٌ٘ر ىبشر كأخٓران ٓرل الائحث أف جٓرهب اخبطئؼ اٖشخئص كحجٌز

ف  سر ٖك اسبخداهٍئ كبعددت أسئلٓاٍئ لهئ بهبئز اً ٌذي الجٓرهب هف بحقٓؽ أٌدافٍئ اسٍكلب ٓك
كبهبئز ٌذي الجٓرهب أٓضئن ابعدد  ،الهخطكؼ عئدة ٓككف إىسئىئن ٓقع بحت الهعئىئة طكاؿ فبرة احبجئزي

ئ كذلؾ أٌؿالجٍئت البْ ببضرر فٍٓئ هةؿ الهخطكؼ ىفسً كالجٍب  كذكم  البْ ٓبـ اابزاٌز
ٓىب  .الهخطكؼ كالذٓف ٓعٓشكف حئلب هف البكبر كالقمؽ الدائـ طكاؿ فبرة احبجئز الٌر

  

                                                            

ئب الدكلْ ،عاد العٓزز هخٓهر ،( عاد الٍئدم1)  .186ص-185ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
 .58ص ،هرجع سئاؽ ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم2)
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 Political Assassinationثالثًا : عمميات االغتيال السياسي 
 ،ٌك ظئٌرة اسبخداـ العىؼ كالبصفٓب الجسدٓب احؽ شخصٓئت سٓئسٓب السٓئسْ اٚغبٓئؿ     

كأسمكب هف أسئلٓب العهؿ كالصراع السٓئسْ ضد الخصـك اٍدؼ خدهب ابجئي أك غرض 
هف جرائـ القئىكف العئـ  )جٓرهب قبؿ رئٓس الدكلب(كبعبار جٓرهب اٚغبٓئؿ السٓئسْ  ،(1)سٓئسْ

حٓث ٓىصب اٚعبداء فٍٓئ أسئسئن كاطٓرقب غٓر هائشرة عمِ  ،ائلىظر إلِ هكضكع اٚعبداء فٍٓئ
دؼ  ،حؽ شخصْ احت ٌك حؽ ا٘ىسئف فْ الحٓئة لكف ىظران ٚربكئب ٌذي الجٓرهب اائعث ٌك
كالرأم السئئد دكلٓئن كداخمٓئن ٓذٌب إلِ اسباعئد  ،(2)سٓئسْ فإف شاٍب الصفب السٓئسٓب بحـك حكلٍئ

كلقد أقر ٌذا الرأم  ،ئسٓب هعبآرف هربكآٍئ هجرهٓف عئدٓٓفٌذي الجرائـ هف ىطئؽ الجرائـ السٓ
كقد اسبقر العرؼ الدكلْ عمِ  ،1880هعٍد القئىكف الدكلْ فْ دكربً الهعقكدة فْ أكسفكرد عئـ 

ذلؾ كجرت اعض الدكؿ فْ ابفئقٓئبٍئ كهعئٌدابٍئ حكؿ بسمٓـ الهجرهٓف عمِ قاكؿ البسمٓـ فْ جرائـ 
 .اٚعبداء عمِ حٓئة رؤسئء الدكؿ

 ،كبعبارأكركائ الغرآب هف أكةر هىئطؽ العئلـ فْ إعداد حكادث العىؼ كاٚغبٓئؿ اصفب خئصب     
قهع إسرائٓؿ لمفمسطٓىٓٓف هف  ت الظئٌرة فْ أسمكبغبٓئؿ هف إحدل السهئعبار ظئٌرة اٚكهئ بي 

ئ اغبٓئؿ الرئٓس  ،قٓئدات كأفراد كهئ شٍدت هصر هكجب هف اٚغبٓئٚت السٓئسٓب كئف هف أشٌٍر
كأٓضئن كئف ٌىئؾ عهمٓب اغبٓئؿ لرئٓس الكزراء الماىئىْ اٖساؽ رفٓؽ  ،(3)1981أىكر السئدات عئـ 
 .2005الحٓررم فْ عئـ 

اعبداء عمِ حٓئة  كقد أفردت قكاىٓف العقكائت الكطىٓب العرآب عقكائت رادعب احؽ هف ٓربكب     
( اعبارت جٓرهب 135الهمؾ أك رئٓس الدكلب كهف ذلؾ هئ جئء فْ قئىكف العقكائت اٖردىْ الهئدة )

 اٚعبداء عمِ الهمؾ هف الجرائـ الكاقعب عمِ أهف الدكلب الداخمْ كالبْ ىصت :
 .ٓعئقب ائ٘عداـ ،عمِ حٓئة جٛلب الهمؾ أك حٓربً كؿ هف اعبدل -1
 .ً ٓعئقب ائٖشغئؿ الشئقب الهؤادةكؿ هف اعبدل عمِ جٛلب الهمؾ اعبداء ٚ ٍٓدد حٓئب -2
ك كلْ العٍد أك أحد أكصٓئء ٓعئقب ائلعقكائت ىفسٍئ إذا كئف اٚعبداء عمِ جٛلب الهمؾ أ -3

 .العرش

                                                            

ئب كالعىؼ السٓئسْ ،هحهد ،( السهئؾ1)  .36ص ،1993سىب  ،آركت ،دار الىفئئس لمطائعب كالىشر ،اٌ٘ر
 .36-35ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد ٓكسؼ ،( البؿ2)
 .60ص ،هرجع سئاؽ ،حسىٓف الهحهدم ،اكادم -
 .155ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل3)
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ئآب هف خٛؿ بىظٓـ اٚبفئقٓئت       كىجد أف الهجبهع الدكلْ قد بعرض لهةؿ ٌذي اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئب كفْ ٌذا الصدد ىجد ابفئقٓب  ،الدكلٓب العئهب هىٍئ أك الخئصب اصكرة هحددة هف صكر اٌ٘ر

ئب ،1937جىٓؼ لعئـ   .(1)كفْ هئدبٍئ الةئىٓب بىص عمِ اعض اٖفعئؿ البْ بيعد هف أعهئؿ اٌ٘ر
ئب بطرقت ،كفْ إطئر هجمس أكركائ      البْ أارهت فْ عئـ  ،اٚبفئقٓب اٖكركآب لقهع اٌ٘ر

إلِ اٖعهئؿ الهكجٍب ضد اٖشخئص ذكم الحهئٓب الخئصب كالدامكهئسٓٓف عمِ أىٍئ بعد  1976
ئب الدكلْ  .(2)هف جرائـ اٌ٘ر

كهئ ىيٓرد إضئفبً اٍذا الصدد أف جرائـ اٚغبٓئؿ السٓئسْ ٚ بقبصر عمِ اٖفراد كالهىظهئت      
ئآب فقط فقد بككف الدكلب ضئلعب ابىفٓذ جرائـ اغبٓئؿ ضد هعئرضٍٓئ ائلخئرج أك الداخؿ أك  ،اٌ٘ر

 .(3)ضد هف ببعئرض هصئلحٍئ السٓئسٓب هعٍـ
رل الائحث اضركرة الىص عمِ جٓره      ب اٚغبٓئؿ السٓئسْ فْ قكاىٓف العقكائت الكطىٓب ٓك

ئآب صراحب لهئ ببهبع اً هف خصكصٓب كهف إهكئىٓب عئلٓب  ئ إحدل الجرائـ اٌ٘ر الداخمٓب كاعبائٌر
فْ إةئرة الفزع كالرعب لدل الهكاطىٓف فْ الدكلب كخصكصئن عىدهئ ٓبعمؽ اٖهر ائغبٓئؿ رأس الدكلب 

حداث حئلب هف الخكؼ كالفزع ٓؤدٓئف كاسبٍداؼ الجٍئت العمٓئ فْ الاٛ د كهئ ٓبركً هف أةر كا 
كالقمؽ ىبٓجب إلِ بفكؾ  طراائتضائلضركرة إلِ شمؿ فْ كئفب هرافؽ الحٓئة إضئفب إلِ خمؽ اٚ
ئ  .كبحمؿ الدكلب كقد بسحب الاٛد إلِ حرب أٌمٓب بؤدم إلِ دهئٌر

  Terrorism Fundsرابعًا : تمويل اإلرىاب 
ئاْ اكئفب أىكاعً      ئب الشٓرئف الرئٓسْ لدٓهكهب كاسبهرار العهؿ اٌ٘ر ؿ اٌ٘ر ٚك  ،ٓيعبار بهٓك

ٓف الدكلْ كالكط ئب الٍـ اٖكار عمِ الهسبٓك ؿ اٌ٘ر ىْ لهئ بهةمً هف خطكرة فئئقب بزاؿ ظئٌرة بهٓك
ئآب ىفسٍئٚ بقؿ أٌهٓب عف ال ىعكس ائلضركرة هئ باذلً الدكؿ  ،عهمٓئت اٌ٘ر هف جٍكد هف أجؿ ٓك

                                                            

ْ : 1937( ىصت الهئدة الةئىٓب هف ابفئقٓب جىٓؼ لعئـ 1) ئب ٌك  عمِ اٖفعئؿ البْ بعدٌئ هف أعهئؿ اٌ٘ر
 لحٓرب أم هف :أم فعؿ عهدم ٓبساب فْ هكت أك إصئاب جسدٓب أك فقداف  -1
 .رؤسئء الدكؿ أك القئئهٓف اأعهئلٍـ أك كرةبٍـ أك خمفئئٍـ -أ

 .زكجئت كازكاج أم هف الفئئت السئاقب -ب
 .اٖشخئص ذكم الهىئصب العئهب -ج
 .اٖشخئص القئئهكف اهسؤكلٓئت عئهب أك هف ذكم الهىئصب العئهب إذا كجٍت ٌذي اٖفعئؿ اصفبٍـ ٌذي -د
ئب الدكلْ آف البجٓرـ كالهكئفحب ،حسىٓف الهحهدم اكادم - سىب  ،1ط ،دار الفكر الجئهعْ ،ا٘سكىدٓرب ،اٌ٘ر

 .61ص ،2004
 .65ص ،هرجع سئاؽ ،سٍٓؿ ،( الفبٛكم2)
 .81هرجع سئاؽ ص ،أدكىٓس ،( العكرة3)
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ئب حٓث ب ؿ اٌ٘ر ئآب اشكؿ هبجفٓؼ هىئاع كهصئدر بهٓك ائشر هف حٓث ؤةر عمِ اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئىا ؿ اٌ٘ر رباط بهٓك ئ أك ابسئعٍئ ٓك ب اجٓرهب غسٓؿ اٖهكاؿ اربائطئن دقٓقئن فكٌٛهئ ٓباع حسئٌر

 .الجٓرهب الهىظهب
بداخؿ اٚعبهئد فْ دٓهكهب أحدٌهئ       اشكؿ كآر إٚ أف هئ ٌك كاضح اعبهئد لِ أخر إٓك

ئب عمِ عهمٓئت غسٓؿ اٖهكاؿ إذ ٓعبار غسٓؿ اٖهكاؿ هف أٌـ دعئئـ كهربكزات  ؿ اٌ٘ر بهٓك
ئآب حٓث بككف العٛقب هصمحب هبائدلب هف حٓث اعبهئد عصئائت غسٓؿ  ؿ اٖعهئؿ اٌ٘ر بهٓك

ئآب فْ إبهئـ إضئفب إلِ  ،غسٓؿ اٖهكاؿ اٖهكاؿ فْ العئلـ عمِ الهىظهئت كالحركئت اٌ٘ر
ئآب بزاكؿ فْ كةٓر هف اٖحٓئف عهمٓئت ا٘بجئر ائلهخدرات كههئرسب اٖعهئؿ  الهىظهئت اٌ٘ر

ئئف كالهطئلاب افدٓب هئلٓب ههئ ٓدفعٍئ ائلضركرة  ،(1)ا٘جراهٓب اٖخرل أك بٓزٓؼ العهمب أك خطؼ الٌر
ؿ إلِ هحئكلب غسٓؿ اٖهكاؿ الهبحصمب هف ٌذي الجرائـ كبشب رؾ جٓرهب غسٓؿ اٖهكاؿ هع بهٓك

ئآب فْ أف كٌٛهئ هف الجرائـ العئارة لمحدكد كجٓرهب غسٓؿ اٖهكاؿ جٓرهب  ئب كاٖعهئؿ اٌ٘ر اٌ٘ر
ٚك ٓسعىئ  ،قئئهب احد ذابٍئ هبكئهمب اٖركئف كقد كضعت البشٓرعئت الكطىٓب عدة قكاىٓف لهحئرابٍئ

 .(2)بحبئجً هف أفراد احث خئص لٍئ فْ ٌذا الصدد البكسع فْ احث ٌذي الجٓرهب لهئ
ؿ       ئب كعمِ الصعٓد الدكلْ فقد جرهت اٚبفئقٓب الدكلٓب لقهع بهٓك أهئ فٓهئ ٓبعمؽ اجٓرهب اٌ٘ر

كرؾ عئـ  ئب الهارهب فْ ىٓٓك ئب2كحسب الهئدة ) ،(3)1999اٌ٘ر ؿ اٌ٘ر كذلؾ لقد صدرت  ،( بهٓك
ئب كالكاجائت  ؿ اٌ٘ر عدة قرارات هف هجمس اٖهف الدكلْ كالجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة اشأف بهٓك

 .(4)الهمقئة عمِ عئبؽ الدكؿ لهكئفحبً

                                                            

 .(3-2الهئدبٓف ) ،اشأف هكئفحب غسؿ اٖهكاؿ الفمسطٓىْ 2007( لسىب 9( اىظر فْ ذلؾ : قرار اقئىكف رقـ )1)
هف  2001( لعئـ 10( كذلؾ البعهٓـ )93الهئدة ) 2000( لعئـ 28( اىظر قئىكف الاىؾ الهركزم اٖردىْ رقـ )2)

 ،اشأف غسٓؿ اٖهكاؿ 1993( الصئدر فْ هصرؼ ا٘هئرات الهركزم لعئـ 14/19ىفس القئىكف كذلؾ البعهٓـ رقـ )
( 33كذلؾ الهرسـك البشٓرعْ السكرم رقـ ) ،2002( لعئـ 80)كذلؾ قئىكف هكئفحب غسٓؿ اٖهكاؿ الهصرم رقـ 

ئب 2005لعئـ  ؿ اٌ٘ر  1997( لعئـ 10كذلؾ الهرسـك رقـ ) ،اشأف بشكٓؿ ٌٓئب هكئفحب غسٓؿ اٖهكاؿ كبهٓك
 اىظر فْ ذلؾ :  ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،العراقْ اشأف غسٓؿ اٖهكاؿ

ئب ف ،أحهد ،سفر ؿ اٌ٘ر سىب  ،طراامس ،الهؤسسب الحدٓةب لمكبئب ،ْ البشٓرعئت العرآبجرائـ غسٓؿ اٖهكاؿ كبهٓك
 .303-278ص – 243-241ص - 209ص ،2006

ئب3) ؿ اٌ٘ر  .432ص ،هرجع سئاؽ ،سئهْ عمْ ،اىظر : عٓئد ،( لمهٓزد حكؿ اٚبفئقٓب الدكلٓب لقهع بهٓك
( الصئدر فْ 1333كذلؾ القرار ) 1999( الصئدر فْ عئـ 1276القرار ) ،( اىظر قرارات هجمس اٖهف الدكل4ْ)

 ،كقرارات الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة ،(1737سابهار الهرقـ ) 11كذلؾ القرار الصئدر اعد أحداث  2000عئـ 
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ئب ككضعت عقكائت رادعب لً كىذكر عمِ سآؿ       ؿ اٌ٘ر كلقد جرهت القكاىٓف الداخمٓب بهٓك
ئب اشكؿ أكسع حٓث لـ ٓقبصر الهةئؿ قئىكف العقكائت الهصرم ح ؿ اٌ٘ر ٓث بىئكؿ جٓرهب بهٓك

ذا هئ كرد فْ ىص  ؿ الهئلْ اؿ شهؿ أم هعكىئت هئلٓب كئىت أـ هئدٓب أخرل ٌك عمِ بقدٓـ البهٓك
( هكرر كائلفقرة اٖكلِ حٓث جئء فٍٓئ "..... أك أهدٌئ اهعكىئت هئدٓب أك هئلٓب هع 86الهئدة )

 .عمهً ائلغرض الذم بدعك إلًٓ"
ئآئن       ٛن إٌر ئآب عه كخٓران فعؿ الهشرع اٖردىْ عىدهئ اعبار بقدٓـ الهئؿ لبىفٓذ العهمٓئت اٌ٘ر

ئب اٖردىْ رقـ ) ذا هئ جئء فْ قئىكف هىع اٌ٘ر /أ( حٓث 3كفْ الهئدة ) 2006( لعئـ 55ٌك
ئآب ًي اعبارب  .فْ حكـ اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئ فْ       ئب ٓعبهد عمِ أسائب كخصئئص هبعددة ٚك ٓهكف حصٌر كذا ىخمص إلِ أف اٌ٘ر ٌك

ئآب عدة أشكئؿ كذلؾ هف حٓث هربكاٍئ كبىقسـ إلِ  ،ساب أك خئصٓب كاحدة كأف لٍذي الجٓرهب اٌ٘ر
ئب الدكلب ئب اٖفراد كالجهئعئت كذلؾ هف ىئحٓب أكلِ ،إٌر ٌر كهف ىئحٓب ةئىٓب هف حٓث ىطئقٍئ  ،كا 

ئب  ئب الدكلْ ،الهحمْفبىقسـ إلِ جٓرهب اٌ٘ر ائ٘ضئفب إلِ أف أسئلٓب ٌذي  ،كجٓرهب اٌ٘ر
 .الجٓرهب هبعددة كهبىكعب كهخبمفب احٓث بيىئسب الٍدؼ الذم عيدت ٖجمً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              

 ( الصئدر288/60كذلؾ القرار ) 1998( الهؤرخ فْ عئـ 108/53كذلؾ القرار ) ،1997( عئـ 60/40القرار )
 .2006عئـ 
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 : انفصم األول

 مه أعمال عىف زها عه ما يشابّهايوتمي ركان انجريمة اإلرهابيةأ

 تمييد وتقسيم :
ئآبببككف كؿ جٓرهب هف أركئف بقك       ئ هف الجرائـ ببضهف  ـ عمٍٓئ حٓث إف الجٓرهب اٌ٘ر كغٌٓر

حٓث إف الركف القئىكىْ ٓخبص فْ إضفئء صفب البجٓرـ عمِ  ،الركف القئىكىْ كالهئدم كالهعىكم
عطْ صفب شرعٓب لبجٓرـ الفعؿ كحسب الىص القئىكىْ الذم ٓٛئـ ٌذا الفعؿ أهئ الركف  ،الفعؿ ٓك

أهئ الركف الهعىكم فٓبهةؿ فْ القصد  ،الهئدم فٓبهةؿ فْ السمكؾ ا٘جراهْ كالىبٓجب كالعٛقب الساآب
ئآب عف هئ  بهٓٓزأٓضئن  كٓآف الائحث  ،الجىئئْ العئـ كالخئص ٌٍئ هف أعهئؿ الجٓرهب اٌ٘ر ٓشئا

 .عىؼ
 كعمًٓ سكؼ بىقسـ دراسبيىئ فْ ٌذا الفصؿ إلِ هاحةٓف :     

ئآب       .الهاحث اٖكؿ : اٖركئف العئهب لمجٓرهب اٌ٘ر
ئب       .الهاحث الةئىْ : ذابٓب اٌ٘ر
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 المبحث األول

 األركان العامة لمجريمة اإلرىابية
بشكؿ ٌذا الاىٓئف القئىكىْ هف  ،ةٛةب اىٓئف قئىكىْ بككىً أركئف أسئسٓب بقـك أم جٓرهب عمِ ٓك

  ،(1)اٖفعئؿ الجرهٓب أك غٓر الهشركعب كالبْ ٓحددٌئ الىص القئىكىْ
 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهاحث فْ هطمآف :       
ئآب الهطمب اٖكؿ :       .أركئف الجٓرهب اٌ٘ر
ئآب       .الهطمب الةئىْ : الشركع فْ الجٓرهب اٌ٘ر

 أركان الجريمة اإلرىابيةالمطمب األول : 
 سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئب       .الفرع اٖكؿ : الركف الهفبرض كالركف الهئدم لجرائـ اٌ٘ر
ئب       .الفرع الةئىْ : الركف الهعىكم لجرائـ اٌ٘ر

 الفرع األول : الركن المفترض والركن المادي لمجرائم اإلرىابية
 )وجود مشروع إجرامي( أواًل : الركن المفترض

قد ٓشبرط الهشرع لاعض أىكاع الجرائـ بكافر صفب خئصب إهئ فْ الجئىْ أك فْ الهجىْ عمًٓ      
ئاْ ،أك هحؿ الجٓرهب ئآب اشبرط الهشرع لكْ ٓكصؼ الفعؿ اأىً إٌر ٓجب أف  ،كفْ الجٓرهب اٌ٘ر

ذا  ،ٓككف ٌىئؾ هشركع فردم أك جهئعْ اهعىِ كجكد عـز عمِ اربكئب جٓرهب أك جرائـ هعٓىب ٌك
 .هرحمب هف هراحؿ الجٓرهب العـز ٓيعبار فْ حد ذابً

ئآب لىص بجٓرهْ فْ قكاىٓف       ئب ٌك خضكع الجٓرهب اٌ٘ر كالركف الشرعْ فْ جٓرهب اٌ٘ر
ًي ٚ جٓرهب  )كذلؾ كفقئن لهئ أكدبً هبالعقكائت ككجكد ىص عقئاْ لٍذي الجٓر أغمب الدسئبٓر عمِ أى

فقد ىصت قكاىٓف العقكائت الهخبمفب عمِ ىصكص قئىكىٓب بيدٓف  ،ٚك عقكاب إٚ اىص قئىكىْ(
ئآب كبهت صٓئغب ٌذي الىصكص اهئ ٓبهئشِ هع السٓئسب لٍذا الامد أك ذاؾ  .الجٓرهب اٌ٘ر

ٛحظ       كاٖردىْ كالفمسطٓىْ لـ ٓحددا طآعب الجٓرهب البْ حصؿ العـز إف الهشرع الهصرم ٓك
فٓجكز أف بككف هف الجرائـ البْ بقع عمِ الهصمحب العئهب أك  ،عمِ اربكئاٍئ ٚك ىكعٍئ ٚك هئٌٓبٍئ

ئآب ٓكبشؼ إف  ،البْ بقع عمِ اٖفراد كلكف الهبهعف فْ ىصكص البجٓرـ الخئصب ائلجٓرهب اٌ٘ر

                                                            

 ،دراسب بحمٓمٓب فْ الىظٓرب العئهب لمجٓرهب كالهسؤكلٓب الجزائٓب ،شرح قئىكف العقكائت ،ىظئـ بكفٓؽ ،( الهجئل1ْ)
  .40ص ،2005سىب  ،عهئف ،دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع
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ككف الجٓرهب أك الجرائـ هكضكع الهشركع ا٘جراهْ أك الهصهـ عمٍٓئ هف الهشرع إىهئ قصد أف ب
 .(1)الفئعؿ ائلجرائـ الهئسب اأهف الدكلب هف جٍب الداخؿ

بهةؿ ذلؾ فْ أف       كقد ٓبعمؽ الركف الهفبرض اضكركة بكافر صفب هعٓىب فْ الهجىْ عمًٓ ٓك
ئآبٓككف الهجىْ عمًٓ أحد القئئهٓف عمِ بىفٓذ أحكئـ قئىكف هك ذا ٓشهؿ كؿ  ،ئفحب الجرائـ اٌ٘ر ٌك

ئآبشخص ٓقـك اعهؿ ٓبعمؽ ابىفٓذ أحكئـ قئىكف هكئفحب الجرائـ ا٘ ىدرج فْ إطئري القضئة ،ٌر  ٓك
/أ( هكرر هف قئىكف 88كأعضئء الىٓئاب العئهب كهىبساْ اٖجٍزة اٖهىٓب كذلؾ اسبىئدان لمهئدة )

حٓث أف عائرة )....، القئئهٓف عمِ  ،(2)1992 ( لعئـ97العقكائت الهصرم الهعدؿ اقئىكف رقـ )
....( بشهؿ القئئهٓف عمِ اٖحكئـ الهكضكعٓب الهبصمب ائلبجٓرـ كالعقئب ،بىفٓذ أحكئـ ٌذا القسـ

 .ائ٘ضئفب إلِ اٖحكئـ ا٘جرائٓب كالبْ ببهةؿ فْ القاض كالبحقٓؽ كالهحئكهب كبىفٓذ العقكاب
بهةؿ  ،كائ٘ضئفب إلِ ذلؾ فقد ٓبعمؽ الركف الهفبرض اضركرة بكافر صفب هعٓىب فْ الجئىْ      ٓك

ئآب الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة ) ( هف قئىكف 149ذلؾ فْ ا٘ىضهئـ إلِ إحدل البىظٓهئت اٌ٘ر
كؿ جهعٓب أىشئت اقصد  -1كالبْ بىص عمِ أىً : " 1960( لعئـ 16العقكائت اٖردىْ رقـ )

كسئئؿ الهذككرة ر كٓئف الدكلب اٚقبصئدم أك اٚجبهئعْ أك أكضئع الهجبهع اٖسئسٓب اإحدل البغٓٓ
ٓقضِ عمِ الهىبهٓف إلٍٓئ ائٖشغئؿ الشئقب الهؤقبب...." كفْ ىفس السٓئؽ فقد ( 147فْ الهئدة )

ب فْ  ْ العضٓك بطمب الهشرع الهصرم فْ قئىكف العقكائت بكافر صفب هعٓىب فْ الجئىْ ٌك
كالبىظٓهئت الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة  ،( هكرر86ظٓهئت الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة )البى
( هكرر ببهةؿ فْ الجهعٓئت أك الٍٓئئت أك الجهئعئت أك الهىظهئت أك العصئائت البْ أىشئت 86)

كبىظـ كبيدار عمِ خٛؼ أحكئـ القئىكف كالغرض هىٍئ الدعكة اأم كسٓمب إلِ بعطٓؿ أحكئـ الدسبكر 
أك اٚعبداء  ،أك هىع هؤسسئت الدكلب أك إحدل السمطئت العئهب هف ههئرسب أعهئلٍئ ،قكاىٓفأك ال

ئ هف الحٓرئت كالحقكؽ العئهب البْ كفمٍئ الدسبكر كالقئىكف  ،عمِ الحٓرب الشخصٓب لمهكاطف أك غٌٓر
 .أك ا٘ضرار ائلكحدة الكطىٓب أك السٛـ اٚجبهئعْ

                                                            

ئآب ،كهئؿ ،( الىٓص1)  .73ص ،2012سىب  ،القدس ،هكباب دار الفكر ،1ط ،الجٓرهب اٌ٘ر
 .150ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،اىظر فْ ذلؾ : أاك هصطفِ ،هف البفئصٓؿلمهٓزد  -
الجرائـ الهيضرة اأهف الكطف هف  ،الائب الةئىْ ،ٚحظ هشركع قئىكف العقكائت الفمسطٓىْ الهيعد لمقراءة اٖكلِ -

فْ الجرائـ الكاقعب  ،الفصؿ الةئىْ ،1960( لسىب 16أٓضئن قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ ) ،(86الهئدة ) ،الداخؿ
 .(135عمِ أهف الدكلب الداخمْ الهئدة )

  .150ص ،( الهرجع السئاؽ2)
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عمِ أىً :  (86هشركع قئىكف العقكائت الفمسطٓىْ فْ الهئدة )ع الفمسطٓىْ فْ كأكد الهشرٌ      
ئ داخؿ أك " ئآب ٓككف هقٌر ٓعئقب ائلسجف الهؤقت كؿ هف بعئكف أك البحؽ اهىظهب أك جهئعب إٌر

ئب كسٓمب لبحقٓؽ أغراضٍئ ا٘جراهٓب هع عمهً اذلؾ"  .خئرج الاٛد كببخذ هف اٌ٘ر
فْ  ب فإف الهشرع الفمسطٓىْ ٓؤكد عمِ صفب الجئىْ( السئاق86كاسبىئدان إلِ ىص الهئدة )     

ئب كسٓمب لبحقٓؽ أغراضٍئ  ئآب ببخذ هف اٌ٘ر جٓرهب البعئكف أك ا٘لبحئؽ اهىظهب أك جهئعب إٌر
كالبْ ٓككف الغرض هىٍئ إٓذاء اٖشخئص أك اث الرعب آىٍـ أك بعٓرض حٓئبٍـ أك  ،اٌ٘ئآب
ئبٍـ ئلآئب أك ائلهكاصٛت أك ائٖهكاؿ أك ائلهائىْ أك أك إلحئؽ الضرر ا ،أك أهىٍـ لمخطر حٓر

أك هىع أك عرقمب السمطئت العئهب أك  ،سبٓٛء عمٍٓئائٖهٛؾ العئهب أك الخئصب أك احبٛلٍئ أك اٚ
دكر العائدة أك هعئٌد العمـ عف أىشطبٍئ أك بعطٓؿ بطآؽ الدسبكر أك القكاىٓف أك القرارات السئٓرب 

 .(1)فْ الدكلب
ئب فْ بطآؽ 84الهئدة )كىصت  ( هف هشركع قئىكف العقكائت الفمسطٓىْ عمِ أىً : "ٓقصد ائٌ٘ر

ع ،أحكئـ ٌذا القئىكف  ،جهٓع اٖفعئؿ البْ برهْ إلِ اسبخداـ القكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك
مجأ إلٍٓئ الجئىْ بىفٓذان لهشركع إجراهْ فردم أك جهئعْ...." هف  أٓضئن  (86ىصت الهئدة )ك  ،ٓك

ئب فْ بطآؽ أحكئـ ٌذا القئىكف كؿ هف  قئىكف العقكائت الهصرم الهعدؿ عمِ أىً : "ٓقصد ائٌ٘ر
ع الذم ٓمجأ إلًٓ الجئىْ بىفٓذان لهشركع إجراهْ فردم أك  اسبخدـ القكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك

 .(2)جهئعْ...." كلـ ٓحدد الهشرع الفمسطٓىْ كالهصرم الهقصكد ائلهشركع ا٘جراهْ
فقد دأب الفقٍئء عمِ بحدٓد هفٍـك  ،كىظران لعدـ بحدٓد الهشرع لمهقصكد ائلهشركع ا٘جراهْ     

ئب ٌك : "ٌك كؿ  ،لمهشركع ا٘جراهْ فهىٍـ هف ذٌب إلِ أف الهشركع ا٘جراهْ فْ هجئؿ اٌ٘ر
ب سبكم أف ٓككف غرض  ،جٍد أك ىشئط ٓقـك اً شخص لٓحقؽ غئٓب هعٓىب هئدٓب أك هعىٓك ٓك

ئب الذم ٓربكب ىبٓجب  ،الهشركع بحقٓؽ هكئسب هئلٓب أـ أف ٓككف لغرض هعىكم هحض كئٌ٘ر
كهىٍـ هف عار عف الهقصكد ائلهشركع ا٘جراهْ اأىً :  ،(3)البطرؼ الدٓىْ أك اٚىبقئـ هف الهجبهع"

هف خٛؿ جٍكد هىسقب  اخطب هدارة ببـ برجهبٍئ ،"الىٓب الهآبب البْ ٓبـ كضعٍئ هكضع البىفٓذ
ىفذٌئ شخص كاحد  ،اقصد بحقٓؽ الٍدؼ الهىشكد" كالهشركع الفردم ٌك الذم ٓقـك اكضع خطبً ٓك

كالهٛحظ هف عائرة الىص  ،أهئ الهشركع الجهئعْ فٍك الذم ٓقـك اكضع خطبً عدد هف اٖشخئص
اهعىِ أىً لـ ٓجئكز فكر  أىً ٓبسئكل أف بككف الجٓرهب الهصهـ عمِ اربكئاٍئ هشركعئن إجراهٓئن فردٓئن 

                                                            

 .( هف هشركع قئىكف العقكائت الهيعد لمقراءة اٖكل84ِ( اىظر فْ ذلؾ : الهئدة )1)
  .153ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف2ِ)
   .153ص ،(الهرجع السئاؽ3)
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أك أف بككف هشركعئن إجراهٓئن اجبهع عمًٓ فكر عدد هف اٖشخئص كبـ البصهٓـ  ،صئحاً كبصهٓهً
 .(1)عمِ اربكئاً

كىرل أف الهقصكد ائلهشركع ا٘جراهْ : "الهشركع ٓشهؿ ٌدفئن هكجكدان هف قاؿ كهصههئن  حٓث    
 .أك خطب هبفؽ عمٍٓئ بيعار عف جٍكد هبىئسقب اغرض الكصكؿ إلِ الٍدؼ الهطمكب" ،عمًٓ

 ثانيًا : الركن المادي لمجريمة اإلرىابية
لمجٓرهب اصفب عئهب فْ سمكؾ ٓربكاً الجئىْ قد ٓككف إٓجئآئن فٓسهِ  ٓبهةؿ الركف الهئدم     

بربب عمِ ٌذا السمكؾ ىبٓجب كببهةؿ فْ العدكاف عمِ  )فعؿ( كقد ٓككف سمآئن فٓسهِ )اهبىئع( ٓك
فبرض أف ٓككف ٌىئؾ عٛقب آف السمكؾ كالىبٓجب احٓث ٓقئؿ أىً  ،الهصمحب البْ ٓحهٍٓئ القئىكف ٓك

ذي العٛقب بسهِ اعٛقب الساآبلٚك السمكؾ هئ ك   .قعت الىٓجب ٌك
 .كالعٛقب الساآب ،كالىبٓجب ،كاذلؾ سكؼ ىبحدث عف السمكؾ     

ئآب : جٓرهبالسمكؾ فْ ال -1  اٌ٘ر
 ،ٓهكف بعٓرؼ السمكؾ ا٘جراهْ اأىً : "الىشئط ا٘ٓجئاْ أك السماْ الذم ٓقـك اً الهجـر     

ظٍر السمكؾ كىعصر هككف لمركف ا بككف هف خٛؿ الىشئط ا٘جراهْ الذم ٓصدر هف ٓك لهئدم ٓك
 .(2)الجئىْ لٓحقؽ الىبٓجب ا٘جراهٓب البْ ٓعئقب عمٍٓئ القئىكف

ئآب      كبدهٓر  ،قبؿ اٖآرئء هف الهدىٓٓف  ،كهف اٖهةمب عمِ السمكؾ ا٘ٓجئاْ فْ الجرائـ اٌ٘ر
ئاْ الهبهةؿ فْ اٚهبىئع فٓىصرؼ إلِ  ،الهىئزؿ كاٖاىٓب العئهب كالخئصب ائلقىئاؿ أهئ السمكؾ اٌ٘ر

أك ٌك إحجئـ الشخص عف القٓئـ  ،البزاـ قئىكىْ ٓفرض عمِ الفئعؿ القٓئـ اىشئط إٓجئاْ هحدد
كذلؾ هئ  ،(3)اعهؿ ٓسبكجب القئىكف إبٓئىً ههئ ٓفضْ إلِ عدـ بحقٓؽ ىبٓجب ٓكجب القئىكف بحققٍئ

ئب اٖردى ( عمِ أىً : "....عمِ 5فْ الهئدة ) 2006( لعئـ 55ْ رقـ )ىص عمًٓ قئىكف هىع اٌ٘ر
ئاْ أف ٓقـك  ئاْ أك اطمع عمِ هعمكهئت ذات صمب اىشئط إٌر كؿ شخص عمـ اكجكد هخطط إٌر

كالهٛحظ أف الهشرع اٖردىْ اعبار ا٘اٛغ عف كجكد  ،اإاٛغ الىئئب العئـ أك اٖجٍزة اٖهىٓب...."
ئاْ أك هعمكهئت ذات صمب ئاْ كاجائن قئىكىٓئن بحت طئئمب العقكاب هخطط إٌر كآف  ،اىشئط إٌر

ْ الىئئب العئـ أك اٖجٍزة اٖهىٓب الهشرع جٍئت هحددة كلكف الهشرع اٖردىْ  ،ٓجب إاٛغٍئ ٌك
 .أغفؿ بحدٓد هدة هحددة أك ضئاط لمفبرة البْ ٓجب أف ٓبـ ا٘اٛغ خٛلٍئ

                                                            

 .152-151ص ،( الهرجع السئاؽ1)
 .338ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عكدة ،الجاكر -
  .212ص ،هرجع سئاؽ ،ىظئـ بكفٓؽ ،( الهجئل2ْ)
  .362ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عكدة ،( الجاكر3)
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ردىْ أف ٓحدد هدة هعٓىب البْ ٓجب أف ٓبـ لذلؾ ىرل اأىً كئف هف اٖفضؿ عمِ الهشرع اٖ     
ئآب فْ أسرع ا٘اٛغ خٛلٍئ كذلؾ حبِ ٓبـ الكشؼ عف الهخططئت الهي  عدة ٚربكئب الجرائـ اٌ٘ر

هكف هعئلجب ٌذا القصكر البشٓرعْ هف خٛؿ إضئفب إحدل العائرات : )ائلسرعب الههكىب ،كقت  ،ٓك
 .(1)عمِ كجً السرعب(

ئاْ فقد حدد الهشرع الهصرمأهئ الكسئئؿ البْ بي       أراعب كسئئؿ بيهةؿ السمكؾ  هةؿ السمكؾ اٌ٘ر
ْ القكة ئاْ ٌك ع ،البٍدٓد ،العىؼ ،اٌ٘ر ( لعئـ 97( هف القئىكف رقـ )86كذلؾ فْ الهئدة ) ،البرٓك

ئب فْ بطآؽ أحكئـ ٌذا القئىكف كؿ اسبخداـ لمقكة أك العي  1992 ىؼ أك عمِ أىً : "ٓقصد ائٌ٘ر
ع...."البٍدٓد أك  أٓضئن حدد الهشرع الفمسطٓىْ فْ هشركع قئىكف العقكائت أراعب كسئئؿ  ،البرٓك

ئاْ كذلؾ هف خٛؿ ىصً فْ الهئدة ) ئب فْ 84بيهةؿ السمكؾ اٌ٘ر ( عمِ أىً : "ٓقصد ائٌ٘ر
ىؼ أك البٍدٓد أك جهٓع اٖفعئؿ البْ برهْ إلِ اسبخداـ القكة  أك العي  ،بطآؽ أحكئـ ٌذا القئىكف

ئاْ  ،عالبرٓك ئب اٖردىْ كسئئؿ السمكؾ اٌ٘ر كذلؾ هف خٛؿ ىصً فْ الهئدة كآف قئىكف هىع اٌ٘ر
ئاْ ٌك كؿ عهؿ هقصكد ٓربكب....( عمِ أىً : "2) ٓب أك اكا ،العهؿ اٌ٘ر ؼ أك البٌر سطب البخٓك

فقد حدد كسئئؿ عمِ جئىب  1960( لعئـ 16أهئ الهشرع اٖردىْ فْ قئىكف العقكائت رقـ ) ،ىؼ"العي 
ْ : "....الهبفجرات كالهكاد الهمبٍاب كالهىبجئت السئهب أك 147كآر هف الخطكرة فْ الهئدة ) ( ٌك

ْ كسئئؿ بي  ،كالعكاهؿ الكائئٓب أك الجرةكهٓب ،الهحرقب ئاْ"ٌك  .هةؿ السمكؾ اٌ٘ر
ئاْ كذلؾ عمِ الىحك البئلْ :       كىبىئكؿ فٓهئ ٓمْ صكر السمكؾ اٌ٘ر

 القكة : -أ
ْ ببرؾ أةران  ب ٌك اب القكة بعىْ فْ المغب القدرة الهئدٓب أك الهعىٓك فْ  ٓقكؿ بعئلِ ،ىفسٓئن ٌك الٌر

اكف اً عدك اهلل كعدككـ   .(2)(كبئاً الكٓرـ : )كأعدكا لٍـ هئ أسبطعبـ هف قكة كهف رائط الخٓؿ بٌر
كالهئدة  ،( هف هشركع قئىكف العقكائت الفمسطٓى84ْكاسبخداـ القكة كفؽ هئ جئءت اً الهئدة )     

، ٓمـز أف ٓككف هف 1992( لعئـ 97( هف قئىكف العقكائت الهصرم الهعدؿ ائلقئىكف رقـ )86)
أك أهىٍـ  ،أك حٓربٍـ ،أك بعٓرض حٓئبٍـ شأىً : "....، إٓذاء اٖشخئص أك إلقئء الرعب فٍٓـ

أك  ،أك ائلهائىْ ،أك ائٖهكاؿ ،أك ائلهكاصٛت ،أك ائٚبصئٚت ،أك إلحئؽ الضرر ائلآئب ،لمخطر
أك هىع أك عرقمب ههئرسب  ،أك اٚسبٓٛء عمٍٓئ ،أك ائحبٛلٍئ ،أك الخئصب ،ائٖهٛؾ العئهب

                                                            

ئب اٖردىْ رقـ )5( احٓث ٓككف ىص الهئدة )1) اعد البعدٓؿ : "....عمِ  2006( لعئـ 55( هف قئىكف هىع اٌ٘ر
ئاْ أف ٓقـك اإاٛغ الىئئب العئـ كؿ شخص عمـ اكجكد هخطط  ئاْ أك اطمع عمِ هعمكهئت ذات صمب اىشئط إٌر إٌر

 أك اٖجٍزة اٖهىٓب....عمِ كجً السرعب أك ائلسرعب الههكىب...."
 .(60آٖب ) ،( سكرة اٖىفئؿ2)
 .558ص ،هرجع سئاؽ ،هخبئر ،الصحئح -
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كر أك القكاىٓف أك الدسبأك هعئٌد العمـ ٖعهئلٍئ أك بعطٓؿ بطآؽ  ،أك دكر العائدة ،السمطئت العئهب
 .القرارات...."

اب سكاء كئف ذلؾ ائسبعهئؿ سٛح اطآعبً أـ       فئلعارة فٍٓئ اهئ بيحدةً فْ العئلـ الخئرجْ هف ٌر
ئ  .)1(سٛحئن ائٚسبعهئؿ كئٖسمحب الآضئء كالجىئٓزر كغٌٓر

 البٍدٓد : -ب
ؼ البٍدٓد فْ المغب      د ،ٓعىْ الكعٓد كالبخٓك ؼ كالبكعد  ،ٓعىْ خكفً يدٌك كالبٍداد ٌك البخٓك
كذلؾ هف خٛؿ الضغط عمِ  ،أك ٌك زرع الخكؼ فْ الىفكس ،كالبٍدٓد ٌك الكعٓد اشر ،(2)اعقكاب

فً هف ضرران  بخذ البٍدٓد صكران  ،صٓاًهئ سٓي  إرادة ا٘ىسئف كبخٓك هبعددة كئلقكؿ أك الكبئاب أك  ٓك
ب  .(3)كقد ٓككف البٍدٓد صٓرح أك ضهىْ ،الرسـ أك الحركب أك ا٘شئرة أك العائرات الشفٓك

فٍك ٓيهةؿ الصكرة الكاضحب  ،كالبٍدٓد فْ حد ذابً أهر كئؼ لخمؽ الرعب كالفزع آف الىئس     
ئب حبِ إذا لـ ٓصئحاً قكة أك عىؼ ركئب طئئرة أىً سٓيفجر ٌذا  فهف ٓصرح فْ جهئعب هف ،لٌٙر

ء الركئب احئلب هف الرعب كالفزع  ،الهكئف إذا لـ ٓبـ ا٘سبجئاب لهطئلاً سؤدم ذلؾ إلِ إصئاب ٌٚؤ
ف لـ ٓقـ ابىفٓذ بٍدٓدي  .حبِ كا 

ـ البٍدٓد ائعبائري كسٓمب هف كسئئؿ السمكؾ كالهشرع الفمسطٓىْ فْ هشركع قئىكف العقكائت جرٌ      
ئاْ مـز أف ٓككف هف شأىً ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ أك بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً  ا٘جراهْ اٌ٘ر ٓك

 .(4)لمخطر
كبطآقئن لذلؾ قضت هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اأىً : "إذا ةات هف الآئىئت الهقدهب فْ ٌذي      

هٓز كجً اأف اله الدعكل كخئصب الرسئلبٓف ا٘لكبركىٓبٓف كهئ كرد اإفئدة الههٓز لدل الهدعْ العئـ
ك  ئآب كائسبخداـ العىؼ قئصدان اث الخكؼ كالرعب ٌك الرسئلبٓف اقصد البٍدٓد لمقٓئـ اأعهئؿ إٌر
ٓعمـ اهئ بحدةً ٌذي الرسئئؿ قئصدان إحداث الرعب لدل اٖجٍزة اٖهىٓب فبككف أركئف الجٓرهب البْ 

                                                            

 ،كسٓط فْ قئىكف العقكائت )القسـ الخئص(ال ،أحهد فبحْ ،اىظر فْ ذلؾ : سركر ،اخصكص هعىِ القكة (1)
 .85ص ،1991سىب  ،القئٌرة ،دار الطائعب الحدٓةب ،4ط
 .46ص ،هرجع سئاؽ ،هحهكد صئلح ،العئدلْ -
 .608-606ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،اىظر فْ ذلؾ : عطئ اهلل ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ -
 .558ص ،هرجع سئاؽ ،هخبئر ،( الصحئح2)
هطاعب جئهعب القئٌرة  ،دار الىٍضب العرآب ،شرح قئىكف العقكائت )القسـ الخئص( ،هحهكد ىجٓب ،( حسى3ْ)

 .981ص ،1988سىب  ،القئٌرة ،كالكبئب الجئهعْ
  .( هف هشركع قئىكف العقكائت الفمسطٓىْ الهيعد لمقراءة اٖكل84ِ( الهئدة )4)
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( لعئـ 54لهعدؿ رقـ )( هف قئىكف العقكائت ا147/1هٓز ائلهعىِ الهقصكد فْ الهئدة )أقبرفٍئ الهي 
 .(1)هبكافرة 2001

ع : -ج  البرٓك
ع ٌك خمؽ جك عئـ هف الخكؼ الدائـ لدل اٖفراد      فإذا كئف لمبٍدٓد أةر هحدكد ٓزكؿ  ،البرٓك

ئن أكةر عهقئن  ،اهركر هدة صغٓرة ىسآئن اهجرد البأكد هف عدـ بىفٓذي ٓز فإف البركٓع ٓحدث خكفئن غٓر
 .(2)هف البٍدٓد

فقدي  ،فٍك كؿ سمكؾ غٓر هكجً إلِ جسـ الهجىْ عمًٓ      ؤدم إلِ إزعئجً ههئ ٓفقدي بكازىً ٓك ٓك
كعمِ سآؿ الهةئؿ  ،كلكف ٓجب أف ٓبـ ذلؾ اسمكؾ الجئىْ ،الهقدرة عمِ السٓطرة عمِ سمككً

ئاْ  .الشخص الذم ٓرل أشٛء هجهكعب هف اٖشخئص ببطئٓر ىبٓجب اىفجئر إٌر
عكهف ٌىئ ٓبضح ا      فئلبٍدٓد ٓقع كلك لـ ببحقؽ الىبٓجب ا٘جراهٓب أهئ  ،لفئرؽ آف البٍدٓد كالبرٓك

ع فٓشبرط هعً بحقؽ ٌذي الىبٓجب  .البرٓك
 ىؼ :العي  -د

( ك )عىؼ( اً أٓضئن ك كىقكؿ عىؼ عمًٓ ائلضـ )عىفئن  ،ىؼ فْ المغب ائلضـ ضد الرفؽالعي      
بخذ العىؼ اٌ٘ر ،(3))البعىٓؼ( البعٓٓر كالمـك هةؿ  ئاْ صكران ٓك هبائٓىب كفقئن لمكسئئؿ الهسبعهمب فًٓ ٓك

ئآٓف عمِ السمطب السٓئسٓب سكاء كئف هئدٓئن  العىؼ أم صكرة هف صكر الضغط البْ ٓهئرسٍئ اٌ٘ر
ئن كذلؾ هف أجؿ ابخئذ هكقؼ هعٓف أك كجٍب هعٓىب هكف أف ٓككف العىؼ عسكٓرئن أك  ،أك هعىٓك ٓك

ك العى ئن ٌك ك الىئاع هف ا٘ٓهئف اعقٓدة هعٓىب سٓئسٓئن كقد ٓككف فكٓر ؼ الذم ٓخدـ إٓدٓكلكجٓئ هئ ٌك
 .كذلؾ ٓبهةؿ فْ العىؼ الدٓىْ أك الةقئفْ

ئب ٓبطمب      أف ٓىبج عىً إخٛؿ ائلىظئـ العئـ أك بعٓرض سٛهب  كالعيىؼ كإحدل صكر اٌ٘ر
 ًفأم قدر هى ،لكف ٚ ٍٓـ أف ٓككف العىؼ عمِ درجب هعٓىب هف الجسئهب ،الهجبهع كأهىً لمخطر

 .(4)ٓكفْ
عبار العي       ئآب عمِ ٓك ئب البْ درجت البىظٓهئت اٌ٘ر ىؼ الكسٓمب الغئلاب هف كسئئؿ اٌ٘ر

ئآب ئن كالعي  ،اسبخداهٍئ فْ عهمٓئبٍئ اٌ٘ر ىؼ الهئدم أهئ العي  ،ىؼ إهئ أف ٓككف هئدٓئن أك هعىٓك
ٚن بي  ئن كالذم ئ قد ٓككف العي كه ،صٓب ا٘ىسئف فْ جسدي كئلقبؿ أك ا٘ٓذاءفٓبضهف أعهئ ىؼ هعىٓك

ئآب كذلؾ ائسبخداـ كسئئؿ  ٓككف هف شأىً إجائر الغٓر عمِ اٚىصٓئع ٖكاهر البىظٓهئت اٌ٘ر

                                                            

 .11/3/2007ابئٓرخ  ،(66/2007( قرار هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اصفبٍئ الجزائٓب رقـ )1)
 .61ص ،هرجع سئاؽ ،أسئهب هحهد ،( ادر2)
  .458ص ،هرجع سئاؽ ،هخبئر ،( الصحئح3)
ئب ،إارآٌـ عٓد ،( ىئٓؿ4)  .18ص ،2002سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،الهكاجٍب الجىئئٓب لظئٌرة اٌ٘ر
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ؿ ٌذي  ئآب أك لدعـ كبهٓك هخبمفب لمسٓطرة عمِ شخص فإهئ إجائري لٛىضهئـ لمبىظٓهئت اٌ٘ر
ئآب ؿ ىشئطئبٍئ اٌ٘ر  .(1)الهىظهئت لمهسئٌهب فْ بهٓك

 النتيجة في الجريمة اإلرىابية : -2
كبهةؿ العدكاف الىٍئئْ عمِ  ،اٖةر الهبربب عمِ السمكؾ ا٘جراهْ ،قصد ائلىبٓجب الجرهٓبٓي      

 ،فئلىبٓجب ا٘جراهٓب إذان ٌْ الغرض الذم ٓسعِ الجىئة إلِ بحقٓقً ،الهصمحب هحؿ الحهئٓب الجىئئٓب
ئؽ الركح فْ جٓرهب القبؿ ٌذا ائلىساب لمجرائـ العئدٓب  ،الهئؿ فْ جٓرهب السرقباٚسبٓٛء عمِ  ،كإٌز

 .(2)القبؿ كالسرقب
ئآب فْ الهئدة )كعاٌ       ٓقصد ( : "147ر الهشرع اٖردىْ عف الىبٓجب ا٘جراهٓب فْ الجرائـ اٌ٘ر

ئآب جهٓع اٖفعئؿ البْ برهْ إلِ إٓجئد حئلب ذعر كبربكب اكسئئؿ كئٖدكات  ائٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآب ببهةؿ فْ  147الهبفجرة...." هف خٛؿ ىص الهئدة ) فإف الىبٓجب ا٘جراهٓب فْ الجرائـ اٌ٘ر

 ،ان عئهئن اربكئب فعؿ ٓرهْ إلِ إٓجئد حئلب هف الذعر اأحد الكسئئؿ البْ هف شأىٍئ أف بحدث خطر 
ٚك ٓشبرط أف ٓىبج عف اسبخداـ أم هف ٌذي الكسئئؿ خطر عئـ ائلفعؿ اؿ ٓكفْ أف ٓككف هف شأف 

كذلؾ ٖف الجرائـ  ،اسخداهٍئ كفقئن لمهجرل العئدم لٗهكر أف بحدث ٌذا الخطر كلك لـ ٓقع ائلفعؿ
ئآب ٚ ٓشبرط فٍٓئ الضرر ائلهصمحب الجىئئٓب الهحهٓب اؿ ٓكفْ هجرد بع  .(3)ٓرضٍئ لمخطراٌ٘ر

كأٓضئن لقد عار الهشرع الفمسطٓىْ فْ هشركع قئىكف العقكائت عف الىبٓجب ا٘جراهٓب فْ الجرائـ 
ئآب فْ الهئدة ) أك بعٓرض سٛهب  ،( عمِ أىً : "....، اٍدؼ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ لمدكلب84اٌ٘ر
ذا كئف هف شأف ذلؾ بعٓرض اٖشخئص لٙٓذاء أك اث الرعب آىٍـ أك  ،الهجبهع كأهىً لمخطر كا 

ئبٍـ أك أهىٍـ لمخطر ائلهكاصٛت أك  أك ائلآئب أك إلحئؽ الضرر ،بعٓرض حٓئبٍـ أك حٓر
أك ائلهائىْ أك ائٖهٛؾ العئهب أك الخئصب أك احبٛلٍئ أك اٚسبٓٛء  ائ٘بصئٚت أك ائٖهكاؿ

ف أىشطبٍئ أك بعطٓؿ أك دكر العائدة أك هعئٌد العمـ ع السمطئت العئهبأك هىع أك عرقمب  ،عمٍٓئ
 .بطآؽ الدسبكر أك القكاىٓف أك القرارات السئٓرب فْ الدكلب"

ذا هئ أكد عمًٓ      ( هكرر عمِ أىً 86عدؿ فْ الهئدة )هي الهشرع الهصرم فْ قئىكف العقكائت ال ٌك
أك هىع  ،أك القكاىٓف ،لِ بعطٓؿ أحكئـ الدسبكر: "....، ٓككف الغرض هىٍئ الدعكة اأم كسٓمب إ

أك اٚعبداء عمِ الحٓرب  ،أك إحدل السمطئت العئهب هف ههئرسب أعهئلٍئ ،إحدل هؤسسئت الدكلب

                                                            

  .111ص ،هرجع سئاؽ ،عصئـ عاد الفبئح عاد السهٓع ،( هطر1)
دار الىٍضب  ،3ط ،1ج ،الىظٓرب العئهب لمجٓرهب ،شرح قئىكف العقكائت )القسـ العئـ( ،عاد العظٓـ هرسْ ،( كٓزر2)

  .275ص ،2004سىب  ،القئٌرة ،العرآب
 .613-612ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل3)
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ئ هف الجٍئت كالحقكؽ العئهب البْ كفمٍئ الدسبكر كالقئىكف ،الشخصٓب لمهكاطف كا٘ضرار  ،أك غٌٓر
  .(1)ائلكحدة الكطىٓب أك السٛـ اٚجبهئعْ...."

اىئءان عمِ الىصكص السئاقب ٓبضح لىئ أف الىبٓجب البْ ٓسعِ الجئىْ أك الجىئة إلِ بحقٓقٍئ فْ 
 ٌذي الجٓرهب ٌْ أٓئن هف اٖعهئؿ البئلٓب :

 .لبأك القكاىٓف أك القرارات السئٓرب فْ الدك  ،الدعكة لبعطٓؿ أحكئـ الدسبكر -أ
 .أك السمطئت العئهب هف ههئرسب أعهئلٍئ ،هىع أك عرقمب إحدل هؤسسئت الدكلب -ب
ئ هف الجٍئت كالحقكؽ العئهب البْ كفمٍئ  ،اٚعبداء عمِ الحٓرب الشخصٓب لمهكاطف -ج أك غٌٓر

 .الدسبكر كالقئىكف
 .ا٘ضرار ائلكحدة الكطىٓب كالسٛـ اٚجبهئعْ -د
بصئٚت أك ائٖهكاؿ أك ائلهائىْ أك ائٖهٛؾ ائلهكاصٛت أك ائٚ أك إلحئؽ الضرر ائلآئب -ق

أك هىع أك عرقمب السمطئت العئهب أك دكر العائدة  العئهب أك الخئصب أك احبٛلٍئ أك اٚسبٓٛء عمٍٓئ
 .أك هعئٌد العمـ عف أىشطبٍئ أك بعطٓؿ بطآؽ الدسبكر أك القكاىٓف أك القرارات السئٓرب فْ الدكلب

 :الجرائم اإلرىابية سوف نقوم بنتناول النتيجة اإلجرامية من خالل التطرق إلى بعض وفيما يمي *
 : أك القكاىٓف الدعكة لبعطٓؿ أحكئـ الدسبكر -أ

ككف بعطٓؿ أحكئـ ىص دسبكرم أك قئىكىْ اهىع إعهئلً كهىع إىزاؿ حكهً عمِ كاقعب       ٓك
ع ،ٓىطاؽ عمٍٓئ الىص بـ ذلؾ هف خٛؿ اسبخداـ القكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك بحقؽ  ،ٓك ٓك

البعطٓؿ اهىع أعهئؿ الىص كلك كئف لفبرة زهىٓب هحددة طئلت أك قصرت آد أف الدعكة إلِ بعطٓؿ 
أحكئـ ىص ٚ بككف لهجرد اٚخبٛؼ فْ بفسٓر الىص أك القكؿ ارأم آخر كئجبٍئد كلك خئلؼ رأم 

 .(2)طب الهخبصب ابطآؽ الىصالجٍب أك السم
رد الدعكة لبعطٓؿ أحكئـ الدسبكر أف العمب فْ البجٓرـ ٌىئ لٓست هج كالهٛحظ فْ ٌذا الصدد     

ئاْ ٓشكؿ خطكرة عمِ  ،أك القكاىٓف كلكف العمب فْ أف ٌذي الدعكة بأبْ فْ إطئر بىظٓـ إٌر
بمبـز اهادأ الهشركعٓب كئٖحزاب  ،فإاداء الرأم إذا كئف فْ صكرة فردٓب أك صكرة جهئعٓب ،الهجبهع

ٛن ٚ ٓككف هجرهئن   .هة
اد هف القكؿ أف ٌىئؾ فرقئن كاضحئن آف بعطٓؿ أحكئـ الدسبكر أك القكاىٓف كآف بغٓٓر ٌذي       ٚك

كلكف العقئب  ،فئلبغٓٓر ٚ عقئب عمًٓ طئلهئ بـ صحٓحئن كائلطرؽ البْ حددٌئ الدسبكر ،اٖحكئـ
 لدسبكر أك القكاىٓف الىئفذة فْ الدكلب.ٓككف عمِ بعطٓؿ أحكئـ ا

                                                            

 ( هكرر 86اىظر فْ ذلؾ : الهئدة ) ،1992( لسىب 97( قئىكف العقكائت الهصرم الهعدؿ اقئىكف رقـ )1)
جراءات هٛحقبٍئ ،هحهد هحهكد ،( سعٓد2) ئب أحكئهٍئ الهكضكعٓب كا   ،دار الفكر العراْ ،1ط ،جرائـ اٌ٘ر

 .23ص ،1995سىب  ،القئٌرة
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 ا٘ضرار ائلكحدة الكطىٓب كالسٛـ اٚجبهئعْ : -ب
قصد ائلكحدة الكطىٓب آف أصحئب الدٓئىئت الهخبمفب      بحقؽ ا٘ضرار اٍئ عف طٓرؽ  ،ٓك ٓك

أك أك بكٓزع هىشكرات بيىدد اكجكدٌـ  ،اٚعبداء عمِ دكر العائدة ائلىساب ٖصحئب الدٓئىئت اٖخرل
ك هئ ٓسهِ  ،ضركرة بركٍـ الاٛد ـ عمِ برؾ دٓئىبٍـ كالدخكؿ فْ دٓف الدكلب الرسهْ ٌك أك إجائٌر

ئ الهٓرر إلِ الهجبهع اأسري ،ائلفبىب الطئئفٓب هبد أةٌر  .ٓك
ائ٘ضئفب إلِ ذلؾ فإف قٓئـ بىظٓـ هعٓف ٓىبهْ إلِ طئئفب دٓىٓب هعٓىب ائسبٍداؼ طئئفب أخرل      

ئآب كفؽ القئىكف ك هئ ٓعبار جٓرهب إٌر  .(1)قد ٓشعؿ حرب الفبىب الطئئفٓب ٌك
ككؿ بشٓرع ٓىص عمِ شْء هخبمؼ فْ هكاجٍب ٌذي الجرائـ )ا٘ضرار ائلكحدة الكطىٓب      

( 16( هف قئىكف العقكائت رقـ )142رع اٖردىْ فْ الهئدة )فقد جـر الهش ،عْ(السٛـ اٚجبهئك 
الفبىب حٓث ىص عمِ أىً : "ٓعئقب ائٖشغئؿ الشئقب الهؤادة عمِ اٚعبداء الذم  1960لعئـ 

ٓسبٍدؼ إهئ إةئرة الحرب اٌٖمٓب أك اٚقببئؿ الداخمْ الطئئفْ ابسمٓح اٖردىٓٓف أك احهمٍـ عمِ 
قضْ  ،ضد الاعض اٖخر البسمح اعضٍـ هئ ائلحض عمِ البقبٓؿ كالىٍب فْ هحمً أك هحٛت ٓك كا 

ئب  ٛحظ أف ٌذي الصكرة الجرهٓب لـ ٓبطرؽ إلٍٓئ قئىكف هىع اٌ٘ر ائ٘عداـ إذا بـ اٚعبداء" ٓك
لعقكائت فْ هشركع قئىكف ا أٓضئن  قد جـر الهشرع الفمسطٓىْك  ،2006( لعئـ 55ردىْ رقـ )اٖ

عئقب ائلسجف كؿ هف ( كبىص عمِ أىً : "91ٓة اٖكلِ الفبىب فْ الهئدة )الهعبهد ائلقراءالفمسطٓىْ 
أدار عمِ خٛؼ القئىكف جهعٓب أك ٌٓئب أك هىظهب ٓككف الغرض هىٍئ الدعكة  أىشأ أك أسس أك

 ."اأٓب كسٓمب إلِ إةئرة الحرب اٌٖمٓب فْ الاٛد أك اث الفبىب الطئئفٓب آف أفراد الشعب الفمسطٓىْ
 عالقة السببية في الجريمة اإلرىابية : -3

عٛقب الساآب آف السمكؾ ا٘جراهْ كالىبٓجب ا٘جراهٓب كبعبار عٛقب الساآب  ،الهقصكد اٍئ     
ر الركف الهئدم كأف  ،فٛ ٓكفْ لقٓئـ الركف الهئدم لمجٓرهب أف ٓقع سمكؾ إجراهْ هف الفئعؿ ،جٌك

ٛن عف ذلؾ أف بىسب ٌذي الىبٓجب إلِ صئحب ٌذا السمكؾ ،بحدث الىبٓجب ا٘جراهٓب  ،اؿ ٓمـز فض
 .أم أف ٓككف آىٍهئ رااطب الساآب

أف بككف الىبٓجب البْ حدةت هؤكدة  ،ٚك ٓشبرط لمقكؿ اعٛقب الساآب آف السمكؾ كالىبٓجب     
كفقئن لهئ بجرم عمًٓ اؿ ٓكفْ أف بككف الىبٓجب البْ حدةت هحبهمب الكقكع  ،الكقكع ائلىساب لمسمكؾ

 .(2)اٖهكر عئدة

                                                            

  .163-162ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
 ،عهئف ،دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع ،2ط ،شرح قئىكف العقكائت )الجرائـ الكاقعب عمِ اٚىسئف( ،كئهؿ ،( السعٓد2)

 .53ص ،2008سىب 
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ئب ىجد أف الاعض هىٍئ ٓأخذ صكرة الجرائـ الشكمٓب البْ ٓكفْ فٍٓئ       كائلىظر إلِ جرائـ اٌ٘ر
البْ بسبمـز بحقؽ  كالاعض أخر هىٍئ ٓأخذ صكرة الجرائـ الهئدٓب ،ىبٓجبالبكافر السمكؾ دكف كقكع 

 .اب ائلهسابىبٓجب إجراهٓب برباط ائلسمكؾ ارااطب الس
 ىبىئكؿ الجرائـ الشكمٓب كالجرائـ الهئدٓب لآئف العٛقب الساآب فْ كؿ هىٍهئ :لذلؾ سكؼ      

 الجرائـ الشكمٓب )جرائـ الخطر( -أ
بيعرؼ الجٓرهب الشكمٓب اأىٍئ : كؿ جٓرهب ٓسبمـز ىهكذجٍئ ابجئي إرادة فئعمٍئ إلِ اىبئج حدث      

فهجرد إبٓئف السمكؾ  ،هعٓف ادكف أف ٓككف ٚزهئن فْ سآؿ بحقٓقٍئ أف ٓقع ٌذا الحدث ائلفعؿ
ا كئف الحدث دكف اكبراث اهئ إذ ،ببكافر اً الجٓرهب ،الهبجً هئدٓئن كىفسٓئن إلِ بحقٓؽ ذلؾ الحدث

 .(1)كدكف ىظر حبِ إلِ ككف حظر كقكعً قد هةؿ أك لـ ٓهةؿ ،ذابً ٓبحقؽ ائلفعؿ أك ٓبخمؼ
كأف ٌذي الجرائـ ٓبكئهؿ شكمٍئ القئىكىْ اهجرد بحقؽ السمكؾ ا٘جراهْ دكف بطمب ىبٓجب      

ئآب الكاردة فْ قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ ) ،إجراهٓب فإف  ،1960( لعئـ 16كائلىساب لمجرائـ اٌ٘ر
ئب بيعد جرائـ شكمٓب كبشهؿ الجرائـ  الكةٓر هف الفقٍئء ٓرل أف الىهئذج القئىكىٓب لجرائـ اٌ٘ر

 : (2)أبٓب

                                                            

  164ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
 .462ص ،1997سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،هىشأة الهعئرؼ ،3ط ،الىظٓرب العئهب لمقئىكف الجىئئْ ،رهسٓس ،اٍىئـ -
ئآب الكاردة فْ قئىكف العقكائت الهصرم فإف الكةٓر هف الفقٍئء ٓرل أف الىهئذج القئىكىٓب ( كائلىساب 2) لمجرائـ اٌ٘ر

ئب بيعد جرائـ شكمٓب كبشهؿ الجرائـ أبٓب :  لجرائـ اٌ٘ر
ئآب -1  ."(1هكرر فقرة" 86)الهئدة  ،جٓرهب إىشئء أك بأسٓس أك بىظٓـ أك إدارة البىظٓهئت اٌ٘ر
ئاْجٓرهب بكلْ  -2  ."(1هكرر فقرة " 86)الهئدة  ،زعئهب أك قٓئدة فْ بىظٓـ إٌر
ئاْ اهعكىئت هئلٓب أك هئدٓب( -3 ئب : )جٓرهب إهداد بىظٓـ إٌر  ."(1هكرر فقرة" 86)الهئدة  ،جٓرهب بهكٓؿ اٌ٘ر
ئاْ -4  ."(2هكرر فقرة " 86)الهئدة  ،جٓرهب ا٘ىضهئـ أك الهشئركب فْ بىظٓـ إٌر
ج أك ا -5 ئآب أك حٓئزة أك إحراز كسئئؿ البعآر عف ٌذي اٖفكئرجٓرهب البرٓك  86)الهئدة  ،لبحآذ لٗفكئر اٌ٘ر

 ."(3هكرر فقرة"
ئآب أك هىعً هف اٚىفصئؿ عىٍئ -6  86)الهئدة  ،جٓرهب إجائر شخص عمِ ا٘ىضهئـ إلِ أحد البىظٓهئت اٌ٘ر

 .هكرر فقرة "ب"(
ئبجٓرهب السعْ أك البخئار لمقٓئـ اأم عهؿ هف  -7  .هكرر فقرة "ج"( 86)الهئدة  ،أعهئؿ اٌ٘ر
 .هكرر فقرة "د"( 86)الهئدة  ،جٓرهب البعئكف أك اٚلبحئؽ اجٍب خئرج الاٛد -8

 .165-164ص ،هرجع سئاؽ ،اىظر فْ ذلؾ : أحهد هحهد أاك هصطفِ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ
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ئآب الهئدة جٓرهب صىئعب أك إحراز الهكاد الهفرقعب اقصد اسبعهئلٍئ فْ اربكئب الجر  -1 ائـ اٌ٘ر
(148/5). 
ئآب الهئدة ) -2  .(159جٓرهب إىشئء البىظٓهئت أك الجهعٓئت اٌ٘ر
ئآب الهئدة ) -3  .(160جٓرهب اٚىبسئب لمجهعٓئت غٓر الهشركعب كالبىظٓهئت اٌ٘ر

ٛحظ عمِ ٌذي الصكر هف الجرائـ أف الهشرع ٓكبفْ اذكر السمكؾ دكف الىبٓجب      كائلبئلْ  ،ٓك
ككىٍئ جرائـ شكمٓب ٓبكئهؿ الشكؿ القئىكىْ لٍذي  ،فإف هشكمب الساآب ٚ بيةئر ائلىساب لٍذي الجرائـ

عئقب الهشرع فْ ٌذي  ،الجرائـ اهجرد بحقؽ السمكؾ ا٘جراهْ دكف بطمب كقكع الىبٓجب ا٘جراهٓب ٓك
قبصر دكر القئضْ  ،الصكرة عمِ بكافر ا٘رادة لمقٓئـ اٍذا السمكؾ فْ ٌذا الصدد عمِ البةات ٓك

 ،فقط هف ابجئي ا٘رادة ىحك إحداث الىبٓجب ائربكئب سمكؾ ٓصمح هف الىئحٓب الساآب ٘حداةٍئ
ْ درجب ا٘هكئىٓب ككف ذلؾ كفؽ درجئت البساب الهئدم ٌك  .(1)ٓك

 الجرائـ الهئدٓب )جرائـ الضرر( -ب
فٍذي الىبٓجب بيعبار  ،ىبٓجب ا٘جراهٓبٌْ الجرائـ البْ ٚ ٓيعئقب عمٍٓئ الهشرع إٚ ابحقؽ ال     

 .(2)أم أف الجٓرهب ٚ بقـك ادكىً ،عىصران أسئسٓئن فْ الىهكذج القئىكىْ لمركف الهئدم
بهةؿ ٌذا الىكع هف الجرائـ فْ بكافر عىئصر الركف الهئدم الةٛةب )السمكؾ ا٘جراهْ       ٓك

كالىبٓجب ا٘جراهٓب كالعٛقب الساآب( ٚك ٓكبهؿ الاىٓئف القئىكىْ لٍذي الجرائـ إٚ ابحقؽ الىبٓجب 
ٓمحؽ الضرر ك  ،ا٘جراهٓب الهبرباب عمِ السمكؾ ا٘جراهْ كالهرباطب اً اربائط الساب ائلهساب

الىئبج عف السمكؾ ا٘جراهْ ائلحؽ الهعبدل عمًٓ كالذم ٓحهًٓ القئىكف كبهةؿ الىبٓجب ٌذا 
 .(3)العدكاف
ٛحظ أف الجرائـ الهئدٓب )جرائـ الضرر( بفبرض سمككئن إجراهٓئن بربات عمًٓ إةئر ٓبهةؿ فٍٓئ       ٓك

جرائـ الشكمٓب )جرائـ الخطر( فإف أهئ ال ،العدكاف الفعمْ الحئؿ عمِ الحؽ الذم ٓحهًٓ القئىكف
ٛن عمِ الحؽ  .(4)أم بٍدٓد لً ائلخطر ،السمكؾ ا٘جراهْ فٍٓئ ٓيهةؿ عدكاىئن هحبه

حٓث ٚ ٓبطمب فْ الجرائـ الشكمٓب )جرائـ  ،كىرل أف عٛقب الساآب ٚ بةكر فْ كؿ جٓرهب     
الخطر( عٛقب ساآب كذلؾ ٖف ٌذي الجرائـ ٓبكئهؿ شكمٍئ القئىكىْ اهجرد بحقؽ السمكؾ ا٘جراهْ 

أهئ الجرائـ الهئدٓب )جرائـ الضرر( فٛ ٓكبهؿ اىٓئىٍئ القئىكىْ إٚ ابحقؽ  ،دكف بطمب كقكع الىبٓجب
 .سمكؾ كالهرباطب اً اربائط الساب ائلهسابالىبٓجب ا٘جراهٓب الهبرباب عمِ ال

                                                            

  .165-164ص ،( الهرجع السئاؽ1)
 .461ص ،هرجع سئاؽ ،رهسٓس ،( اٍىئـ2)
  .265-246ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العظٓـ هرسْ ،( كٓزر3)
  .48ص ،1983سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،عٛقب الساآب فْ قئىكف العقكائت ،هحهكد ىجٓب ،( حسى4ْ)
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 الفرع الثاني : الركن المعنوي لمجريمة اإلرىابية
 ،ٚ ٓكفْ لبكقٓع العقكاب عمِ الجئىْ أف ٓقـك هربكب الجٓرهب ائربكئب العىصر الهئدم فٍٓئ     

رادة  ،أم الفعؿ الهككف لمجٓرهب كأىهئ ٓسبمـز اٖهر فكؽ ذلؾ أف بكجد عٛقب ىفسٓب آف الفعؿ كا 
ذي العٛقب البْ ٌْ بسهِ ائلركف الهعىكم لمجٓرهب ،هربكاً  .(1)ٌك
كالةئىٓب :  ،كالركف الهعىكم لمجٓرهب ٓأخذ إحدل صكربٓف : اٖكلِ : صكرة القصد الجىئئْ     

ئآب ،صكرة الخطأ غٓر العهدم فأىىئ سىبحدث عف القصد ٓرهب عهدٓب ج كىظران لككف الجٓرهب اٌ٘ر
 .الجىئئْ كصكرة هف صكر الركف الهعىكم فْ ٌذا الهطمب

ؼ القصد الجىئئْ فْ هجئؿ الجرائـ العهدٓب اأىً : "عمـ الجئىْ اعىئصر الجٓرهب البْ عرٌ كٓي      
كهف ٌذا البعٓرؼ ىخمص أف لمقصد الجىئئْ  ،ٓربكاٍئ كابجئي إرادبً إلِ بحقٓؽ ٌذي العىئصر

 .(2)عىصٓرف ٌهئ العمـ كا٘رادة"
ئآب هف قصد جىئئْ خئص ائ٘ضئفب إلِ القصد       بككف الركف الهعىكم فْ الجٓرهب اٌ٘ر ٓك

كاىئء عمِ ذلؾ سكؼ ىبىئكؿ الركف الهعىكم هف خٛؿ  ،الجىئئْ العئـ الهبهةؿ فْ العمـ كا٘رادة
ئآبآئف القصد الجى ئآب ،ئئْ العئـ فْ الجرائـ اٌ٘ر  .كالقصد الجىئئْ الخئص فْ الجرائـ اٌ٘ر

 أواًل : القصد الجنائي العام في الجرائم اإلرىابية 
ٓشبرط لقٓئـ القصد الجىئئْ العئـ أف ٓكجً الجئىْ أرادبً إلِ اربكئب الجٓرهب عمِ الىحك الذم      

ئ كشرائطٍئ كظركفٍئ ،حددي القئىكف أم  ،فبىصرؼ ا٘رادة إلِ بحقٓؽ جهٓع أركئف الجٓرهب كعىئصٌر
 .(3)أف القصد الجىئئْ العئـ ٓقـك عمِ عىصٓرف ٌهئ ا٘رادة كالعمـ

 ا٘رادة : -1
ببهةؿ ا٘رادة فْ القصد الجىئئْ العئـ فْ ابجئي الىشئط ا٘رادم لمجئىْ لبحقٓؽ السمكؾ      

ٓث أف ا٘رادة ٌْ البْ بحكؿ البفكٓر كالبصهٓـ الداخمْ عمِ اربكئب الجٓرهب ح ،ا٘جراهْ كىبٓجبً
ْ البْ بيهةؿ ضرران ائلهصمحب البْ  إلِ الكاقع الخئرجْ كذلؾ هف خٛؿ بحقٓؽ الىبٓجب ا٘جراهٓب ٌك

 .(4)ٓحهٍٓئ القئىكف
 العمـ :  -2

                                                            

الدار العمهٓب الدكلٓب كدار الةقئفب  ،شرح اٖحكئـ العئهب فْ قئىكف العقكائت )دراسب هقئرىب( ،كئهؿ ،( السعٓد1)
 .277ص ،2002سىب  ،عهئف ،لمىشر كالبكٓزع

   .729ص ،هرجع سئاؽ ،رهسٓس ،( اٍىئـ2)
ئب كساؿ هكئفحبٍئ فْ البشٓرعئت الجزائٓب الهقئرىب ،ٌٓةـ فئلح ،( شٍئب3) دار الةقئفب لمىشر  ،1ط ،جٓرهب اٌ٘ر

 .91-90ص ،2010سىب  ،عهئف ،كالبكٓزع
    .369-368ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العظٓـ هرسْ ،( كٓزر4)
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ائلعمـ ٌك أف ٓعمـ الجئىْ اأف هئ كالهقصكد  ،ٓكبهؿ القصد الجىئئْ العئـ ابكافر ا٘رادة كالعمـ     
ْ  ،ٓقـك ابىفٓذي ٓشكؿ جٓرهب جب أف ٓىصرؼ العمـ إلِ عىئصر الركف الهئدم الةٛةب ٌك ٓك

ضئؼ عىصر رااع خئص ائلجٓرهب )السمكؾ ا٘جراهْ كالىبٓجب الجرهٓب كالعٛقب الساآب( كٓي 
ئآب كظرؼ هشدد  .(1)اٌ٘ر

عمِ الهصمحب البْ  السمكؾ الذم ٓقبرفً ٓشكؿ عدكاىئن السمكؾ : فٓمـز أف ٓعمـ الجئىْ اأف  -أ
 .ٓحهٍٓئ القئىكف

الىبٓجب : فٓمـز أف ٓعمـ الجئىْ اأف الىبٓجب ا٘جراهٓب ٌْ اٖةر الهائشر الذم ٓبربب عمِ  -ب
 ً.سمكك
 ،العٛقب الساآب : فٓمـز أف ٓعمـ الجئىْ أف سمككً قد أحدث الىبٓجب ائلكٓفٓب البْ أراد بحقٓقٍئ -ج
فمـ ٓبدخؿ أم عئهؿ خئرجْ  ،أف ٌذي الىبٓجب برباط ائلسمكؾ الذم قئـ اً )رااطب الساب ائلهساب(ك 

 .(2)عف سمككً فْ إحداث ٌذي الىبٓجب
ئآب -د  كظرؼ هشدد ٓغٓر هف كصفٍئ : ،العمـ ائربكئب جٓرهب إٌر

ٓجب أف ٓشهؿ عمـ الجئىْ أةىئء هائشربً لمىشئط ا٘جراهْ العمـ ائلظركؼ الهشددة أم العمـ      
ئآب كذلؾ ٖف بكافر الظركؼ الهشددة هف شأىٍئ بشدٓد العقكاب أك بغٓٓر  ،اإربكئب جٓرهب إٌر

لذا ٓمـز أف ٓىصرؼ عمـ الجئىْ إلِ ٌذي الظركؼ حبِ بقـك ٌذي  ،الكصؼ القئىكىْ لمجٓرهب
 .(3)لىبٓجبا

ئآب      ئآب ٓجب أف ٓىصرؼ عمـ الجئىْ إلِ أف هئ ٓقـك اً ٌك جٓرهب إٌر  ،كفْ الجرائـ اٌ٘ر
ئب ظرؼ هشدد ٓسبكجب بغمٓظ العقكاب ىئؾ طئئفب هف الجرائـ ىص عمٍٓئ قئىكف  ،كذلؾ ٖف اٌ٘ر ٌك

ئب  .(4)العقكائت الهصرم ٓبغٓر كصفٍئ هف جىح إلِ جىئٓئت إذا اقبرف اٍئ ظرؼ اٌ٘ر

                                                            

  .168-167ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
  .169ص ،( الهرجع السئاؽ2)
  .384ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العظٓـ هرسْ ،( كٓزر3)
ئآب حبِ ٓقـك فْ 4) ( فْ ٌذي الطئئفب هف الجرائـ ٓمـز أف ٓىصرؼ عمـ الجئىْ إلِ أف هئ ٓربكاً ٓيهةؿ جٓرهب إٌر

ئب(حقً ٌذا الظرؼ  ك )اٌ٘ر  .ههئ ٓبربب عمًٓ أف ببحكؿ الجىحب البْ ٓربكاٍئ الجئىْ إلِ جىئٓب ،الهشدد ٌك
ش عمِ إقئهب شعئئر همب أك احبفئؿ دٓىْ خئص أك بعطٓمٍئ ائلعىؼ أك ائلبٍدٓد -1  .(160الهئدة ) ،جٓرهب البشٓك
ئ أك اسبعهئلٍئ هع العمـ ابزكٓرٍ -2 ٌر  .(216الهئدة ) ،ئالبسهْ فْ بذكرة سفر أك هركر أك بزٓك
ئ -3 ٌر ئ أك اسبعهئلٍئ هع العمـ ابزٓك ٌر  .(217الهئدة ) ،اصطىئع بذكرة سفر أك هركر أك بزٓك
 .(218الهئدة ) ،اسبعهئؿ بذكرة سفر أك هركر بخص الغٓر -4
ء السئكىٓف فْ اٖهئكف الهخصصب لٙٓجئر -5 ر أسهئء الىٚز  .(219الهئدة ) ،بزٓك
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هكف هٛحظب الركف الهعىكم هف خٛؿ الىصكص البشٓرعٓب ذات الصمب      فئلهشرع اٖردىْ  ،ٓك
( عف الركف الهعىكم فْ الجٓرهب 147عار فْ الهئدة ) 1960( لعئـ 16فْ قئىكف العقكائت رقـ )

ئآب كذلؾ هف خٛؿ ىصً عمِ أىً : ".... جهٓع اٖفعئؿ البْ برهْ إلِ إٓجئد حئلب ذع ر اٌ٘ر
كالعكاهؿ الكائئٓب  ،كالهكاد الهمبٍاب كالهىبجئت السئهب أك الهحرقب ،كبربكب اكسئئؿ كئٖدكات الهبفجرة

كاىئءان عمِ الهئدة السئاقب فأف الركف  ،كالبْ هف شأىٍئ أف بحدث خطران عئهئن" ،أك الجرةكهٓب
 : الهعىكم ٓبهةؿ فْ

ك العمـ كا٘رادة ٚن : القصد الجىئئْ العئـ ٌك ٛن هعٓىئن سكاء كئف  أم ،أك عمـ الجئىْ اأىً ٓربكب فع
ْ إٓجئآئن أك سمآئن كأىً ٓسبخدـ أحد الكسئئؿ اٖدكات  ،البْ هف شأىٍئ أف بحدث خطران عئهئن ٌك

ٚك  ،كالعكاهؿ الكائئٓب أك الجرةكهٓب ،أك الهكاد الهمبٍاب أك الهىبجئت السئهب أك الهحرقب ،الهبفجرة
ىٍئ كبأةٓرابٍئ الضئرة كلكف ٓكفْ أف ٓعمـ أف  ،ٓشبرط أف ٓعمـ الجئىْ اطآعب ٌذي الكسٓمب أك بكٓك

ٓككف هف شأف اسبخداهٍئ فْ الظركؼ البْ ٓبـ اربكئاٍئ أف بحدث خطران ٓشهؿ عدد غٓر هحدد 
حداث ب ٘دة الجئىْ إلِ اسبخداـ ٌذي الكسٓمائ٘ضئفب إلِ ذلؾ ٓجب أف ببجً إرا ،هف الىئس

 .الخطر العئـ
 د الجنائي الخاص في الجرائم اإلرىابية صثانيًا : الق

ٚ بٍبـ غئلآب البشٓرعئت الجىئئٓب الهقئرىب ائلغئٓب البْ ٓقصدٌئ الجئىْ هف كراء اربكئب      
إٚ أف ٌىئؾ اعض الجرائـ البْ اعبار  ،إذ ٓكبفْ ائلقصد الجىئئْ العئـ فْ أغمب الجرائـ ،الجٓرهب
كذلؾ ٖف خطكرة الجئىْ ببهةؿ فْ اىصراؼ ىٓبً  ،الجىئئْ الغئٓب عىصران فْ الركف الهعىكم الهشرع

 .(1)إلِ بحقٓؽ الغئٓب البْ ٓٓردٌئ كلٓس هجرد بكجًٓ إرادبً إلِ بحقٓؽ الىبٓجب ا٘جراهٓب
ئآب هف خٛؿ الهةئؿ البئلْ : إذا       هكف أاراز أٌهٓب القصد الجىئئْ الخئص فْ الجرائـ اٌ٘ر ٓك

فإف الغرض )القصد الجىئئْ العئـ( ٓبحقؽ فْ هجرد فعؿ  ،قئـ شخص اسرقب سٓئرة ههمككب لغٓري
ك قٓئـ شخص اسرقب السٓئرة ،اٚخبٛس ساب أهئ الغئٓب )القصد الجىئئْ الخئص( فبظٍر فْ  ،ٌك

فإف كئىت غئٓبً ٌك بهمؾ السٓئرة فٓطمؽ عمِ ٌذي  ،ٌؿ ٌك ىٓب البهمؾ أـ هجرد اسبعهئلٍئ ،السرقب
عئدبٍئ هرة أخرل إلِ  ،الغئٓب القصد الجىئئْ الخئص أهئ إذا كئىت غئٓبً ٌك هجرد اسبعهئلٍئ كا 

 .(2)فٓىبفْ ٌىئ القصد الجىئئْ الخئص ٚك هحؿ لمقكؿ اكقكع جٓرهب السرقب ،صئحاٍئ

                                                                                                                                                                              

ئ ،سفرإعطئء هكظؼ عهكهْ بذكرة  -6 ٌر الهئدة  ،أك بذكرة هركر اإسـ هزكر ٖحد اٖشخئص هع العمـ ابزٓك
(220). 
  .(243 ،242 ،241 ،240جرائـ الضرب كالجرح الهىصكص عمٍٓئ فْ الهكاد ) -7
  .144ص ،هرجع سئاؽ ،عصئـ عاد الفبئح عاد السهٓع ،( هطر1)
 .172ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف2ِ)
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حئطب العمـ اعىصر أاعد هف اٖركئف ٌك       بضهف القصد الجىئئْ الخئص ابجئي ا٘رادة كا  ٓك
بىكع القصد الخئص هف جٓرهب إلِ أخرل ،الغئٓب هف السمكؾ ٓبحصؿ فْ الىٓب الهىصرفب  فقد ،ٓك

كقد ٓبربب عمِ بطمب قصد جىئئْ خئص فْ  ،إلِ بحقٓؽ ضرر أك البكصؿ إلِ ىبٓجب هحددة
 .(1)الجٓرهب بشدٓد العقكاب الهقررة لمجٓرهب الهجردة عف ٌذا القصد

عبار الائعث الهحرؾ لمىشئط ا٘رادم كالدافع ٚربكئب الجٓرهب      ك عائرة عف حدٓث ٓسئكر  ،ٓك ٌك
ف ا٘رادة ههئ  ،الىفس احٓث ببكلد عىً القكة الدافعب لمبصرؼ أك السمكؾ ا٘جراهْ ٓؤدم إلِ بكٓك

ف القصد  ،اٖةهب ف ا٘رادة كائلبئلْ ٚ ٓدخؿ فْ بكٓك كهئ أف الدافع )الائعث( ٚ ٓدخؿ فْ بكٓك
ف ا٘رادة إٚ إذا ىص الهشرع عمِ ذلؾ ،الجىئئْ ذا كئف  ،أم أف الائعث ٚ ٓدخؿ كقئعدة فْ بكٓك كا 

ىكف قد اعبد اً احٓئىئن كذلؾ كهعٓئر فإف القئ ،الائعث ٚ ٓؤةر عمِ كجكد أك غٓئب القصد الجىئئْ
ذا هئ  فإىً حٓىئذ ،لبهٓٓز اعض الجرائـ كلبقدٓر اعض العقكائت ٓدخؿ عىصران فْ القصد الجىئئْ ٌك

كالبْ ىصت  1960( لعئـ 16( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ )67( هف الهئدة )2أكدبً الفقرة )
 .(2)جٓرـ إٚ فْ اٖحكاؿ البْ عٓىٍئ القئىكف"عمِ أىً : "ٚ ٓككف الدافع عىصران هف عىئصر الب

لكف ٌذا الدافع أك  ،فئلدافع إذا لـ ٓشكؿ عىصران فْ الجٓرهب فإف هف شأىً بشدٓد العقئب     
الائعث ٓشكؿ عىصران فْ الجٓرهب فْ حئلب الىص عمًٓ فْ قئىكف العقكائت كهئ كرد فْ الفقرة 

 .( هف قئىكف العقكائت اٖردى67ْالةئىٓب هف الهئدة )
ئآب ٚ ببهةؿ غئٓبٍئ فْ الىبٓجب الهئدٓب الهائشرة البْ بىجـ       ىسبىبج ههئ ساؽ أف الجٓرهب اٌ٘ر

ئآب فْ خمؽ حئلب هف الذعر كالخكؼ كالرعب فْ هحٓط  ،هبعف الجٓر اؿ ببهةؿ غئٓب الجٓرهب اٌ٘ر
ئآٓف الكسئئؿ الكفٓمب كالهىئساب لبحقٓؽ ٌذي الحئلب ،الهجبهع ذا هئ ٓيفسر اخبٓئر اٌ٘ر ائ٘ضئفب  ،ٌك

ئآب ٌدفٓف بهةؿ فْ الىبٓجب ا٘جراهٓ ،إلِ أف ٌذا ٓؤكد أف لمجٓرهب اٌ٘ر ب البْ أحدٌهئ قٓرب ٓك
ئآب كالبْ بأخذ صكران هخبمفبكاٖخر ٓبهةؿ فْ الغئٓب هف كراء اربكئب الجٓرهب ا٘ ،كقعت  .ٌر
ٚن فقٍٓئن كاسعئن       ئآب ٓةٓر جد حٓث  ،كهئ أف بطمب بكافر القصد الجىئئْ الخئص فْ الجرائـ اٌ٘ر

 قسـ الفقً إلِ ابجئٌٓف :ىا
ضركرة اٚكبفئء ائلقصد الجىئئْ العئـ الهبهةؿ ائلعمـ ٓرل أصحئب ٌذا ا٘بجئي  اٚبجئي اٖكؿ :

ئب ٚ ٓعىْ إىٍئ بدخؿ ضهف  ،كا٘رادة كاىكا رأٍٓـ عمِ اعبائر أف بطمب غئٓب هعٓىب فْ جرائـ اٌ٘ر
ـ ٚ بىفصؿ  ،الجرائـ البْ ٓبطمب الهشرع بكافر القصد الجىئئْ الخئص فٍٓئ فئلغئٓب هف كجٍب ىظٌر

                                                                                                                                                                              

هرجع  ،الكسٓط فْ قئىكف العقكائت )القسـ الخئص( ،أحهد فبحْ ،اىظر فْ ذلؾ : سركر ،البفئصٓؿلمهٓزد هف  -
   .156ص ،سئاؽ

  .403-400ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العظٓـ هرسْ ،( كٓزر1)
 .104ص ،هرجع سئاؽ ،كهئؿ ،( الىٓص2)
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ئآب اؿ أ ىٍئ بدخؿ فْ إطئر الىسٓج العئـ لٍذي الجرائـ حٓث ٚ ٓبصكر قٓئـ الجرائـ عف الجرائـ اٌ٘ر
ئآب دكف ابجئي ارادة الجئىْ إلِ بحقٓؽ ٌذي الغئٓب  .(1)اٌ٘ر

ئآب ببطمب قصدان جىئئٓئن خئصئن  اٚبجئي الةئىْ : كذلؾ  ،ٓرل أصحئب ٌذا اٚبجئي أف الجٓرهب اٌ٘ر
ئائن  حٓث أف الكةٓر هف الجرائـ بيربكب ائلقكة  ،ٖف هجرد اسبعهئؿ القكة هف قاؿ الجئىْ ٚ ٓيعبار إٌر

ئآب ئآب ٓجب أف ٓيضئؼ إلِ  ،ٚك بيعبار جرائـ إٌر كلكف الجٓرهب حبِ بكصؼ اأىٍئ جٓرهب إٌر
ك إةئرة الرعب فْ الهجب دؼ اعٓد ٓيٓردي الجئىْ ٌك فهبِ اربكات  ،هعاسبعهئؿ القكة غرض أخر ٌك

ةئرة الرعب آىٍـ ؼ اٖفراد كا  فإف القصد الخئص ٓبكافر كبككف  ،جٓرهب ككئف قصد الجئىْ بخٓك
ئآب  .(2)الجٓرهب إٌر

فقد اشبرط أف  1960( لعئـ 16كائلىظر إلِ هكقؼ الهشرع اٖردىْ فْ قئىكف العقكائت رقـ )     
كالهٛحظ أف الهشرع  ،اث حئلب هف الذعرائ٘ضئفب إلِ القصد العئـ إلِ أحد ببجً ىٓب الجئىْ

اٖردىْ أكردٌئ اصٓغب غٓر هحددة )حئلب الذعر( ههئ ٓدؿ عمِ ا٘طٛؽ كعدـ البحدٓد الذم ببسـ 
كائلبئلْ فإىً ٓجب أف ببجً ىٓب الجئىْ هف كراء اسبخداـ إحدل ٌذي  ،اً ٌذي الحئلب هف الذعر

داخمْ كالرعب الذم ٓشعر اً عدد غٓر الكسئئؿ إلِ إحداث حئلب ذعر أم حئلب هف الخكؼ ال
( قد جهع آف قصد 147فْ ىص الهئدة ) كاذلؾ ٓككف الهشرع اٖردىْ ،هحدد هف أفراد الهجبهع

ئآب أف ٓسبخدـ الجئىْ  إةئرة الرعب ك كسٓمب إحداث الرعب اأف اشبرط الهشرع فْ الجٓرهب اٌ٘ر
جب أف ٓقصد الجئىْ هف  ،عئـكسٓمب هف شأىٍئ إحداث الرعب كالبْ بؤدم إلِ أحداث خطر  ٓك

ئآب إحداث حئلب هف الذعر هف خٛؿ فعمً  .كراء اربكئاً الجٓرهب اٌ٘ر
أهئ الهشرع الفمسطٓىْ فقد حدد فْ هشركع قئىكف العقكائت القصد الجىئئْ الخئص كذلؾ فْ      

الهجبهع  ( عمِ أىً : "....، اٍدؼ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ لمدكلب أك بعٓرض سٛهب84الهئدة )
 .كأهىً لمخطر...."

كآضئن قئـ الهشرع الهصرم ابحدٓد القصد الجىئئْ الخئص كذلؾ هف خٛؿ ىصً عمًٓ فْ      
ئب فْ بطآؽ  عمِ أىً ،1992( لعئـ 97( هف القئىكف الهعدؿ رقـ )86الهئدة ) : "ٓقصد ائٌ٘ر

عأحكئـ القئىكف كؿ اسبخداـ لمقكة أك العىؼ أك ال ئىْ بىفٓذان لهشركع ٓمجأ إلًٓ الج ،بٍدٓد أك البرٓك
 ،...."،أك بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً لمخطر ،اٍدؼ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ ،فردم أك جهئعْ

ئآب هف ىص الهئدة ) ( هف 2ائ٘ضئفب إلِ ذلؾ ٓهكف اسبخٛص القصد الجىئئْ فْ الجرائـ اٌ٘ر
ئب اٖردى ئاْ ٌك  صتكالبْ ى ،2006( لعئـ 55ْ رقـ )قئىكف هىع اٌ٘ر عمِ أىً : "العهؿ اٌ٘ر

كؿ عهؿ هقصكد....، إذا كئىت الغئٓب هىً ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ كبعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً 

                                                            

  .145ص ،هرجع سئاؽ ،عصئـ عاد الفبئح عاد السهٓع ،( هطر1)
  .146ص ،( الهرجع السئاؽ2)
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لمخطر أك بعطٓؿ بطآؽ أحكئـ الدسبكر أك القكاىٓف أك البأةٓر عمِ سٓئسب الدكلب أك الحككهب أك 
ئ عمِ عهؿ هئ أك اٚهبىئع عىً  ....".إجائٌر

اأىٍئ قد حددت القصد الجىئئْ الخئص فْ  (1)ئ ساؽ ٓبضح هف خٛؿ البشٓرعئت الهقئرىبهه     
بهةؿ فْ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ أك بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً لمخطر ئآب ٓك  .الجرائـ اٌ٘ر

 ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ : -1
اهعىِ أىٍئ ببفئكت ابفئكت القكاىٓف كالشرائع  ،إف الىظئـ العئـ ظئٌرة قئىكىٓب ببهٓز اأىٍئ ىسآب     

كهئ ٓكبىؼ ٌذي الظئٌرة الىسآب هف غهكض راجع إلِ  ،هف هكئف إلِ آخر كهف زهف إلِ آخر
بأقمـ هع ضركؼ زهئف  كجكب هراعئة الدقب فْ كضع هعٓئر هرف ٓبجئكز ىصكص البشٓرع ٓك

ئاؽ آف هئ فْ القكاىٓف كالمكائح هف إذ أف الصحٓح أىً لٓس ٌىئؾ بط ،كهكئف كؿ قئىكف هف القكاىٓف
ٛن فْ هفٍـك الىظئـ العئـ فْ امد هعٓف كفْ زهف هعٓف هف  ىصكص بشٓرعٓب كآف هئ ٓيعبار داخ

 .(2)قكاعد قئىكىٓب
ؼ الىظئـ العئـ اأىً : "الركئئز اٖسئسٓب البْ ٓقـك عمٍٓئ الهجبهع هف الىكاحْ السٓئسٓب عرٌ كٓي      

 .(3)كفقئن لهئ ٓرسهً الىظئـ القئىكىْ لٍذا الهجبهع" ،كالخمقٓب كالدٓىٓب كاٚجبهئعٓب كاٚقبصئدٓب
ئاْ بعطٓؿ كظئئؼ الحٓئة       بحقؽ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ هبِ اسبٍدؼ الجئىْ هف سمككً اٌ٘ر ٓك

ت الىٓؿ هف الىظئـ  ،البْ ٓقـك اٍئ هجبهع هف الهجبهعئت كفؽ هئ بيقري القكاىٓف كاذلؾ فإف هحئٚك
ٛن ٓيشٓر إلِ كجكد حئلب القئىكى ْ أك السٓئسْ السئئد فْ الدكلب عف طٓرؽ قمب الىظئـ الدسبكرم هة

 .هف ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ
( بشكٓؿ جهعٓئت غٓر شرعٓب ٓككف الغرض 149لذلؾ فقد جـر الهشرع اٖردىْ فْ الهئدة )     

هىٍئ بغٓٓر كٓئف الدكلب اٚقبصئدم أك اٚجبهئعْ أك أكضئع الهجبهع اٖسئسٓب اأحدل الكسئئؿ 
قضِ عمِ الهىبهٓف إلٍٓئ ائٖشغئؿ الشئقب الهؤقبب147الهذككرة فْ الهئدة )  .( بحؿ ٓك

ران لخطكرة ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ كبٍدٓد الركئئز اٖسئسٓب البْ ٓقـك عمٍٓئ الهجبهع فقد أكد كىظ     
الهشرع الفمسطٓىْ فْ هشركع قئىكف العقكائت عمِ بجٓرـ ٌذي اٖعهئؿ سكاء كئىت اطٓرؽ إىشئء 

ك ا٘خٛؿ ائلىظئـ ا لعئـ أك بأسٓس أك إدارة ٌٓئئت أك جهعٓئت أك هىظهئت لبحقٓؽ ٌذا الٍدؼ ٌك
( عمِ أىً : "ٓيعئقب ائلسجف الهؤقت كؿ هف 91لذلؾ فقد ىص فْ الهئدة ) ،أك اأم طٓرقب أخرل

إىشأ أك أسس أك إدار عمِ خٛؼ القئىكف جهعٓب أك ٌٓئب أك هىظهب ٓككف الغرض هىٍئ الدعكة 
 .فمسطٓىْ"اأم كسٓمب إلِ إةئرة الحرب اٌٖمٓب فْ الاٛد أك اث الفبىب الطئئفٓب آف أفراد الشعب ال

                                                            

 .البشٓرع اٖردىْ ،البشٓرع الهصرم ،( البشٓرعئت الهقئرىب : البشٓرع الفمسطٓى1ْ)
  .173ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف2ِ)
   .52ص ،هرجع سئاؽ ،هحهكد صئلح ،( العئدل3ْ)
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( هكرر بشكٓؿ جهعٓئت غٓر شرعٓب ٓككف 86/1كأٓضئن فقد جـر الهشرع الهصرم فْ الهئدة )     
الغرض هىٍئ الدعكة إلِ بعطٓؿ أحكئـ الدسبكر أك القكاىٓف أك هىع إحدل هؤسسئت الدكلب أك إحدل 

ئ  ،ئعْالسمطئت العئهب هف ههئرسب أعهئلٍئ أك ا٘خٛؿ ائلكحدة الكطىٓب كالسٛـ اٚجبه كاعباٌر
ئآب كأف هف حئٚت ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ هىع عقد جمسئت الهحئكـ لىظر  ،إحدل الجرائـ اٌ٘ر

ككف ذلؾ هف خٛؿ بقٓٓد حٓرب أحد القضئة أك السٓطرة عمِ هكئف اىعقئد الجمسب  .(1)القضئٓئ ٓك
ع      مـز أف ٓككف هف شأف اسبخداـ القكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البرٓك  ،ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ ٓك

ىئ ٓكفْ أم قدر هف ا٘خٛؿ فٛ ٓشبرط أف ٓككف ا٘خٛؿ خطٓران أك عمِ درجب كآرة هف  ٌك
 .(2)الجسئهب

 بعٓرض سٛهب الهجبهع كأهىً لمخطر : -2
ئئؼ الحٓئة الهعبئدة فْ حدكد هئ ىْ اىبظئـ كئفب أفرادي فْ أداء كظإف سٛهب الهجبهع بع     

كعمًٓ فإف بعٓرض سٛهب الهجبهع لمخطر بحديث هبِ اسبٍدؼ الجئىْ هف سمككً  ،برسهً القكاىٓف
ئاْ بعطٓؿ كظئئؼ الحٓئة البْ ٓقـك اٍئ هجبهع هف الهجبهعئت  ًي القكاىٓفاٌ٘ر  .طاقئن لهئ برسه

كٓىب كالطهأىٓىب لدل أفرادي سكاء عمِ اٖشخئص أك كالهقصكد اأهف الهجبهع : الشعكر ائلس     
ئب ٓقـك هبِ  ،أهكالٍـ أك عمِ هصئلحٍـعمِ  ف بعٓرض أهف الهجبهع لمخطر كٍدؼ لٌٙر كا 

اسبٍدؼ الجئىْ هف اسبخداهً لمقكة أك العىؼ أك البٍدٓد أك البركٓع )السمكؾ ا٘جراهْ( بعطٓؿ 
كهىٍئ زعزة السكٓىب لدل أفراد  ،هظئٌر الحٓئة العئدٓب كهئ بحددٌئ القكاىٓف كالمكائح كاٖىظهب

حداث فبف أك هؤاهرات أك اضطراائت داخؿ هجبهع هئ ،عالهجبه كأٓضئن ٓيعبار هف قآؿ بعٓرض  ،كا 
ٛن هف  ،أهف الهجبهع لمخطر كجكد الهظئٌرات كالبجهعئت الخطرة فْ الطرؽ العئهب كاذلؾ فإف ك

ٚك شؾ إف  ،سٛهب الهجبهع كأهىً ٓيعباراف هف الىظئـ العئـ كحهئٓبٍئ بيمقِ عمِ كئٌؿ الدكلب
ئآباسبٍ  .(3)داؼ سٛهب الهجبهع كأهىً ٓيعد شرطئن لكصؼ الجٓرهب اأىٍئ جٓرهب إٌر
ًي : "إذ       ا اسبعرضت هحكهب أهف الدكلب أركئفكبطآقئن لذلؾ قضت هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اأى

دـ اىئء  ئآب ائسبخداـ هكاد هفرقعب أفضت إلِ هكت إىسئف ٌك بٍهب الهؤاهرة اقصد القٓئـ اأعهئؿ إٌر
( هف قئىكف العقكائت 148ك  147اصكرة جزئٓب اداخمً أشخئص خٛفئن ٖحكئـ الهئدبٓف )

( هف قئىكف العقكائت هف حٓث كجكد ابفئؽ هساؽ آف 107كالبحٓرض لمهؤاهرة كهئ جئءت ائلهئدة )
شخصٓف أك أكةر عمِ اربكئب جىئٓب هيخمب اأهف الدكلب اإبحئد إرادبٍـ عمِ ذلؾ اقرار ىٍئئْ آىٍـ 

كالقصد الجرهْ اأف  ،كبعٓٓف الكسئئؿ الهفضٓب إلِ بحقٓؽ الغرض هف الهؤاهرة كرسـ الخطط لمبىفٓذ

                                                            

  .22ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هحهكد ،( سعٓد1)
ئب ،إارآٌـ عٓد ،( ىئٓؿ2)  .20ص ،هرجع سئاؽ ،الهكاجٍب الجىئئٓب لظئٌرة اٌ٘ر
 .69-68ص ،هرجع سئاؽ ،هحهكد صئلح ،( العئدل3ْ)
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لبٍهب كحٓث أف هحكهب أهف الدكلب اسبعرضت أٓضئن أركئف ا ،ٓعمـ هف فعمً الغرض هف اربكئاً
ْ الركف الهئدم الهبهةؿ ائلسٓطرة  ْ حٓئزة هكاد هفرقعب ٌك الةئىٓب الهسىدة لمهحكـك عمٍٓئ سئجدة ٌك

كالهئدٓب عمِ ٌذي الهئدة الهبفجرة كالقصد اعىصٓرً العمـ كا٘رادة أم عمـ الجئىْ احٓئزة  الفعمٓب
ك القٓئـ اأعهئؿ الهئدة الهفرقعب كأف بيٓرد أف بحكز ٌذي الهئدة كالسٓطرة عمٍٓئ كقصد خ ئص ٌك
ئآب ٓبحقؽ اٚعبداء عمِ اٖهٛؾ العئهب كالهائىْ كأم شخص ٓقٓـ فٍٓئ كبكصمت هحكهب أهف  ،إٌر

الدكلب إلِ بكافر أركئف ٌئبٓف الجٓرهبٓف احؽ الهحكـك عمٍٓئ سئجدة عمِ الىحك الذم أسمفىئي كذلؾ 
ئآب ابكافؽ ا٘رادبٓٓف آف الهبٍهٓف اإىبهئئٍـ لبىظٓـ كاحد كعقد ٌـ العـز عمِ اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر

اعد أف رسهكا كخططكا ككحدكا الكسئئؿ لبىفٓذٌئ كالبْ اسبٍدفت فىئدؽ عهئف ائسبخداـ اٖحزهب 
 .(1)الىئسفب شدٓدة ا٘ىفجئر كا٘ىبشئر

كجئء بأكٓد هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب عمِ الحكـ الصئدر عف هحكهب أهف الدكلب فْ قضٓب      
حٓث بهكىت هجهكعب  ،9/11/2005ةب فىئدؽ فْ العئصهب اٖردىٓب عهئف ابئٓرخ بفجٓر الةٛ

ئآب بىبهْ لبىظٓـ القئعدة هف الدخكؿ إلِ اٖردف كهف ةـ قٓئهٍـ ابفجٓر ةٛث فىئدؽ ٌْ  ،إٌر
 ،كدٓز( كالبْ خمفت العشرات هف الضحئٓئ هف ىسئء كأطفئؿ كرجئؿ ،كجراىد حٓئة ،)رادٓسكف سئس

ْ الهدعكة سئجدة الٓرشئكم كالبْ لـ ببهكف هف بفجٓر كبـ إلقئء القاض  عمِ أحد أفراد البىظٓـ ٌك
الحزاـ الىئسؼ شدٓد ا٘ىفجئر الذم كئىت بربدًٓ لخمؿ فىْ طرأ عمًٓ حٓث كئىت هٍهبٍئ بقبضْ 
 .بفجٓر فىدؽ الرادٓسكف سئس هع أحد أعضئء البىظٓـ أخٓرف كالذم بهكف ائلفعؿ هف بفجٓر ىفسً

كهف هئ ٚ شؾ فًٓ أف بأكٓد الحكـ الصئدر الذم أصدربً هحكهب أهف الدكلب ٓبضهف بكافر      
ئآب احؽ الهي   .هٓزأركئف الجرائـ اٌ٘ر

  

                                                            

  .17/1/2007( ابئٓرخ 1300/2006( قرار هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب رقـ )1)
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 المطمب الثاني : الشروع في الجريمة اإلرىابية
 سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئآب       .الفرع اٖكؿ : بعٓرؼ الشركع فْ الجٓرهب اٌ٘ر
ئبٓالفرع الةئىْ : بجٓرـ اٖعهئؿ البحض       .ٓرب فْ جٓرهب اٌ٘ر

 
 تعريف الشروع في الجريمة اإلرىابيةالفرع األول : 

 أواًل : ماىية الشروع ونطاق تطبيقو :
الفمسطٓىْ الشركع عمِ أىً : "الادء فْ بىفٓذ هف هشركع قئىكف العقكائت ( 55بيعرؼ الهئدة )     

 .(1)فعؿ اقصد اربكئب جىئٓب أك جىحب إذا أكقؼ أك خئب أةري ٖسائب ٚ دخؿ ٘رادة الفئعؿ فٍٓئ"
عرؼ الشركع اأىً : السمكؾ الذم ٍٓدؼ اً صئحاً إلِ اربكئب جٓرهب هعٓىب كئىت لبقع كٓي      
 .(2)ئعؿ حئؿ فْ المحظب اٖخٓرة دكف كقكعٍئلٚك بدخؿ عئهؿ خئرج عف إرادة الف ائلفعؿ

فبرض الشركع فْ الجٓرهب ىقصئن فْ ركىٍئ الهئدم  ،كهكضع الىقص ٌك الىبٓجب ا٘جراهٓب ،ٓك
كبكافر لدًٓ القصد الجىئئْ الهبطمب فْ  ،فئلجئىْ قد إقبرؼ الفعؿ الذم إراد اً بحقٓؽ ٌذي الىبٓجب

 .(3)كلكف فعمً لـ ٓفض إلِ حدكث الىبٓجب ا٘جراهٓب الهراد حدكةٍئ ،الجٓرهب
بضح هف بعٓرؼ الشركع هئ ٓمْ  : (4)ٓك

أم الادء فْ  ،فٍْ كحدٌئ البْ ٓبصكر الشركع فٍٓئ ،ٓمـز أف ىككف اصدد جٓرهب ذات ىبٓجب -1
حٓث ٚ ٓبصكر الشركع فْ الجرائـ الشكمٓب ٖف الركف الهئدم  ،دكف امكغ ىبٓجبٍئ ا٘جراهٓب بىفٓذٌئ

أم أف الشركع ٓبصكر  ،فٍْ إهئ أف بقع بئهب أك ٚ بقع عمِ ا٘طٛؽ ،فٍٓئ ٓبحقؽ ابكافر السمكؾ
 .فْ الجرائـ الهئدٓب فقط

كذلؾ ٖف الجٓرهب السمآب ٚ ٓككف لٍئ هظٍر هئدم  ،ٓجب أف ىككف اصدد جٓرهب إٓجئآب -2
 .كائلبئلْ ٚ ٓبصكر الشركع فٍٓئ همهكس

                                                            

جىئٓب  ( هف قئىكف العقكائت الهصرم الشركع عمِ أىً : "الادء فْ بىفٓذ فعؿ اقصد اربكئب45( عرفت الهئدة )1)
 .إذا أكقفت أك خئب أةري ٖسائب ٚ دخؿ ٘رادة الفئعؿ فٍٓئ" ،أك جىحب

كالهعهكؿ اً فْ فمسطٓف لمشركع عمِ  ،1960( لعئـ 16( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ )68كهئ عرفت الهئدة )
لـ ٓبهكف الفئعؿ هف إبهئـ  فإذا ،أىً : "الادء فْ بىفٓذ فعؿ هف اٖفعئؿ الظئٌرة الهؤدٓب إلِ اربكئب جىئٓب أك جىحب
 ....".اٖفعئؿ الٛزهب لحصكؿ بمؾ الجىئٓب أك الجىحب لحٓمكلب أسائب ٚ دخؿ ٘رادبً فٍٓئ

 .462ص ،هرجع سئاؽ ،رهسٓس ،( اٍىئـ2)
 .52ص ،هرجع سئاؽ ،عٛقب الساآب فْ قئىكف العقكائت ،هحهكد ىجٓب ،( حسى3ْ)
  .306-305ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العظٓـ هرسْ ،( كٓزر4)
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 ،ٓجب أف ىككف اصدد جٓرهب عهدٓب كذلؾ ٖف الشركع ٓسبٍدؼ بحقٓؽ ىبٓجب هعٓىب ٚ بقع -3
أهئ الجرائـ غٓر العهدٓب فئلجئىْ ٚ ٓيٓرد فٍٓئ الىبٓجب ٚك ٓسعِ إلٍٓئ كائلبئلْ ٚ ٓبصكر الشركع 

ك القصد الجىئئْ  .فٍٓئ كذلؾ لبخمؼ أحد أركئىً ٌك
كذلؾ ٖف الشركع الهعئقب عمًٓ ٓجد ىطئؽ بطآقً فقط فْ الجىئٓئت  ،ٚ شركع فْ الهخئلفئت -4

 .كالجىح
كاىئءان عمًٓ فإف ىطئؽ بطآؽ الشركع ٓبحدد ائلجىئٓئت كالجىح ا٘ٓجئآب العهدٓب ذات الىبٓجب      

 .الكاقعٓب
 ثانيًا : أركان جريمة الشروع في اإلرىاب :

 ٓبضح لىئ أف جٓرهب الشركع بقـك عمِ اٖركئف الةٛةب أبٓب :هف البعٓرفئت السئاقب 
 .الادء فْ البىفٓذ -1
 .عدـ إبهئـ الجٓرهب لساب خئرج عف إرادة الجئىْ -2
 .القصد الجىئئْ ائربكئب جىئٓب أك جىحب -3

 ثالثًا : الشروع في جريمة اإلرىاب :
ك هئ ٓيعرؼ ائلجٓرهب ا      ك  ،لخئئابالشركع أهئ أف ٓككف بئهئن ٌك كأهئ أف ٓككف ىئقصئن أك اسٓطئن ٌك

عرؼ ائلجٓرهب الهكقكفب كالذم ٓبهةؿ اً الشركع اهعىئي الحقٓقْ  .الشركع الهكقكؼ ٓك
 الشركع الىئقص )الجٓرهب الهكقكفب( : -1

( هف هشركع قئىكف العقكائت عف الشركع الىئقص 55ر الهشرع الفمسطٓىْ فْ الهئدة )عاٌ      
 ،إذا أكقؼ )أم البىفٓذ(...." كفْ ٌذي الصكرة ٚ ٓسبىفذ الجئىْ ىشئطً ا٘جراهْاقكلً : "....، 

كذلؾ ٖف الجئىْ ٓادأ ابىفٓذ الفعؿ  ،(1)حٓث ٓبكقؼ ٌذا الىشئط لساب غٓر إرادم قاؿ امكغ الىبٓجب
 .ئراهٓب البْ كئف ٓسعِ إلِ بحقٓقٍكائلبئلْ ٚ بقع الىبٓجب ا٘ج ،كلكىً ٚ بكبهؿ خطكابً ا٘جراهْ

 الشركع البئـ )الجٓرهب الخئئاب( : -2

                                                            

( حٓث ىص عمِ أىً : "....، إذا 45( أٓضئن لقد ىص قئىكف العقكائت الهصرم عمِ ذات الشْء  فْ الهئدة )1)
( حٓث ىص عمِ أىً 68فْ الهئدة ) 1960( لعئـ 16أكقفت )أم البىفٓذ(...." أٓضئن قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ )

الٛزهب لحصكؿ بمؾ الجىئٓب أك الجىحب لحٓمكلب أسائب ٚ دخؿ ٘رادبً : "إذا لـ ٓبهكف الفئعؿ هف إبهئـ اٖفعئؿ 
 .فٍٓئ...."

 .328ص ،هرجع سئاؽ ،عاد العظٓـ هرسْ ،كٓزر -
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ْ الصكرة البْ عار عىٍئ الهشرع الفمسطٓىْ فْ هشركع قئىكف العقكائت فْ الهئدة )      ( 55ٌك
ففْ ٌذي الصكرة هف صكر الشركع ٓسبىفذ الجئىْ  (1)اقكلً : "....، أك خئب أةري )أم البىفٓذ(...."
السعْ هع ككىٍئ ههكىب كلكىٍئ ٚ بحقؽ رغـ ٌذا  ،كؿ هئ لدًٓ هف ىشئط سعٓئن إلِ امكغ الىبٓجب

 .(2)أف ىشئطً ٚربكئب الجٓرهب ٓكبهؿ لكف الىبٓجب ٚ ببحقؽ أك ،الكقكع
 

 : رابعًا : العدول اإلختياري وأثره
اٚخبٓئرم اأىً : "العدكؿ الطكعْ اهحض إرادة الفئعؿ كاداكفع هف ىفسً ٓعرؼ العدكؿ  -1

ْ بمؾ ٓعبد اٍئ الهشرع فْ ٌذا الهقئـ ٌ فئ٘رادة البْ ،الهبحررة هف أم إلزاـ أك سمطئف خئرجْ
ا٘رادة الحرة البْ اسبىد إلٍٓئ الجئىْ فْ الهفئضمب آف إبهئـ الجٓرهب أك العدكؿ عىٍئ ٓؤةر هخبئران 

كهعىِ ذلؾ أف الجئىْ ٓسبطٓع إبهئـ الجٓرهب كلكىً ٚ  ،د هف حٓث أبِ ٚك ٓبـ هئ اابدأأف ٓعك 
 .(3)ٓٓرد"
( عمِ أىً : "ٚ ٓعبار 69فْ الهئدة ) 1960( لعئـ 16كىص قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ )     

كرجع  شركعئن فْ جٓرهب هجرد العـز عمِ اربكئاٍئ ٚك اٖعهئؿ البحضٓٓرب ككؿ هف شرع فْ فعؿ
ائخبٓئري عف أفعئؿ الجـر ا٘جرائٓب ٚ ٓيعئقب إٚ عمِ اٖفعئؿ البْ اقبرفٍئ إذا كئىت بشكؿ فْ حد 

ذا هئ اسبقرت عمًٓ غئلآب البشٓرعئت العقئآب الجىئئٓب ،ذابٍئ جٓرهب"  .ٌك
كبجدر ا٘شئرة إلِ أف العدكؿ اٚخبٓئرم ٚ ٓىبج أةري إٚ إذا كئف سئاقئن عمِ لحظب بكافر      

أك أكقفت ٖسائب ٚ دخؿ ٘رادة الجئىْ  ،فإذا بهت ،أركئف الجٓرهب بئهب أك فْ هرحمب الشركع
ىهئ ىدهئن  ،فٍٓئ ٚن كا  ِ هئ أبئي كالىدـ ٚ ٓحكؿ دكف العقئب عم ،فإف ىككصً اعد ذلؾ ٚ ٓصاح عدك

 .(4)الجئىْ هف أفعئؿ
( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ عمِ أىً : "بخفض 70/3كفْ ٌذا اٚبجئي ىصت الهئدة )     

 العقكائت الهذككرة فْ ٌذي الهئدة حبِ الةمةٓف إذا عدؿ الفئعؿ اهحض إرادبً دكف إبهئـ الجٓرهب
 .البْ اعبزهٍئ"

                                                            

ك ىفس الهكقؼ الذم أخذ اً قئىكف العقكائت الهصرم فْ الهئدة )1) ككذلؾ قئىكف العقكائت اٖردىْ رقـ  ،(45( ٌك
  .(68فْ الهئدة ) 1960( لعئـ 16)
 .238ص ،هرجع سئاؽ ،شرح اٖحكئـ العئهب فْ قئىكف العقكائت ،كئهؿ ،السعٓد( 2)
 .251ص ،( الهرجع السئاؽ3)
 .109ص ،هرجع سئاؽ ،ٌٓةـ فئلح ،( شٍئب4)
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كائلبئلْ ٓرل الائحث أىً إذا كئف إبهئـ الجٓرهب ىئبجئن عف إرادبً كادكف أم بدخؿ خئرجْ      
ىهئ ٓبحقؽ هعً العدكؿ  ،فإىً ٚ ٓبحقؽ هعً الشركع الهعئقب عمًٓ قئىكىٓئن  ،كاكؿ بمقئئٓب كاخبٓئر كا 

 .اٚخبٓئرم الذم ٓعبار هئىعئن هف اسبكهئؿ إركئف الجٓرهب
ئب :أةر العدكؿ اٚخبٓئ -2  رم عمِ الشركع فْ جٓرهب اٌ٘ر

ئآب )الشكمٓب( ائلىساب      ئآب ٓىاغْ البفرقب آف الجرائـ اٌ٘ر ئآب  ،لمجرائـ اٌ٘ر كالجرائـ اٌ٘ر
 .)الهئدٓب(

ئآب الشكمٓب فكهئ قمىئ أف الشركع غٓر هبصكر فٍٓئ      كائلبئلْ ٚ هحؿ  ،فئلاىساب لمجرائـ اٌ٘ر
ٖف ٌذي الجرائـ إهئ أف ٓبحقؽ فٍٓئ السمكؾ )فبقع كئهمب( أك ٚ  ،لماحث عف العدكؿ هف عدهً
 .ٓبحقؽ )فٛ بقع عمِ ا٘طٛؽ(

فئلجرائـ  ،كجرائـ البىظٓـ أهئ ائلىساب لمجرائـ الهئدٓب فإىىئ ىرل كجكب البفرقب آف الجرائـ الفردٓب     
ئآب البْ ٓقـك اٍئ أفراد عمِ اسبقٛؿ دكف اىبهئئٍـ لمبىظٓـ ىجد أف العدكؿ اٚخبٓئرم  الفردٓب اٌ٘ر

كىٛحظ أف  ،ٚك ٓعئقب هربكاٍئ طئلهئ لـ ٓادأ فْ بىفٓذ هككىئت الجٓرهب ،ٓىبج أةري فْ ٌذي الحئلب
الشعكر ائلظمـ ىبٓجب الظركؼ  ٌذي الجرائـ غئلائن هئ ٓككف الدافع إلٍٓئ الٓأس أك ا٘حائط أك

كهف ةـ ىجد أف  ،اٚقبصئدٓب البْ ٓعئىْ هىٍئ الكةٓر هف اٖفراد كئلفقر أك الاطئلب أك غٛء الهعٓشب
هٓب لٍذا الفرد أهئ فْ حئلب عقئاً فإف  ،عدـ العقئب فْ حئلب العدكؿ اٚخبٓئرم ٓحقؽ أٌدافئن بقٓك

 .(1)د ضد الهجبهعذلؾ قد ٓؤدم إلِ هٓزد هف الشعكر ائلظمـ كالحق
ئآب      حٓث ٓجهع آىٍـ بىظٓـ  ،فٍذي الجرائـ بىـ عف خطكرة هربكآٍئ ،أهئ جرائـ البىظٓهئت اٌ٘ر

ئآب سكؼ ٓىسب  ،ٓشبرؾ فًٓ أكةر هف شخص كعمًٓ فإذا عدؿ الجىئة عف اربكئب جٓرهبٍـ اٌ٘ر
ئآب فٓخضعكف  ،إلٍٓـ اربكئب سمكؾ إجراهْ لمعقئب عمِ جٓرهب أهئ ككىٍـ أعضئء هىظهب إٌر

ئاْ ( هف هشركع قئىكف 86كذلؾ اهكجب ىص الهئدة ) ،ا٘ىضهئـ أك الهشئركب فْ بىظٓـ إٌر
ئآب العقكائت الفمسطٓىْ : "ٓي  عئقب ائلسجف الهؤقت كؿ هف بعئكف أك البحؽ اهىظهب أك جهئعب إٌر

ئب كسٓمب لبحقٓؽ أغراضٍئ  ئ داخؿ أك خئرج الاٛد كببخذ هف اٌ٘ر ا٘جراهٓب هع عمهً ٓككف هقٌر
ئآب ٚ ٓعفٍٓـ هف الهسئئمب عف  ،(2)اذلؾ" كائلبئلْ فإف عدكؿ الجىئة عف اربكئب جٓرهبٍـ اٌ٘ر

                                                            

  .182ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
ٚ بٓزد عمِ خهس ( هكرر هف قئىكف العقكائت الهصرم : "ٓعئقب ائلسجف هدة 86( ٚحظ أٓضئن ىص الهئدة )2)

أك العصئائت الهىصكص  ،أك الجهئعئت ،أك الهىظهئت ،أك الٍٓئئت ،سىكات كؿ هف اىضـ إلِ إحدل الجهعٓئت
 .أك شئرؾ فٍٓئ اأم صكرة هع عمهً اأغراضٍئ" ،عمٍٓئ فْ الفقرة السئاقب
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 ،اربكئب سمكؾ إجراهْ ٓشكؿ جٓرهب ا٘بفئؽ الجىئئْ الخئص الهىصكص عمًٓ فْ قكاىٓف العقكائت
 .(1)كهف ةـ ٓخضعكف لمعقكائت الهقررة لٍذي الجٓرهب

 رية في جريمة اإلرىابيتجريم األعمال التحضالفرع الثاني : 
عئدة هئ بىطمؽ الجٓرهب هف إحدل اٖفكئر البْ بكارد الىفس الاشٓرب عف طٓرؽ البفكٓر      
ئٓراكد فٍٓئ الفرد ىفسً آف ا٘قداـ كا٘حجئـ ككٓفٓب ب ،الذٌىْ  فأذف أكؿ ٌذي الهراحؿ ٌْ ،دآٌر

ئر الطئرئب البْ بككف فْ ذٌف الجئىْ كبشكؿ الىٓب ىكاة هرحمب البفكٓر كعقد العـز كببهةؿ فْ اٖفك
ا٘رادة الجرهٓب فْ ٌذي الهرحمب كائلرغـ هف أف ٌذي الهرحمب ٌْ ىقطب اٚىطٛؽ الضركٓرب لمهرحمب 

ْ )الهرحمب البحضٓٓرب( إٚ أف البشٓرع كالفقً ٓجهعئف عمِ عدـ العقئب عمٍٓئ  .(2)الةئىٓب ٌك
الهراحؿ البْ بهر اٍئ الجٓرهب قاؿ أف بقع بئهب ٌْ هرحمب اٖعهئؿ  أهئ الهرحمب الةئىٓب هف     

كبشهؿ ٌذي الهرحمب اٖعهئؿ البْ بجهع فٍٓئ الكسئئؿ الكفٓمب ابىفٓذ الجٓرهب الهىكم  ،البحضٓٓرب
اٖدكات الٛزهب كشراء السٛح  ىسئىئن أك ٓضراً ٓادأ سمككً اإعدادٓرد أف ٓقبؿ إفهف ٓي  ،اربكئاٍئ

سبىدكا إلِ  ،كئب الجٓرهبالٛـز ٚرب ذٌب غئلآب الشراح إلِ عدـ بجٓرـ اٖعهئؿ البحضٓٓرب ٓك ٓك
أىٍئ أفعئؿ غئهضب ٚ بكشؼ عف ىٓب إجراهٓب صٓرحب كهحددة أك عـز ىٍئئْ عمِ اربكئب 

فرصب  فهف حسف السٓئسب الجىئئٓب أف ببرؾ ٌذي اٖعهئؿ دكف عقئب حبِ بككف ٌىئؾ ،الجٓرهب
كاٚسبةىئء الذم ٓرد عمِ القئعدة ٌك  ،اربكئب جٓرهبً دكف أف ٓطئلً العقئب لمجئىْ فْ العدكؿ عف

عبار جٓرهب هبهٓزة كبىطكم عمِ خطكرة بٍدد أهف الهجبهع فٓككف العقئب عمِ اٖفعئؿ البْ بي 
ئ جرائـ هسبقمب حكزي ادكف  ،العقئب عمِ ٌذي اٖفعئؿ ائعبائٌر ئن لمقبؿ ٓك فهف ٓشبرم سٛحئن ىئٓر

ذا ٓىطاؽ  ،(3)ٓربكب جٓرهب حٓئزة سٛح ادكف برخٓص كلك لـ بقع جٓرهب القبؿ ،برخٓص هةٛ ٌك
 1998( لعئـ 2ـ الهشرع الفمسطٓىْ فْ قئىكف اٖسمحب كالذخئئر رقـ )فقد جرٌ  ،عمِ الجرائـ العئدٓب

كعئقب عمِ كؿ هف حئز أك  ،( إحراز اٖسمحب كالذخئئر كحٓئزبٍئ ادكف برخٓص3،2فْ الهئدة )
ائلحاس هدة ٚ ببجئكز  ،حهؿ أك ىقؿ سٛح ىئرم أك ذخئئر ادكف برخٓص هف الجٍئت الهخبصب

                                                            

 .94-93ص ،هرجع سئاؽ ،عصئـ عاد الفبئح عاد السهٓع ،( هطر1)
  .هف قئىكف العقكائت الهصرم الهبعمقب ائ٘بفئؽ الجىئئْ (96اىظر أٓضئن الهئدة ) -
 .111ص ،هرجع سئاؽ ،ٌٓةـ فئلح ،( شٍئب2)
عمِ أىً : "ٓحظر اغٓر  1998( لسىب 2( هف قئىكف اٖسمحب كالذخئئر الفمسطٓىْ رقـ )2( بىص الهئدة )3)

( 2( كائلقسـ اٖكؿ هف الجدكؿ رقـ )1ـ )برخٓص هف كزارة الداخمٓب اقبىئء كحهؿ اٖسمحب الىئٓرب الهآىب ائلجدكؿ رق
( هف ىفس القئىكف عمِ أىً : "ٓحظر اغٓر برخٓص هف كزارة الداخمٓب 3أٓضئن بىص الهئدة ) ،الهمحقب اٍذا القئىكف"

( الهمحؽ اٍذا القئىكف ككذلؾ ككابـ أك هخفضئت 2اقبىئء كحهؿ اٖسمحب الهآىب فْ القسـ الةئىْ هف الجدكؿ )
  .ائت البْ بركب عمِ اٖسمحب الىئٓرب"الصكت كالبمسكك 
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ئ ) سبب أشٍر كاغراهب هئلٓب خهسهئئب دٓىئر أردىْ أك هئ ٓعئدلٍئ ائلعهمب الهبداكلب  500هقداٌر
ئآب عف  ،قئىكىئن( أك اإحدل ٌئبٓف العقكابٓف الجرائـ العئدٓب كذلؾ ىظران لمخطر كبخبمؼ الجرائـ اٌ٘ر

 .(1)الكآر الذم بشكمً عمِ هصئلح بهس أهف الدكلب
/ج( هكرر هف قئىكف العقكائت الهصرم عمِ أىً : "ٓعئقب ائٖشغئؿ الشئقب 86بىص الهئدة )     

ئ  الهؤادة كؿ هف سعِ لدل دكلب أجىآب أك لدل جهعٓب أك ٌٓئب أك جهئعب أك عصئاب ٓككف هقٌر
ككذلؾ كؿ هف بخئار هعٍئ أك هعً لمقٓئـ  ،لاٛد أك ٓأخذٌئ ههف ٓعهمكف لهصمحب أم همبخئرج ا

ئب داخؿ هصر أك ضد ههبمكئبٍئ أك هؤسسئبٍئ أك هكظؼ فٍٓئ أك  ،اأم عهؿ هف أعهئؿ اٌ٘ر
ههةمٍٓئ الدامكهئسٓٓف أك هكاطىٍٓئ أةىئء عهمٍـ أك كجكدٌـ ائلخئرج أك اٚشبراؾ فْ اربكئب شْء 

فإذا كقعت الجٓرهب هكضكع السعْ أك البخئار أك شرع فْ اربكئاٍئ بككف العقكاب  ،ههئ ذكر
 .ا٘عداـ"
السعْ ٌك عهؿ أك ىشئط ٓصدر عف الجئىْ ٓبجً اً إلِ الدكلب اٖجىآب أك الهىظهب أك      

ئآب ك ٚ ٓعبار شركعئن ٚك ٓرقِ حبِ لهرباب الشركع ،الجهئعب اٌ٘ر أم أىً ٚ ٓعد ادءان فْ بىفٓذ  ،ٌك
كهع ذلؾ فإف الهشرع فْ الهئدة السئاقب خرج عف القكاعد العئهب فْ البجٓرـ كالبْ بقضْ  ،الجٓرهب

أم اٖعهئؿ الخئرجٓب الهؤدٓب إلِ إحداث الىبٓجب  ،ٚ عقئب عمِ اٖعهئؿ البحضٓٓرب اأىً
لبْ بعد ادءان فْ بىفٓذ الجٓرهب أم جٓرهب ا٘جراهٓب أم الجٓرهب البئهب أك عمِ اٖقؿ بمؾ اٖعهئؿ ا

 .(2)الشركع
ك هئ بهةمً الجرائـ  ،ٚك شؾ أف خركج الهشرع عف القكاعد العئهب فْ البجٓرـ لً هئ ٓارري      ٌك

ئ هف خٛؿ ا٘خٛؿ ائلىظئـ العئـ كبعٓرض الهجبهع لمخطر ئآب اكؿ أشكئلٍئ كصكٌر كائلبئلْ  ،اٌ٘ر
ئآبٓعئقب الهشرع عمِ اٖعهئؿ   ،البحضٓٓرب اقصد هكاجٍب الخطر الىئجـ عف الجرائـ اٌ٘ر

ك فْ خطكابً البحضٓٓرب اٖكلِ أم فْ هرحمب  ئاْ ٌك كائلبئلْ ٓعئقب الهشرع عمِ العهؿ اٌ٘ر

                                                            

فْ ائب العقكائت اأىً : "هع  1998( لسىب 2( هف قئىكف اٖسمحب كالذخئئر الفمسطٓىْ رقـ )25( بىص الهئدة )1)
ائلحاس هدة ٚ ببجئكز ةٛةب شٍكر كاغراهب  -1عدـ ا٘خٛؿ اأٓب عقكاب أشد بىص عمٍٓئ قكاىٓف أخرل ٓعئقب : 

ئ ) ةٛةهئئب دٓىئر أردىْ أك هئ ٓعئدلٍئ ائلعهمب الهبداكلب قئىكىئن( أك اإحدل ٌئبٓف العقكابٓف كؿ هف  300هئلٓب هقداٌر
ائلحاس هدة ٚ   -2 ،غٓر أك زكر قصدان رقهئن أك عٛهب هكضكعب عمِ سٛح ىئرم خٛفئن ٖحكئـ ٌذا القئىكف

ئ ) ك هئ ٓعئدلٍئ ائلعهمب الهبداكلب قئىكىئن( أك خهسهئئب دٓىئر أردىْ أ 500ببجئكز سبب أشٍر كاغراهب هئلٓب هقداٌر
 ،اإحدل ٌئبٓف العقكابٓف كؿ هف حئز أك حهؿ أك ىقؿ سٛح ىئرم أك ذخئئر ادكف برخٓص هف الجٍئت الهخبصب"

 .118ص ،هرجع سئاؽ ،كهئؿ ،اىظر فْ ذلؾ : الىٓص
 .111ص ،هرجع سئاؽ ،ٌٓةـ فئلح ،( شٍئب2)
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ف كاٚسبعداد كقاؿ الادء فْ خطكابً اٖكلِ لمحٓمكلب دكف السٓطرة الىفسٓب كالهئدٓب لمخطر  البكٓك
ئاْ كالبْ بهكىً هف   .بٍدٓد أكةر هف هصمحب اجبهئعٓب اأضرار جسٓهباٌ٘ر

 قضت هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اأىً : ،كبطآقئن لهئ ساؽ آئىً     
إف هجرد عرض الهبٍـ اٖسمحب عمِ اٖشخئص )ضٓكؼ( كئىكا فْ آبً عمِ سآؿ      

ائن عمِ السٛح كأىهئ عرض لـ ٓبكرر كلـ  راٌـ ٖكؿ هرة ٚ ٓعىْ بدٓر بسبكضح هحكهب )العٓزهب( ٓك
ٛن أعضئء فْ بىظٓـ ؿ ٌـ فع ف الذٓف جرل بدٓراٍـ ٌك غٓر  أهف الدكلب أك الىٓئاب أسهئء الهدعٓك

هشركع أردىْ أك هصرم أـ ٌـ هجرد ضٓكؼ كهئ لـ بكضح الآىب الهقدهب هف الىٓئاب كٓؼ ٓقـك 
ئاب العئهب صئحب هىزؿ ابدٓرب أشخئص ٓراٌـ ٖكؿ هرة عمِ فؾ كبركٓب السٛح ككٓؼ ٓهكف لمىٓ

إف بكبفْ اٍذا الذكر الهجهؿ لٍذي الكاقعب الٍئهب ههئ ٓجعؿ هحكهب البهٓٓز بهٓؿ إلِ البفسٓر الذم 
ىهئ عرض هف جٍب كفضكؿ هف جٍب أخرل  ائن كا  قدهً الهبٍـ إهئـ الهحكهب اأف أهر لـ ٓكف بدٓر

 ٓرباط بىظٓهٓئن طئلهئ إف الىٓئاب عجزت عف بقدٓـ بفسٓر هبهئسؾ لعهمٓب هؤداٌئ قٓئـ شخص ٚ
اجٍب هئ ابدٓرب أشخئص ٚ ٓعرفٍـ عمِ اٖسمحب هرة كاحدة كفْ هىزلً كهئ ٓدعكي إلِ القٓئـ اذلؾ 
ء اٖشخئص ٖكؿ هرة كطئلهئ أىً لـ ٓكف ٓماْ أكاهر بىظٓهٓب هف جٍب ٓباع لٍئ  طئلهئ أىً ٓرل ٌٚؤ

ف هىبهٓئن بىظٓهٓئن ٖم جٍب كهئ إف بىظٓهٓئن كهئ أف الآىب الهقدهب ٚ بةات ٚك بذكر إف الهبٍـ كئ
الكعد ائلبارع لبىظٓـ الجٍئد ا٘سٛهْ فْ هصر دكف بىفٓذي رغـ هركر سىكات عدٓدة عمًٓ ٚ ٓعبار 
 ْ كعدان ٚك البزاهئن هف شأىً إف ٓجعؿ هسئعدة الهبٍـ ٖم بىظٓـ خئرجْ هشركع هسئعدة جدٓب ٌك

 .لٓست أكةر هف كٛـ ٓصرؼ دكف بىفٓذ
الهبٍـ اأىً ٓشئرؾ الهبٍـ اٖخر فْ الفكر الجٍئدم ٌك قكؿ ٓبصؼ ائلعهكهٓب ٚك  إف قكؿ     

ٓعىْ اأم شكؿ هف اٖشكئؿ إف الهشئركب فْ الفكر الجٍئدم ٌْ اعبىئؽ ٖم بىظٓـ جٍئدم أك 
اقبىئع اأسئلٓب بىظٓـ هعٓف أك قاكؿ ائلعهؿ لصئلح ذلؾ البىظٓـ كاخئصب إف آىب الىٓئاب لـ بقدـ 

ؿ ٌك هشركع فْ هصر أك غٓر هشركع كهئ ٌْ حقٓقبً كهئ إف هجرد هئٌٓب الب ىظٓـ الجٍئدم ٌك
حٓئزة هجهكعب هف الكبب كالهجٛت البْ ببحدث عف الجٍئد ا٘سٛهْ كالىشرات الهخبمفب سٓئسٓب 
الطئاع لٓس هف شأىٍئ بعٓزز ا٘دعئء أك الآئىئت اأف الهبٍـ ٓىبهْ إلِ الفكر الجٍئدم غٓر 

إف الفكر الجٍئدم ٓىصرؼ إلِ طٓؼ كاسع هف اٚجبٍئدات الجٍئدٓب هىٍئ هئ ٌك الهشركع خئصب 
هشركع كهىٍئ هئ ٌك غٓر هشركع فئلجٍئد ائلكمهب كالدعكة الحسىب ٌك جٍئد هشركع آىهئ الجٍئد 

ئب كائلسٛح كائلقبؿ ٌك فعؿ غٓر هشركع كهعئقب عمًٓ هف  كالفٓصؿ فْ بقٓرر الهشركعٓب ،ائٌ٘ر
ٓبسـ ائلجٍئدٓب ٌك إف ٓبخذ اٖفعئؿ الهسىدة هظٍران خئرجٓئن كاضح الهعئلـ ٓرهْ عدهٍئ ٖم فكر 

إلِ اسبعهئؿ اٖدكات كالكسئئؿ غٓر الهشركعب لبحقٓؽ بمؾ الغئٓئت كحٓث لـ ٓرد فْ الدعكل إف 
الهبٍـ قد صدر عىً هةؿ ذلؾ أك أىً اسبخدـ ٌذي الكسئئؿ فإف هجرد حٓئزة الكبب كالىشرات 
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ٛن عمِ اربكئب فعؿ الجٍئدٓب البك  ٛن غٓر هشركع أك دلٓ جً ٚ بكفْ ٚعبائر بمؾ الحٓئزة عه
  .(1)الهسئعدة فْ اٚحبفئظ ائٖسمحب لمبىظٓـ غٓر الهشركع

 العقاب عمى الشروع في الجرائم اإلرىابية * 
 هٓز الشركعلـ ٓي  ،1960( لعئـ 16هف الهٛحظ أف الهشرع اٖردىْ فْ قئىكف العقكائت رقـ )     

ئآب اأحكئـ خئصب فْ الجرائـ ئآب ٓخضع  ،اٌ٘ر كائلبئلْ فإف العقئب عمِ الشركع فْ الجرائـ اٌ٘ر
لؾ كفؽ هئ جئء اً قئىكف لذات اٖحكئـ ائلىساب لمعقئب عمِ الشركع فْ الجرائـ العئدٓب كذ

 .العقكائت
ت الهقررة عمِ ( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ جئءت ائلعقكائ70/1كعمِ ذلؾ فإف الهئدة )     

 ( جئءت ائلعقكائت الهقررة لمشركع الىئقص عمِ الىحك البئلْ :68/1كالهئدة ) ،الشركع البئـ
ٚن : عئقات الفقرة اٖكلِ هف الهئدة )  ( عمِ الشركع الىئقص كذلؾ عمِ الىحك البئلْ :68أك

شئقب الهؤادة أك إذا كئىت الجىئٓب البْ شرع فٍٓئ بسمبـز ا٘عداـ عئقات عمٍٓئ ائٖشغئؿ ال -1
 .الهؤقبب هف ساع سىكات إلِ عشٓرف سىب

إذا كئىت الجىئٓب البْ عقكابٍئ اٖشغئؿ الشئقب الهؤادة أك اٚعبقئؿ الهؤاد فإف عقكابٍئ خهس  -2
 .سىكات عمِ اٖقؿ

 .الةمةٓف إلِالحط هف أٓب عقكاب أخرل هؤقبب هف الىصؼ  (68)كقررت الفقرة الةئىٓب هف الهئدة 
 ( عمِ الشركع البئـ كذلؾ عمِ الىحك البئلْ:70عئقات الفقرة اٖكلِ هف الهئدة )ةئىٓئن : 

إذا كئىت الجىئٓب البْ شرع فٍٓئ بسبمـز ا٘عداـ عئقات عمٍٓئ ائٖشغئؿ الشئقب الهؤادة أك  -1
 .الهؤقبب هف عشرة سىكات إلِ عشٓرف سىب

أك اٚعبقئؿ الهؤاد فإف عقكابٍئ هف ساع إذا كئىت الجىئٓب البْ عقكابٍئ اٖشغئؿ الشئقب الهؤادة  -2
 .سىكات إلِ عشٓرف سىب

 .( البىٓزؿ هف أٓب عقكاب أخرل هف الةمث إلِ الىصؼ70كقررت الفقرة الةئىٓب هف الهئدة )
ئب اٖردىْ رقـ )      ئآب 2006( لعئـ 55كلـ ٓبىئكؿ قئىكف هىع اٌ٘ر  .(2)الشركع فْ الجرائـ اٌ٘ر

                                                            

  .2/7/2000ابئٓرخ  ،( ٌٓئب خهئسٓب190/2000اصفبٍئ الجزائٓب رقـ )( قرار هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب 1)
ئآب عىً فْ 2) ( كفْ ىفس اٚبجئي فإف قئىكف العقكائت الهصرم لـ ٓهٓز آف العقئب عمِ الشركع فْ الجرائـ اٌ٘ر

هقررة لجرائـ ( هف قئىكف العقكائت الهصرم العقكائت ال46حٓث سئكت آىٍهئ إذ أكردت الهئدة ) ،الجرائـ العئدٓب
ْ كهئ ٓمْ : ٓعئقب عمِ الشركع فْ الجىئٓب ائلعقكائت أبٓب إٚ إذا ىص القئىكف عمِ غٓر ذلؾ : ،الشركع  ٌك

 .ائلسجف الهؤاد إذا كئىت عقكاب الجىئٓب السجف الهؤاد -1
 .ائلسجف الهشدد إذا كئىت عقكاب الجىئٓب السجف الهؤاد -2
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ٛحظ عمِ كؿ هف       هٓز عقئب الشركع فْ كالفمسطٓىْ( أىً لـ ٓي  ،اٖردىْ ،الهشرع )الهصرمٓك
ئآب عف الشركع فْ الجرائـ اٖخرل ئب ٓعبار ظرفئن هشددان كئف ٓىاغْ  ،الجرائـ اٌ٘ر كىظران ٖف اٌ٘ر

ئآب  ئآب كبهٓٓز العقئب عمِ الشركع فْ الجرائـ اٌ٘ر عمِ الهشرع بدارؾ خصكصٓب الجٓرهب اٌ٘ر
كائلبئلْ فإف ٌذي الظركؼ بسبكجب العقئب  ،حٓث أف ظركؼ الجٓرهب بأخذ حكـ أركئىٍئ ،ائلبشدٓد

ئآب  .عمِ الجرائـ اٌ٘ر
ئآب كجسئهب الىبئئج الهبرباب عمٍٓئ      سكاء كئىت فْ هرحمب  ،كىظران لخطكرة الجٓرهب اٌ٘ر

ئآب فإف ذلؾ ٓسبدعْ هف الهشرع بشدٓد العقكائت عم ،الجٓرهب البئهب أك الشركع ِ الجٓرهب اٌ٘ر
كذلؾ اإضئفب ىص فْ القئىكف ٓسد الىقص الىئبج عف عدـ كجكد بشدٓد فْ  ،فْ هرحمب الشركع 

ئآب كىرل إضئفب ٌذا الىص لهعئلجب ٌذي  ،العقكائت الهفركضب عمِ الشركع فْ الجٓرهب اٌ٘ر
ئآا٘شكئلٓب : "ٓي  ب جٓرهب هعئقائن عمٍٓئ عبار الشركع فْ أم هف الجىئٓئت كالجىح فْ الجرائـ اٌ٘ر

كائلبئلْ فإف الهشرع اإضئفبً لٍذي الهئدة ٓككف قد سئكل آف  ،ائلعقكائت الهقررة لمجٓرهب البئهب"
ئآب البئهب كالشركع فٍٓئ كذلؾ ىظران لخطكرة ٌذي الجرائـ كبٍدٓدٌئ ٖهف  ،عقكاب الجٓرهب اٌ٘ر

 .الهجبهع
ئآب ىككف قد خبهىئ دراسبىئ لٗركئف كفْ ىٍئٓب احةىئ عف الشركع فْ إربكئب الج      رائـ اٌ٘ر

ئب ٌٍئ هف أعهئؿ  ،العئهب لجرائـ اٌ٘ر ئآب عف هئ ٓشئا كسكؼ ىىبقؿ إلِ دراسب بهٓٓز الجٓرهب اٌ٘ر
 .عىؼ كأعهئؿ الهقئكهب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              

صؼ الحد اٖقصِ الهقرر قئىكىئن أك ائلسجف إذا كئىت عقكاب الجىئٓب ائلسجف الهشدد لهدة ٚ بٓزد عمِ ى -3
 .السجف الهشدد

 .ائلسجف هدة ٚ بٓزد عمِ ىصؼ الحد اٖقصِ الهقرر قئىكىئن أك الحاس إذا كئىت عقكاب الجىئٓب السجف -4
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 المبحث الثاني

 ذاتية اإلرىاب
ئب كظئٌرة قد ٓخبمط اغٓري هف الظكاٌر اٖخرل سكاء       البْ بـ بجٓرهٍئ عمِ الصعٓدٓف اٌ٘ر

كالجٓرهب الهىظهب أـ أىٍئ ظكاٌر  العىؼ السٓئسْ كجرائـ الامطجبكئلجرائـ الدكلٓب ك  الدكلْ كالهحمْ
 .غٓر هجرهب كئلهقئكهب الشعآب كحركئت البحرر الكطىْ

ئب كآف بمؾ الظكاٌر ٓحبئج إلِ احث هيعٌهؽ لآئف       كههئ ٚ شؾ فًٓ أف البهٓٓز آف اٌ٘ر
 .أكجً الشاً كأكجً اٚخبٛؼ آىٍـ

 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهاحث فْ هطمآف :       
ئب كغٓري هف الجرائـ       .الهطمب اٖكؿ : البهٓٓز آف اٌ٘ر
ئب كأعهئؿ الهقئكهب الشعآب       .الهطمب الةئىْ : البهٓٓز آف اٌ٘ر

 ز بين اإلرىاب وغيره من الجرائم التميي المطمب األول :
ف ادت      ئب كغٓري هف الجرائـ اٖخرل البْ كا   سكؼ ىبىئكؿ فْ ٌذا الهطمب البهٓٓز آف اٌ٘ر

ئ بخبمؼ عىً كذلؾإٚ أىٍئ فْ ج ،أىٍئ ببشئاً هعً ٌر  .عمِ الىحك البئلْ ٌك
 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئب كالجٓرهب الدكلٓب       .الفرع اٖكؿ : اٌ٘ر
ئب  الفرع الةئىْ :       .كاعض أىكاع العىؼ كالجرائـ الهشئاٍب لًالبهٓٓز آف اٌ٘ر

 ول : اإلرىاب والجريمة الدولية الفرع األ 
كعمِ ضكء ذلؾ سكؼ ىقـك  ،سكؼ ىبىئكؿ فْ ٌذا الفرع بعٓرؼ الجٓرهب الدكلٓب كآئف أركئىٍئ     

ئب كالجٓرهب الدكلٓب  .ائلبهٓٓز آف اٌ٘ر
 أواًل : تعريف الجريمة الدولية

ٓيعرؼ الفقً الدكلْ الجىئئْ الجٓرهب الدكلٓب بعٓرفئت هبعددة ٓجهع آىٍئ أف الجٓرهب الدكلٓب      
ْ هصئلح ٌٖهٓبٍئ بككف عدكاف  عمِ الهصئلح اٖسئسٓب الٛزهب ٖهف الهجبهع الدكلْ كاسبقراري ٌك

ٛن لمحهئٓب الجىئئٓب  .هح
ٚن اقكاعد القئىكف الدكلْ       فٍىئؾ هف ٓعرؼ الجٓرهب الدكلٓب اأىٍئ السمكؾ الذم ٓربكب إخٛ

ضراران ائلهصئلح البْ ٓحهٍٓئ أك ٌْ اٖفعئؿ البْ بىٍبؾ هائدل ء القئىكف الدكلْ العئـ كبضر كا 
 .(1)ائلهصئلح الدكلٓب البْ ٓحهٍٓئ القئىكف

                                                            

 .11-10ص ،2001سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الجئهعب الجدٓدة ،القئىكف الدكلْ الجىئئْ ،فبكح عاد اهلل ،( الشئذل1ْ)



114 
 

ىئؾ هف ٓي       عرؼ الجٓرهب الدكلٓب اأىٍئ سمكؾ إىسئىْ غٓر هشركع صئدر عف إرادة إجراهٓب ٌك
ىطكم عمِ اىبٍئؾ لهصمحب دكلٓب ٓقرر القئىكف الدكلْ  ٓربكاً الفرد اإسـ الدكلب أك ارضئء هىٍئ ٓك

 .(1)طٓرؽ الجزاء الجىئئْحهئٓبٍئ عف 
 ثانيًا : أركان الجريمة الدولية 

 الركف الشرعْ لمجٓرهب الدكلٓب : -1
عىْ ذلؾ       حٓث بفبرض الجٓرهب الدكلٓب ابصئؼ الفعؿ الهككف لٍئ ائلصفب غٓر الهشركعب ٓك

كلقد بقرر هادأ الشرعٓب فْ ىصٓٓف  ،أف ٌذا الفعؿ ٓبضهف عدكاىئن عمِ قكاعد القئىكف الدكلْ
هببئلٓٓف هف ىظئـ ركهئ اٖسئسْ كردا فْ الائب الةئلث هىً الخئص ائلهائدلء العئهب لمقئىكف 

( الذم صئغ هادأ )ٚ جٓرهب إٚ اىص( اقكلً ٚ ٓسأؿ 22اٖكؿ ٌك ىص الهئدة ) ،الجىئئْ
الهعىِ كقت كقكعً جٓرهب بدخؿ الشخص جىئئٓئن اهكجب ٌذا الىظئـ اٖسئسْ هئ لـ ٓشكؿ السمكؾ 

( الذم صئغ هادأ )ٚ عقكاب إٚ 23أهئ الىص الةئىْ فٍك ىص الهئدة ) ،فْ اخبصئص الهحكهب
 .(2)اىص( اقكلً ٚ ٓعئقب أم شخص إداىبً الهحكهب إٚ كفقئن لٍذا الىظئـ اٖسئسْ

 الركف الهئدم لمجٓرهب الدكلٓب : -2
بقـك اً كفْ ٌذا السمكؾ كهئ ٓبربب عمًٓ هف ىبئئج ٓبهةؿ  حٓث بفبرض الجٓرهب الدكلٓب سمككئن      

فئلقئىكف الدكلْ ٚ ٓعرؼ جرائـ غٓر ذات ركف هئدم ٖىً إذا بخمؼ  ،الركف الهئدم لمجٓرهب الدكلٓب
صئلح ٌذا الركف فقد اىبفِ اٚضطراب الذم ٓىئؿ الىظئـ الدكلْ كاىبفِ كؿ عدكاف ٓهس الحقكؽ كاله

 .(3)ِ صٓئىبٍئالدكلْ عمالبْ ٓحرص القئىكف 
 الركف الهعىكم لمجٓرهب الدكلٓب : -3

ٛن ائلهعىِ القئىكىْ لٍذا       ئب الدكلْ ٚ ٓكفْ أف ٓربكب ا٘ىسئف فع لكْ ببحقؽ جٓرهب اٌ٘ر
أك ٓىطكم عمِ هكضكع الجٓرهب اإشئعب  ،الهصطمح )أم ٓصدر فعؿ هئدم ٓيعار عف سمكؾ إرادم(

ىهئ ٓجب إضئ ،الرعب كالذعر اهعىِ ٓىاغْ أف ببكافر  ،إلِ ذلؾ أف ٓسىد الفعؿ إلِ فئعمً فبكا 
كٓككف  ،أم بكافر القصد الجىئئْ لدل الفئعؿ ،عٛقب ىفسٓب هحددة آف الفئعؿ كالفعؿ الذم ٓربكاً

شئعب الرعب كالفزع لدل أفراد أك  ،البصهٓـ كالعهدٓب كىٓب إحداةٍئ كزعزعب اٖهف كاٚسبقرار كا 
أك فْ الطرؼ الذم ٓبككف اً عىصر  ،شخصٓئت هعٓىب أك هجهكعب أك دكؿ أك لدل الشعب عئهب

                                                            

  .207-206ص ،( الهرجع السئاؽ1)
اىظر فْ ذلؾ الهكقع ا٘لكبركىْ :  ،(23ك  22الهئدبٓف ) ،( ىظئـ ركهئ اٖسئسْ لمهحكهب الجىئئٓب الدكلٓب2)

http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf 
  .101-100ص ،هرجع سئاؽ ،عةهئف عمْ ،( حسف3)
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ئب الدكلْ ٛن أك اٚشبراؾ أك البحٓرض أك  ،دكلْ لجٓرهب اٌ٘ر ٓبهةؿ ركىٍئ الهعىكم كأحداةٍئ فع
 .(1)هئ ٓىطكم عمًٓ هف جسئهب ائلغبالشركع اأحداةٍئ قٓرىب عمِ بكافر القصد الجىئئْ ىظران ل

ئب الدكلْ جٓرهب عهدٓب ٚك بربكب اطٓرقب غٓر عهدٓب      اساب حئدث أك حبِ كىبٓجب  ،كاٌ٘ر
( هف 30كعرفبً الهئدة ) ،كلذلؾ ٓجب أف ٓكجد ركىٍئ الهعىكم فْ القصد الجىئئْ ،اهجرد إٌهئؿ

ك أف : "ٓبعهد الشخص فٓهئ ٓبعمؽ عد فْ لمهحكهب الجىئئٓب الدكلٓب الذم أي  الىظئـ اٖسئسْ ركهئ ٌك
 .ائلىبٓجب البساب فْ بمؾ الىبٓجب أك ٓدرؾ أىٍئ سبحدث فْ إطئر الهسئر العئدم لٗحداث"

ئآب بسبمـز بكافر القصدٓف العئـ كالخئص      ف طآعب الجٓرهب اٌ٘ر فٛاد هف بكافر القصد  ،كا 
ٚن  ئاْ ككسٓمبًكذلؾ اعمـ الجئىْ احقٓقب فعم ،الجرهْ العئـ أك  ،كاإىصراؼ إرادبً إلِ اربكئاً ،ً اٌ٘ر

ف ٓبكافر القصد الخئص لدل الجئىْ اأف ٓابغْ هف فعمً إشئعب الذعر الهيشكؿ لخطر عئـ  ،كا 
ىهئ ٓكفْ هجرد احبهئؿ حدكةً ٛن كا   .(2)كلٓس شرطئن أف ٓبحقؽ الرعب فع

 :الركف الخئص )هكضكع جٓرهب إشئعب الذعر الهىذر اخطر عئـ(  -4
ئآب      شبرط فْ اٖعهئؿ اٌ٘ر أف ٓككف هف شأىٍئ إحداث حئلب هف الذعر أك الخكؼ آف  ٓك

كاهئ أف هف ٓىذر اخطر عئـ ٓبعدل أةري إلِ غٓر  ،اٚفراد أك الجهئعئت أك عئهب الجهٍكر
ا ،هسبٍدفٓف أهئ إذا كئف الفعؿ  بكاٍذا ٓخمؽ حئلب اٚضطراب كالفكضِ الهبسهب ائلرعب كالٌر
ئآب كلك كئىت الكسٓمب هئدة هبفجرة ،ٍدؼ إلِ غرض آخرالجرهْ ٓ أك  فٛ بقـك اً الجٓرهب اٌ٘ر

ٚ ٓعبار  ،فهف ٓمجأ إلِ قبؿ غٓرهً اكضع عاكة ىئسفب أك هحرقب فْ سٓئربً ،سئهب أك هحرقب
ئآئن حبِ كلك كئف هف الهحبهؿ أف ٓصئب هعً أشخئص أخركف ئآب فْ  ،إٌر أهئ هف ٓضع هئدة إٌر

ئآئ حبِ ك  ،د فًٓ الىئس عئدةهكئف ٓبكاج لك لـ ٓبربب عمِ هسبٍدفئن ىشر الذعر فإىً ٓعبار إٌر
 .(3)إٓذاء أحد اٖشخئص اٚىفجئر هقبؿ أك

خمؽ كراءي القمؽ كعدـ الطهأىٓىب  ،فئسبشراء العىؼ ٓبربب عمًٓ اث الرعب فْ الىفكس      ٓك
قدر ذلؾ اهعٓئر شخصْ قكاهً الشخص العئدم ،كخطران قئدهئن   .ٓك

                                                            

 .101ص ،لهرجع السئاؽ( ا1)
الهؤسسب الجئهعٓب لمدراسئت كالىشر  ،1ط ،الكجٓز فْ شرح الجرائـ الكاقعب عمِ أهف الدكلب ،سهٓر ،( عئلٓب2)

 .154-153ص ،1999سىب  ،آركت ،كالبكٓزع
فئلقصد العئـ ٓقـك عمِ  ،أف هعٓئر البهٓز آف القصد العئـ كالقصد الخئص ٌك أخبٛفٍئ فْ العىئصر الهككىب لٍهئ

ىهئ ٓبطمب عىصران ٓضئؼ  ،العمـ كا٘رادة الهىصرفٓف إلِ أركئف الجٓرهب كلكف القصد الخئص ٚ ٓكبفْ اذلؾ كا 
رجع الفقً إلِ أف القصد الخئص ىٓب اىصرفت إلِ غئٓب هعٓىب ،إلٍٓهئ  .ٓك

  .152ص ،( الهرجع السئاؽ3)
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ٛن       فهف  ،كهئ آىئ سئاقئن  ،اؿ ٓكبفْ هجرد احبهئؿ بحققً ،كلٓس هف الٛـز أف ٓحصؿ الرعب فع
ئآب حبِ كلك لـ ٓىجح فْ إحداث ٌذا اٖةر الذم  ئب ٓسأؿ عف جٓرهب إٌر ٓمقْ هبفجرة اقصد اٌ٘ر

ئب أك الكسئئؿ غٓر الهشركعب ٌْ الطٓرؽ الكحٓد  ،ٓبحقؽ عئدة كلٓس هف الضركرم أف ٓككف اٌ٘ر
اؿ ٓكفْ أف بككف هف أسئلٓاً كلك اصفب إضئفٓب أك احبٓئطٓب أك  ،لبحقٓؽ ٌذا الغرض الهرجك هىً

إذان فهف حٓث الهكضكع ٚ بخبمؼ  ،حٓث أىً ٓحقؽ الخطر العئـ عمِ اٖىفس أك اٖهكاؿ ،احبهئلٓب
ئب البْ برافقٍئ دائهئن اغرض إةئرة الرعب إٚ هف حٓث كسئئؿ العي  ،الجٓرهب العئدٓبعف  ىؼ كاٌ٘ر

 .(1)عمِ قطئعئت كاسعب هف الىئس أك عمِ الىئس كئفب
 الركف الدكلْ لمجٓرهب الدكلٓب : -5

ئب ذات الصفب الدكلٓب ٌك الذم ٓككف هكضكعً العٛقئت الدكلٓب      كٓٛحظ أف هحؿ  ،أف اٌ٘ر
ئب الدكلْ ٓهكف أف ٓككف دكلب كهئ ٓهكف أف ٓككف أحد اٖشخئص )أك الهىظهب أك الجهئعب(ا  ،ٌ٘ر

ئب ٌك الرعب اكاسطب العي كأف هئ ٓي  كأف اٖفعئؿ الجىئئٓب الهكجٍب ضد دكلب  ،ىؼ كا٘كرايهٓز اٌ٘ر
ٓككف الغرض هىٍئ أك هف طآعبٍئ إةئرة الفزع كالرعب لدل شخصٓئت هعٓىب أك جهئعئت هف الىئس 

ئآب ائٖهكاؿ  ،1937أك لدل الجهٍكر كهئ حددبً ابفئقٓب جىٓؼ لعئـ  ؿ اٖعهئؿ اٌ٘ر كأف بهٓك
ئ كالبحٓرض عمٍٓئ عف عمـ كمٍئ أهكر ببىئفِ كائلبئلْ  ،هع هقئصد اٖهـ الهبحدة كهائدئٍئ كبدآٌر

ب إضئفب إلِ  ئب الدكلْ الهعئصر كئفب أركئف الجٓرهب الدكلٓب الهئدٓب كالهعىٓك ببكفر فْ ظئٌرة اٌ٘ر
 .هكضكع الجٓرهب الٍئدؼ إلِ إشئعب الذعر

بحقؽ الركف الدكلْ إذا اىطكل السمكؾ ا٘جراهْ عمِ هسئس اهصئلح الجهئعب الدكلٓب      الذم  ٓك
ٓربكب اىئء عمِ خطب دكلٓب أك اىئءن عمِ إٌهئؿ الدكلب أك عمِ الهجبهع الدكلْ اككىٍئ جٓرهب 

كالبْ  ،دكلٓب بىبٍؾ القٓـ اٖسئسٓب لمهجبهع الدكلْ الذم بحرص الهجهكعب الدكلٓب عمِ صٓئىبً
ع ا٘ىسئىْ ٓىص عمٍٓئ القئىكف الدكلْ كبعرض السٛـ كاٖهف الدكلٓٓف كالحقكؽ اٖسئسٓب لمهجبه

ئآب بـ بىفٓذٌئ فْ  ،لمخطر ئب الدكلْ ٓبحقؽ الركف الدكلْ إذا كئىت اٖفعئؿ اٌ٘ر كفْ جٓرهب اٌ٘ر
 :(2)الحئٚت أبٓب

ئاْ  -1  .حدكد الدكلبأف ٓبعدل العهؿ اٌ٘ر
ئاْ أكةر هف دكلب -2 كهف ذلؾ اخبطئؼ طئئرة بعكد لدكلب هف قاؿ  ،عىدهئ ٓشهؿ العهؿ اٌ٘ر

 .الخئطفٓف كبىقؿ ٌذي الطئئرة آف أكةر هف دكلب
ئب دكلٓئن لك أبخذ هجهكعب هف اٖشخئص دكلب هعٓىب هقران لٍـ لبىفٓذ عهمٓئت  -3 ٓصاح اٌ٘ر

ئآب فْ دكلب أخرل  .إٌر

                                                            

 .153ص ،الهرجع السئاؽ ،سهٓر ،( عئلٓب1)
  .169-168 ،هرجع سئاؽ ،سٍٓؿ حسٓف ،الفبٛكم( 2)
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ئاْ دكلٓئن إذا ىظهبً ابفئقٓب دكلٓب أك هؤبهرات  -4 دكلٓب بحدد البزاهئت كحقكؽ ٓككف العهؿ اٌ٘ر
ئآب  .كاخبصئصئت كؿ دكلب هف ٌذي الدكؿ فْ حئلب حصكؿ عهمٓب إٌر

ئاْ دكلٓئن إذا بعمؽ اإىبٍئؾ حقكؽ ا٘ىسئف -5  .ٓككف العهؿ اٌ٘ر
ئآكف جرائـ حرب كئسبعهئؿ أسمحب هحرهب دكلٓئن أك ذات البدهٓر الشئهؿ -6 أك  إذا اربكب اٌ٘ر

 .هئعْ أك اٚغبصئباربكاكا أعهئؿ القبؿ الج
ئآب ضد رؤسئء الدكؿ اٖجىآب كالاعةئت الدامكهئسٓب اٖجىآب  -7 إذا كجٍت العهمٓئت اٌ٘ر

 .كالهؤسسئت الدكلٓب كئلهىظهئت الدكلٓب كالككئٚت ا٘ىسئىٓب
ئاْ هئ ٍٓدد السمـ كاٖهف الدكلٓٓف -8 ككهئ أكد ذلؾ العدٓد هف  ،إذا كئف هف شأف العهؿ اٌ٘ر

 .الدكلٓبالقرارات 
ئاْ  -9 ئب عمِ سفٓىب أجىآب ككئىت فْ الهٓئي الداخمٓب لدكلب كبجئكز العهؿ اٌ٘ر إذا أربكب اٌ٘ر

ئاْ أف  حدكد السفٓىب أك طئلب رائىٍئ هف السمطئت السئحمٓب البدخؿ أك كئف هف شأف العهؿ اٌ٘ر
 .ٓخؿ اىظئـ السٓر فْ الهٓئي ا٘قمٓهٓب

ئاْ قٓـ أسئسٓب لمهجبهع الدكلْٓبحقؽ الركف الدكلْ إذا بعدل  -10 أك الهصئلح  ،العهؿ اٌ٘ر
ب لمجهئعب الدكلٓب سكاء أربكاٍئ فرد أك جهئعب أك هىظهب أك دكلب  .الحٓٓك

ككهئ ٓؤكد ىظئـ ركهئ اٖسئسْ عمِ أىً ٚ ٓجكز أف بهر الجرائـ اٖكةر خطكرة البْ بٍـ      
كأىً ٓجب ضهئف هقئضئة هربكآٍئ عمِ ىحك فعئؿ هف خٛؿ  ،الهجبهع الدكلْ ككؿ هف دكف عقئب

كلٓس ٌىئؾ هف ادٓؿ عف سٓئدة  ،(1)ببخذ عمِ الصعٓد الكطىْ كابعٓزز البعئكف الدكلْ بداآر
حٓث أىً أهئ أف بسكد هائدلء القئىكف الدكلْ أك بزكؿ ٌذي  ،القئىكف الدكلْ فْ العٛقئت آف الدكؿ

ىهئ عمِ  ٚك ٓهكف أف ،العٛقئت كبخبفْ باىِ قكاعد القئىكف الدكلْ عمِ الهىئٌج الكطىٓب لمدكؿ كا 
( هف الىظئـ اٖسئسْ ىصت اأف : "بفسٓر 10حٓث أف الهئدة ) ،هىظكر سٓئسْ لمهةؿ القئىكىٓب

أحكئـ الىظئـ اٖسئسْ ٓجب أف ٚ ٓبعئرض اأٓب حئؿ هف اٖحكاؿ لٓس هع قكاعد القئىكف الدكلْ 
كف كذلؾ حبِ هع قكاعد القئىكف الدكلْ الهبطكرة البْ سكؼ بظٍر القئئهب فقط اؿ ٓجب أف ٓك

ٛن" ذا ٓبكقؼ عمِ جٍكد الهجبهع الدكلْ ،هسبقا فْ صٓئغب قكاعد قئىكىٓب دكلٓب لٍذا الغرض هف  ٌك
 .ئساب بكفؿ بىفٓذٌئ هف جٍب أخرلكالاحث فْ آلٓئت هى ،جٍب
 
 
 

                                                            

ذا هئ دعئي الىخاب الدكلٓب اإىشئء  ،الدٓائجب 1998ركهئ سىب  ،( الىظئـ اٖسئسْ لمهحكهب الجىئئٓب الدكلٓب1) ٌك
ئب الدكلْ  .هحكهب دكلٓب خئصب اجرائـ اٌ٘ر
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 ثالثًا : أنواع الجرائم الدولية 
 الجهئعٓب :جٓرهب ا٘ائدة  -1

كقد كرد الىص عمٍٓئ فْ الهئدة السئدسب فْ ىظئـ ركهئ اٖسئسْ كبعىْ ا٘ائدة الجهئعٓب أم      
ْ ،البْ بربكب اقصد إٌٛؾ جهئعب كمٓئن أك جزئٓئن  فعؿ هف اٖفعئؿ البئلٓب  : (1)ٌك

 .قبؿ أفراد الجهئعب -أ
 .إلحئؽ ضرر جسدم أك عقمْ جسٓـ اأفراد الجهئعب -ب
 .الجهئعب عهدان ٖحكاؿ هعٓشٓب ٓقصد اٍئ إٌٛكٍئ الفعمْ كمٓئن أك جزئٓئن إخضئع  -ج
 .فرض بداآر بسبٍدؼ هىع ا٘ىجئب داخؿ الجهئعب -د
 .ىقؿ أطفئؿ الجهئعب عىكة إلِ جهئعب أخرل -ق
 الجرائـ ضد ا٘ىسئىٓب : -2

طٍئد جهئعب ىصت عمٍٓئ الهئدة السئاعب هف ىظئـ ركهئ اٖسئسْ كبفبرض ٌذي الجرائـ اض     
كالجرائـ ضد ا٘ىسئىٓب بٍدر القٓـ اٖسئسٓب  ،هف الىئس بجهع آىٍـ رااطب الجىس أك الدٓف أك المغب

ٓرب لٙىسئف  البْ ٓىاغْ أف بسكد فْ الهجبهع الدكلْ كبىقص هف اٚحبراـ الكاجب لمحقكؽ الجٌك
 : (2)كهف أهةمبٍئ

 .اٚسبرقئؽ -أ
 .القبؿ العهد -ب
 .الىقؿ القسرم لمسكئفإاعئد السكئف أك  -ج
السجف أك الحرهئف الشدٓد عمِ أم ىحك آخر هف الحٓرب الادىٓب اهئ ٓخئلؼ القكاعد اٖسئسٓب  -د

 .لمقئىكف الدكلْ
 .البعذٓب -ق
 .اٚغبصئب أك اٚسبعائد الجىسْ أك ا٘كراي عمِ الاغئء -ك
 جرائـ الحرب : -3

كبعىْ جرائـ الحرب اٚىبٍئكئت الجسٓهب سْ صت عمٍٓئ الهئدة الةئهىب هف ىظئـ ركهئ اٖسئى     
كبقـك ٌذي الجرائـ ائٖفعئؿ البْ بائشر اٍئ العهمٓئت الحرآب عمِ ىحك هخئلؼ  ،ٚبفئقٓئت جىٓؼ

 : (3)لقكاىٓف الحرب كعئدابٍئ هةؿ

                                                            

 اىظر فْ ذلؾ الهكقع ا٘لكبركىْ : ،هرجع سئاؽ ،( ىظئـ ركهئ اٖسئسْ لمهحكهب الجىئئٓب الدكلٓب1)
http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf 

 .( الهرجع السئاؽ2)
  .( الهرجع السئاؽ3)
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 .اسبعهئؿ أسمحب هحظكرة كئلغئزات السئهب أك الجراةٓـ -أ
 .اٚعبداء عمِ أسرل الحرب -ب
ئ القئىكف الدكلْ لمهدىٓٓف هف رعئٓئ العدكاىبٍئؾ  -ج  .الضهئىئت البْ ٓقرٌر
قٓئـ دكلب اٚحبٛؿ عمِ ىحك هائشر أك غٓر هائشر اىقؿ أجزاء هف سكئىٍئ الهدىٓٓف إلِ  -د

 .اٖرض البْ بحبمٍئ
 رابعًا : العالقة بين اإلرىاب والجريمة الدولية 

ئب إحدل الجرائـ الهخٓي       هف ا٘ىسئىٓب هف حٓث هئ ٓىبج عىً هف بدهٓر ب اسمـ كأمهةؿ اٌ٘ر
ع لماشر  .القئىكف الدكلْ هف آف الجرائـ الدكلٓب حٓث اعباربً لجىب ،كبخٓرب كبرٓك

ففْ بقسٓـ المجىب لمجرائـ الدكلٓب أكردت الجرائـ البْ بهس سٓئدة الدكلب كسٛهبٍئ ا٘قمٓهٓب      
كهف آىٍئ قٓئـ سمطئت الدكلب ابىظٓـ جهئعئت هسمحب داخؿ إقمٓهٍئ أك إقمٓـ أخر لمقٓئـ اعهمٓئت 

ئآب داخؿ دكلب أخرل  .إٌر
ئب قد بكبسب الصفب الدكلٓب اأف برب      كاٍئ دكلب اصكرة هائشرة أك اصكرة غٓر كجٓرهب اٌ٘ر

أف بكجً ضد دكلب هعٓىب أك أىٍئ بكجً  ،هائشرة أك ٖىٍئ بقع عمِ هصمحب ٓحهٍٓئ الهجبهع الدكلْ
 .(1)ضد اٖفراد أك الههبمكئت فْ عدة دكؿ

ئب إذا كئف عىصران أك أكةر هف عىئصري ٓهس أك ٓبعمؽ اأكةر       فئلصفب الدكلٓب ببكافر فْ اٌ٘ر
دكلب سكاء فْ البحضٓر لمجٓرهب أك بىفٓذٌئ أك الكسئئؿ الهسبخدهب أك الفئعمٓف أك الضحئٓئ أك هف 

 .أةئر الهبرباب عمٍٓئ
أك  ٌذا فْ حٓف أف الجٓرهب الدكلٓب اهعىئٌئ الصحٓح ٌْ البْ بقع اىئء عمِ أهر الدكلب     

أك بككف  ،أك سهئحٍئ ائربكئاٍئ أك اىئء عمِ إٌهئلٍئ فْ كاجائبٍئ الدكلٓب ،أك رضئئٍئ ،بشجٓعٍئ
كهف ةـ  ،ذات ضرر أك خطر عمِ قٓـ دكلٓب ٓحرص الهجبهع الدكلْ عمِ حهئٓبٍئ اجزاء جىئئْ

ئب كجٓرهب قد ٓككف داخمٓئن أك دكلٓئن   .(2)ٓهكف القكؿ اأف اٌ٘ر
ئب الدكلْ عمِ الىحك السئا      كذا فإف اٌ٘ر ؽ بحدٓدي ٓيعد إحدل صكر الجٓرهب الدكلٓب كالبْ ٌك

 .بشهؿ العدٓد هف الصكر اٖخرل

                                                            

  .73 ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
  .74ص ،( الهرجع السئاؽ2)
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  نف والجرائم المشابية لوُ الفرع الثاني : التمييز بين اإلرىاب وبعض أنواع العُ 
ئب كاٖىهئط اٖخرل الهشئاٍب لً      كهف أجؿ الفٍـ اٖعهؽ  ،ٌىئؾ بداخؿ كبشئاؾ آف اٌ٘ر

ئب كاٖىكاع اٖخرل هف العي  ئب سكؼ ىقـك ابىئكؿ اعض أكجً الهقئرىب آف اٌ٘ر  (1)ىؼلطآعب اٌ٘ر
 .كالجرائـ الهشئاٍب لً

 نف السياسي أواًل : التمييز بين اإلرىاب والعُ 
ٓشهؿ العىؼ جهٓع اٖعهئؿ البْ ببسـ ائسبخداـ القكة أك الضغط أك القٍر أك ا٘كراي اكجً      

 .كذك الطئاع الفردم أك الجهئعْ ،عئـ سكاء الهعىكم أك الهئدم
قصد ائلعي       ىؼ السٓئسْ : "اسبخداـ ا٘كراي ااعض صكري أك اٍئ جهٓعئن هف جئىب فرد أك ٓك

بقع فْ  فرادان كئىكا أك جهئعئت أك هؤسسئت هف أجؿ بحقٓؽ أٌداؼجهئعب أك هؤسسب ضد آخٓرف أ
كبهؿ بعٓرؼ العي  ،الهجئؿ السٓئسْ ىؼ كاصفب خئصب فْ هركزي الهبهةؿ فْ السمطب أك الدكلب ٓك

ْ هىظكهب ببسـ اأىٍئ هف إاداعئت  السٓئسْ اكجكد هىظكهب فكٓرب بسكغ لمقئئهٓف اً اربكئاً ٌك
ت دٓىٓبحبِ لك دعهت اعض أفكئر  ،الاشر كبعبهد عمِ صحب كهشركعٓب اسبخداـ  ،ٌئ اهقٚك

 .(2)ا٘كراي لبحقٓؽ الغئٓئت السٓئسٓب الهطركحب عمِ هعبىقٍٓئ
عبار فئلعي       ىؼ السٓئسْ اأشكئلً الهبعددة ٓعد هف أارز هظئٌر عدـ اٚسبقرار السٓئسْ ٓك

كأعهئؿ الشغب  ،كئلهظئٌراتالكسٓمب البْ ٓمجأ ألٍٓئ الحكئـ كالهحككهكف لحسـ الصراعئت 
ىؼ السٓئسْ ٌك ىشئط سٓئسْ ٓسبٍدؼ إجراء كحرب العصئائت....،  كأف العي  ،كاٚغبٓئؿ السٓئسْ

                                                            

 كهىٍئ :ىكرد اعض البعئٓرؼ الهخبصرة كالاسٓطب لاعض أىكاع العيىؼ ( 1)
الشغب : ٓعرؼ اأىً عىفئن سٓئسٓئن قئئهئن عمِ هشئركب جهئٌٓٓرب كاسعب هىظهب فْ اضطراائت سٓئسٓب عىٓفب  -1

 .كالهصئدهئت السٓئسٓب كاٖىبفئضئت كالبهردات الهحمٓب اأشكئلٍئ الهخبمفب
بـ ٌذ ،اٚىقٛب : ٓعرؼ اأىً اٚسباداؿ العىٓؼ الغٓر هبكقع لجهئعب حئكهب اأخرل -2 ا عف طٓرؽ البٍدٓد ائلقكة ٓك

 .أك اأسبعهئلٍئ
ذٌب هئكبسْ بكىغ إلِ أاعد هف  ،الحرب : ٌْ عيىؼ سٓئسْ اقدر عف ككىٍئ أهبداد لمسٓئسب اكسئئؿ هسمحب -3 ٓك

 ،2ج ،هخبئرات ،اىظر فْ ذلؾ : هئكبسْ بكىغ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،ذلؾ حٓث ٓقرر اأف )الحرب ٌْ السٓئسب(
 .214ص ،1999سىب 

رجع العىؼ فْ  ،الهعئجـ العرآب العىؼ اأىً : ٌك كؿ سمكؾ أك فعؿ ٓبضهف الشدة كالقسكة كالبكآخ كالمـك كعرفت ٓك
( Violetia( اٖىجمٓٓزب بعىْ العىؼ هىحدرة هف كمهب )Violenceلفظً كهعىئي إلِ اٖصؿ الٛبٓىْ فكمهب )

كع لمقكة العئدٓب اأسئلٓب هبعددة ٘لحئؽ اٖذل كجئء فْ قئهكس أكسفكرد اأىٍئ : اٖسبخداـ غٓر الهشر  ،الٛبٓىٓب
 .72ص ،هرجع سئاؽ ،حسف طكالاب ،ائٖشخئص كا٘ضرار ائلههبمكئت

 .75ص ،( الهرجع السئاؽ2)
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كبعددت  ،بغٓٓر اذابً ٚ ٓسبٍدؼ الراح أك الهىفعب الشخصٓب اقدر هئ ٓعرب عف هصمحبً
ىؼ ائعبائري لِ العي ىؼ غئٓب احد ذابً كآخر ٓىظر إاٚبجئٌئت حٓث ٓذٌب أحدٌـ إلِ اعبائر العي 
د العي   .ىؼ هف صفبً السٓئسٓبكسٓمب لبحقٓؽ غئٓب كابجئي ةئلث ٓرل بجٓر

فإف الحكـ عمًٓ إذا كئف أخٛقٓئن أك غٓر  ،ىؼ ٌك أخر هسألب ىسآبكأف بقٓٓـ أعهئؿ العي      
ىؼ كعمِ طآعب كهركز أخٛقْ ٓبكقؼ قاؿ كؿ شْء عمِ اٖطراؼ البْ بىخرط فْ أعهئؿ العي 

 .كٓبكقؼ أٓضئن عمِ الجٍب البْ بقـك ابقٓٓـ بمؾ اٖعهئؿ العىٓفب ،الجٍب البْ بكجً ضدٌئ
ىطٛقئن هف ٌذا الفٍـ ىجد البىكع فْ الظئٌرة كأشكئؿ ههئرسبٍئ كبعدد القكل البْ بهئرس       كا 

ئب فْ الهجبهع  فقد بهئرسً جهئعئت هعٓىب داخؿ الدكلب ضد الىظئـ القئئـ اقصد إضعئفً ،اٌ٘ر
حداث بغٓٓرات جذٓرب فْ اىئء الدكلب كالهجبهع ،كالبهٍٓد لٙطئحب اً ئب  ،كا  كٓيعرؼ ٌذا ائٌ٘ر

كقد  ،أك لمبأةٓر عمِ بكجٍئت الىظئـ كسٓئسبً فْ إطئر هئ ٓخدـ هصئلح ٌذي الجهئعئت ،الةكرم
ئ كبقمٓص  ٓهئرسً الىظئـ ضد اعض الجهئعئت كالعىئصر داخؿ الدكلب اقصد بحجٓـ دكٌر

ئب الدكلب كهئ أسمفىئي سئاقئن  ،هعئرضبٍئ ئب أداة هف أدكات الىظئـ  ،كٓيعرؼ ٌذا اإٌر إذ ٓصاح اٌ٘ر
ئب أحد أسئلٓب الصراع السٓئسْ آف الىظئـ  ،لٛسبقرار فْ السمطب كعمِ ٌذا اٖسئس ٓككف اٌ٘ر

 .(1)الحئكـ كالقكل الهعئرضب لً
 : بواشتأوجو ال

ئب كالعي  السٓئسْ الذم ٌك المجكء إلِ القكة ضد اٖشخئص أك ىؼ ٓكجد بقئرب كآر آف اٌ٘ر
ككف هكجٍئن إلِ بغٓٓر فْ السٓئسب كفْ ىظئـ الحكـ أك فْ  ،الههبمكئت حٓث ٓحظري القئىكف ٓك

 .(2)أشخئص أك ٘حداث بغٓٓرات فْ كجكد اٖفراد فْ الهجبهع كراهئ فْ هجبهعئت أخرل
بـ كؿ هىٍهئ اصكرة هىظهب ،ككٌٛهئ ٍٓدفئف إلِ بحقٓؽ أٌداؼ كغئٓئت هحددة      ئف  ،ٓك حبٓك ٓك

اب فْ ىفكس أخٓرف كفٓهئ عدا الذم  ،عمِ اسبخداـ القكة أك البٍدٓد اٍئ ائسبخداـ كسئئؿ إٓقئع الٌر
كقكاعد القئىكف الدكلْ العرفْ أك اٚبفئقْ هف  ،أجئزبً الهعئٌدات كالهكاةٓؽ كالقرارات الدكلٓب

حظر اسبخدا ،اسبخداـ القكة فْ حئٚت هعٓىب كهحددة عبار ٓك ـ القكة كالعىؼ فْ القئىكف ٓك
 .اسبخداهً غٓر هشركع

 
 
 

                                                            

 ،آركت ،هركز دراسئت الكحدة العرآب ،2ط ،ظئٌرة العيىؼ السٓئسْ فْ الىظـ العرآب ،حسىٓف بكفٓؽ ،( إارآٌـ1)
  .53ص ،1999سىب 

ئاْ ا٘سرائٓمْ ،عاد الىئصر ،( حٓرز2)  .27هرجع سئاؽ ص ،الىظئـ السٓئسْ اٌ٘ر
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 أوجو االختالف :
ئاْ      ٛن  ،إذا كئف اسبخداـ العىؼ عىصران أسئسٓئن لمفعؿ اٌ٘ر فإف كؿ سمكؾ عىٓؼ ٚ ٓعد عه
ئآئن  ئبفهئخطر العي  ،إٌر هكف بمخٓص أكجً  ،ىؼ ببعدد كببىكع اشكؿ ٓبجئكز هفٍـك اٌ٘ر ٓك

 اٚخبٛؼ فٓهئ ٓمْ :
ئب ٌك إرسئؿ رسئلب إلِ دكلب أك هىظهب أك جهئعب أك  -1 هف حٓث الٍدؼ : أف الٍدؼ هف اٌ٘ر
قد ٓككف ائلبأةٓر عمِ السمكؾ ٚبخئذ هكقؼ هحدد أك لفت اىبائي أخٓرف لً كذلؾ لبحقٓؽ  ،فرد

إلِ البغٓر الجذرم فْ اىٓب الىظئـ  ىؼ بعهؿ كببجًلكف ٌىئؾ أىكاع هف العي  ،أٌداؼ هعٓىب
 .ىؼ الةكرم الهئركسْكالعي  ،كئلرادٓكئلٓٓف ،اٚجبهئعْ القئئـ

ئب ٌك الصكرة الكحٓدة هف العي  -2 ىؼ السٓئسْ البْ ٓبجئكز اسبعهئلٍئ ىظئؽ كحدكد الٍدؼ اٌ٘ر
هئ  ىؼ السٓئسْ اٖخرل عئدةفْ حٓف أف صكر العي  ،الهائشر أم ٓككف آف الهسبٍدؼ كالضحٓب

 .(1)بككف أٌدافٍئ هائشرة
ئب ٘شئعب  -3 أف اٚعبهئد عمِ كسئئؿ اٖعٛـ كاٚبصئؿ الجهئٌٓرم شْء هحكرم ائلىساب لٌٙر

ئن فْ هعظـ صكر العي  ذا لٓس ضركٓر ىؼ الرعب كالخكؼ فْ ىفكس أخٓرف كعئهب الىئس ٌك
مب الجهئٌٓر فٓهئ ٓؤةر فئلهظٍر السٓككلكجْ أم البركٓز كالبأةٓر عمِ العقؿ كق ،اسٓئسْ اٖخرل

ذا لٓس قئئهئن اصكرة هطمقب فٓهئ ٓبعمؽ اصكر  ئب ٌك ادكري عمِ سمككٍـ أةر ضركرم ائلىساب لٌٙر
ىؼ كبخبؿ فًٓ خئصٓب ٚ ٓرقِ إلِ درجب كأف كؿ عهؿ ٓبصؼ ائلعي  ،العىؼ السٓئسْ اٖخرل

ئب  .(2)اٌ٘ر
ئب ىئبج عف العي أف العي  -4 ىؼ ككهئ قمىئ ٓسعِ القئئهكف ائلعي  ،ىؼىؼ كسٓمب أك أداة آىهئ اٌ٘ر

هكف القكؿ أف ا٘خبٛؼ  ،السٓئسْ إلِ أٌداؼ لٓس ائلضركرة إةئرة الرأم العئـ كلفت ا٘ىبائي ٓك
ىهئ ائلدرجب  .آىٍهئ لٓس ائلىكع كا 

 ثانيًا : التمييز بين اإلرىاب وجرائم البمطجة
 أوجو التشابو :

ع كالبٍدٓد كالذم ف اسبخداـ لمقكة كالعي أدل بشئاً السمكؾ ا٘جراهْ اهئ ٓبضهىً ه      ىؼ كالبرٓك
ئاْ كالامطجْ إلِ الخمط آف الظئٌربٓف كهئ إذا كئىئ هبرادفٓف أـ ٓحهؿ كٌٛهئ  ،ٓسمكً كؿ هف اٌ٘ر

 .هعىِ ٓخبمؼ عف أخر
ذا ىظرىئ إلِ البشٓرع الهصرم ىجد أىً ٓي       عرؼ القئئـ ائلامطجب اأىً : "كؿ هف قئـ اىفسً أك كا 

ح لً ائلعي  ياكاسطب غٓر  ىؼ أك ابٍدٓدي ائسبخداـ القكة أك ائسبعراض القكة أهئـ شخص أك البمٓك

                                                            

  .25ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،( الجٍهئى1ْ)
ئاْ ا٘سرائٓمْ ،عاد الىئصر ،( حٓرز2)  .29-28ص ،هرجع سئاؽ ،الىظئـ السٓئسْ اٌ٘ر
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أك البٍدٓد ائٚفبراء عمًٓ أك عمِ أم  ،ىؼ هعً أك هع زكجً أك هع أحد هف أصكلً أك فركعًالعي 
ع الهجى ،هىٍـ اهئ ٓشٓىً مًٓ أك ْ عأك ائلبعرض لحرهب حٓئبً أك حٓئة أم هىٍـ الخئصب كذلؾ لبرٓك

فً اإلحئؽ اٖذل اً ئن أك ٌبؾ عرضً أك سمب هئلً أك بحصٓؿ هىفعب هىً أك  بخٓك ادىٓئن أك هعىٓك
البأةٓر فْ إرادبً لغرض السطك عمًٓ أك ٘رغئهً عمِ القٓئـ اأهر ٚ ٓمزهً القئىكف أك لحهمً 

 .لٛهبىئع عف عهؿ هشركع
ئآب كذلؾ هف حٓث  كاىئء عمِ هئ ساؽ ٓبضح لىئ أف الامطجب بحهؿ أكجً بشئاً ائلجٓرهب اٌ٘ر

ؼ آف اٖفراد ،اسبخداهٍئ العىؼ فْ عهمٓئبٍئ ا٘جراهٓب  .)1(كهئ أىٍئ بٍدؼ إلِ اث الرعب كالبخٓك
 أوجو االختالف :

أىً هف الىئحٓب القئىكىٓب بخبمؼ أسائب الامطجب عف أسائب  كرغـ ٌذا البشئاً فإف الائحث ٓرل     
ئآب  .(2)الجٓرهب اٌ٘ر

ئ إلِ كجكد فراغ بشٓرعْ لهكاجٍب       فجرائـ الامطجب ٓرجع الساب الرئٓسْ إلِ كجكدٌئ كاىبشئٌر
ٌذي الجرائـ اٖهر الذم ٓؤدم إلِ اسبٍئىب هربكب ٌذي الجرائـ اعكاقاٍئ كائلبئلْ إلِ ا٘ىدفئع ىحك 

 .اربكئاٍئ
كد جرائـ الامطجب إذ ٓمجأ كهف ىئحٓب أخرل ٓمعب اطء إجراءات البقئضْ دكران رئٓسٓئن فْ كج     

ٚن هف طكؿ اٚىبظئر  ـ أىً حقً كذلؾ اد الشخص إلِ اسبخداـ القكة كذلؾ لمحصكؿ عمِ هئ ٓبٌك
 .إلِ سىكات عدٓدة أهئـ الهحئكـ لمحصكؿ عمِ ٌذا الحؽ

ئآب البْ قد برجع إلِ اىعداـ الكازع       ٚك شؾ أف ٌذي اٖسائب بخبمؼ عف أسائب الجٓرهب اٌ٘ر
ئآب إلِ  الدٓىْ هئ إلِ أسائب اقبصئدٓب ببهةؿ فْ الفقر أك الاطئلب كقد ٓرجع ساب الجٓرهب اٌ٘ر كا 

ئ  ،رضئء قطئع كآر هف الشعب عف الىظئـ السٓئسْ القئئـ عئهؿ سٓئسْ ٓبهةؿ فْ عدـ لِ غٌٓر كا 
 .هف الدكافع البْ أسمفىئٌئ سئاقئن 

 ثالثًا : التمييز بين اإلرىاب والجريمة المنظمة
 ٓؼ الجٓرهب الهىظهب :بعر  -1

 ،ٓيعرؼ الاعض الجٓرهب الهىظهب اأىٍئ الجٓرهب البْ بصدر عف بىظٓـ ٓبهةؿ فْ رئٓس هيطئع     
 .كهىفذٓف هيطٓعٓف كاعائرة أخرل ٌك إجراـ العصئائت

ك طاقئن لمفقً ا٘ٓطئلْ إجراـ فئعؿ هبعدد      اهعىِ أف اٖفعئؿ ا٘جراهٓب البْ بىبيج هىً بعزل  ،ٌك
إلِ هجهكعب أشخئص ٓراط آىٍـ ا٘لبزاـ الصئـر ائلكبهئف كالهشهكؿ اجزاء الهكت فْ حئلب كشؼ 

 .الىقئب عف السر ا٘جراهْ

                                                            

 .67ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،أاك هصطفِ (1)
  .432-431ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل2)
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عرفٍئ الاعض أخر اأىٍئ هؤسسب إجراهٓب ذات بىظٓـ ٌٓكمْ هبدرج ٓبسـ ائلةائت كاٚسبقرار       ٓك
هسبخدهب فْ ذلؾ العىؼ أك البٍدٓد أك  ،أىشطب غٓر هشركعب اٍدؼ الحصكؿ عمِ الهئؿبهئرس 
ع  .(1)أك الرشكة لبحقٓؽ ٌذا الٍدؼ كذلؾ فْ سٓرب بئهب لبأهٓف كحهئٓب أعضئئٍئ البرٓك
 عار الكطىٓب فىجد أف ابفئقٓب ائلٓرهك لهكئفحب الجٓرهب الهىظهب ،أهئ عمِ الصعٓد الدكلْ     

قد عرفت الجٓرهب الهىظهب اأىٍئ الجٓرهب البْ بقع ك  2000كالهىعقدة فْ هدٓىب ائلٓرهك اإٓطئلٓئ عئـ 
هبكاجدة لفبرة زهىٓب كبقـك هعئن افعؿ  ،هؤلفب هف ةٛةب أشخئص أك أكةر ،هف جهئعب هحددة الاىٓب

 ،ٍئ فْ اٚبفئقٓباٍدؼ اربكئب كاحدة أك أكةر هف الجرائـ الخطٓرة أك الجرائـ الهىصكص عمٓ ،هدار
 .(2)كذلؾ هف أجؿ الحصكؿ اشكؿ هائشر أك غٓر هائشر عمِ هىفعب هئلٓب أك هئدٓب أخرل

 صكر الجٓرهب الهىظهب : -2
ك غئلائن إهئ  ببعدد صكر الجٓرهب الهىظهب حسب الٍدؼ الذم      ٓسعِ إلِ بحقٓقً فئعمكي ٌك

هئ اقبصئدم ئب ،سٓئسْ كا  أهئ الٍدؼ اٚقبصئدم فٓفضْ إلِ  ،فئلٍدؼ السٓئسْ ٓفضْ إلِ اٌ٘ر
 .هئ ٓسهِ الهئفٓئ

ئآٓف ٓسعكف إلِ قمب الحككهب كالقاض عمِ زهئـ السمطب ،كالفئرؽ آف الصكربٓف       ،أف اٌ٘ر
ىؼ أهئ الهئفٓئ فإىٍئ بسعِ إلِ الةراء عمِ حسئب اٚقبصئد القكهْ كاطرؽ غٓر هشركعب كئلعي 

ٓقؼ فْ طٓرؽ الهئفٓئ هف رجئؿ السمطب العئهب اإغبٓئلٍـ  ىؼ ٓكجً إلِ هففئلعي  ،كاٚابزاز ائلقكة
كا٘ابزاز ائلقكة ٌك هف قآؿ فرض اٖبئكات ىظٓر إعئدة الهخطكفٓف سئلهٓف كالسطك عمِ الاىكؾ 

ئب كالهئفٓئ ىؼعمِ أف اسبخداـ العي  ،ككائر البجئر  .هشبرؾ آف اٌ٘ر
 ر أك ابكٓزعً أككئف ذلؾ ازراعب الهخدٌ  هخدرات ٌك أحد أىشطب الهئفٓئ سكاءكالبعئهؿ فْ ال     

ئ أىفسٍـ بجئي رجئؿ السمطب العئهب الذٓف ٓحئكلكف  ،ابٍٓراً ذ ٓجد بجئر الهخدرات أك هٍراٌك كا 

                                                            

 .18ص ،2000سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،الجٓرهب الهىظهب ،ٌدل حئهد ،( قشقكش1)
الهىعقدة فْ هدٓىب ائلٓرهك فْ إٓطئلٓئ سىب  ،( ابفئقٓب اٖهـ الهبحدة لهكئفحب الجٓرهب الهىظهب عار الكطىٓب2)

 كذلؾ هف خٛؿ الهكقع ا٘لكبركىْ :  ،( الفقرة )أ( هف اٚبفئقٓب2اىظر الهئدة ) ،2000
http://www.sama.gov.sa/ar-
sa/AntiMoney/AntiDocuments

202000%20الكطىٓب%20عار%20الهىظهب%20الجٓرهب%20لهكئفحب%20الهبحدة%20اٖهـ%20/ابفئقٓب%
العرآب.20ائلمغب%20% pdf 

قصد ابعآر جهئعب هحددة الاىٓب كفقئن لبمؾ اٚبفئقٓب جهئعب غٓر هشكمب عشكائٓئن اغرض اٚربكئب الفكرم لجرهئن  ٓك
بٍـ فٍٓئ ،هئ اىظر فْ ذلؾ اٚبفئقٓب  ،كلكف لٓس اٛـز أف ٓككف ٖعضئئٍئ أدكار هحددة رسهٓب أك أف بسبجد عضٓك

 .( فقرة )ج(2ذابٍئ الهئدة )

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments/اتفاقية%20الأمم%20المتحدة%20لمكافحة%20الجريمة%20المنظمة%20عبر%20الوطنية%20%202000%20باللغة%20العربية.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments/اتفاقية%20الأمم%20المتحدة%20لمكافحة%20الجريمة%20المنظمة%20عبر%20الوطنية%20%202000%20باللغة%20العربية.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments/اتفاقية%20الأمم%20المتحدة%20لمكافحة%20الجريمة%20المنظمة%20عبر%20الوطنية%20%202000%20باللغة%20العربية.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments/اتفاقية%20الأمم%20المتحدة%20لمكافحة%20الجريمة%20المنظمة%20عبر%20الوطنية%20%202000%20باللغة%20العربية.pdf
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ء بفئدٓئن لمقاض عمٍٓـ كعصئائت الخطؼ صكرة أخرل لمهئفٓئ ،ضاطٍـ كالخطؼ ٌك  ،ٓقبمكف ٌٚؤ
كالبٍدٓد  ،غراء كا٘اقئء عمًٓ فْ هكئف هخفْىزع شخص هف هكئف كجكدي ائٚحبٓئؿ أك ائلقكة أك ا٘
أك هئ لـ بفرج الحككهب عف أسرل هعٓىٓف  ،اقبمً هئ لـ بدفع أسربً هامغئن ائٌظئن هف الىقكد كفدٓب

ب الحهراء فْ إٓطئلٓئ اخبطفت اٖسبئذ الدكبكر )الدك هكرك( هٍددة اقبمً إذا لـ  ٛن ىجد أف اٖلٓك فهة
ب كائلفعؿ بـ قبؿ ٌذا  فْ هكعد هحدد عفبفرج الحككهب  اعض الهسئجٓف الهىبهٓف إلِ بمؾ اٖلٓك

 .(1)الرجؿ لعدـ اسبجئاب الحككهب ا٘ٓطئلٓب لهطئلاٍـ
ئب كالهئفٓئ      ٛن عف اٌ٘ر فقد ظٍر كبىئهِ صىكؼ جدٓدة هف اٖىشطب ا٘جراهٓب عار  ،كفض

كالبْ أصاح اربكئاٍئ هٓسكران افضؿ البقدـ البقىْ  ،الكطىٓب البْ ببجئكز اطآعبٍئ حدكد الدكؿ
كهف أهةمب ٌذي اٖىشطب  ،كظٍكر الفضئء ا٘لكبركىْ ،كعكلهب الىظـ الهصرفٓب كالهئلٓب ،الٍئئؿ

ر كبسٍٓؿ الدعئرة  ،غسٓؿ اٖهكاؿ غٓر الىظٓفب كجرائـ الهعمكهئبٓب ككذلؾ جرائـ الىٍب كالبزٓك
اح ههكىئن كقكعٍئ اكاسطب شاكب الهعمكهئت العئلهٓب كاىبٍئؾ حرهب الحٓئة الخئصب البْ أص

 .(2))ا٘ىبرىت(
 خصئئص الجٓرهب الهىظهب : -3
 .أىٍئ ببـ عف طٓرؽ عصئائت هىظهب -أ

 .أىٍئ ببخذ شكؿ ٌرهْ هبدرج هع بقسٓـ العهؿ -ب
 .فٍْ بخطط كبىفذ اسرعب ،أف أعهئلٍئ هحئطب اسٓرب -ج
 .عف اىسحئب أحد أعضئئٍئ أىٍئ عصئائت هسبهرة كةئابب اصرؼ الىظر -د
ع ،ىؼكسئئمٍئ ببهةؿ فْ العي  -ق ئب كقد ببهةؿ فْ اٚحبٓئؿ أك ا٘قىئع أك ا٘غراء ،كالبرٓك  .اٌ٘ر
كئ  ،أىٍئ بحقؽ أرائحئن طئئمب غٓر هشركعب -ك لذا ىجد أف الهٓزاىٓب الهئلٓب لبجئر الهخدرات فْ أهٓر

ٓب اٚقبصئد الكطىْ هف إةراء الهئفٓئ ائت ٓيهةؿ كلذلؾ فإف حهئ ،الجىكآب بفكقت عمِ هٓزاىٓب الدكلب

                                                            

  .76ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
ْ بغطْ  1989ك 1815كةٓقب دكلٓب بـ إعدادٌئ آف عئهْ  316( جدٓر ائ٘شئرة أىً بكجد 2) طئئفب هف  24ٌك

ْ جرائـ اٚعبداء كجرائـ الحرب ،الجرائـ كاٚسبخداـ غٓر الهشركع لاعض اٖسمحب  ،كالجرائـ ضد ا٘ىسئىٓب ،ٌك
جراء البجئرب غٓر الهشركعب عمِ  ،كالرؽ ،كالبهٓٓز العىصرم ،كا٘ائدة الجهئعٓب كا٘بجئر فْ الرقٓؽ كالبعذٓب كا 

كاٖشخئص أخٓرف ذكم الحصئىب  ،ئسبخداـ القكة ضد الدامكهئسٓٓفكالبٍدٓد ا ،ا٘ىسئف كالقرصىب كخطؼ الطئئرات
ئئف الهدىٓٓف ،الدكلٓب كبدهٓر أك سرقب  ،كاٚبجئر الدكلْ فْ اٖشٓئء الهخمب ائٔداب ،كجرائـ الهخدرات ،كخطؼ الٌر

ب ،كحهئٓب الآئب ،الكىكز القكهٓب عطٓؿ الكئاٛت كب ،كاٚسبخداـ غٓر الهشركع لمهراسٛت ،كسرقب الهكاد الىكٓك
 ،اىظر فْ ذلؾ : اسٓكىْ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،كرشكة الهكظفٓف العهكهٓٓف اٖجئىب ،كالبٓزٓؼ ،كالبزكٓر ،الاحٓرب
 .1985-1815فٍرست لمكةئئؽ الدكلٓب  ،الجرائـ الدكلٓب ،شٓرؼ
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ٌهئن كآران ٓيصٓب الحككهئت البْ أصاحت ببكئبؼ لهكاجٍب ظئٌرة هئ ٓسهِ اغسٓؿ رؤكس اٖهكاؿ 
 .غٓر الهشركعب

ئب كالجٓرهب الهىظهب : -4  أكجً البشئاً آف اٌ٘ر
ئب هف حٓث درجب البىظٓـ كالقٓئد -أ ة فْ بىفٓذٌئ هف قاؿ هجهكعب بخبمط الجرائـ الهىظهب هع اٌ٘ر

اب فْ الىفكس كذلؾ لبحقٓؽ أٌدافٍـ ٛن عف  ،هف اٖشخئص أك الهىظهئت كاسبخداـ العىؼ كالٌر فض
 .إهكئىٓب البرااط كالبعئكف فٓهئ آىٍهئ

كههئ  ،اؿ بكبسب الصفب الدكلٓب ،إف أىشطبٍهئ ٚ بقبصر عمِ الحدكد الداخمٓب لمدكلب الكاحدة -ب
ٛقْ آف الجٓرهبٓف لجكء هىظهئت إجراهٓب عار الدكؿ إلِ اسبخداـ أسئلٓب ٓٓزد هف ىطئؽ الب

ئآب ئآٓف ٓهئرسكف أىشطب الهىظهئت ا٘جراهٓب ،الهجهكعئت اٌ٘ر كئٚبجئر ائلهخدرات  ،كاٌ٘ر
ئب الدكلْ كأف هجمس اٖهف الدكلْ ٓي  ،كاٚبجئر ائٖسمحب ٛحظ هع القمؽ الصمب الكةٓقب آف اٌ٘ر

كعهمٓئت غسؿ  ائٖسمحب كالهخدرات غٓر القئىكىْ كأف اٚبجئر ،الهىظهب عار الكطىٓبكالجٓرهب 
ئ هف الهكاد البْ ٓهكف أف  ب كالآكلكجٓب كغٌٓر ب كالكٓهئٓك اٖهكاؿ كالىقؿ غٓر القئىكىْ لمهكاد الىكٓك

 .(1)ببربب عمٍٓئ آةئر هعٓىب
ئب كالجٓرهب الهىظهب : -5  أكجً اٚخبٛؼ آف اٌ٘ر
ئب ككسٓمب لٍئ أكأف ال -أ إٚ  ،ـكصكرة هف صكر ىشئطٍئ الهجرٌ  جٓرهب الهىظهب قد بسخدـ اٌ٘ر

ئآكف إلِ بحقٓؽ أٌداؼ كغئٓئت سٓئسٓب ،أىً ٓاقِ اٚخبٛؼ آىٍهئ فْ الغئٓب  ،حٓث ٓسعِ اٌ٘ر
كىجد أف عصئائت الهئفٓئ فْ الجٓرهب الهىظهب بسعِ إلِ بحقٓؽ أٌداؼ اقبصئدٓب كهكئسب هئدٓب 

 .(2)احبب
اعكس  ،عئدة هئ ٓبرؾ الفعؿ ا٘جراهْ بأةٓران ىفسٓئن ٚ ٓبعدل ىطئؽ ضحئٓئ العهمٓئت ا٘جراهٓب -ب

ئآب البْ ببجئكز ىطئؽ الضحئٓئ لٓؤةر فْ سمكؾ أخٓرف لحهمٍـ فْ ابخئذ هكقؼ  العهمٓئت اٌ٘ر
 .(3)هعٓف

ككذلؾ الطرؽ الهسبخدهب ٚك  ،بخبمؼ أسئلٓب البدٓرب كالبجٍٓز كالبسمٓح آف كٛ هف الطرفٓف -ج
 .ٓعىْ ذلؾ اأىً ٚ ٓكجد بشئاً فْ بمؾ الطرؽ فْ اعض الحئٚت

                                                            

مس اٖهف فْ جمسبً ( الذم أبخذي هج1373( هف القرار )4الفقرة اٖكلِ اىد رقـ ) ،(2( اىظر الهمحؽ رقـ )1)
  .2001سىب  ،4385

  .149ص ،هرجع سئاؽ ،سٍٓؿ حسٓف ،( الفبٛكم2)
ئاْ ا٘سرائٓمْ ،عاد الىئصر ،( حٓرز3)  .34-33ص ،هرجع سئاؽ ،الىظئـ السٓئسْ اٌ٘ر
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ف كئف البخطٓط فْ كؿ هىٍهئ ٓبسـ ائلسٓربكهئ ىي  -د إٚ أف البىفٓذ ٓخبمؼ  ،ٛحظ كذلؾ أىً كا 
ئاْ ٓسعِ هف كراء جٓرهبً إلِ ىشر قضٓب أك بامٓغ رسئلب هعٓىب عمِ الهٗ  ،فآىهئ ىجد أف اٌ٘ر

 .(1)ائلغهكض كالسٓرب فإف عصئائت الهئفٓئ بحئكؿ اقدر ا٘هكئف أف بحٓط جٓرهبٍئ

 إلرىاب وأعمال المقاومة الشعبية التمييز بين ا المطمب الثاني :
كذا فإىً لٓس هف اخبصئص  ،أف بقٓرر الهصٓر حؽ قئىكىْ فْ القئىكف الدكلْ الكضعْ      ٌك

كأف حؽ بقٓرر الهصٓر ٌك حؽ كؿ أهب فْ  ،القئىكف الداخمْ لدكلب هئ اؿ إىً شأف عئلهْ كدكلْ
 .(2)أف بككف ذات كٓئف هسبقؿ كأف بقـك ابدآر شؤكىٍئ اىفسٍئ

شكؿ اىبٍئكئن ٖحكئـ القئى      ئن ٍٓدؼ إلِ اكبسئب اٖرض ائلقكة ٓك ٛن قسٓر عد اٚحبٛؿ عه كف ٓك
لذلؾ حظرت اٖهـ الهبحدة هف خٛؿ هٓةئقٍئ كفْ الهئدة الةئىٓب اسبخداـ أم قكة أك بٍدٓد  ،الدكلْ

كظٍرت  ،عمِ سآؿ الهةئؿ 1967( لعئـ 242كبربٓائن عمِ ذلؾ كئف القرار رقـ ) ،ضد الدكؿ
ح حركئت الهقئكهب الهخبمفب كرد طآعْ عمِ اٚحبٛؿ كهحئكلب بقٓرر الهصٓر عف طٓرؽ الكفئ

لِ ٓكهىئ ٌذي  .(3)الهسمح كا 
ئب كجٓرهب عمِ الهسبكل الدكلْ كالداخمْ هع       كلقد دأات الدكؿ ذات الهصمحب إلِ خمط اٌ٘ر

حؽ الهقئكهب الهشركعب ٖف ٌذا الخمط ٓخدـ هصئلح الدكؿ الهحبمب كالهسٓطرة عمِ هقدرات 
ئالشعكب هسبغمب اذلؾ كجكد عىصر العي  ب كالهقئكهب الهسمحب كالبْ ىؼ الهشبرؾ آف جٓرهب اٌ٘ر

ئ  .بسبهد شرعٓبٍئ هف القكاىٓف كالهكاةٓؽ الدكلٓب البْ جعمت لمشعكب حقئن فْ بقٓرر هصٌٓر
ئآب الهسبهرة ضد الهدىٓٓف العزٌ إف الجرائـ ا٘ ؿ كالذٓف ٚ ٓحهمكف السٛح أعطت الذٓرعب كالسىد ٌر

ئائن القكم فْ الىظرة إلِ أف الهقئكهب بيعد فْ حقٓقبٍئ  كلقد سئعد عمِ بأصٓؿ ٌذي الىظرة كالفكرة  ،إٌر
ؿ هحئكلٓف ٌك هئ بقـك اً اعض الحركئت البْ بربدم ةكب الهقئكهب هف اسبٍداؼ لمهدىٓٓف العزٌ 

 اطرؽ شبِ إٓقئع أكار عدد هف اٖآرئء.
                                                            

 .78ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
ئب فْ البشٓرع الهصرم ،أحهد عاد العظٓـ ،هصطفِ - جئهعب  ،رسئلب دكبكراة ،الهكاجٍب البشٓرعٓب لجرائـ اٌ٘ر

 .168-166ص ،2000سىب  ،القئٌرة
ئب الدكلْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم2)   .175ص ،اٌ٘ر
ئب فْ الشرؽ اٖكسط ،حسف ،( أاك غزالب3)  ،دار الفكر لمطائعب كالىشر كالبكٓزع ،1ط ،الحركئت اٖصكلٓب كاٌ٘ر

 .292ص ،2002سىب  ،عهئف
فْ أعقئب حرب حٓزراف  1967( : ٌك القرار الذم أصدري هجمس اٖهف الدكلْ فْ عئـ 242القرار رقـ ) -

ف السكرم حٓث ىص القرار عمِ  ،)ٓكىٓك( البْ احبمت إسرائٓؿ خٛلٍئ سٓىئء )هصر( كالضفب الغرآب كالجٚك
 .اىسحئب إسرائٓؿ هف اٖراضْ العرآب الهحبمب
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ٖي        كلٓسكا فْ حئلب ،ىئس ٚ ٓهةمكف الجٍد العسكرم لمهحبؿكأف هئ ٓحصؿ أف هف اسبٍداؼ 
ئآب كلٓس هقئكهب كسىبىئكؿ ذلؾ ائلبفصٓؿ  هكاجٍب أك أم حرب هف أم ىكع لٍك احؽ جٓرهب إٌر

 هف خٛؿ اٖبْ :
 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
 .الفرع اٖكؿ : حؽ بقٓرر الهصٓر     
ئب كحؽ الهقئكهب       .الفرع الةئىْ : البهٓٓز آف جٓرهب اٌ٘ر

 تقرير المصير  الفرع األول : حق
لٓس ٌىئؾ بعٓرؼ هحدد لحؽ بقٓرر الهصٓر ٚك لكٓفٓب بحقٓقً ههئ أدل إلِ كجكد الكةٓر هف      

ؼ الاعض بقٓرر حٓث عرٌ  ،البعٓرفئت كالبْ بيعار عف عدة ابجئٌئت ذات هعئٓٓر كابجئٌئت هخبمفب
د هسبقامً السٓئسْ الهصٓر اأىً : "ٌك أف ٓبهكف الشعب اإرادبً الخئصب كاسمطب هطمقب هف بحدٓ

الذم ٓرغب فًٓ كالسٓئدة الهطمقب عمِ كئفب شؤكىً كاسبغٛؿ ةركات اٛدي كهكاردٌئ الطآعٓب دكف 
 .(1)بأةٓرات قكل أجىآب عمًٓ

ف دكلب هسبقمب كأف ٓخبئر  فً الاعض أخر اأىًكعرٌ       : "أف ٓككف لكؿ شعب الحؽ فْ بكٓك
بعمؽ ائخبٓئر شكؿ الحكـ  ،ىظئهً السٓئسْ احٓربً فبقٓرر الهصٓر لً جئىائف أحدٌهئ داخمْ ٓك

ٛن لمهائدلب أك البىئزؿ  الهٛئـ كأخر دكلْ ٓبهةؿ فْ حؽ الشعب فْ اٚسبقٛؿ كاأف ٚ ٓككف هح
اغٓر أرادبً كهئ ٓبهةؿ أٓضئن فْ حؽ الشعب فْ اٚىفصئؿ عف الدكلب البْ ٓباعٍئ هف أجؿ 

ف دكلب هسبقمبأك اٚبحئد هعٍئ أك ع دكلب أخرل ا٘ىدهئج ه  .بكٓك
كفْ عٍد عصاب اٖهـ لـ ٓبـ الىص عمِ هادأ بقٓرر الهصٓر ضهف العٍد الخئص ائلعصاب      

ف كئف قد طاؽ هعىئي فْ الىصكص الهبعمقب احهئٓب اٖقمٓئت كعف طٓرؽ   ،كضع ىظئـ اٚىبدابكا 
حرب العئلهٓب الةئىٓب بـ الىص صراحب هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة فْ أعقئب ال غٓر أىً عىدهئ بـ كضع

 .(2)عمِ بقٓرر الهصٓر فْ الهئدبٓف اٖكلِ كالخئهسب كالخهسٓف هىً

                                                            

ئب كالقئىكف الدكلْ ،هكسِ جهٓؿ ،ٓؾ( الدك 1)   .18ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
( لقد ىصت الفقرة الةئىٓب هف الهئدة اٖكلِ هف الفصؿ اٖكؿ هف هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة عمِ أف هف أٌداؼ 2)

ب فْ ا لحقكؽ كهائدلء اٖهـ الهبحدة "إىهئء العٛقئت الكدٓب آف اٖهـ عمِ أسئس احبراـ الهادأ الذم ٓقضْ ائلبسٓك
ئ ككذلؾ ابخئذ البداآر اٖخرل الهٛئهب لبقٓرر السمـ العئـ ،آف الشعكب أهئ  ،كاأف ٓككف لكؿ هىٍئ بقٓرر هصٌٓر

( هف الفصؿ البئسع الخئص ائلبعئكف الدكلْ ا٘قبصئدم كاٚجبهئعْ فقد ىصت عمِ أىً : "رغاب فْ 55الهئدة )
عٛقئت سمهٓب كدٓب آف اٖهـ هؤسسب عمِ احبراـ الهادأ الذم بٍٓئب دكاعْ اٚسبقرار كالرفئٌٓب الضركٓرب لقٓئـ 

ئ ب آف الشعكب كاأف ٓككف لكؿ هىٍئ بقٓرر هصٌٓر  ....،".ٓقضْ ائلبسٓك
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عمًٓ فْ  كىظران ٖف بقٓرر الهصٓر هف الحقكؽ الجهئعٓب كلٓست الفردٓب فإىً لـ ٓبـ الىص     
إٚ أىً هع ذلؾ كالذم عىِ أسئسئن ائلحقكؽ الفردٓب  1948ا٘عٛف العئلهْ لحقكؽ ا٘ىسئف عئـ 

هىً حؽ بقٓرر أقر ا٘عٛف العئلهْ لحقكؽ ا٘ىسئف فْ هئدبً اٖكلِ هادأ الهسئكاة الذم اشبؽ 
 .الهصٓر
 : ( 1)كحبِ ىككف اصدد حئلب إىكئر لبقٓرر الهصٓر ٚ اد هف بكافر ةٛةب شركط ٌْ     

 .كجكد هجهكعئت هف السكئف ذات كجكد هشبرؾ فْ إقمٓهٍئ -1
الهجهكعئت السكئىٓب لسٓطرة قكة غرآب عىٍئ سكاء كئىت هجرد قكة عسكٓرب بئاعب خضكع ٌذي  -2

 .لدكلب أخرل أك قكة أجىآب اسبٓطئىٓب بيقٓـ عمِ ىفس ا٘قمٓـ
 .ت السكئىٓب صئحاب ا٘قمٓـ هف حقٍئ فْ ههئرسب سٓئدبٍئ عمًٓأف ٓبـ حرهئف ٌذي الهجهكعئ -3

كئهىئن فْ هجهكع السكئف الذٓف ٓقٓهكف فْ إقمٓـ هعٓف  حقئن  كاذلؾ ىجد أف بقٓرر الهصٓر ٓعبار     
لذا فإف اٚحبٛؿ اٖجىاْ لذلؾ  ،شكمكف شعائن كاحدان فٍك ٓخص جهٓع الشعب كلٓس جزءان هىًٓك 

ا٘قمٓـ ٓعبار إىكئران لحؽ بقٓرر الهصٓر كهئ أف اسبٓطئف إقمٓـ هعٓف هأٌكؿ ائلسكئف هف قاؿ 
هئ حصؿ كالذم هئ زاؿ ك طربٍئ عمًٓ كاسبغٛلً لهصمحبٍئهجهكعئت اشٓرب أجىآب عىً كفرض سٓ

 .فْ فمسطٓف ٌك هف قآؿ ا٘ىكئر لحؽ بقٓرر الهصٓر ٓحصيؿ الٓـك إلِ حد
سبعهئرم الغراْ ٓحئكؿ أف ٓحٓط الكضع الدكلْ كههئ بجدر ا٘شئرة إلًٓ أف جئىبن هف الفقً اٚ     

اأف بقٓرر الهصٓر ٚ ٓزاؿ هجرد هادأ كلـ لحركئت البحرر الكطىْ ائلشؾ كذلؾ هف خٛؿ قكلٍـ 
ئائن ٓجب إسبىكئري لذلؾ فقد ابخذت  ٓبحكؿ اعد إلِ حؽ كلذلؾ ٓركف أف ىضئؿ ٌذي الحركئت ٓعد إٌر
ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب كاعض الدكؿ اٖكركآب بحت سبئر قئىكىْ هكقفئن هىئٌضئن لهىظهب  الٚك

دان ٘سرائٓؿ  .(2)البحٓرر الفمسطٓىٓب كهٓؤ
هكف القكؿ أف الخٛؼ حكؿ بقٓرر الهصٓر كئف هحبدهئن قاؿ كضع هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة       ٓك

ر ٌك هجرد هادأ ٓصفْ ذلؾ الكقت ٓرل أف حؽ بقٓرر الهحٓث كئف اٚبجئي الغئلب فْ الفقً 
سٓئسْ كضع ٘ىٍئء أكضئع اسبعهئٓرب كبربٓب أكضئع إقمٓهٓب ىئبجب عف ظركؼ دكلٓب كخئصب 

كلكف اعد صدكر هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة كىصً عمِ بقٓرر الهصٓر فْ  ،العئلهٓب اٖكلِاعد الحرب 
ابجً جئىب كآر هف الفقً إلِ اعبائري حقئن  ،( ( هى55ًكالهئدة ) ،(2الهئدبٓف )الهئدة اٖكلِ الفقرة )

كب هادأ بقٓرر الهصٓر لمشعكلذلؾ ذٌب الاعض إلِ القكؿ اأف  ،قئىكىٓئن كلٓس هجرد هادأ سٓئسْ

                                                            

ئب الدكلْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم1)  .58ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
ؾ - ئب كالقئىكف الدكلْ ،هكسِ جهٓؿ ،الدٓك   .19ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،2ط ،الهركز القئىكىْ الدكلْ لهىظهب البحٓرر الفمسطٓىٓب ،عاد اهلل ،( اٖشعؿ2)

  .106ص ،1988
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قد بحكؿ هف هادأ سٓئسْ إلِ هادأ قئىكىْ كعمِ اٖرجح فقد بحكؿ أٓضئن هف هادأ قئىكىْ إلِ حؽ 
 .قئىكىْ

 األساس الشرعي لحق المقاومة * 
كاعبارت  ،(1)ٓربب هادأ حؽ بقٓرر الهصٓر غطئء قئىكىٓئن لمهقئكهب الهسمحب ضد الهحبؿ     

ئ كأصدرت اٖهـ الهبحدة  الهقئكهب الشعآب الهسمحب إحدل الكسئئؿ فْ بقٓرر الشعكب لهصٌٓر
ئ كهف ٌذي القرارات :   الكةٓر هف القرارات البْ أكدت عمِ حؽ الشعكب فْ بقٓرر هصٌٓر

حٓث جئء فْ الفقرة الةئىٓب هف  ،1960( الصئدر فْ عئـ 1514قرار الجهعٓب العئهب رقـ ) -1
ئال كلٍئ اهقبضِ ٌذا الحؽ أف بحدد  ،قرار هئ ٓمْ : "جهٓع الشعكب لٍئ الحؽ فْ بقٓرر هصٌٓر

ئ السٓئسْ كبسعِ احٓرب إلِ بحقٓؽ ىهئئٍئ اٚقبصئدم كاٚجبهئعْ  .كالةقئفْ" احٓرب هركٌز
ئ 1966( الصئدر عئـ 2160قرار الجهعٓب العئهب رقـ ) -2  .اشأف حؽ الشعكب فْ بقٓرر هصٌٓر
حٓث ٓبعمؽ اكضع ارىئهج عهؿ  ،1970( الصئدر فْ عئـ 2621جهعٓب العئهب رقـ )قرار ال -3

 .هف أجؿ هىح الشعكب الهسبعهرة اسبقٛلٍئ
( 2627القرار الصئدر اهىئساب هركر خهسب كعشٓرف عئهئن عمِ بأسٓس اٖهـ الهبحدة رقـ ) -4

ئ كفْ الحٓرب فْ  ،1970الصئدر عئـ  حٓث أكد القرار عمِ حؽ الشعكب فْ بقٓرر هصٌٓر
 .اٚسبقٛؿ

اشأف بقٓٓد الككئٚت الهبخصصب  ،1972( الصئدر فْ عئـ 2908قرار الجهعٓب العئهب رقـ ) -5
 .كالهؤسسئت الدكلٓب الهرباطب ائٖهـ الهبحدة اشأف هىع اٚسبغٛؿ لمدكؿ كالشعكب

كالذم أكد عمِ شرعٓب الكفئح الهسمح  ،1973( الصئدر عئـ 307) قرار الجهعٓب العئهب رقـ -6
حٓث اعبارت  ،1973( لعئـ 3103كذلؾ القرار رقـ ) ،لمشعكب لمبحرر هف السٓطرة اٚسبعهئٓرب

 .ىضئؿ الشعكب حقئن طآعٓئن هف أجؿ بقٓرر الهصٓر
ؿ إٓجئد بداآر قد هف أجكالذم عي  ،1977( الصئدر عئـ 32/147قرار الجهعٓب العئهب رقـ ) -7

ئب الدكلْ حٓث أكدت الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة عمِ حؽ الشعكب فْ بقٓرر  ،لهكئفحب اٌ٘ر
ئ  .هصٌٓر

حٓث أكدت الجهعٓب العئهب  ،1977( الصئدر فْ عئـ 32/154قرار الجهعٓب العئهب رقـ ) -8
 .عمِ هشركعٓب الكفئح البْ بخكضً الشعكب هف أجؿ بقٓرر الهصٓر

اشأف البأكٓد عمِ شرعٓب  ،1985( الصئدر فْ عئـ 40/61جهعٓب العئهب رقـ )قرار ال -9
 .الهقئكهب الهسمحب هف أجؿ بقٓرر الهصٓر

                                                            

  .118ص ،هرجع سئاؽ ،غسئف صارم ،( كئطع1)
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ئب الدكلْ ،1991( الصئدر فْ عئـ 46/51قرار الجهعٓب العئهب رقـ ) -10 كبـ  ،اشأف اٌ٘ر
ئ  .البأكٓد أٓضئن عمِ حؽ الشعكب فْ بقٓرر هصٌٓر

كىرل ههئ بقدـ أف اٚبجئي العئـ لمجهعٓب العئهب كئف كاضحئن فْ إعطئء الشعكب الكاقعب بحت      
كعمِ الرغـ هف أف قرار الجهعٓب العئهب ٓصعب إضفئء  ،السٓطرة اٚسبعهئٓرب حؽ بقٓرر الهصٓر

لضئغط ائبجئي الهؤةر كا إٚ أىٍئ بيهةؿ الرأم الدكلْ ،صفب القئىكف عمٍٓئ أم أف قرارابٍئ غٓر همزهب
كبعد الهقئكهب الهسمحب البْ ٓقـك اٍئ السكئف  ،إصدار قكاىٓف بخص هصمحب اٖسرة الدكلٓب

ٛن شرعٓئن لهقئكهب اٚحبٛؿ كصؼ اٖفراد الذٓف ٓقئكهكف سمطئت  ،الهدىٓكف فْ الهدف عه ٓك
 .(1)حبؿاٚحبٛؿ ائلةكار كبطاؽ عمٍٓـ أحكئـ القئىكف الدكلْ ائلىساب لعهمٓئت هقئكهبٍـ اله

قصد ائلهقئكهب الهسمحب : "      اسبخداـ القكة الهسمحب عمِ الكجً الهشركع لمحصكؿ عمِ حؽ ٓك
كعئدة هئ ٓككف الكفئح الهسمح لبقٓرر الهصٓر ىئاعئن هف هقئكهب شعآب ضد  ،هسمكب كهغبصب

ٓب هحبؿ أجىاْ فْ كطف ٚ ٓسبطٓع جٓشً الىظئهْ القٓئـ اكاجائبً كالدفئع عف هصئلحً الكطى
 .(2)كهحئراب الهحبؿ

هكف القكؿ أف حؽ الهقئكهب الهسمحب قد اسبهد قئىكىٓبً هف ابفئقٓب ٌٚئم لعئـ  كابفئقٓئت  1907ٓك
ـ  ،جىٓؼ اٖراعب ف القئىكف الدكلْ ا٘ىسئىْ قد أعطِ شرعٓب ٖعهئؿ الهقئكهب الهسمحب كاعباٌر كا 

 .هف الهقئبمٓف الشرعٓٓف كأصاغ عمٍٓـ صفب اٖسٓر فْ حئلب كقكعٍـ فْ ٓد العدك
ٓجب أف بككف هكجٍب ضد القكات الهسمحب اٖجىآب  كأٓضئن لكْ بككف الهقئكهب هشركعب     
 هف الحئصؿ آف الحككهب الهحمٓب أك أحد فعئلٓئبٍئ هع الهقئكهب الهسمحب ٚك ٓعد اٚقببئؿ ،الغئٓزب

 .(3)أعهئؿ الهقئكهب اؿ بصاح حرائن أٌمٓب كائلبئلْ فٍْ بفقد شرعٓبٍئ
عرؼ حؽ الدفئع       كبسبهد الهقئكهب شرعٓبٍئ أٓضئن هف حؽ الدفئع الشرعْ عف الىفس ٓك

ف الهعبدم ٓيةٓر اإعبدائً رد فعؿ  ،هىطؽ عقمْ كاجبهئعْ كغٓرزم هكقؼ ٓفرضًالشرعْ اأىً : " كا 
أبْ الدفئع الشرعْ هبىئسائن هع  ،الهعبدل عمًٓ فٍك الائدئ ائلعدكاف كعمًٓ أف ٓحهؿ ىبئئج عدكاىً ٓك

حٓث ا٘قرار احؽ الفرد ائلدفئع الشرعْ كسٓئسب إائحب  ،اٚعبراؼ ائلهسؤكلٓب الكطىٓب كالدكلٓب لمفرد
لردع ٌذا  ةاشرط أف ٓككف ٌىئلؾ اعبداء جسٓـ كأف بككف القكة الكسٓمب الكحٓد ،ٍئ قئىكىئن هعبرؼ ا
ذا هئ أكدي القئىكف الدكلْ الهعئصر كأف حؽ  ،اٚعبداء ٛن غٓر هشركع ٌك عد اٚحبٛؿ عه ٓك

                                                            

 .266ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل1)
 .120ص ،هرجع سئاؽ ،سٍٓؿ حسٓف ،الفبٛكم -
ئب كالعٛقئت العرآب الغرآب ،عاد السٛـ خمٓفب ،( الشئكش2) سىب  ،عهئف ،دار جٓرر لمىشر كالبكٓزع ،1ط ،اٌ٘ر

 . 73ص ،2008
  .74ص ،( الهرجع السئاؽ3)



132 
 

ٛن هف عدـ شرعٓب فعؿ اٚحبٛؿ ائلبئلْ فإف اٖعهئؿ البْ بقـك اٍئ الهقئكهب  الهقئكهب ىئاع أص
ٚن هشركعبل  .طرد الهحبؿ بعبار أعهئ

اٍئ      جب أف ٚ ببخطِ الهقئكهب ٌذي الهشركعٓب البْ ٌك لٍئ القئىكف الدكلْ ا٘ىسئىْ كباقِ  ٓك
الهقئكهب هشركعب طئلهئ أىٍئ ٚ بكجً جٍدٌئ ىحك الهدىٓٓف أك السمطئت الهحمٓب كهئ ساؽ كأف آىئ 
جب أف ٓككف عهمٍئ فقط بجئي الهكاقع العسكٓرب لمهحبؿ ٚك  ٚ سكؼ بصاح غٓر هشركعب ٓك كا 

ئائن بسعِ إلِ اث الرعب كالفزع فْ قمكب السكئف الهدىٓٓف ك  ٚ سبككف أعهئلٍئ أٌر كسىبحدث عف  ،ا 
 .ذلؾ ائلبفصٓؿ فْ الفرع الةئىْ هف ٌذا الهطمب

 الفرع الثاني : التمييز بين جريمة اإلرىاب وحق المقاومة
ئب كفْ ظؿ اىبشئر ٌذي الظئٌرة الجرهٓب      كهحئكلب اعض  ،فْ ظؿ ا٘داىب الدكلٓب لجٓرهب اٌ٘ر

ئآب اربداء ةكب حر  عمٓىئ فْ ٌذي الدراسب آئف كئت الهقئكهب الشعآب كئف ٚزهئن الحركئت اٌ٘ر
ئب كآف حؽ الهقئكهب الشعآب كىبٓجب لمبعئرض الحئصؿ آف هصئلح  ،الخمط الحئصؿ آف اٌ٘ر

ئب كاهئ ٓخدـ  الدكؿ ككذلؾ آف الجهئعئت كاٖفراد سعِ الاعض إلِ خمط الهقئكهب هع اٌ٘ر
 .هصئلحً كبكجٍئبً

ئب كبحدٓد أف أٌـ هئ ى      سعِ إلًٓ ٌىئ ٌك الكشؼ ككضع حد فئصؿ لمبهٓٓز آف الهقئكهب كاٌ٘ر
كحدكد ٌذي الهشركعٓب كهف ٓهمؾ الحؽ ائلمجكء إلِ  ،ىؼ غٓر الهشركعىؼ الهشركع هقئاؿ العي العي 
كبقٓرر الهشركعٓب هف عدهٍئ ائ٘سبىئد إلِ قكاعد القئىكف الدكلْ اٚبفئقٓب هىٍئ  ،ىؼ هف عدهًالعي 

حٓث إف احبراـ ا٘ىسئف ٌك الٍدؼ اٖسهِ الذم كضعت هف أجمً قكاعد القئىكف الدكلْ  ،كالعرفٓب
ب ٓعد غئٓب  ،كهٓةئؽ ٌٓئب اٖهـ الهبحدة فئلهصمحب ا٘ىسئىٓب كحهئٓب كجكد الدكؿ كهرافقٍئ الحٓٓك

 .هجبهع الدكلْال
 والمقاومة المسمحة المشروعة وىي :وفيما يمي أىم مظاىر التمييز بين اإلرىاب أواًل : 

 هف حٓث الهشركعٓب  -1
 1949إف الكفئح الهسمح )حؽ الهقئكهب( ٓسبهد هشركعٓبً هف ابفئقٓئت جىٓؼ لعئـ      

سبهد حؽ الهقئكهب إلِ هئ  1907كابفئقٓب ٌٚئم لعئـ  ،1977كاركبكككلٍٓئ ا٘ضئفٓٓف لعئـ  ٓك
اإعبائر أف  ،بحهمً القرارات الدكلٓب كابجئي اٖسرة الدكلٓب فْ إضفئء الهشركعٓب عمِ ٌذا الحؽ

 .الكفئح الهسمح أحد صكر حؽ بقٓرر الهصٓر كالذم ٌك حؽ طآعْ لمشعكب ٚ ٓهكف إىكئري
ئب فٍك هيداف      ًي اٚبفئقٓئت كالهعئٌدات  ،كاء عمِ الصعٓد الدكلْقئىكىئن س أهئ اٌ٘ر حٓث أداىب

هبً قكاىٓف أك عمِ الصعٓد الداخمْ حٓث جرٌ  ،(1)الدكلٓب كاذلت العدٓد هف الجٍكد لهحئرابً

                                                            

(1: ْ ئب ٌك  ( اٚبفئقٓئت الدكلٓب البْ كضعت هف أجؿ هكئفحب اٌ٘ر
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ئب العقكائت الداخمٓب الهشرع المٓاْ كهف ذلؾ هئ عئقب عمًٓ  ،لمدكؿ كهف أهةمب ذلؾ جٓرهب اٌ٘ر
( كجٓرهب إدخئؿ الرعب 32إدخئؿ الرعب فْ قمكب الىئس ائلهئدة )فْ قئىكف العقكائت عف جٓرهب 

( اشأف خطؼ 462كهئ ىصت عمًٓ الهئدة ) ،(325فْ قمكب الىئس ائسبعهئؿ الهفرقعئت ائلهئدة )
كذلؾ جٓرهب  ،1970( لعئـ 364الطئئرات هف قئىكف العقكائت الفرىسْ الهضئفب ائلقئىكف رقـ )

ئب فْ خطؼ الطئئرات هف القئ كالقئىكف ا٘ٓطئلْ  ،1976( لعئـ 739ىكف ا٘ىجمٓزم رقـ )اٌ٘ر
كقئىكف اٚعبداء  ،1968كالهكسٓكْ لعئـ  1961( لعئـ 87كالقئىكف اٖهٓركْ رقـ ) 1976لعئـ 

بْ رقـ ) ب الكٓك  .1994( لعئـ 6عمِ سٛهب الطٓراف كالهٛحب الجٓك
ئاْ فإىً ٓكدع فْ       ذا بـ إلقئء القاض عمِ الهجـر اٌ٘ر السجف حسب الهدة الهقررة اهئ كا 

 ،(1)أهئ إذا بـ أسر أحد أفراد الهقئكهب فإىً ٓيعئهؿ كأسٓر حرب ،ٓبىئسب هع ىكع الجٓرهب الهربكاب
ذا ألقْ القاض عمًٓ فإىً ٓبهبع  ،ككفؽ الشركط الهاىٓب فٍٓئ 1949كحسب ابفئقٓب جىٓؼ لعئـ  كا 

 .ائلحهئٓب الدكلٓب كهئ ساؽ كأف آىئ
 هف حٓث الهدل -2

ٛن كبشهؿ أٌدافئن هبعددة كهبىكعب       إف أعهئؿ الكفئح الهسمح ٓككف هداٌئ أكار فٍْ بدـك طٓك
ككف عهمٍئ لبحقٓؽ خسئرة هئدٓب حقٓقب فْ العدك عمِ عكس  كبضرب فْ العهؽ العسكرم لمعدك ٓك

ئآب ك هف أعهئؿ البْ بككف سٓرعب كهبٛحقب كبحدث أكار ،العهمٓئت اٌ٘ر  قدر هف البأةٓر ٌك
العصئائت البْ بدرات ائلخفئء لذلؾ فإىٍئ ٚ ببهبع اأخٛؽ الهقئبؿ ٚك بمبـز ائلقكاعد العسكٓرب فْ 

 .حٓف أف عهؿ الهقئكهب ٓخضع لقكاعد القكاىٓف الدكلٓب كبعهؿ كفؽ الضكااط العسكٓرب

                                                                                                                                                                              

ئب ضد ا -3 ،1977اٚبفئقٓب اٖكركآب لسىب  -2 ،1937ابفئقٓب جىٓؼ لسىب  -1 ٚبفئقٓب الخئصب اقهع اٌ٘ر
ئئف لسىب  -4 ،1973اٖشخئص الهبهبعٓف احهئٓب دكلٓب لسىب   -5 ،1979اٚبفئقٓب الخئصب اهىئٌضب أخذ الٌر

ئب الذم ٓأخذ شكؿ جرائـ ضد اٖشخئص لسىب  ابفئقٓب طككٓك لسىب  -6 ،1971اٚبفئقٓب الخئصب ابجٓرـ اٌ٘ر
ابفئقٓب هكىبلاير لسىب  -8 ،1970اٚعبداء غٓر الهشركع عمِ الطئئرات لسىب ابفئقٓب ٌٚئم اشأف قهع  -7 ،1963
اٚبفئقٓب الخئصب اهىع اٚعبداء غٓر الهشركع عمِ الهطئرات  -9 ،اشأف قهع اٚعبداء عمِ الطٓراف الهدىْ 1971

الاركبكككؿ الخئص اهىع اٚعبداء غٓر الهشركع عمِ سٛهب  -10 ،1988البْ بخدـ الهٛحب الهدىٓب لسىب 
ب لسىب  -11 ،1988الهحطئت الدكلٓب لسىب  اٚبفئقٓب  -12 ،1980اٚبفئقٓب الخئصب ائلهكاد الطآعٓب لمهكاد الىكٓك

سىب ابفئقٓب هىظهب الهؤبهر ا٘سٛهْ ل -13 ،1991الخئصب اهىع صىئعب الهكاد الاٛسبٓكٓب الهبفجرة لسىب 
ئب -14 ،1999 ؿ اٌ٘ر ئب الىككم لسىب  -15 ،اٚبفئقٓب الخئصب اقهع بهٓك  ،2005اٚبفئقٓب الخئصب اقهع اٌ٘ر

ئب لسىب  -16  -18 ،1949ابفئقٓب جىٓؼ الةئلةب لسىب  -17 ،)الهمحؽ( 1998اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
 .1907ابفئقٓب ٌٚئم لسىب 

  .133ص ،سئاؽهرجع  ،سٍٓؿ حسٓف ،( الفبٛكم1)
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 هف حٓث الٍدؼ -3
ئب كالهقئكهب الشعآب هف حٓث الٍدؼ فٓ      ىجمْ فْ عىصر القكل أهئ البهٓٓز آف جٓرهب اٌ٘ر

فائلىساب لمهقئكهب الهسمحب فإف عهمٓئبٍئ بجرم ضد عدك أجىاْ فرض  ،البْ بجرم ضدٌئ العهمٓئت
ئآب فإىٍئ هبىكعب هف حٓث اخبٓئر الهكئف فْ داخؿ  ،(1)كجكدي ائلقكة العسكٓرب أهئ اٌٖداؼ اٌ٘ر

ئ ذات هضهكف سٓئسْ الهجبهع كخئرجً  ئآب عمِ بأكٓد اٌٖداؼ ائعبائٌر كبقـك الجهئعئت اٌ٘ر
كبسبخدـ حركئت الكفئح الهسمح لبحقٓؽ أٌدافٍئ أسمكب حرب الهجهكعئت الصغٓرة  ،كلٓس كطىْ

كبسبٍدؼ الهقئكهب قكل اٚحبٛؿ ٖف أسئس شرعٓب الهقئكهب  ،(2)حٓث كئف ٌك اٖارز دكهئن 
ذا هئ ٓهٓز الشعآب ٌْ أىٍئ بسبٍدؼ  ألب العسكٓرب لمعدك كباقِ هشركعب طئلهئ اقٓت كذلؾ ٌك

 .(3)الهقئكهب الشعآب الهشركعب عف الحرب اٌٖمٓب
ئء الذٓف ٚ عٛقب       ئآب فإىٍـ ٚ ٓخبئركف أٌدافٍـ فٍـ غئلائن هف اٖآر أهئ هربكاكا العهمٓئت اٌ٘ر

ئآب اغض الىظر عف ضحئٓئٌئ كهدل بحقٓؽ  لٍـ ائلىزاع كالٍدؼ هىٍئ الدعئٓب لٍذي اٖعهئؿ اٌ٘ر
جٓكش اٚحبٛؿ فٛ كاٍذا فإف أٌداؼ الكفئح الهسمح ببحدد داخؿ إقمٓـ الدكلب كضد  ،(4)أٌدافٍئ

ك اث الخكؼ كالرعب فْ الهجبهع ،بكجً ضد أفراد الشعب ئب ٌدفً ىفسْ ٌك  .آىهئ اٌ٘ر
 الدافع -4

ك الهيحرؾ لقٓئـ       ٓككف الدافع دائهئن فْ حركئت الهقئكهب الهسمحب ٌك الدافع الكطىْ الشٓرؼ ٌك
ئ ئب ٓككف الدافع اعٓدان كؿ الاعد عف الدافع الكطىْ  ،الهقئكهب كاسبهراٌر آىهئ فْ جهئعئت اٌ٘ر

ئ عقؿ هجىكف بحركً ىفس هرباطب ارغاب  ىٍئ بعهؿ عئدة كأداة لبىفٓذ هخططئت ظٛهٓب هصدٌر كا 
ب فْ اٚسبٓٛء كالبدهٓر كالخراب ىطؽ دكهئن هف  ،دهٓك أهئ الدافع عىد الهقئـك ٌك ضهٓر حْ ٓك

 .فٛ ٓككف لصئن أك قئطع طٓرؽ أك هربزقئن  ،حٓئة كالهحئفظب عمِ قٓهً كبقئلٓديدافع حب الكطف كال
 الغئٓب -5

ئب لبحقٓؽ هكئسب كهصئلح سٓئسٓب كهئدٓب أك ٖجؿ اابزاز       ٓهكف ا٘شئرة إلِ أف غئٓب اٌ٘ر
ئاْ غٓر هشركع ككف العهؿ اٌ٘ر كهداىئن  ،أخر هف خٛؿ اسبخداـ أاشع صكر السمكؾ ا٘ىسئىْ ٓك

ب لبحقٓؽ غئٓئت خئصب كالبْ ٚ ٓقامٍئ العقؿ السمٓـ  ،كهسبٍجىئن اساب هئ ٓباعً هف أسئلٓب دهٓك
 .كالفكر السكم

                                                            

ئب السٓئسْ ،عاد الىئصر ،( حٓرز1)   .110ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
 .97ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،( الجٍهئى2ْ)
ئب الدكلْ ،عمْ ٓكسؼ ،( شكرم3)  .97ص ،2008سىب  ،عهئف ،دار أسئهب لمىشر كالبكٓزع ،1ط ،اٌ٘ر
ئب فْ ضكء أحكئـ القئىكف الدكلْ ،عاد الرحهف هسعد ،( ٓزداف4)  ،2007سىب  ،هصر ،دار الكبب القئىكىٓب ،اٌ٘ر

 .102ص
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ىٍئء اٚسبعهئر      ْ طرد الهحبؿ كا  فٍْ  ،أهئ الغئٓب هف أعهئؿ الهقئكهب الهسمحب كطىٓب ٌك
ئب فغئٓبً بحقٓؽ ٛن لكجكد اٚحبٛؿ كلهقئكهبً أهئ اٌ٘ر أٌداؼ خئصب ببعمؽ ائلهصئلح  ىشأت أص

جب أف بككف غئٓب الهقئكهب إخراج الهحبؿ هف ا٘قمٓـ ،الذابٓب لهربكاْ ٌذي الجٓرهب جب أف  ،ٓك ٓك
باقِ غئٓئت الهقئكهب كطىٓب فٛ بككف هشركعب إذا كئىت غئٓبٍئ هئدٓب هف خٛؿ اابزاز الهحبؿ 

ئ لىفسٍئ ٖجؿ جهعً أك بٍٓراً أك بعبرض الش ًكالحصكؿ عمِ الهئؿ هى ئحىئت كالىئقٛت كبحكٌز
 ٖغراض هئدٓب احجب أىٍئ بعكد لمعدك أك بعهؿ فْ خدهبً أك هف خٛؿ الضغط عمِ الهحبؿ لعقد

ْ طرد اٚحبٛؿ فٍْ اذلؾ  ،صفقئت جئىآب خئرج الغئٓب الكطىٓب البْ كجدت الهقئكهب هف أجمٍئ ٌك
 .(1)بحقؽ هآرب شخصٓب كبابعد عف العهؿ الكطىْ

 هف حٓث الطآعب -6
 ،ببسـ أعهئؿ الهقئكهب العسكٓرب اأىٍئ ذات طآعب شعآب اهعىِ أىٍئ بحظِ ابأٓٓد كدعـ شعاْ     

ئب فٍك عهؿ هيقٓت برفضً كئفب هككىئت الشعب ٚك ٓهت إلِ الكطىٓب اصمب فٛ ٓمقِ أم  أهئ اٌ٘ر
ذا أهئ حركئت الكفئح الهسمح فإىٍئ  ،قاكؿ هف الشعب اؿ ٌْ هحؿ اسبىكئر ببصؼ ائلكطىٓب ٌك

فْ صفب الكطىٓب ٓبعمؽ  فئلجئىب الهئدم ،الكصؼ ٓشهؿ جئىآف : أحدٌهئ هئدم كأخر هعىكم
أهئ الجئىب  ،ائ٘قمٓهٓب فْ هائشرة ٌذي اٖعهئؿ أم أىٍئ بائشر أعهئلٍئ داخؿ إقمٓـ الدكلب الهحبمب

دفً ٌك بحٓرر اٖرض كبخمٓص الكطف هف اٚسبعهئر  .(2)الهعىكم فهحكري ٌك
حهمكف ٌهكهً كطهكحئبً فْ       أف أفراد الهقئكهب ٓجب أف ٓككىكا هف الكطف الهحبؿ ىفسً ٓك

ب أك  البحرر كطرد الهحبؿ كلٓس أف ٓبـ إشراكٍـ هف الخئرج لمحصكؿ عمِ هكئسب سٓئسٓب أك فئٓك
ئ اٖهؿ فْ  ،شخصٓب كائلبئلْ ٓخرج عف ٌذا الهفٍـك أم هربزقب بأبْ هف خئرج الاٛد ٓحدٌك

كبككف كسٓمب اىبٍئؾ جهٓع اٖعراؼ كالقكاىٓف  ،لحصكؿ عمِ جزء هف خٓرات الامد الهحبؿا
 .كاٚعبداء عمِ أٌؿ الامد كبرؾ الهحبؿ لعدـ هقدربٍـ عمِ هكاجٍبً

 هف حٓث اٚسبرابٓجٓب -7
بيعبار أعهئؿ الهقئكهب الهسمحب جزءان هف اسبرابٓجٓب شئهمب كهىكعب هف أجؿ بحقٓؽ غئٓب      

ْ طرد الهحبؿ ْ اذلؾ بشهؿ جهٓع أىكاع الىشئطئت الهاذكلب هف أجؿ بحقٓؽ ٌذي  كاحدة ٌك ٌك
الغئٓب هةؿ الجٍد السٓئسْ كا٘عٛهْ كالهقئطعب كالعصٓئف كبشبرؾ فٍٓئ أغمب فئئت الشعب كقد 

كأف هئ ٓيهٓز الهقئكهب الهسمحب عف الهدىٓب ٌْ جئىب العىؼ الهكجكد  ،(3)ف ٌذي الهقئكهب هدىٓببكك 

                                                            

   .98ص ،هرجع سئاؽ ،عمْ ٓكسؼ ،( شكرم1)
  .272ص ،هرجع سئاؽ ،إهئـ حسئىٓف ،( عطئ اهلل2)
لكةر كٓىغ فْ ( الهقئكهب الهدىٓب كبسهِ أحٓئىئن هقئكهب )الٛعىؼ( كهئ فْ ةكرة غئىدم فْ الٍىد كةكرة هئربف 3)

ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب   .الٚك
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ئب فٍك عهؿ ٓقـك عمِ الجٓرهب ٚ ٓعبهد اٚسبرابٓجٓب  ،فْ الهقئكهب الشعآب الهسمحب أهئ اٌ٘ر
ئٓب الشئهمب اؿ ابحقٓؽ أٌداؼ هعٓىب اذابٍئ هةؿ الخطؼ كاٚغبٓئؿ أك ٌجهئت ذات طآعب عشكا

ب ٛن اىقضت عمًٓ  ،دهٓك ْ ٚ بخبص ائ٘قمٓـ الهحبؿ اؿ بىبقؿ عار الدكؿ أٓىهئ كجد ٌدفئن سٍ ٌك
ئآب ببكجً لاىئء ىفسٍئ فْ دكؿ العئلـ الةئلث كالدكؿ البْ ٚ بهبمؾ  ذا هئ جعؿ الجهئعئت اٌ٘ر ٌك

 .(1)قدرات عسكٓرب أك عمهٓب عئلٓب
  المدنيينعدم شرعية أعمال المقاومة ضد ثانيًا : 
 ،أف الهقئكهب الهسمحب باقِ هشركعب طئلهئ اسبٍدفت ألب العسكٓرب لمهحبؿ ،كهئ آىئ سئاقئن      

ئ اعض الهدىٓٓفكلكف هئٌٓب هشركعٓب اٖعهئؿ البْ ٓقـك اٍئ أفراد الهقئكهب كب  ؟هس ىبئئجٍئ كآةئٌر
لهبىئزعب كالبْ بخكض ىزاعئن لقد كضعت اٚبفئقٓئت كالهعئٌدات الدكلٓب اىكدان عمِ اٖطراؼ ا     

سمح ٖجؿ بقٓرر هسمحئن عمٍٓئ اٚلبزاـ اٍئ كاهئ أف أعهئؿ الهقئكهب ٌْ هف أعهئؿ الكفئح اله
ىطاؽ عمٍٓئ كصؼ الفقرة ) الهصٓر فإىٍئ بخكض ( هف الاركبكككؿ 1( هف الهئدة )4ىزاعئن هسمحئن ٓك
 .الهمحؽ اإبفئقٓب جىٓؼ 1977ا٘ضئفْ اٖكؿ عئـ 

العهكد الفقرم لمقئىكف الدكلْ ا٘ىسئىْ حٓث  1949كئىت كهئ زالت ابفئقٓب جىٓؼ لعئـ      
كضعت الهائدئ اٖسئسٓب البْ بيخفض هف الهعئىئة ا٘ىسئىٓب أةىئء الحرب كفْ طمٓعبٍئ حهئٓب 

( الذم ٓىص 337ابخذ هجمس اٖهف القرار رقـ ) 1967كفْ عئـ  ،الهدىٓٓف كالحد هف آةئر العىؼ
ِ ضركرة احبراـ جهٓع أطراؼ أم ىزاع حقكؽ ا٘ىسئف كأكد كذلؾ عمِ ا٘لبزاـ اإبفئقٓب جىٓؼ عم

( 2444أصدرت الجهعٓب العهكهٓب لٗهـ الهبحدة القرار رقـ ) 1968كفْ عئـ  ،1949لعئـ 
( هعبهدان هقررات الهؤبهر الدكلْ الةئىْ عشر لمصمٓب اٖحهر كالٍٛؿ اٖحهر الهىعقد 23الهئدة)
ْ : كالذم حدد ةٛةب هائدئ رئٓسٓب 1965ٓىئ عئـ فْ ف  ٓجب هراعئبٍئ فْ الىزاعئت الهسمحب ٌك
 .أف حؽ أطراؼ الىزاع فْ اسبخداـ كسئئؿ إلحئؽ الضرر ائلعدك لٓس حؽ هطمقئن  -1
 .عدـ شف ٌجهئت بسٍدؼ السكئف الهدىٓٓف كصفبٍـ ٌذي -2
فْ اٖعهئؿ العدائٓب كفئب  ٓبرككف فئب اٖشخئص الذمٓجب البهٓٓز فْ جهٓع اٖكقئت آف  -3

 .أفراد السكئف الهدىٓٓف اٍدؼ حهئٓب الفئب اٖخٓرة كبجىاٍئ هقئكهب الضرر اقدر ا٘هكئف
أصدرت الجهعٓب العهكهٓب لٗهـ الهبحدة ا٘عٛف الهبعمؽ احهئٓب الىسئء  1974كفْ عئـ      

ٚن هف القهع كاٖطفئؿ أةىئء الىزاعئت الهسمحب كاعبارت فًٓ جهٓع اٖعهئؿ  البْ بؤلؼ أشكئ
طٛؽ الرصئص كالعقئب الجهئعْ  كالهعئهمب القئسٓب كالٙىسئىٓب لمىسئء كاٖطفئؿ اهئ فٍٓئ البعذٓب كا 

ٚن إجراهٓب  .كبدهٓر الهسئكف كالطرد قسران أعهئ

                                                            

ئب كالهقئكهب ،أحهد اٍئء ،( الدٓف1) هكباب  ،هركز الاحكث العرآب ،اٖهف القكهْ العراْ فْ عئلـ هبغٓر آف اٌ٘ر
 .183ص ،2003سىب  ،القئٌرة ،هداكلْ
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هئ ٓبضهىً القئىكف الدكلْ ا٘ىسئىْ هف ابفئقٓئت جىٓؼ اٖراع كهٛحقٍئ قد عىت كاشكؿ      
كلقد كفمت  ،احهئٓب ا٘ىسئف كىظهت حهئٓب الهدىٓٓف فْ كقت الحرب كالىزاعئت الهسمحب رئٓس

( الهعئهمب ا٘ىسئىٓب فْ حهئٓب الهدىٓٓف كعدـ قهعٍـ أك هعئقابٍـ 33ابفئقٓب جىٓؼ فْ الهئدة )
 .اشكؿ جهئعْ أةىئء الىزاعئت الهمسحب

احهئٓب عئهب ضد اٖخطئر الىئجهب ( عمِ أف ٓبهبع السكئف الهدىٓكف 51كقد ىصت الهئدة )     
ٛن لمٍجـك كبحظر أعهئؿ العىؼ  ،عف العهمٓئت العسكٓرب إذ ٚ ٓجكز أف ٓككف السكئف الهدىٓكف هح

 .أك البٍدٓد اً الراهٓب أسئسئن إلِ اث الذعر آف السكئف الهدىٓٓف
ٛن لمٍجـك أك ل (52كهئ ىصت الهئدة )       ،ٍجهئت الردععمِ أىً ٚ بككف اٖعٓئف الهدىٓب هح

( عمِ حهئٓب 54كاٖعٓئف الهدىٓب ٌْ كئفب اٖعٓئف البْ لٓست أٌدافئن عسكٓرب كهئ حضت الهئدة )
ع كأسمكب هف أسئلٓب الحرب كهئ جئء فْ الهئدة ) ( هئ خص اٖشغئؿ 56الهدىٓٓف هف أم بجٓك

 .الٍىدسٓب كالجسكر كالسدكد كهحطئت بكلٓد الطئقب الكٍرائئٓب....
عمِ هئ بقدـ فإف هفٍـك الكفئح الهسمح الهشركع ٌك ذلؾ اٚسبخداـ لمقكة كفؽ ضكااط  كبربٓائن      

كالاركبكككلٓف ا٘ضئفٓٓف الهمحقٓف اٍئ كاذلؾ فإف  1949هئ بىئكلبً أحكئـ ابفئقٓب جىٓؼ عئـ 
ههئرسب أم أعهئؿ عىؼ ضد الهدىٓٓف هف قاؿ أم جٍب بيعبار خئرجب عف الهشركعٓب الدكلٓب 

ٚك ٓأخذ  ،هف الغطئء القئىكىْ لحركئت الكفئح الهسمح كبدخؿ إطئر عدـ الهشركعٓبكببحكؿ فٍٓئ 
اعٓف اٚعبائر عدـ بكئفئ القكل آف الهقئكهب الهسمحب كألب العسكٓرب لمهحبؿ فْ اعبائر ذلؾ 

ٛن  ،(1)هارران لسفؾ دهئء الهدىٓٓف اٖآرئء عهدان  لذلؾ ٓجب اعبائر اسبٍداؼ الهدىٓف العزؿ عه
ب هربكاً ئآئن ٓجب إداىبً اغض الىظر عف ٌٓك ئآب ضد اٖآرئء فًٓ  ،إٌر ف اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر كا 

 .(2)قدر كآر هف ا٘سئءة لٙىسئىٓب حٓث بفقد حركئت البحرر هصداقٓبٍئ كشعآبٍئ كشرعٓبٍئ
م ساب  كف القكؿكفْ خبئـ حدٓةىئ فْ ٌذا الفرع ٓه      إف اسبٍداؼ الهدىٓٓف بحت أم ذٓرعب ٖك

ئب كئف ٚ ٓيعطْ الهارر القئىكىْ كاٖخٛقْ ككف الجٓرهب الهربكاب كأف الهقئكهب  ،هف جرائـ اٌ٘ر
إٚ أىً  ،الهسمحب حؽ هشركع ٓفرضً الهىطؽ ا٘ىسئىْ اشكؿ عئـ كالهىطؽ القئىكىْ اشكؿ خئص

بحٓرر اٖرض هف اٚسبعهئر كأف باقِ ضهف إطئر ٓجب أف بككف الهقئكهب هىصاب إلِ 
ْ كذلؾ أٓضئن طئلهئ أىٍئ لـ  ْ كذلؾ طئلهئ البزهت اقكاىٓف الحرب كأعرافٍئ ٌك الهشركعٓب ٌك

ئئن هدىٓئن  كأف ٓحهؿ الهقئـك بمؾ اٖخٛؽ البْ ٓبهبع اٍئ صئحب الهادأ الحقٓقْ اعٓدان  ،بسبٍدؼ آر
 .عف أم هكسب

                                                            

  .313ص ،هرجع سئاؽ ،هصطفِ هصائح ،( دائرة1)
بشٓرف الةئىْ عئـ  7إعٛف القئٌرة ٓـك  ،الفمسطٓىٓب اسبٍداؼ الهدىٓٓف فْ أم هكئف( لقد أداىت هىظهب البحٓرر 2)

1985.  
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 انفصم انثاوي

 بية وانقاوىوية نمكافحة جريمة اإلرهاهانىسائم انعمواآلنيات 

 تمييد وتقسيم :
ئب البْ بيربكب ضد الهدىٓٓف اٖآرئء هف قبؿ كأعهئؿ عي       ع كرعب إف عهمٓئت اٌ٘ر ىؼ كبجٓك

ٌدار حقكؽ أصاحت سهب ٌذا  كاغبصئب أراضْ كطرد كهحئصرة شعكب كاىبٍئؾ حٓرئت كا 
ئآب كاع ،ا٘عٛـالعصر كالخار الٓكهْ لكئفب كسئئؿ  زاء بزآد اٖفعئؿ اٌ٘ر ئ ظئٌرة حقٓقبكا  ب ٚ ٓائٌر

ٓهكف بجئٌمٍئ أصاح هف كاجب الدكؿ ابخئذ ا٘جراءات كالبداآر العهمٓب البْ برهْ إلِ هىع 
ئب الذم ٓؤدم احٓئة اٖركاح ال عرض الحٓرئت اٖسئسٓب لمخطر كذلؾ هف خٛؿ دراسب ااٌ٘ر ٓرئب ٓك

ئب  ذي البداآر بككف داخمٓب ،كدكافعًأسائب اٌ٘ر )كطىٓب( بقـك اٍئ الدكلب داخؿ إقمٓهٍئ ائلقضئء  ٌك
صٛح اجبهئعْ  ئآب هف بٍذٓب كبكعٓب كا  عمِ اٖسائب البْ بدفع اٖفراد إلِ اربكئب اٖفعئؿ اٌ٘ر

ئ هف البداآر ،كسٓئسْ قرار الحٓرئت اٖسئسٓب كاحبراـ حقكؽ ا٘ىسئف كغٌٓر ئت أك سف البشٓرع ،كا 
ئب كهكئفحبً كآضئن ٓككف لٍئ اىعكئسئت عمِ الهسبكل الدكلْ حٓث بسبكجب  ،الخئصب اهىع اٌ٘ر

كهئ أف ابسئع  ،بدخؿ الهجبهع الدكلْ ائبخئذ البداآر الٛزهب لهىع كقكع ٌذي الجرائـ كهكئفحبٍئ
ئآب إلِ خئرج إقمٓـ دكلب هعٓىب أصاح ٓهةؿ خطران عمِ الهصئلح ا ٖسئسٓب ىطئؽ اٖعهئؿ اٌ٘ر

 لمدكؿ.
 كعمًٓ سكؼ بىقسـ دراسبيىئ فْ ٌذا الفصؿ إلِ هاحةٓف :     
ئب الهاحث اٖكؿ :       .كسئئؿ هكئفحب اٌ٘ر
ئب       .الهاحث الةئىْ : جٍكد الهىظهئت الدكلٓب كا٘قمٓهٓب فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر
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 المبحث األول

 وسائل مكافحة اإلرىاب
ئب بداآر الغٓر جىئئٓبالسكؼ ىقـك ادراسب       عمِ الهسبكل الكطىْ الذم ٓجب  لهكئفحب اٌ٘ر

كبداآر الجىئئٓب لهىع كهقئكهب  ،كعمِ الهسبكل الدكلْ ،كبقـك اإصٛحً بدكلكؿ  أف ببحهمً
ئ  .باٌ٘ر
 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهاحث فْ هطمآف :       
ئبجىئئٓب لهىع الغٓر الهطمب اٖكؿ : البداآر        .كهكئفحب اٌ٘ر
ئب  الهطمب الةئىْ : البداآر      ئب )الهكاجٍب الجىئئٓب لجرائـ اٌ٘ر الجىئئٓب لهىع كهكئفحب اٌ٘ر

 .الداخمْ(

 جنائية لمنع ومكافحة اإلرىاب الغير المطمب األول : التدابير 
ئب سكاء ٓيقصد ائلبداآر غٓر الجىئئٓب      أكئىت سٓئسٓب أك  : هعئلجب اٖسائب الكئهىب كراء اٌ٘ر

ئ  ذا عمِ الهسبكل الكطىْاقبصئدٓب أك اجبهئعٓب كغٌٓر كأٓضئن البداآر غٓر الجىئئٓب كإحبراـ  ،ٌك
ئ  سٓئدة الدكؿ كىشر الدٓهقراطٓب كحقكؽ ا٘ىسئف كبحسٓف اٖكضئع اٚقبصئدٓب لمدكؿ الفقٓرة كغٌٓر

ذا عمِ الهسبكل الدكلْ ئب كهقئكهبً دكف دراسب قْ أف ىدعك إلِ هىع إذ لٓس هف الهىط ،ٌك اٌ٘ر
ئب ظئٌرة هعقدة برجع إلِ العدٓد هف  ،اٖسائب البْ أدت إلًٓ كالقضئء عمٍٓئ أك الحد هىٍئ فئٌ٘ر

كقئئٓب لهىع  لذلؾ فإف السٓئسب اٚجبهئعٓب كالسٓئسب الجىئئٓب بٍبـ ائ٘لبجئء إلِ بداآر ،اٖسائب
أك اٚقبصئدٓب أك اٚجبهئعٓب البْ ببكلد عىٍئ الجٓرهب قاؿ كقكعٍئ لبكفؿ حؿ الهشكٛت السٓئسٓب 

ئب سكاء اإبائع أسئلٓب البٍذٓب كالبكعٓب أك اىشر الدٓهقراطٓب كبحقٓؽ العدالب كالبخمْ  جرائـ اٌ٘ر
عف الحكـ ا٘سبادادم كالقضئء عمِ هظئٌر الظمـ اٚجبهئعْ كبحسٓف أكضئع اٖفراد كرفع 

ٓف    كالدكلْ. الكطىْ هسبكل هعٓشبٍـ كذلؾ عمِ الهسبٓك
ر القئىكف الجىئئْ لهكاجٍب  الىحك فإف ٌذيكعمِ ٌذا       البداآر لٓست سٓئسب بشٓرعٓب لبطٓك

ئب كالعقئب اقدر هئ ٌْ سٓئسب ببسع إلِ أكةر هف ذلؾ لبشهؿ عٛ ئب اٌ٘ر ج هشكٛت اٌ٘ر
 .كالقضئء عمًٓ

 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئب       .الفرع اٖكؿ : الجٍكد الكطىٓب لهىع كهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر
ئب       .الفرع الةئىْ : الجٍكد الدكلٓب لهىع كهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر
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 نية لمنع ومكافحة جريمة اإلرىاب الفرع األول : الجيود الوط
ئب ٌك هئ ٓياذؿ هف جٍكد داخمٓب ل      هىع كقكع ٌذي ٓيقصد ائلجٍكد الكطىٓب لهىع جٓرهب اٌ٘ر

ٛن أك  ،الجٓرهب ئب أص ْ هجهكعب الكسئئؿ كا٘جراءات البْ ببخذٌئ الدكلب لهىع كقكع اٌ٘ر ٌك
 .(1)هكئفحبً اعدـ بكرار كقكعً فْ الهسبقاؿ

ئب ٓكل جب ابخئذ أسئلٓب غٓر جىئئٓب سكاء أكئىت سٓئسٓب أك مكصكؿ إلِ آلٓب عهمٓب لهىع اٌ٘ر
ئب كالهشكٛت البْ بحٓط اًاجبهئعٓب أك اقبصئدٓب بيعئلج  ف لمهعئلجئت غٓر  ،أسائب اٌ٘ر كا 

ئآب عئلجئت الجىئئٓب حٓث بقؼ جىائن إلِ لٍئ هف اٌٖهٓب هئ ٚ بقؿ عف اله الجىئئٓب لمجٓرهب اٌ٘ر
حٓث أف اربكئب أم سمكؾ ٓخئلؼ القئىكف  ،جىب لبحقٓؽ هئ قد ٓعجز القئىكف الجىئئْ عف بحقٓقً

جىئئْ ٓقؼ ائلهرصئد لهربكب ٌذا السمكؾ لكف الجزاء الجىئئْ ٚ ٓصؿ  ٓعىْ ائلضركرة كجكد جزاء
ف الاحث فْ أسئلٓب هىع اربكئب الجٓرهب  ،إلِ حد بكفٓر الآئب الهىئساب لعدـ اربكئب الجٓرهب كا 

ٓعىْ القضئء عمِ عكاهؿ اربكئاٍئ كهىع الكصكؿ إلِ حد الذم ٓدفع اٖشخئص إلِ ههئرسب 
ٚن إلِ آلٓب ا٘جراـ عف طٓرؽ ا٘جراءا ت كبداآر غٓر جىئئٓب ببهةؿ فْ إصٛحئت هبعددة كصك

ئب ئب ،عهمٓب لهىع اٌ٘ر ؿ اٌ٘ر  .ائ٘ضئفب إلِ كجكب البعئكف الكطىْ لهىع بهٓك
ئب الفرعلذلؾ سكؼ ىبىئكؿ فْ ٌذا       ْ  ،أٌـ البداآر الكطىٓب البْ بهىع حدكث جٓرهب اٌ٘ر ٌك

 عمِ الىحك البئلْ :
 النظام االجتماعيأواًل : إصالح 

هف البراكهئت السٓئب فْ  إف كجكد البفئكت الطاقْ الهجبهعْ الهبكارث كالذم ٓشكؿ هجهكعب     
فراد كالجهئعئت الهخبمفب ٓؤدم ائلضركرة إلِ حئلب هف الكرآٌب كالحقد بجئي أخر اساب ىفكس اٖ

لكجكد الجٓرهب كبفشٍٓئ كهف ٌىئ ٓككف الهجبهع أرضئن خصاب  ،عدـ بجئىس هككىئت ٌذا الهجبهع
 .كالكـر ،كعزة الىفس ،خصكصئن فْ هجبهعىئ العراْ كالذم ٓهبئز اصفئت الكراهب

ئآب  إف الشعكر      ٚن كدافعئن فْ اربكئب الجٓرهب اٌ٘ر ائٚحبقئر كالدكىٓب ٓشكؿ ساائن هٍهئن كفعئ
ظكهب اٖخٛقٓب لمهجبهع خئصب عىد فئب الشائب اٖهر الذم ٓدفعٍـ ائلضركرة إلِ اٚابعئد عف الهى

ضٓئن ٘ةائت الذات  .كائلبئلْ الكقكع فْ الجٓرهب ،كابخئذ الجٓرهب سمككئن بعٓك
كهف ٌىئ كئف ٚاد هف إصٛح الىظئـ اٚجبهئعْ هف خٛؿ بةقٓؼ الهجبهع كهحئكلب بأٌٓمً      

ئن  عبهد ٌذا ا٘صٛح عمِ هجهكعب هف العىئصر الهٍهب كهةئؿ  ،لٓصاح ىسٓجئن هبجئىسئن كهبسئٓك ٓك
 ،ذلؾ اٚابعئد عف الصراعئت الطئئفٓب كالعرقٓب كالبْ إذا هئ كجدت فْ أم هجبهع فبقضْ عمًٓ

ىذ احبٛؿ اغداد حٓث ذاب الهجبهع العراقْ كذاات هعً كلقد عئىِ العراؽ هف ٌذي الصراعئت ه
أهئ العىصر الةئىْ فْ إصٛح الهجبهع فٍك  ،ٓهبئز اٍئ ٌذا الامدالكةٓر هف القٓـ اٚجبهئعٓب البْ 
                                                            

  .223ص ،هرجع سئاؽ ،ةئهر إارآٌـ ،( الجٍهئى1ْ)
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كلد ٓىبهْ  هف خٛؿ ٌدر دهً دكف كجً حؽ غٓر أىً د عف البطرؼ الدٓىْ كبكفٓر أخراٚابعئ
إف اذؿ الجٍكد هف أجؿ طرد ٌذي الهفئٌٓـ ا٘جراهٓب كالدخٓمب عمِ  ،إلِ طئئفب دكف أخرل

اٚجبهئعْ اأكهمً كبكفٓر العدالب اٚجبهئعٓب هف خٛؿ  الهجبهعئت هف شأىٍئ إصٛح الىظئـ
قكد الهجبهع إلِ اٚابعئد عف الس ؾ مك أصحئب القرار ٓؤدم إلِ اىخفئض هعدٚت الجٓرهب ٓك

 .اٚىبقئهْ كالعدكاىْ
ٚن هف       كلقد عئىت الهىطقب كهئ زالت كهىذ فبرة لٓست ائلقصٓرة هف حركب عدة خٌرجت أجٓئ

ٌذا غٓر أةئر الىفسٓب البْ ببركٍئ ٌذي الحركب ىئٌٓؾ عف فئب اٖطفئؿ الذٓف  ،الهعئقٓف جسدٓئن 
 ،كجدكا أىفسٍـ ٓخكضكف غهئر ٌذي الحركب عمِ اٖقؿ عىد سهئعٍـ دكم الهدافع كأٓزز الرصئص

ذا هئ ٓحدث فْ العراؽ ئ ٌك فٓجب عمِ الهجبهع البىاً إلِ  ،(1)كفمسطٓف كهئ حدث فْ لاىئف كسكٓر
ٌذي الفئئت هف خٛؿ اذؿ كؿ الجٍكد فْ بأٌٓمٍئ كهحئكلب بكفٓر فرص العٓش الكٓرـ الٛئؽ 

اعئدٌئ عف هفئٌٓـ الٓأس كالشعكر ائ٘حائط كالعزلب البْ هف شأىٍئ أف بفكؾ اٚربائط  ،كدهجٍئ كا 
 .ٌزةاٖخٛقْ كالعئطفْ ائلهجبهع كعىدئذ بككف هشئٓرع إجراهٓب جئ

 ثانيًا : اإلصالحات السياسية
ئآب ٓمجأكف إلِ العي       ئب عىدهئ ٓعباركف أىفسٍـ ضحٓب إف هربكاْ الجٓرهب اٌ٘ر ىؼ كاٌ٘ر

ئآب إلِ دكافع سٓئسٓب ،لمظمـ السٓئسْ   ،(2)حٓث برجع الكةٓر هف الجرائـ اٌ٘ر
ئ بحبكم عمِ حراؾ سٓئسْ هف شأى ً أف ٓىعكس سمائن إف اٖىظهب السٓئسب عمِ اخبٛؼ صكٌر

سٓئسْ  خصكصئن عىدهئ ٓبحكؿ ٌذا الحراؾ السٓئسْ إلِ اعبراؾ ،عمِ الحٓئة الداخمٓب ٖم دكلب
ٓسقط ضحٓبً العشرات هف اٖآرئء كالذٓف غئلائن هئ ٓككىكف خئرج المعاب السٓئسٓب كذلؾ ٓبـ عىدهئ 

ٚن هف  البْ أسئسٍئ البحئكر  ،السٓئسببمجأ اٖحزاب الكآرة فْ الدكلب إلِ اسبخداـ لغب الرصئص اد
ةائت الكجكد هف خٛؿ إقىئع أخر اجدكل ارىئهجً السٓئسْ  .الفكرم كا 

ئب سٓئسٓئن ىئاعئن هف ىظئـ حكـ الدكلب ىفسً كاساب هئ بهئرسً هف ضغكطئت       كقد ٓككف اٌ٘ر
ككف  ىظئـ الحكـ عمِ هكاطىٍٓئ كحرهئىٍـ هف أاسط هقكهئت حقكؽ ا٘ىسئف كهائدئ الدٓهقراطٓب ٓك

ئن كاسبادادٓئن  كبمجأ الجهئعئت الهسمحب إلِ اربكئب الجرائـ  ،فْ الدكلب إهئ دٓهقراطٓئن أك دكبكٓر
جائر الدكلب عمِ القٓئـ اعهؿ أك  ئآب ٘ةائت كجكدٌئ عمِ السئحب السٓئسٓب فْ داخؿ الدكلب ٘ك اٌ٘ر

ـ الىظئـ السٓئسْ فٍٓئ كأف مفب أف بقكٌ عمِ اٖىظهب السٓئسٓب الهخب لٍذا كمً كئف لزاهئن  ،هبىئع عىًاٚ
بأخذ كابكازف بئـ هصئلح هخبمؼ اٚبجئٌئت السٓئسٓب فْ الدكلب كأف بحبـر اٚبجئي الهعئرض 
لمسمطب هف حٓث برؾ الائب هفبكحئن لحٓرب البعآر كاٖخذ العهمْ كالبطآقْ لرغائت الرأم أخر 

                                                            

ئب الدكلْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم1)   .171ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
ئب الدكلْ ،عاد العٓزز هخٓهر ،( عاد الٍئدم2)  .93ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
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د عف سٓئسب ا٘قصئء كالبٍهٓش كالبقسٓـ كهشئركب جهٓع اٚبجئٌئت الحزآب لمسمطب كاٚابعئ
 .الطئئفْ لمسمطب

ئن ٚربكئب جرائهٍـ فْ ظؿ الىظـ اٚسبادادٓب كالقهعٓب       ئآكف ٓجدكف هارران قٓك فئلهجرهكف اٌ٘ر
ء الهجرهكف ئآب  ،ىئٌٓؾ عف اىعداـ الكعْ السٓئسْ الذم ٓعئىْ هىً ٌٚؤ فإذا هئ دارت ألب اٌ٘ر

لٍذا فئلهشئركب السٓئسٓب كبطآؽ دكلب  ،لمدكلب دهرت الحٓئة اكؿ هقكهئبٍئفْ السئحب السٓئسٓب 
ئآب هف ههئرسب جرائهٍئ بحت ذٓرعب الحقكؽ  القئىكف ٓؤدم حبهئن إلِ هىع الجهئعئت اٌ٘ر

كاهبىئع الدكلب هف اٚسبئةئر ائلسمطب كبحقٓؽ ىظئـ ٓخدـ هصئلح الشعب اشكؿ هبكازف  ،كالحٓرئت
ت  كأف بككف ٌذي السمطب آد الشعب كىئاعب هىً هف خٛؿ ىظئـ اىبخئاْ ىٓزً ٓؤدم إلِ بفٓك

ئآب هرة أخرل إلِ اربكئب جرائهٍـ بحت ذٓرعب القٍر السٓئسْ  .الفرصب عمِ الجهئعئت اٌ٘ر
فعمِ الدكلب الحدٓةب أف بيفرؽ آف الدٓهقراطٓب كحقكؽ ا٘ىسئف كالبْ ٌْ جزء هف حقكؽ      

 ،(1)اطٓب كببسع كببراجع هعئٓٓر حقكؽ ا٘ىسئف كالبْ ٌْ أٌـ كأشهؿفٛ بسكد الدٓهقر  ،ا٘ىسئف
حٓث إف حقكؽ ا٘ىسئف ببضهف العٓش الكٓرـ كحؽ الحٓئة كحؽ البىقؿ كالهعئهمب الحسىب عىد 

ذا هئ أكدبً  ،فحقكؽ ا٘ىسئف إذف ٌْ الكعئء اٖكةر شهكلٓب هف الدٓهقراطٓب ،الكقكع فْ اٖسر ٌك
 .(2)جهٓع اٚبفئقٓئت كهكاةٓؽ حقكؽ ا٘ىسئف

إف ا٘صٛحئت السٓئسٓب الشئهمب كالحقٓقب الىئاعب هف اٚىبهئء الكطىْ الىقْ دكف هزآدات هف      
بحقٓؽ هكسب سٓئسْ ٌْ كحدٌئ الكفٓمب لخمؽ حئلب هف اٚىسجئـ السٓئسْ فْ إطئر الكطف 

أبِ هف خٛؿ الجمكس أهئـ الكئهٓرات كهحئكلب ا٘سئءة إلِ أخر فئ٘صٛح السٓئسْ ٚ ٓب ،الكاحد
ٓٛهً كابٍئهً كبقئذؼ البٍـ آف ٌذا كذلؾ اؿ ٓأبْ هف خٛؿ إرجئع الكطف ٌٖمً كالدار  ،كلكهً كا 

صٛح خدهب الهكاطف أف ٓككف الٍـ اٖكار فْ عهمٓب اٖ٘صحئاٍئ كبكفٓر العٓش الكٓرـ ك 
كأخٓران ىقكؿ لكْ بككف سٓئسٓئن ٓجب أف بككف لدٓؾ رغاب  ،الهسهكعبكالطاقئت غٓر الهرئٓب كغٓر 

ئآب ٘خضئع البصئدـ كالمجكء إلِ الكسئئؿ ا٘ حقٓقٓب فْ إرضئء أخر كأف بابعد عف لغب ٌر
 .أخر

 ثالثًا : اإلصالحات االقتصادية
عٓش فمـ ٓعد أصاح الشغؿ الشئغؿ خصكصئن فْ الهجبهعئت الىئهٓب ٌك كٓفٓب بكفٓر لقهب ال     

فامداف العئلـ الةئلث  ،ا٘ىسئف هبفرغئن لمقراءة أك اٚطٛع أك البفرغ لمعهؿ العمهْ الاحةْ إٚ هئ ىدر
ئب ٌك  أحد ٓسبطٓع أف ٓىكر أف هف أٌـ ألٍذا فٛ ،هف الامداف الفقٓرة سائب اربكئب جٓرهب اٌ٘ر

                                                            

 .49ص ،هرجع سئاؽ ،عمْ ٓكسؼ ،شكرم( 1)
 ( اىظر فْ ذلؾ هف خٛؿ هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة كا٘عٛف العئلهْ لحقكؽ ا٘ىسئف : 2)

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 
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شأىٍئ أف بكلد شعكران ائلحسد  الفقر الهدقع فئلعكز كالحرهئف كهئ بصئحاٍهئ هف حئلب إحائط هف
 .(1)كالحقد كالكرآٌب بىبج عىٍئ ىقهب عمِ الهجبهع كرغاب فْ اٚىبقئـ

ىشط ٌىئ فْ ٌذي الهي       ئآب هف خٛؿ الكعكد الكئذاب ٓك ىئخئت دكر اٖفراد كالجهئعئت اٌ٘ر
ٛن ٚربكئب جٓرهب  ،ابغٓٓر حئؿ الهجبهع الذم ظمهٍـ فٓذكقكف ىئر الفبىب كدفع هف ٌك هٍٓأ أص

ئآب هف هجبهع هئ أىصفٍـ اقبصئدٓئن  كلقد ةات أف العئهؿ اٚقبصئدم ٓؤةر اشكؿ هائشر عمِ  ،إٌر
كهف ذلؾ البعدد  ،كلٛقبصئد هظئٌري الهبعددة ذات الصمب ،كـ ا٘جراـ كعمِ ىكعٓب الجرائـ الهربكاب

ائلشكؿ العئدؿ كبقمائت اٚقبصئد كالدخكؿ كالفقر  الطاقْ كبكٓزع الةركة آف جهٍكر الهكاطىٓف
ئب الدكلْ البئاعب لٗهـ  ،(2)كالفسئد كالكسئد كالاطئلب كأكدت ٌذا الهعىِ أٓضئن المجىب الدكلٓب لٌٙر

ئ الهؤرخ عئـ  ٌر الذم أشئر إلِ أف اٖسائب اٚقبصئدٓب كهئ بحهمً هف  1979الهبحدة فْ بقٓر
ٓزئدة حدة جرائـ  سبغٛؿ اٖجىاْ لهكارد الدكؿ الىئهٓب هف شأىًكاٚ ،بكازف أك اخبٛؿ اقبصئدم
ئب فْ ٌذا الامد أك ذاؾ  .اٌ٘ر

إف جكر الىظئـ اٚقبصئدم ٖم دكلب كظٍكر الفقر الهدقع ٓؤدم إلِ اسبخداـ الجٓرهب      
ئآب ككسٓمب لضرب هصئلح الدكلب هف جٍب كاسبٍداؼ الطاقئت الةٓرب فْ الهجبهع هف جٍب  اٌ٘ر
ئآب ذات جئىب ةأرم كابخئذ سمكؾ هف شأىً أف ٓضٓؽ الٍكة آف الطاقئت  أخرل فبارز جرائـ إٌر

ئب حٓث ببشكؿ الخٛٓئاٚقب ئآب غئلائن فْ اٖحٓئء ا٘ صئدٓب هف خٛؿ اربكئب جٓرهب اٌ٘ر ٌر
فكجكد  ،(3)دافعٍـ لذلؾ خٓاب اٖهؿ حٓث اعبهئد الكسٓمب لمبغٓر كلمفت اٚىبائي إلِ قضئٓئٌـ ،الفقٓرة

السكىٓب  هىئطؽ هٍهشب اقبصئدٓئن حٓث أىعداـ أاسط هقكهئت الحٓئة الاشٓرب كاىعداـ شركط الخدهئت
 ؽ حئضىب لمبطرؼ كالعىؼ كائلبئلْ ٓزئدة هعدؿ اربكئب الجرائـكالاىِ البحبٓب ٓجعؿ ٌذي الهىئط

ئآب ئب خصكصئن كأف أكةر هف  ،اٌ٘ر ٛن هحركئن لٌٙر ئت الفقر فْ العئلـ العراْ أصاح عئه فهسبٓك
 .(4)ىصؼ الهجبهع العراْ ٓعٓشكف حئلب الفقر كالحرهئف

أهئ ا٘صٛحئت اٚقبصئدٓب البْ ىجدٌئ هؤةرة إٓجئآئن فْ بحقٓؽ ىظئـ اقبصئدم كالبْ هف      
ئب فٍْ :  شأىٍئ القضئء عمِ جٓرهب اٌ٘ر

                                                            

ئب دكافعً كأسئلٓب البصدم لً ،أحهد هحهد ،( اكى1ً) ئب فْ العصر  ،ْاحث هقدـ إلِ هؤبهر الدكل ،اٌ٘ر اٌ٘ر
   .2008سىب  ،اٖردف ،جئهعب الحسٓف اف طٛؿ ،الرقهْ

 .64ص ،هرجع سئاؽ ،عاد السٛـ خمٓفب ،( الشئكش2)
ئب السٓئسْ ،عاد الىئصر ،( حٓرز3)   .195ص ،اٌ٘ر
ئب فْ العئلـ العراْ ،افبخئر ،كزكْ ،عاد الكاحد ،( هشعؿ4) كرقب احةٓب هقدهب إلِ هؤبهر  ،الفقر كالظمـ كاٌ٘ر

ئب فْ العصر الرقهْ ،الدكلْ   .2008سىب  ،اٖردف ،جئهعب الحسٓف اف طٛؿ ،اٌ٘ر
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بقمٓص الفكارؽ الطآقب هف الجئىب اٚقبصئدم هف خٛؿ إىشئء هىظكهب أهىٓب اقبصئدٓب  -1
ت اٖسر اٖكةر فقران  هف خٛؿ إىشئء صىدكؽ كطىْ لمهعكىئت  بضهف العٓش الكٓرـ كٓزئدة هدخٚك
عهؿ جئٌدان لمقضئء عمٍٓئ  .ٓدرس حئلب الفقراء كالهعدهٓف ٓك

ب لطاقب الشائب -2 كذلؾ هف خٛؿ الهجٍكد البىئفسْ كاٚعبراؼ  ،بكفٓر فرص عهؿ هبسئٓك
بـ  ائلشٍئدة كاٚابعئد عف الهحسكآب فْ الحصكؿ عمِ الكظئئؼ كعدـ بسٓٓس العهؿ الكظٓفْ ٓك

 ٓـ الهكظؼ هف خٛؿ هئ كفئءبً كلٓس اىبهئئً السٓئسْ أك الطئئفْ. بقٓ
ـ ائلظمـ كا٘ -3 جب عدـ البعئهؿ هعٍـ اشكؿ  ،ائطحعزؿ الفقراء سٓؤدم اٛ شؾ إلِ شعكٌر ٓك

كأف ىأخذ ائلحسائف اأىٍـ ىبئج رئٓس لمسٓئسب  ،فكقْ كأف ٚ ىىسِ أىٍـ جزء هف الهجبهع
 .(1)اٚقبصئدٓب لمامد

عىٍـ اخاراء هخبصٓف  اٚسبعئضبرجئؿ السٓئسب عف ابخئذ القرارات اٚقبصئدٓب لمامد ك إاعئد  -4
اؿ أف ٓككف هدركسئن  ،فْ ٌذا الهجئؿ حٓث ٚ ٓصدر القرار اٚقبصئدم اىئء عمِ هصئلح سٓئسٓب

 .بربقْ ائلهسبكل الهعٓشْ لمهكاطف اشكؿ عمهْ ككفؽ قئعدة هف الآئىئت كالهعمكهئت هف شأىٍئ أف
ْ شٓرحب الهعئقٓف كاٖراهؿ كآٖبئـ كعدـ إقصئئٍئ  هبٌٍبهئـ اشٓرحب هي اٚ -5 فْ الهجبهع ٌك

كهئ ٓبكجب  ،كسحقٍئ اقبصئدٓئن كهئ ساؽ كأف أشرىئ فْ هعرض حدٓةىئ عف ا٘صٛحئت اٚجبهئعٓب
ئآب ض الهبضرٓرف هف ضحئٓئ اٖعهئؿ اٌ٘ر  .(2)بفعٓؿ ىظئـ خئص ابعٓك

القطئع الخئص كخصكصئن الهشئٓرع الصغٓرة كالبْ بكفر ٖصحئاٍئ الحد دعـ الدكلب لهشئٓرع  -6
اٖدىِ هف العٓش الكٓرـ كهشئركب الدكلب فْ ٌذي الهشئٓرع هف خٛؿ بحدٓث صىئدٓؽ لمقركض 

 .هعدكهب الفئئدة
 رابعًا : التوعية والتثقيف

عائب الرأم العئـ ضد ٌذي بفعٓؿ كبطآؽ اٚبفئقٓئت البْ بـ اٚىضهئـ إلٍٓئ كبكعٓب الهكاطف كب     
 .كالبكعٓب الهسبهرة اخطكربٍئ ،الجٓرهب
ٌذي  خبمفب كلكف اٌٖـ هف ذلؾ ٌك بطآؽإف هف ا٘ٓجئاْ اٚىضهئـ إلِ اٚبفئقٓئت الدكلٓب اله     

ضهٓىٍئ فْ القكاىٓف الداخمٓب كبكعٓب رجئؿ القئىكف اهخبمؼ بخصصئبٍـ اٍذي باٚبفئقٓئت ك 
ئب كهكقؼ القئىكف الداخمْ هىٍئ كأىٍئ هف  ،اٚبفئقٓئت كبكعٓب الهكاطف عف هئٌٓب جٓرهب اٌ٘ر

الجرائـ الخطرة كضركرة بعئكىً هع السمطئت لمقضئء عمِ ٌذي الظئٌرة البْ هف شأىٍئ أف بهس 

                                                            

جئف ،هحهد عكض ،( البربكرم1) ئب ،أغئدٓر عرفئت ،كجٓك اٖسس الفكٓرب كالىفسٓب كاٚجبهئعٓب  ،عمـ اٌ٘ر
ئب ب لدراسب اٌ٘ر    .155ص ،2006سىب  ،ئفعه ،دار الحئهد لمىشر كالبكٓزع ،1ط ،كالبرآك

ض الضحٓب2) ( فْ 40/34القرار الصئدر هف الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة رقـ ) ،( اىظر فْ بعٓك
29/11/1985.  
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إضئفب إلِ بسمٓط الضكء عمِ أف  ،ىؼكبأسٓس سٓئسب هف شأىٍئ اٚابعئد عف العي  ،كجكدي ككٓئىً
فٛ هفر هف إٓقئع العقكاب لهربكاْ ٌذي  ،بـ إداىبٍئ هف قاؿ الهجبهع الدكلْ اأكهمًٌذي الجٓرهب 

 .الجرائـ كأف ٌىئلؾ ابجئٌئن عئلهٓئن لهىع ٌذي الجٓرهب كهكئفحبٍئ
ذكئء سٓئسب الحكار كالبفئٌـكقد ٓأبْ دكر اٖسرة اابداء فْ بكعٓب ةقئفب العي       فئلبرآب  ،ىؼ كا 

ائ٘ضئفب إلِ أف البرآب كالبكعٓب الهدرسٓب ٚ بقؿ  ،اربكئب الجٓرهباٖسٓرب ٌْ اٖسئس لهىع 
ٛن هف شأىً حهئٓب  أٌهٓب عف البرآب اٖسٓرب حبِ إف الاعض اعبار الهدرسب ىظئهئن اجبهئعٓئن هبكئه

اعئدي عف سٓئسب الغمك كالبطرؼ  .جٓؿ اكئهمً كا 
جٓرهب كأسست ٌذي الدكؿ ىظئهئن كٓفٓب بهٓٓز الكقد ضهىت اعض الدكؿ هىئٌجٍئ البعمٓهٓب      

ئن كهئ ٌك هكجكد فْ فىمىدا كأسبرالٓئ ٓب ئحٓث أدخمت فىمىدا عمِ سآؿ الهةئؿ هئدة الكق ،كقئئٓئن برآك
ب إف كؿ هكاطف هسؤكؿ أهئـ الهجبهع  ،(1)هف الجٓرهب فْ الهىٍئج البراكم فْ الهدارس الةئىٓك

ئآب كاجب كطىْ ٓجب أف ٓبصؼ اً اىطٛقئن هف  ف هسئٌهبً فْ هىع الجٓرهب اٌ٘ر كالقئىكف كا 
ف دكر الهكاطف ٚ ٓقؿ أٌهٓب عف دكر رجئؿ اٖهف فْ الهحئفظب عمِ  ،الهكاطىب كحب اٚىبهئء كا 

ئ ئآب اهخبمؼ صكٌر كاطف ٓأبْ هف خٛؿ بعئكىً هع فدكر اله ،اٚسبقرار كهىع الجٓرهب اٌ٘ر
ئآب كضئرة دخٓمب عمِ الهجبهع العراْ اشكؿ عئـ  اراز الجٓرهب اٌ٘ر القئىكف كهع رجئؿ اٖهف كا 

 .كالدٓف ا٘سٛهْ اكجً خئص
 خامسًا : وضع استراتيجية أمنية لمنع اإلرىاب

ئب كهئ ساؽ كأف رددىئ جٓرهب غئٓب فْ الخطكرة      ف آلٓب بىفٓذ ،إف اٌ٘ر ٌئ بعبهد الدقب كا 
لذلؾ فقد اعبئدت اٖجٍزة اٖهىٓب كخصكصئن العرآب هىٍئ البعئهؿ هع الجرائـ  ،كالبىظٓـ الشدٓدٓف
ٓككف الهجـر قد عرفً  ،ٓعبهد العشكائٓب كاٚربجئلٓب كالبمقئئٓب اأسمكب بقمٓدم داشكؿ بقمٓدم هعبئ

ؿ ببطكر ابطكر  ،كاعبئدي كعرؼ هداخمً كهخئرجً ئب ذات أهد طٓك فكضع اسبرابٓجٓب لهىع اٌ٘ر
ئآكف هف كسئئؿ ٌْ كحدٌئ الكفٓمب ابفعٓؿ دكر اٖهف  ئآب كببىئسب هع هئ ٓابكري اٌ٘ر الجٓرهب اٌ٘ر

جب أف بعبهد أم اسبرابٓجٓب ىئجحب عمِ هادأٓف : ،الداخمْ لقٍر ٌذي أفب الفبئكب  ٓك
ىؼ إذا اسبكجب فعؿ بهبئز ائلدقب كاٌٚبهئـ الكئفٓٓف كاسبعهئؿ العي الهادأ اٖكؿ : أف بككف ردة ال

اٖهر لزرع الةقب فْ ىفكس الهكاطىٓف كهحئكلب إلقئء القاض عمِ هربكاْ الجٓرهب ائلسرعب القصكل 
 .كعدـ البراخْ فْ بىفٓذ ذلؾ

                                                            

ئب ،هحهد فؤاد ،( الحكاهدة1) ب فْ هكئفحب اٌ٘ر ئب فْ  ،احث هقدـ إلِ الهؤبهر الدكلْ ،دكر الهىئٌج البرآك اٌ٘ر
  .اٖردف ،الهىعقد فْ جئهعب الحسٓف اف طٛؿ ،العصر الرقهْ
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ئآب كلٓس اىبظئر كق الهادأ الةئىْ : كع الفعؿ ةـ القٓئـ الهائدرة اهعىِ أف ٓبـ هٛحقب الجٓرهب اٌ٘ر
كأف بككف ٌذي الهٛحقب هاىٓب عمِ عدة  ،(1)اهٛحقبً أم أف ببـ عهمٓب إجٍئض هياكر لمجٓرهب

ئآب كالهائدرة قاؿ ردة الفعؿ ٓؤدم إلِ  ،هعطٓئت ذات أاعئد هعمكهئبٓب دقٓقب فهٛحقب العىئصر اٌ٘ر
ٚن إلِ طردي خئرج الحدكد بحب ئاْ كصك ئج إلِ اسبرابٓجٓب الهائدرة بقمٓص كبحجٓـ الجسـ اٌ٘ر

هئ : ذا ٓبأبِ هف خٛؿ عئهمٓف رئٓسٓف ٌك  كالهٛحقب ٌك
 العئهؿ اٖكؿ : دقب الهعمكهئت

ئآب ههكىب الكقكع ب الهعمكهب ٌْ الخطكة اٖكلِإف دق      إذ ٓجب أف بٍبـ  ،لكشؼ أم عهمٓب إٌر
 .كهٍهئ كئىت أٌهٓبٍئ الجٍئت ذات العٛقب اأم هعمكهب هف أم هكاطف

هع الهكاطف اركح عئلٓب كائىفبئح بئـ كعدـ  ٓفلذلؾ ٓجب أف ٓبعئهؿ رجئؿ اٖهف الهخبص     
إخئفبً كعدـ إغفئؿ أم هعمكهب بصؿ رجؿ اٖهف كالبعئهؿ هعٍئ اشكؿ عمهْ دقٓؽ هف حٓث 

كبعبهد دقب الهعمكهب عمِ الهراقاب  ،البحمٓؿ كراطٍئ هع قئعدة هعمكهئت هخصصب لٍذا الهكضكع
 .ب عف اعد كعدـ اسبخداـ الطرؽ البقمٓدٓب فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهبكالهٛحق

 العئهؿ الةئىْ : الجئٌٓزب الاشٓرب
ئآب ٓجب       إف عئهؿ الجئٌٓزب الذم ٓجب أف ببهبع اً أجٍزة اٖهف لمكقئٓب هف العهمٓئت اٌ٘ر

ئآب هف جٍب كهف جٍب اهسبكل عئؿ ٓبىئسب هع خطكرة اٖع أف ٓككف ت هئؿ اٌ٘ر ةئىٓب بفٓك
الفرصب عمِ هىفذم ٌذي العهمٓئت فْ اسبغٛلٍـ الدائـ لعىصر الهفئجأة الذم ٓدعهٍـ لبىفٓذ 

عبهد عئهؿ الجئٌٓزب الاشٓرب عمِ عىئصر رئٓسٓب ةٛةب :  جرائهٍـ ٓك
ر هف أٌـ الهجئٚت البْ ٓككف فٍٓئ العىصر الاشرم  -1 ر : ٓعبار البدٓرب كالبطٓك البدٓرب كالبطٓك

ككف ٌك العئه ئب ٓك ؿ الرئٓس فْ إىجئح العهؿ خصكصئن فْ العهؿ اٖهىْ الكقئئْ فْ قهع اٌ٘ر
ر هف خٛؿ إدخئؿ اراهج هبطكرة كهسبهرة ئن  البدٓرب كالبطٓك  ،سكاء كئف ٌذا البدٓرب عهمٓئن أك ىظٓر

ٚك شؾ أف البدٓرب السمٓـ عمِ الحركب البكبٓكٓب ٌك هفبئح سٛهب اٖفراد فْ أم هكاجٍب هحبهمب 
ئآب  .(2)هع الجهئعئت اٌ٘ر

ئآب  -2 البسمٓح الحدٓث : ٓجب أف ٓككف البسمٓح هف الحداةب اهئ ٓبىئسب هع بطكر اٖسئلٓب اٌ٘ر
جب أف ٓككف السٛح الهحهكؿ جزءان هف الحئهؿ اهعىِ أف ٚ ٓككف عبءان عمًٓ أك أف ٓةقؿ  ٓك

ؤةر فْ هقدار جئٌٓزبً أك هركىب حركبً ،كئٌمً كأف ٓككف البسمٓح ائسبخداـ العىئصر الهكهمب  ،ٓك
 .لمٍجـك كالدفئع هةؿ اسبكشئؼ العاكات كالبعرؼ عمِ الكهئئف كهعئلجبٍئ عف اعد

                                                            

ئب الدكلْ آف البجٓرـ كالهكئفحب ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم1)   .57هرجع سئاؽ، ص ،اٌ٘ر
ئب ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم2)  .92ص ،هرجع سئاؽ ،الهىظكهب اٖهىٓب فْ هكاجٍب اٌ٘ر
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اسبخداـ البكىكلكجٓئ : ٓجب أف ٓككف رجؿ اٖهف قئدران عمِ اسبخداـ البكىكلكجٓئ الحدٓةب فْ  -3
كبحصٓؿ الآئىئت كبفعٓمٍئ اهئ ٓخدـ  أةىئء أدائً لهٍئـ عهمً هف حٓث الهٛحقب عار ا٘ىبرىت

ئ فْ جهٓع أىحئء العئلـ ،عهمً ٚك بكهف الهشكمب فْ  ،حٓث أدل البطكر البكىكلكجْ إلِ اىبشئٌر
الكسٓمب ىفسٍئ اؿ فٓهف ٓسبخدهٍئ كبفعٓؿ ٌذي الكسٓمب ٓبرؾ أةران إٓجئآئن فْ إهكئىٓب قهع الجٓرهب 

ئآب كعدـ كقكعٍئ  .اٌ٘ر
 لوطني في منع تمويل اإلرىابسادسًا : التعاون ا

ئب ىقصد ائلبعئكف الكطىْ بكئبؼ      ؿ اٌ٘ر  ،كئفب الجٍكد الكطىٓب الشعآب كالرسهٓب لهىع بهٓك
ئآب حٓث ٓشكؿ عصب الحٓئة لٍئ ؿ هف أٌهٓب ٚسبهرار اٖعهئؿ اٌ٘ر  .لهئ ٓشكمً ٌذا البهٓك

ؿ  ،ب هف هصئدر هخبمفبإذ ٓجب البىاً لٍذي الظئٌرة كهىع بدفؽ اٖهكاؿ الهشاٌك      حٓث ٓبـ بهٓك
ْ هف خٛؿ عهمٓئت خطؼ كقبؿ كاابزاز كغسٓؿ اٖهكاؿ أك اٚبجئر  ئب اطٓرقب هائشرة ٌك اٌ٘ر

أك هف خٛؿ دعـ خئرجْ هف جٍئت غٓر كطىٓب هف هصمحبٍئ ا٘اقئء عمِ جٓرهب  ،(1)ائلهخدرات
ئب هشبعمب فْ امد هف الامداف كقد بككف اطٓرقب غٓر هائشرة هف خٛؿ ههئرسب أعهئؿ  ،اٌ٘ر

ئب جب أف بككف هظئٌر  ،هشركعب كبحقٓؽ هكئسب هئلٓب كلكف فْ أسئسٍئ بككف لدعـ اٌ٘ر ٓك
ئآب هف اٖهكاؿ البْ حصمت  ئب ببـ فْ حرهئف الهىظهئت اٌ٘ر ؿ اٌ٘ر البعئكف الكطىْ لهىع بهٓك

راقاب كبباع هصئدر ٌذي اٖهكاؿ سكاء آف الهصئرؼ عمٍٓئ هف هزاكلبٍئ اٖىشطب غٓر الهشركعب كه
 .أك آف اٖفراد

 الفرع الثاني : الجيود الدولية لمنع ومكافحة جريمة اإلرىاب 
ئب الهربكاب داخؿ إقمٓـ الدكلب       ،كلب ذابٍئدلسكاء هف قاؿ فرد أك هجهكعب أك ا ،إف جرائـ اٌ٘ر

لذلؾ بسبكجب بدخؿ الهجبهع الدكلْ ائبخئذ البداآر الٛزهب  ،لٍئ اىعكئسئت عمِ الهسبكل الدكلْ
ئآب إلِ خئرج إقمٓـ دكلب  ،لهىع كقكع ٌذي الجرائـ كهكئفحبٍئ كهئ أف ابسئع ىطئؽ اٖعهئؿ اٌ٘ر

لذلؾ  ،هعٓىب أصاح ٓهةؿ خطران عمِ الهصئلح اٖسئسٓب لمدكؿ هف قٓـ كهراكز بٍـ الهجبهع الدكلْ
ٓئئبٍئ كككئٚبٍئ الهبخصصب كضع البداآر ٓجب عمِ جهٓع الدكؿ ككئ فب أجٍزة اٖهـ الهبحدة ٌك

ئب كالبقمٓؿ هف كقكعً كسىبىئكؿ أٌـ ٌذي البداآر البْ ٓجب عمِ الدكؿ ابخئذٌئ  ،الكقئئٓب لهىع اٌ٘ر
ئب ْ عمِ الىحك البئلْ : ،كالبْ هف شأىٍئ هىع كهكئفحب اٌ٘ر  ٌك

 واًل : احترام سيادة الدولأ
هادأ عدـ اسبخداـ القكة  كبفعٓؿإف احبراـ سٓئدة الدكؿ أك اسبقٛلٍئ كعدـ البدخؿ فْ شؤكىٍئ      

كفقئن لهكاةٓؽ اٖهـ الهبحدة بعد هف  ،كابسئـ ٌذي العٛقئت ائلكد كالبعئكف ،فْ العٛقئت الدكلٓب
ئآب إذ إف الشعكب الخئضعب بحت  ،الكسئئؿ الٍئهب البْ بجىب اربكئب العدٓد هف اٖفعئؿ اٌ٘ر

                                                            

 .195ص ،هرجع سئاؽ ،سئهْ عمْ ،( عٓئد1)
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ئ هف الههئرسئت البْ بىئقض الشرعٓب الدكلٓب بمجأ  البسمط اٚسبعهئرم كاٚحبٛؿ اٖجىاْ كغٌٓر
ئآب ضد اٖفعئؿ البْ ٓربكاٍئ اٚسبعهئر  ،(1)إلِ كسئئؿ الكفئح الهسمح اهئ فْ ذلؾ العهمٓئت اٌ٘ر

ٚن ضد الغ ،كالحكـ اٖجىاْ زاة اٖجئىب ككفئحئن هشركعئن هف أجؿ بقٓرر كبعبار كئفب بصرفئبٍئ ىضئ
ئ أك بحقٓؽ اسبقٛلٍئ ٖف الكاقع البئٓرخْ أةات اأف العدٓد هف الدكؿ حققت اسبقٛلٍئ  ،هصٌٓر

كاسبردت أقئلٓهٍئ عف طٓرؽ الكفئح الهسمح اجهٓع الكسئئؿ الهبئحب دكف بهٓٓز آف اٖعهئؿ 
ئآب البْ بكدم ائٖركاح الآرئب كآف اله كهف الطآعْ أف ٓحدث  ،قئكهب الهسمحب الشهركعباٌ٘ر

كالاركبكككلٓف  1949الذم بحكهً ابفئقٓئت جىٓؼ اٖراعب لعئـ  ٌذا الخمط آف الكفئح الهسمح
ئآب 1977ا٘ضئفٓٓف سىب  كقد بصؿ الشعكب البْ بحت كطأة اٚسبعهئر  ،كآف اٖعهئؿ اٌ٘ر

بٍئ إلِ بكسٓع هفٍـك الكفئح اكئفب صكري كأشكئلً ىبٓجب الرغاب فْ بحقٓؽ اسبقٛلٍئ كاسبرداد ةركا
رغـ أف الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة بؤكد هراران كبكراران عمِ الشرعٓب اٖخٛقٓب كالسٓئسٓب لكفئح 

 .(2)البحرر البْ بخكضً الشعكب الهقٍكرة كالهظمكهب
ئب كهقئكهبً ٓجب أف بأخذ فْ اٚعبائر الراط       لذلؾ فإف الجٍكد الدكلٓب الهاذكلب لهىع اٌ٘ر

ئب كالقضئء عمِ أسائاً ـ اٚجراءات كالبداآر لهىئٌضب كهكئفحب أٌلٍذا فإف هف  ،آف اٌ٘ر
ئب خئصب الذم بهئرسً ئ ٌْ هطئلاب جهٓع الدك  اٌ٘ر ؿ الشعكب هف أجؿ اسبقٛلٍئ كبقٓرر هصٌٓر

ائلكفئء ائلبزاهئبٍئ كفقئن ٖحكئـ القئىكف الدكلْ ائٚهبىئع عف القٓئـ اأعهئؿ العدكاف ككئفب اٖفعئؿ 
ض الىظـ السٓئسٓب كاٚجبهئعٓب  .(3)البْ بىطكم عمِ السٓطرة اٚسبعهئٓرب كاٚحبٛؿ اٖجىاْ كبقٓك

جب أف بكلْ الجهعٓب العئهب كهجمس اٖهف اٌبهئهٍهئ اهىئشدة الد      كؿ ائحبراـ سٓئدة الدكؿ ٓك
كالحككهئت الشرعٓب كابخئذ البداآر لحفظ اٖهف كالسمـ الدكلٓٓف كبجىب أسائب الصراع الذم 
ٓفضْ إلِ اسبخداـ القكة كأف ٓبدخٛ ٘ىٍئء الىزاعئت الداخمٓب كالدكلٓب كالسعْ إلِ بحقٓؽ الهصئلح 

كفؽ آلٓب كاضحب كاأسمكب هكضكعْ كعدـ برؾ  ،الكطىٓب آف الجهئعئت الهبصئرعب داخؿ الدكؿ
كبحهٓؿ الدكلب الهخئلفب الهسئكلٓب الدكلٓب  ،اٖهكر لٛعبائرات السٓئسٓب كالهصئلح الخئصب لمدكؿ

ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب أف  ،كفقئن لقكاعد القئىكف الدكلْكفرض جزاءات عمٍٓئ  كلٓس اهئ بحئكؿ الٚك
ٛن عف القئىكف الدكلْ ائ ئ ٓعبضعً ادٓ حؽ إصدار اٖكاهر إلِ الدكؿ بهئدٌئ سٓئسب القكة كاسبئةئٌر

                                                            

 .22ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد سئلـ ،( اٖكجم1ْ)
  .33-32ص ،( الهرجع السئاؽ2)
 ( هف أارز هظئٌر العدكاف الذم هئرسبً الدكؿ :3)
 .2009اعبداء إسرائٓؿ عمِ قطئع غزة فْ أكاخر عئـ  -1
ئ هف العهمٓئت العسكٓرب اٖهٓركٓب فْ جهٓع دكؿ أهٓركئ الٛبٓىٓب البْ لـ  ،اعبداء أهٓركئ عمِ العراؽ -2 كغٌٓر

  .بيسبةىِ هىٍئ دكلب هف ٌذي الدكؿ كالبْ كئىت دائهئن هٓداىئن لمبدخٛت اٖهٓركٓب
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ضفئء  ئ كا  كالحكـ عمٍٓئ كهعئقابٍئ كاسبخداـ )الفٓبك( ضد أم قرار دكلْ ٓدٓىٍئ أك ٓدٓف حمفئٌؤ
الشرعٓب الدكلٓب عمِ اعبدائبٍئ عمِ الشعكب الهسبقمب كالحككهئت الشرعٓب عمِ أسئس اٖهف 

ئب القكهْ اٖهٓركْ الذم أطمؽ عم ًٓ الاىبئغكف بكجًٓ الضرائت الكقئئٓب اٚسبسائقٓب لهكئفحب اٌ٘ر
 .(1)الدكلْ كهئ فعمت فْ العراؽ ككهئ بفعؿ إسرائٓؿ فْ قطئع غزة

 ثانيًا : تحسين األوضاع االقتصادية لمدول الفقيرة
ٚن       حٓث بهبمؾ  ،هىٍئ هجهكعب الدكؿ الساع الكارل ،غىٓب أدت الهبغٓرات الدكلٓب إلِ ظٍكر دك

ب كالبقدـ فْ هٓئدٓف العمـ كالكىكلكجٓئ كبىعـ شعكاٍئ ائلخٓرات إذ بزداد دكلٍـ  ،الاىٓب اٖسئسٓب القٓك
ٚن فقٓرة بعئىْ شعكاٍئ الحرهئف كالفقر الهدقع ،ةراء ٓـك اعد ٓـك ٚ ٓسبطٓعكف  ،كفْ الهقئاؿ بكجد دك

ٓف هف الىئس فْ عداد الٛجئٓف فأصاح الهٛٓ ،بكفٓر احبٓئجئبٍـ اٖسئسٓب هف غذاء كهماس
كالهشردٓف كالائحةٓف عف الٍجرة لامداف أخرل ببسع ٚحبكائٍـ كبكفٓر ضركرات الهعٓشب لٍـ 

إذ برل اأف المجكء إلِ  ،ىؼ لدل ٌذي الشعكبكقد لكحظ بزآد العي  ،كالحصكؿ عمِ فرص العهؿ
ك ال الجٓرهب ذم ٓخمؽ البكازف الهبسـ ٌك الحؿ لهشكمب الفقر كالبفئكت فْ هسبكل الهعٓشب ٌك

ب فْ الامداف ئآب كالفكضٓك  ،ائلهسئكاة فْ هخبمؼ قطئعئت الشعب كائلبئلْ ظٍرت الحركئت اٌ٘ر
كىفس القكؿ ٓىطاؽ عمِ الدكؿ الىئهٓب البْ بحبئج إلِ هائلغ طئئمب لبحقٓؽ البىهٓب اٚقبصئدٓب 

ئ اٚق ،كبسدٓد الدٓكف اٖجىآب  ،بصئدم كالبخفٓؼ عف دٓكىٍئكبىبظر الهسئعدات ٘صٛح هسئٌر
كهع هركر الزهف ببفئقـ الهشكٛت اٚقبصئدٓب اساب الاىٓب اٚقبصئدٓب الضعٓفب كٓزئدة أعائء 

ض اقبصئدٌئ كفقد سٓطربٍئ عمِ سٓئسبٍئ اٚقبصئدٓب فبىظر شعكب  ،الدٓكف فٓؤدم ذلؾ إلِ بقٓك
ب حكهٍئ العئجزة عف بحسٓف ٌذي الامداف الذٓف بٍددٌـ الهجئعب كالفقر اركح العداء إلِ أىظه

لِ حككهئت الدكؿ اٖجىآب الغىٓب البْ اهبىعت عف هسئعدة دكلٍـ لمبغمب  ،اٖكضئع اٚقبصئدٓب كا 
 .عمِ هشكٛبٍئ اٚقبصئدٓب كأزهب دٓكىٍئ

فئلغزاة الارطئىٓٓف  ،ٚك ٓغٓب عف الائؿ اأف الكةٓر هف الحركب برجع إلِ أسائب اقبصئدٓب     
هئف اىبشركا فْ قئرات العئلـ لبأهٓف الهٓزد هف البكسع لخدهب الهصئلح اٚقبصئدٓب كالفرىسٓٓف كاٖل

عمِ حسئب شعكب ٌذي القئرات كهصئلحٍئ كاسقٛلٍئ إذ احبمت الكةٓر هف الدكؿ كعهدت إلِ عقد 
ٚك شؾ اأف هشكمب البفئكت اٚقبصئدم آف  ،هعئٌدات بقسٓـ الدكؿ الهسبعهرة إلِ هىئطؽ ىفكذ

ئآبالدكؿ سباق ذا ٓدعك إلِ بأسٓس البزاـ  ،ِ ائعث عمِ البكبر الدكلْ كخمؽ اٖعهئؿ اٌ٘ر ٌك
كقد باىت الدكؿ الصىئعٓب  ،الدكؿ الغىٓب اهسئعدة الدكؿ الفقٓرة عمِ أسئس قكاعد العدؿ كا٘ىصئؼ

                                                            

  .33ص ،هرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم1ْ)
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الكارل اصدد ٌذي الهسألب سٓئسب هسئىدة الدكؿ الىئهٓب عمِ حؿ هشكٛبٍئ اٚقبصئدٓب اهىح 
 .(1)فئء هىٍئ أك إعئدة جدكلبٍئعالقركض كالبغمب عمِ أزهب دٓكىٍئ ائ٘

اب الفقر ضرار البْ بمحؽ الدكؿ اسذي السٓئسب غٓر كئفٓب لهعئلجب آٖىئ أف ٌكالحقٓقب فْ رأ     
عف الهشكٛت اٚقبصئدٓب البْ بؤدم فْ الكةٓر هف اٖحٓئف إلِ  كاٖزهئت اٚقبصئدٓب الىئشئب

ىئ بارز الحئجب إلِ بعئكف دكلْ اشكؿ عهمْ  ،حئٚت العدكاف ههئ ٍٓدد السمـ كاٖهف الدكلٓٓف ٌك
رفع هسبكل شعكاٍئ كفعئؿ لرفع الهعئىئة عف الشعكب الفقٓرة كبقدٓـ الهسئعدة إلِ الدكؿ الىئهٓب ل

 .(2)كبحسٓف اقبصئدٌئ
 ثالثا : نشر الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

أف اٖىظهب السٓئسٓب البْ بعبهد فْ الاقئء فْ السمطب عمِ بدعٓـ الهؤسسب العسكٓرب      
شعاْ كظٍكر لفرض سٓطربٍئ عمِ إرادة الشعكب ٓزداد فٍٓئ الغضب ال كاٖسئلٓب اٚسبادادٓب

ئآب كبشبعؿ  ،محب كجاٍئت الخٛصالهعئرضب الهسالحركئت  كهف ٌىئ بحدث اٖعهئؿ اٌ٘ر
أهر الذم دفع اٖهـ الهبحدة فْ اعص الحئٚت إلِ  ،ـ الدكلْالحركب اٌٖمٓب البْ بٍدد السٛ

ئ هف  ،البدخؿ العسكرم ٘ىٍئء الحركب اٌٖمٓب كهئ حدث فْ الصكهئؿ كأىجٚك كأفغئىسئف كغٌٓر
كازاء فرض السٛـ كٓزئدة البضئهف ا٘ىسئىْ العئلهْ أصاح الهجبهع الدكلْ ٓبجً ىحك  ،الدكؿ

ؿ قضٓب الدٓهقراطٓب كحقكؽ ا٘ىسئف البْ بشٍد اىبٍئكئت فْ العدٓد هف الدكؿ فمـ بعد شأىئن  ،بدٓك
ذا ٓفسح الهجئؿ أهئـ الهجبهع الدكلْ أف ٓفرض البزاهئت كاجاب ،داخمٓئن ٚ ٓجكز البدخؿ فًٓ  ٌك

البىفٓذ عمِ الدكؿ ٘قرار الدٓهقراطٓب كاحبراـ حقكؽ ا٘ىسئف كحٓرئبً اٖسئسٓب ٚك ٓبعئرض ٌذا 
ٖف ٌذي السٓئدة لٓست  ،اٚبجئي هع هادأ عدـ البدخؿ فْ الشئكف الداخمٓب لمدكؿ كالسٓئدة الكطىٓب

ئبٍئ كحقكقٍئ  .(3)هطمقب فْ ظؿ الطمب الهبزآد لمشعكب لحٓر
ت الدكلٓب جعمت اٖهـ الهبحدة هسئكلب عف إىٍئء الصراعئت الداخمٓب كالقضئء كهئ أف البطكرا     

ىؼ السٓئسْ اأشكئلً الهبعددة هف اضطراائت كاىقٛائت كحركب عمِ أسائاٍئ البْ هف أٌهٍئ العي 
الهبحدة أف بكلِ اٌبهئهئن خئصئن ههئ ٓكجب عمِ اٖهـ  ،أٌمٓب البْ ٓككف ضحئٓئٌئ هف الهدىٓٓف

كاىبئٌؾ صئرخ لحقكؽ ا٘ىسئف  ،لدٓهقراطٓبات الدكؿ البْ بىطكم عمِ إىكئر جهٓع ههئرسئا
ئب كبعرض اٖهف كالسمـ الدكلٓٓف لمخطر ئب ٓبأبِ  ،كالحٓرئت اٖسئسٓب البْ بكلد اٌ٘ر فهىع اٌ٘ر

ىشر الدٓهقراطٓب كحهئٓب حقكؽ ا٘ىسئف كحٓرئبً  فْ ظؿ الىظئـ العئلهْ الجدٓد هف خٛؿ
فائلرغـ هف أف ههئرسب أفراد الشعب لمدٓهقراطٓب كبهبعٍـ ائلحٓرئت اٖسئسٓب هسألب  ،اٖسئسٓب

                                                            

  .35ص ، سئلـ هحهد ،اٖكجمْ(1)
ئب ،عاد القئدر ،( اف صئلح2)   .2005سىب  ،الهؤبهر الدكلْ حكؿ دكر الارلهئىئت فْ هكئفحب اٌ٘ر
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فإىً ٓقع عمِ الدكؿ البزاـ حهئٓب حقكؽ اٖفراد فْ الفكر كالهشئركب فْ الحٓئة السٓئسٓب  ،داخمٓب
ئب  كالبعآر عف الرأم هف أجؿ بحقٓؽ اٖهف كاٚسبقرار فْ الهجبهع الدكلْ كهكئفحب هكجئت اٌ٘ر

ىكئر حقكقٍـ اٖسئسٓب خضئعٍـ  ،البْ ببىئهِ اساب القٓكد الهفركضب عمِ حٓرئت اٖفراد كا  كا 
ٖسئلٓب الحكـ اٚسبادادم فْ كقت بزآد فًٓ كعْ الشعكب كبصئعدت هطئلاٍـ ائلدٓهقراطٓب البْ 
ببهركز فْ حؽ الشعب فْ اخبٓئر حئكهً كاٚسبغىئء عىً فْ هكاعٓد هحددة ككرآٌب اٖىظهب 

 .(1)سبادادٓب كعداء الحكـ الدائـاٚ
كفْ ظؿ العجز الذم ٓعئىًٓ هجمس اٖهف حئلٓئن ٓجعؿ الدكؿ الكارل ٌْ البْ ببصدل لظئٌرة      

غٓئب الدٓهقراطٓب البْ بسكد رقعب كاسعب هف العئلـ كالبْ بجعؿ هقئلٓد الحكـ فْ أٓدم قمب 
ىبٍككف حقكؽ ا٘ىسئف أف ٓبراجع هجمس اٖهف عف اٌبهئهً ٚك ىٓرد  ،ٓهئرسكف الدكبئبكٓرب ٓك

اٖهر الذم ٓؤدم إلِ هكت الكةٓر هف الضحئٓئ الهدىٓٓف  ،الدكلْ احئٚت اىبٍئؾ هادأ الدٓهقراطٓب
لسٓطربٍئ عمِ الصراع كالقضئء عمِ الهعئرضب الهىئدٓب ائلدٓهقراطٓب  ىبٓجب فرض الحككهئت

ف فْ ىشر الدٓهقراطٓب عف طٓرؽ ٚك أف بحؿ الدكؿ الكارل هحؿ هجمس اٖه ،كحقكؽ ا٘ىسئف
إىهئ ٓجب أف ٓكاجً اىبٍئؾ  ،البدخٛت العسكٓرب كغٓر العسكٓرب لبحقٓؽ هآراٍئ كهصئلحٍئ

الدٓهقراطٓب طاقئن لهٓةئؽ اٖهـ الهبحدة كهف خٛؿ أجٍزة اٖهـ الهبحدة كالمجئف البْ بشكمٍئ لبدعٓـ 
 .(2)الدٓهقراطٓب

 رابعًا : حماية حقوق األقميات
مغب أك الدٓف إف اىبٍئكئت الدكؿ لحقكؽ ا٘ىسئف داخؿ أراضٍٓئ اساب العىصر أك المكف أك ال     
ئآب داهٓب فْ هكاجٍب الحككهئت ٘رغئهٍئ عمِ أح دةت ردكد فعؿ عىٓفب بهةمت فْ أعهئؿ إٌر

عرض  بطآؽ هادأ عدـ البهٓٓز أك هف أجؿ اٚىفصئؿ عىٍئ ئ ٓك ههئ ٍٓدد كٓئف الدكلب كاسبقراٌر
زاء بصئعد أفعئؿ البفرقب العىصٓرب ضد اٖقمٓئت فْ العدٓد هف  ،اٖهف كالسمـ الدكلٓٓف لمخطر كا 

الدكؿ كاربفئع جرائـ العىصٓرب كالصراعئت العرقٓب آف فئئت الشعب كبىئهْ اٚضطراائت 
ئ هقئكهب هشركعب فْ هكاجٍب  ئآب هف جئىب اٖقمٓئت ائعبائٌر حداث اٖعهئؿ اٌ٘ر اٚجبهئعٓب كا 
ئب الدكلب لذلؾ أدركت الجهئعب الدكلٓب اأف هشكمب اٖقمٓئت كئىت هف أٌـ اٖسائب الهؤدٓب إلِ  إٌر

ئب كالحركب اٌٖمٓب اساب الظمـ كاٚضطٍئد فْ الدكؿ البْ آؿ إلٍٓئ هصٓر اٖقمٓئت إلِ  ،اٌ٘ر
 .ٌذي الحئلب

                                                            

  .36ص ، سئلـ هحهد ،اٖكجمْ(1)
  .38ص ،(الهرجع السئاؽ2)
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ئ هف       هف ٌىئ رأت الدكؿ أعضئء الجهئعب الدكلٓب ضركرة كضع قكاعد لحهئٓب اٖقمٓئت ائعبائٌر
ـ كاضطٍئد اعضٍئ إلِ بعٓرض السمـ العئلهْ ظمالحقكؽ اٖسئسٓب لٙىسئف كخشٓب أف ٓؤدم 

 .لمخطر
ئبٍئ بأبْ فْ هقدهب اٌ      أىشأت  هئهئت الهجبهع الدكلْ اأفبلذلؾ أصاح حهئٓب اٖقمٓئت كحٓر

 ،1947لجىب حقكؽ ا٘ىسئف البئاعب لٗهـ الهبحدة لجىب فرعٓب لهىع البهٓٓز كحهئٓب اٖقمٓئت عئـ 
العدٓد هف الىصكص البْ بٍدؼ إلِ إقئهب  1948كبىئكؿ ا٘عٛف العئلهْ لحقكؽ ا٘ىسئف عئـ 

 ،لِ هجهكعئتالهسئكاة فْ الحقكؽ كالحٓرئت آف اٖفراد داخؿ الدكلب اصرؼ الىظر عف اىبهئئٍـ إ
ئب الذم بهئرسً اٖقمٓئت كبسبٍدؼ اً  جب عمِ الدكؿ أف بباىِ أٓضئن سٓئسئت لهكاجٍب اٌ٘ر ٓك

ئب الدكلب جراءات سٓئسٓب بضغط اٍئ  ،حهئٓب حقكقٍئ ضد إٌر كأف ببخذ بداآر سٓئسٓب كاقبصئدٓب كا 
اآر إلِ حد المجكء عمِ الدكؿ البْ ٓيىسب إلٍٓئ اىبٍئكئت حقكؽ اٖقمٓئت عمِ أٚ برقِ ٌذي البد

أك البٍدٓد ائٚعبداء عمِ حؽ هجهكعب اشٓرب  ،إلِ القكة الهسمحب إٚ فْ حئٚت اٚعبداء الجسٓـ
كهادأ عدـ  ،خئصب اعد سٓئدة هادأ حظر اسبخداـ القكة فْ العٛقئت الدكلٓب ،هعٓىب فْ الحٓئة

لبدخؿ فْ الشئكف الداخمٓب لمدكؿ إذ لك سيهح لمدكؿ ائ ،(1)البدخؿ فْ الشؤكف الداخمٓب لمدكؿ اٖخرل
فقد ٓيبخذ ذلؾ ذٓرعب فْ ههئرسب الضغكط  ،اشكؿ هطمؽ احجب حهمٍئ عمِ احبراـ حقكؽ ا٘ىسئف

عمِ الدكؿ كالبدخؿ فْ شئكىٍئ الداخمٓب دكف أف ٓككف الدافع هف كراء ذلؾ ٌك حهمٍئ عمِ احبراـ 
 .(2)حقكؽ ا٘ىسئف كحٓرئبً اٖسئسٓب

)المواجية الجنائية لجرائم  اإلرىاب كافحةالتدابير الجنائية لمنع ومالمطمب الثاني : 
 اإلرىاب الداخمي(

ٓقصد ائلبداآر الجىئئٓب : القكاعد الهكضكعٓب كا٘جرائٓب البْ ٓبخذٌئ الهشرع الجىئئْ لهىع      
ٛن  ئب أص أك هىع بكراري فْ الهسبقاؿ كذلؾ اكضع أفضؿ صٓغب لقئىكف العقكائت هف  ،كقكع اٌ٘ر

ئب كعقئب هربكاً ر قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب لبككف قكاعدي هكاكاب  ،حٓث بجٓرـ اٌ٘ر كبطٓك
ئب عطئء  ،لطآعب جرائـ اٌ٘ر ر ٚ ٓبحقؽ إٚ إذا ابسهت ا٘جراءات ائلسرعب كالفئعمٓب كا  ذا البطٓك ٌك

                                                            

اٚبفئقٓئت  ( هف آف البدخؿ ا٘ىسئىْ غٓر الهسمح لحهئٓب اٖقمٓئت الدٓىٓب إاراـ الدكؿ اٖكركآب العدٓد هف1)
كابفئقٓب كسبفئلٓئ آف فرىسئ  ،آف الهجر كبراىسمفئىٓئ 1906هىٍئ ابفئقٓب فٓىئ سىب  ،الهبعمقب احهئٓب اٖقمٓئت الدٓىٓب

د كاكلىدا 1980كابفئقٓب اكلٓفئ سىب  ،كركهئىٓئ  ،حسئـ ،اىظر فْ ذلؾ : ٌىداكم ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ ،آف السٓك
 .كهئ اعدٌئ 18ص ،1997سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،البدخؿ الدكلْ ا٘ىسئىْ

  .39ص ،هرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم2ْ)
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هأهكر الضاط القضئئْ عمِ ىحك ٚ ٓخؿ احقكؽ ا٘ىسئف كحٓرئبً اٖسئسٓب كاذلؾ سمطئت كاسعب ل
ئب بقـك عمِ عىصٓرف :  فإف البداآر الجىئئٓب لهىع كهكئفحب اٌ٘ر

العىصر اٖكؿ : ٓبعمؽ اقئىكف العقكائت اكضع قكاعد هكضكعٓب بحقؽ اٖهف كالطهأىٓىب لٗفراد 
ئب  .كبحهْ ضحئٓئ اٌ٘ر

ٓبعمؽ اقئىكف ا٘جراءات اأف بحقؽ قكاعدي أكار قدر هف الفئعمٓب لٙجراء الجىئئْ العىصر الةئىْ : 
ئب كهكئفحبً ٚن إلِ هىع اٌ٘ر  .كصك

 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئب       .الفرع اٖكؿ : القكاعد الهكضكعٓب لهىع كهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر
ئبالفرع الةئىْ : القكاعد ا٘جرائٓب        .لهىع كهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر

 الفرع األول : القواعد الموضوعية لمنع ومكافحة جريمة اإلرىاب 
ئب اأف بضهف الدكؿ اٖطراؼ بشٓرعئبٍئ الداخمٓب قضت اٚبفئقٓب الدكلٓب الخئصب       ائٌ٘ر

كبركت لٍئ سمطب بقدٓر العقكاب عىٍئ اهئ ٓبىئسب هع سٓئسبٍئ  ،البجٓرهئت الكاردة فْ كؿ ابفئقٓب
كقد ابجٍت البشٓرعئت الكطىٓب فْ كٓفٓب بىفٓذ البزاهٍئ الكاردة فْ  ،(1)الجىئئٓب كىظربٍئ لمفعؿ الهجـر

 بْ :ىآىٍهئ هف خٛؿ أ ،لِ ابجئٌٓفاٚبفئقٓئت إ
 أواًل : إصدار تشريعات خاصة بجرائم اإلرىاب

حفمت العدٓد هف الهدكىئت العقئآب اقكاعد قئىكىٓب بىطكم عمِ بجٓرهئت لٗفعئؿ البْ أضفت      
ئب الصفب ا٘جراهٓب فبككىت اذلؾ فئب هف الجرائـ ٓيطمؽ  عمٍٓئ اٚبفئقٓئت الدكلٓب الخئصب ائٌ٘ر

ئب عمٍٓئ كالخكؼ فْ  فهف أجؿ الحفئظ عمِ الكٓئف السٓئسْ لمدكؿ كهىع أحداث الفزع ،جرائـ اٌ٘ر
 ،قمكب الىئس عهد الهشرع فْ الكةٓر هف الدكؿ إلِ إصدار بجٓرـ ٖفعئؿ اٚغبٓئٚت كالبخٓرب

أضئؼ اهقبضئي جرائـ  1992( لعئـ 97فعمِ سآؿ الهةئؿ أصدر الهشرع الهصرم القئىكف رقـ )
ئب فْ الهكاد )  ؾ فْ فرىسئهكرر( ككذل 86كالهئدة  86جدٓدة لقئىكف العقكائت اعىكاف جرائـ اٌ٘ر

ؼ أك  1996أصدر الهشرع الفرىسْ عئـ حٓث  قئىكىئن حصر فًٓ الجرائـ البْ بربكب ادكافع البخٓك
كقضِ فًٓ ابعدٓؿ قئىكف ا٘جراءات  ،الرعب اقصد إخضئعٍئ لىظئـ خئص كقكاعد أكةر صراهب

ئب بخضع فْ بحقٓقٍئ كالهئحكهب عىٍئ لمقئىكف الصئدر عئ ،الجىئئٓب ـ فأصاحت جرائـ اٌ٘ر
ئب فْ أغسطس عئـ  ،1996 اشأف بعدٓؿ اعض قكاعد  1976كفْ ألهئىٓئ صدر قئىكف اٌ٘ر

كفْ إٓطئلٓئ أصدر الهشرع ا٘ٓطئلْ ىصكصئن جدٓدة بسبٍدؼ هكئفحب  ،قئىكف العقكائت اٖلهئىْ
ئب كقمب الحكـ فٍٓئ هىٍئ الهئدة ) ( هكرر هف قئىكف العقكائت الهضئفب ائلقئىكف رقـ 289اٌ٘ر

ئب أك قمب ىظئـ الحكـ 1978ئـ ( لع191) كالهئدة  ،اشأف جىئٓب احبجئز اٖشخئص اقصد اٌ٘ر
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اشأف اٚعبداء عمِ حٓئة  1979( لعئـ 625( هف قئىكف العقكائت الهضئفب ائلقئىكف رقـ )280)
ئب ( 3( هف قئىكف العقكائت الهضئفب ائلقئىكف رقـ )270كالهئدة ) ،كسٛهب اٖشخئص اغرض اٌ٘ر

ئب  1979( لعئـ 625قئىكف رقـ )الهرسـك ا هف اشأف بشكٓؿ جهعٓب أك اٚشبراؾ فٍٓئ اقصد اٌ٘ر
ئب اٖردىْ لعئـ   .(1)2006ككذلؾ قئىكف هىع اٌ٘ر

غئلآب الدكؿ إلِ بىفٓذ اٚبفئقٓئت الةٛةب الهسهئة  ابجٍت ،كلمبصدم لظئٌرة خطؼ الطئئرات     
( اإصدار بشٓرعئت خئصب لبجٓرـ اخبطئؼ I.C.A.Oائبفئقٓئت الطٓراف الهدىْ الدكلْ )

( لعئـ 634( هف قئىكف العقكائت الفرىسْ الهضئفب ائلقئىكف رقـ )462فىصت الهئدة ) ،(2)الطئئرات
هدة ٚ بقؿ عف خهس سىكات ٚك ببجئكز عشر   حٓث ىصت : "ٓعئقب هخبطؼ الطئئرة 1970

فجعؿ العقكاب السجف هدل  ،ادىْ سىكات كبشدد العقكاب فْ حئٚت اٚخبطئؼ البْ ٓىشأ عىً أذل
اشأف بعدٓؿ اعض ىصكص  1992( لعئـ 97كفْ هصر أصدر الهشرع القئىكف رقـ ) ،الحٓئة"

قئىكف العقكائت كا٘جراءات الجىئئٓب كأىشأ هحئكـ أهف الدكلب كسٓرب الحسئائت كالاىكؾ كاٖسمحب 
( "ٓعئقب ائٖشغئؿ الشئقب الهؤادة كؿ هف اخبطؼ كسٓمب هف 88كالذخئئر الذم ٓىص فْ الهئدة )

لجكم أك الارم أك الهئئْ هعرضئن سٛهب هف اٍئ لمخطر كبككف العقكاب اٖشغئؿ كسئئؿ الىقؿ ا
ئب...." ككذلؾ قئىكف اخبطئؼ الطئئرات ا٘ىجمٓزم رقـ  الشئقب الهؤادة إذا اسبخدـ الجئىْ اٌ٘ر

 ،1961( لعئـ 87كالقئىكف اٖهٓركْ رقـ ) ،1976كالقئىكف ا٘ٓطئلْ لعئـ  1976( لعئـ 739)
بْ رقـ )كقئىكف اٚعبد ب الكٓك  .(3)1994( لعئـ 6اء عمِ سٛهب الطئئرات كالهٛحب الجٓك

ئآب ابجٍت العدٓد هف الدكؿ إلِ إصدار البشٓرعئت       كاعد حدكث العدٓد هف العهمٓئت اٌ٘ر
ئئف كفقئن لٛبفئقٓئت الدكلٓب الهارهب فْ ٌذا الشأف فىص القئىكف  ،الهجرهب ٖفعئؿ أخذ كاحبجئز الٌر

( عقكائت عمِ عقكاب كؿ هف ٓقاض أك ٓحاس أك ٓحبجز شخصئن آخر 343فْ الهئدة )الفرىسْ 
ٓىب سكاء أكئف ذلؾ الفعؿ اقصد إعداد أك بسٍٓؿ اربكئب جىئٓب أك جىحب أك لضهئف ٌرب أك  كٌر
هعئقاب فئعمٓف أك شركئء فْ جىئٓب أك جىحب أك كئف فْ هكئف خفْ اقصد اٚسبجئاب لبىفٓذ أك أهر 

كحددت ٌذا الهئدة العقكاب ائلسجف هع الشغؿ هدل الحٓئة إذا كئىت هدة اٚحبجئز  ،أك شرطئن هئ
( هف قئىكف العقكائت الهصرم الهضئفب ائلقئىكف رقـ 88( كالهئدة )341/1بجئكز شٍران )الهئدة 

البْ بىص : "ٓعئقب ائٖشغئؿ الشئقب الهؤقبب كؿ هف قاض هع أم شخص فْ  1992( لعئـ 97)

                                                            

   .23-22ص ،الهرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،اٖكجمْ ،( لمهٓزد هف البفئصٓؿ فْ ٌذي البشٓرعئت راجع1)
ئب الدكلْ ،رعاد العٓزز هخٓه ،( عاد الٍئدم2)    .75ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
  .388ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،هحب الدٓف اىظر فْ ذلؾ : ،( لمهٓزد هف البفئصٓؿ3)
 .61ص ،هرجع سئاؽ ،ىكر الدٓف ،ٌىداكم -
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ٓىب كذلؾ اغٓب البأةٓر عمِ غٓر اٖحكاؿ الهص رح اٍئ فْ القكاىٓف كالمكائح أك احبجزي أك حاسً كٌر
 .(1)السطئت العئهب فْ أدائٍئ ٖعهئلٍئ أك الحصكؿ هىٍئ عمِ هىفعب أك هٓزة هف أم ىكع...."

 ثانيًا : االعتماد عمى النصوص القائمة في القانون الجنائي
بشٓرعئت خئصب ابجٓرـ اٖفعئؿ البْ بىئكلبٍئ اٚبفئقٓئت الخئصب  اعض الدكؿ لـ بيصدر     

ئب كجرائـ هحددة فْ بشٓرعئبٍئ الكطىٓب إىهئ عئقات عمٍٓئ اإخضئع بمؾ اٖفعئؿ  ،اجرائـ اٌ٘ر
٘حدل الىصكص الكاردة فْ قئىكف العقكائت دكىهئ حئجب إلِ الىص عمٍٓئ كجرائـ خئصب فْ 

ئ جرائـ ضد  ىٓف الجىئئٓب الداخمٓب الىصفضهىت القكا ،الهدكىب العقئآب ئب ائعبائٌر عمِ جرائـ اٌ٘ر
 كبـ بقسٓهٍئ عمِ الىحك أبْ : ،اٖشخئص أك ضد اٖهكاؿ

ئب كجٓرهب اعبداء عمِ اٖشخئص : -1  اٌ٘ر
ئ هف  ،إف أفعئؿ القبؿ كاٚغبٓئؿ كاٚعبداءات الجسدٓب عمِ ا٘ىسئف      ٓىب كغٌٓر كاحبجئزي كٌر

ئب الكاقعب عمِ اٖشخئص ٌْ أٓضئن هحؿ لمعقئب فْ البشٓرعئت الكطىٓب سكاء كقعت  ،أفعئؿ اٌ٘ر
إىهئ ائلبكٓٓؼ الذم ٓضفًٓ  ،عهدان أك ائلخطأ لٓس ائلكصؼ الكاردة فْ القئعدة البجٓرهٓب الدكلٓب

ب عمٍٓئ البشٓرعئت الجىئئٓب عمِ أىٍئ جرائـ فئلقبؿ كا٘ٓذاء كالبعذٓب بيعئق ،عمٍٓئ القئىكف الداخمْ
كجرائـ بعذٓب الهبٍـ لحهمً عمِ اٚعبراؼ كاسبعهئؿ القسكة هع الىئس عمِ ىحك ٓخؿ  ،قبؿ

ئ هف البكٓٓفئت البْ ٓرل الهشرع الكطىْ اأىٍئ  ،اشرفٍـ كجٓرهب القاض ادكف كجً حؽ كغٌٓر
ئب الهربكاب  .(2)بىطاؽ عمِ الكاقعب أك بيهئةؿ جٓرهب اٌ٘ر

ئب كجٓرهب اعبداء عمِ اٖهكاؿ : -2  اٌ٘ر
عدكاىئن عمِ قئئد الطئئرة كهٛحٍٓئ كعمِ  جرائـ اٚعبداء عمِ سٛهب الطٓراف الهدىْ ببضهف     

ففْ ٌذي الحئلب قد ٓيعئقب الفئعؿ فْ اعض البشٓرعئت  ،الطئئرة ىفسٍئ اقصد اٚسبٓٛء عمٍٓئ
اهةئاب سماٍئ كٓيعئقب  اٚسبٓٛء غٓر الهشركع عمِ الطئئراتكقد بعبار جٓرهب  ،اعقكاب السرقب اإكراي

كقد ٓكصؼ الفعؿ اعض  ،(3)الفئعؿ ابٍهب السرقب ائ٘ضئفب إلِ بٍهب اٚعبداء عمِ حٓرب الركئب
أك ٓخضع لمبجٓرهئت الخئصب ابعٓرض كسئئؿ الىقؿ  ،(4)البشٓرعئت عمِ أىً سرقب هؤقبب أك حرااب

                                                            

  .25ص ،هرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم1ْ)
  .26ص ،هرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم2ْ)
 .169ص ،هرجع سئاؽ ،ٌٓةـ أحهد  ،( الىئصرم3)
  .484ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد هؤىس ،هحب الدٓف -
( راجع فْ قضٓب اخبطئؼ الطئئرة الجئهاك الٓئائىٓب حٓث ابٍهت الىٓئاب العئهب فْ اىغئزم الهبٍهٓف ائربكئب 4)

بعمٓؽ اٖسبئذ  ،رااباشأف إقئهب حدم السرقب كالح 1972( لسىب 48جٓرهب الحرااب الهعئقب عمٍٓئ ائلقئىكف رقـ )
  .66ص ،1998( سىب 22ك  21العدداف ) ،هصطفِ هصائح الدائرة عمِ قرار اٚبٍئـ اهجمب الهحئهْ
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كفْ دكؿ أخرل بكٓؼ جٓرهب  ،ٓبركً هف فزع فْ ىفس الهجىْ عمًٓ لمخطر أك البٍدٓد كهئ
( 36/1ؾ هئ بىص عمًٓ الهئدة )هةئؿ ذل ،اٚسبٓٛء عمِ الطئئرات عمِ أىٍئ جٓرهب بعٓرض لمخطر

دث فعؿ ٍٓدد الحٓئة أك البْ بقضْ "ٓعئقب ائلسجف كؿ هف ٓحئىكف العقكائت الاكلكىْ هف ق
ب أك الىٍٓرب أك الاحٓربالسٛهب الجسدٓب أك اٖهكاؿ أك ٓ  ،بساب فْ كقكع كئرةب فْ الطرؽ الجٓك

 .(1)فإذا كقع ٌذا الفعؿ ادكف بعهد كئىت العقكاب الكاجاب البطآؽ هف سىب إلِ ةٛث سىكات
 الفرع الثاني : القواعد اإلجرائية لمنع ومكافحة جريمة اإلرىاب 

أف ا٘جراءات العئدٓب البْ بهئرسٍئ سمطئت الضاط كالبحقٓؽ فْ الكشؼ كبعقب الهجرهٓف ٚ      
ههئ ٓدعك إلِ هىح هٓزد هف  ،بؤدم إلِ القضئء عمِ الجرائـ الهئسب ائلهصئلح اٖسئسٓب لمدكلب

هٓب اٚخبصئصئت لسمطئت الضاط كالبحقٓؽ ببٓح البباع السٓرع لمهجرهٓف كهبئاعب أىشطبٍـ ا٘جرا
ذا ا٘جراء اطآعب الحئؿ ٓبطمب البخفٓؼ هف القٓكد البْ برد عمِ أعهئؿ  فْ الكقت الهٛئـ ٌك

 .(2)رجئؿ الضاط كالبحقٓؽ فْ الاحث عف الجرائـ كبعقب هربكآٍئ كالحصكؿ عمِ أدلب ا٘داىب
 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الفرع هف خٛؿ أبْ :     

 نفرادي بنظر جرائم اإلرىاباواًل : اختصاص محكمة أمن الدولة اال 
كبعدٓٛبً لغئٓب  (3)1959( لعئـ 17بىظر هحكهب أهف الدكلب اٖردىٓب كفقئن لمقئىكف رقـ )     

ائلجرائـ الكاقعب عمِ أهف الدكلب الداخمْ كالخئرجْ الهىصكص  2001( لعئـ 44القئىكف رقـ )
( هف 12كالجرائـ الكاقعب خٛفئن ٖحكئـ الهئدة ) ،(4)1960( لعئـ 16عمٍٓئ فْ قئىكف العقكائت رقـ )

( هف قئىكف 11كالجرائـ الكاقعب خٛفئن ٖحكئـ الهئدة ) ،1953( لعئـ 13قئىكف الهفرقعئت رقـ )
-160كالجرائـ الهىصكص عمٍٓئ فْ الهكاد ) ،1952( لعئـ 34اٖسمحب الىئٓرب كالذخئئر رقـ )

 .(5)1985( لعئـ 50( هف قئىكف الطٓراف الهدىْ رقـ )179( كالهئدة )177( كالهئدة )162
كىصت الهئدة الرااعب هف قئىكف هحكهب أهف الدكلب اٖردىْ اأىً : "ٓعبار خئضعئن لصٛحٓب      

ئ كؿ هف بآهر أك حرض أك س ئعد عمِ اربكئب أٓب جٓرهب هف الجرائـ هحكهب أهف الدكلب دكف غٌٓر
قً عمِ اربكئاٍئ  الهشهكلب اأحكئـ ٌذا القئىكف أك حئكؿ اربكئاٍئ أك حهؿ غٓري أك بحٓرضً أك بشٓك

                                                            

  .27ص ،هرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم1ْ)
ئب فْ الشرؽ اٖكسط2) فْ خبئـ الىدكة البْ عقدت فْ  ،( الٍٓئب الدكلٓب بىٍْ هٍهبٍئ حكؿ بداآر هكئفحب اٌ٘ر

  .4-3ص ،2007ٓكىٓك  7-4فْ الفبرة هف  القئٌرة
ٛن : الجاكر3)   .كهئ اعدٌئ 67ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عكدة ،( اىظر فْ اخبصئصئت ٌذي الهحكهب بفصٓ
ئب الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة )4) ذا ٓشهؿ جٓرهب اٌ٘ر ( 1( هف قئىكف العقكائت اٖردىْ سىدان لمفقرة )147( ٌك

  .ب أهف الدكلب اٖردىْ/أ( هف قئىكف هحكه3هف الهئدة )
  .( هف قئىكف هحكهب أهف الدكلب اٖردى3ْ( راجع الهئدة )5)



157 
 

أك سئعد اأٓب صكرة أخرل عمِ بسٍٓؿ اربكئاٍئ كائلعهـك كؿ هف كئىت لً أٓب صمب ائقبراؼ ٌذي 
 .الجرائـ"
 أهئ فْ القكاىٓف الهقئرىب :     

ٌك قئىكف إجرائْ ائلدرجب اٖكلِ قصد هىً  1986( لعئـ 86فرىسئ : القئىكف الفرىسْ رقـ ) -1
ئب كىصت الفقرة  ،الىص عمِ هجهكعب هف القكاعد ا٘جرائٓب كالبْ هف شأىٍئ هكئفحب جرائـ اٌ٘ر

( 86( هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب الفرىسْ كالهضئفب ائلقئىكف رقـ )706/17هف الهئدة ) الةئىٓب
كقئضْ  ،كقئضْ البحقٓؽ ،عمِ أىً : "فٓهئ ٓبعمؽ ائٖحداث ٓهئرس ككٓؿ الجهٍكٓرب 1986لعئـ 

كهحكهب جىئٓئت اٖحداث فْ ائٓرس اخبصئصئن هشبرؾ هع ذلؾ الىئبج هف بطآؽ  ،اٖحداث
  (1)الخئص ائٖحداث الهىحرفٓف" 1945( كالصئدر فْ عئـ 174-45ىصكص اٖهر رقـ )

ئ فْ ائٓرس هف أٌـ       ئآب كبركٌٓز كبعبار هركٓزب إجراءات الدعكل الىئشئب عف الجرائـ اٌ٘ر
سبفئد هف الىص السئاؽ أف  ،(2)القكاعد ا٘جرائٓب الخئصب البْ ىص عمٍٓئ القئىكف الهذككر ٓك

ئآب كالفصؿ فٍٓئ هبِ اربكب  أم السمطئت القضئئٓب فْ ائٓرس بخبص ائلبحقٓؽ فْ الجرائـ اٌ٘ر
 .هىٍئ فْ أم جزء هف اٖراضْ الفرىسٓب

ٍج البشٓرعئت ى 1980( لعئـ 105ئء القئىكف رقـ )هصر : اىبٍج الهشرع الهصرم قاؿ إلغ -2
ئآب حٓث عقد  الجىئئٓب الهخبمفب فٓهئ ٓبعمؽ اهركٓزب إجراءات الهحئكهب عف الجرائـ اٌ٘ر

ئ هف الهسبئىئؼ القئٌرة دكف اٚخبصئص اىظر ٌذي الجرائـ لهحكهب ا فقد كئىت  ،كـ اٖخرلئحغٌٓر
( 97كالهضئفب ائلهئدة الخئهسب هف القئىكف رقـ ) 1980( لعئـ 105( هف القئىكف )3/2الهئدة )
بىص عمِ أبْ : "بخبص هحكهب أهف الدكلب العمٓئ الهىشأة ادائرة هحكهب اسئىئؼ  1992لعئـ 

لقسـ اٖكؿ هف الائب الةئىْ هف الكبئب القئٌرة فْ دائرة أك أكةر اىظر الجرائـ الهىصكص عمٍٓئ ا
( هف 217الةئىْ هف قئىكف العقكائت دكف البقٓد اقكاعد اٚخبصئص الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة )

الخئص اهحئكـ  1980( لعئـ 105ككفقئن لمهئدة اٖكلِ هف القئىكف ) ،قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب"

                                                            

  .148ص ،هرجع سئاؽ ،هحهكد صئلح ،( العئدل1ْ)
 ،( هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب الفرىسْ عمِ أىً : "ٓهئرس ككٓؿ الجهٍكٓرب706/17( حٓث بىص الهئدة )2)

فْ ائٓرس اخبصئصئن هشبركئن هع ذلؾ الىئبج هف بطآؽ  ،كهحكهب الجىئٓئت ،كهحكهب الجىح ،كقئضْ البحقٓؽ
( كذلؾ فٓهئ ٓبعمؽ اإجراءات الهٛحقب كالبحقٓؽ كالحكـ فْ 663( كالفقرة الةئىٓب هف الهئدة )382-52-34الهكاد )

 .( هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب الفرىسْ"706/17الجرائـ البْ بدخؿ فْ ىطئؽ الهئدة )
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كهئ  ،حئكـ اٚسبئىئؼ هحكهب أهف دكلب أك أكةرأهف الدكلب فإىً : "ٓىشأ فْ دائرة كؿ هحكهب هف ه
 .(1)بىشأ فْ هقر كؿ هحكهب جزئٓب هحكهب أهف دكلب جزئٓب أك أكةر"

حٓث ىصت الهئدة الرااعب  ،2003( لعئـ 95ةـ اعد ذلؾ أصدر الهشرع الهصرم القئىكف رقـ )     
ك أكةر هف دكائر ( هكرر الىص أبْ : "بخصص دائرة أ366هىً اأىً : ٓسبادؿ اىص الهئدة )

هحكهب الجىئٓئت ٓككف رئٓس كؿ هىٍئ ادرجب رئٓس هحئكـ اٚسبئىئؼ لىظر الجىئٓئت الهىصكص 
عمٍٓئ فْ اٖاكاب اٖكؿ كالةئىْ هكرر كالةئلث كالرااع هف الكبئب الةئىْ هف قئىكف العقكائت 

فصؿ فْ ٌذي القضئٓئ عمِ كجً السرعب" ،كالجرائـ الهرباطب ابمؾ الجىئٓئت سبفئد هف ذلؾ أىً  ،ٓك ٓك
ئب هف هحكهب  2003( لعئـ 95كفقئن لمقئىكف رقـ ) فقد بـ ىزع اٚخبصئص اىظر جرائـ اٌ٘ر

سىئدي إلِ هحكهب الجىئٓئت الهخبصب كذلؾ كفقئن لهئ ىصت عمًٓ الهئدة ) ( 217اسبئىئؼ القئٌرة كا 
لهكاد الجىئئٓب ائلهكئف كالبْ بعٓف اخبصئص الهحئكـ الجىئئٓب فْ ا ،هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب

 .(2)أك الذم ٓقاض عمًٓ فًٓ ،أك الذم ٓقٓـ فًٓ الهبٍـ ،الذم كقعت فًٓ الجٓرهب
 ثانيًا : االختصاصات االستثنائية في إجراءات الضبط القضائي

ئب كهئ لٍئ هف بأةٓر لٓس فقط عمِ اٖفراد اؿ عمِ أهف كسٛهب       ىظران ٌٖهٓب جرائـ اٌ٘ر
الدكلب فقد خص الهشرع ٌذي الجرائـ اجهمب هف اٖحكئـ ا٘جرائٓب البْ أكردٌئ فْ قئىكف هحكهب 

ئآب هف ىئحٓب كب ذي اٖحكئـ فْ هجهمٍئ ٚ ببعئرض هع طآعب الجرائـ اٌ٘ر هةؿ ٌذي أهف الدكلب ٌك
اٖحكئـ الخئصب اٍذي الجرائـ فْ حد ذابٍئ خركجئن عف القكاعد العئهب البْ كردت فْ قئىكف أصكؿ 

ذي اٚخبصئصئت ٌْ : ،(3)الهحئكهئت الجزائٓب هف ىئحٓب أخرل  ٌك
 هرحمب اٚسبدٚؿ :* 

إجراءات جهع اٚسبدٚٚت ٌْ بمؾ ا٘جراءات الهبعمقب ائلكشؼ عف الجٓرهب كهعرفب      
كذلؾ ٚبخئذ ا٘جراءات القئىكىٓب الٛزهب  ،هربكآٍئ كذلؾ اإجراء البحٓرئت كجهع الآئىئت الضركٓرب

قكع إذ فْ حئؿ اكبشئؼ عضك الضئاطب العدلٓب ك  ،لبحٓرؾ الدعكل الجىئئٓب كالسٓر فْ إجراءابٍئ
عمًٓ أف ٓائدر فْ الحئؿ إلِ جهع  ،جٓرهب هف الجرائـ هف بمقئء ذابً أك اىئءن عمِ أخائر أك شككل

 .اٖدلب البْ بةات كقكع الجٓرهب كىسابٍئ إلِ فئعمٍئ

                                                            

ئب ،هحهد عاد الهىعـ ،اد الخئلؽ( ع1) سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،الهىظكر الدٓىْ كالقئىكىْ لجرائـ اٌ٘ر
  .272-271ص ،1999

 .148ص ،هرجع سئاؽ ،هحهكد صئلح ،( العئدل2ْ)
ئب كاىعكئسئبً عمِ ضهئىئت الهحئكهب العئدلب ،غئدة ،( السهئف3) الجئهعب  ،رسئلب هئجسبٓر ،هكئفحب اٌ٘ر

 .82ص ،2007سىب  ،عهئف ،اٖردىٓب
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كفْ ٌذا ا٘طئر ٓٛحظ أف البشٓرعئت الجىئئٓب قد قئهت ابكسٓع السمطئت الهخكلب لهأهكرم      
عكد ذلؾ إلِ رغابٍئ فْ جعؿ جٍئز الشرطب أكةر قدرة عمِ ئئْ خٛؿ ٌذي الضالضاط الق هرحمب ٓك

ئآب كقد شهؿ ٌذا البكسع جهٓع ا٘جراءات الهىصكص عمٍٓئ فْ ٌذي  ،هكاجٍب اٚعبداءات اٌ٘ر
كعمِ الىحك  ،(1)كبشهؿ البكقٓؼ كابخئذ اعض ا٘جراءات البحفظٓب كالقاض عمِ الهبٍـ ،الهرحمب
 أبْ :

 البكقٓؼ : -أ
قصد  ،ٓعد البكقٓؼ هف إجراءات البحقٓؽ البْ ببخذ اصفب احبٓئطٓب إزاء الهدعِ عمًٓ      ٓك

حجز هؤقت لحٓرب الهدعِ عمًٓ اأهر هف سمطب قضئئٓب هخبصب لهدة هحدكدة  ،ائلبكقٓؼ ٌىئ
 .(2)لضركرة بقبضٍٓئ هصمحب البحقٓؽ كذلؾ كفؽ ضكااط حددٌئ القئىكف

ئب      صكؿ الهحئكهئت فْ قئىكف أ كعمِ الرغـ هف أف الهشرع اٖردىْ ،كفْ ىطئؽ جرائـ اٌ٘ر
/ب( عمِ هكظؼ الضئاطب العدلٓب سهئع أقكاؿ 100/1كجب فْ الهئدة )الجزائٓب اٖردىْ أ

رسئلً خٛؿ أراع كعشٓرف سئعب إلِ الهدعْ العئـ  الهشبكْ عمًٓ فكر إلقئء القاض عمًٓ كا 
( 1/ب/7كلب فْ الهئدة )دلقئىكف هحكهب أهف اىصئن خئصئن فْ الهخبص غٓر أف الهشرع أكرد 

كأجئز فٍٓئ ٖفراد الضئاطب العدلٓب كعىد الضركرة اٚحبفئظ ائلهشبكْ عمٍٓـ هدة ٚ ببجئكز ساعب 
عبار ٌذا الىص خركجئن عف اٖحكئـ كا٘جراءات الكاردة فْ قئىكف  أٓئف قاؿ إحئلبٍـ لمهدعْ العئـ ٓك

 .(3)أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب اٖردىْ
كفْ ٌذا اٚبجئي قضت هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب فْ حكـ لٍئ : "ٓعبار اٚحبفئظ ائلههٓز هف      

اعد  5/1/2003إلِ أف بقرر بكقٓفً ابئٓرخ  2/1/2003قاؿ الهدعْ العئـ ابئٓرخ بكدٓعً فْ 
ب أهف /ب/أ( هف قئىكف هحكه7طئلهئ أف الهئدة ) ،ضاط أقكالً ٚ ٓخئلؼ القئىكف ٚك ٓربب الاطٛف

 .(4)الدكلب أجئزت اٚحبفئظ ائلهشبكْ عمًٓ هدة ٚ ببجئكز ساعب أٓئـ
( هف قئىكف ا٘جراءات اٖلهئىْ ٓجكز لهأهكر الضاط القضئئْ إقئهب ىقئط 111ككفقئن لمهئدة )     

ب الهئرة كبفبٓش هئ ٓحهمكىً هف أشٓئء  أك هراكز لمرقئاب فْ الشكارع كالهٓئدٓف العئهب لمبحقؽ هف ٌٓك
ئبكذ  ،لؾ فْ إطئر الاحث عف هربكب الجرائـ الخطٓرة البْ هف آىٍئ اطآعب الحئؿ جرائـ اٌ٘ر

                                                            

( لسىب 16( كهئ اعدٌئ هف قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب اٖردىْ الهعدؿ ائلقئىكف رقـ )52( راجع الهكاد )1)
2001. 

دار الةقئفب لمىشر  ،دراسب هقئرىب ،البحقٓؽ اٚابدائْ فْ قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب ،حسف ،( الجكخدار2)
  .395-379ص ،2008سىب  ،عهئف ،ٓزعكالبك 

  .83ص ،هرجع سئاؽ ،غئدة ،( السهئف3)
  .25/2/2004(  صئدر ابئٓرخ 1337/2003( قرار هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اصفبٍئ الجزائٓب رقـ )4)
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( هف قئىكف ا٘جراءات الفرىسْ فٓجكز لهأهكر الضاط ٚقضئئْ اسبٓقئؼ الهشباً 73) ككفقئن لمهئدة
ذا  ،سئعب 24صطحئاً إلِ القسـ لمبحرم عىً كذلؾ اشرط أٚ ببجئكز هدة اٚحبجئز افًٓ ك  كا 

سئعب  24كافرت دٚئؿ بحهؿ عمِ اربكئب الهشباً فًٓ جٓرهب هئ جئز هد هدة اٚحبجئز لهدة ب
( هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب الهصرم 24ككفقئن لمهئدة ) ،أخرل اىئء عمِ إذف هف الىٓئاب العئهب

فإىً ٓائح لرجؿ السمطب العئهب إذا هئ كضع الشخص ىفسً طكاعٓب هىً كاخبٓئران هكضع الٓرب 
 .كالظف أف ٓسبكقفً لمبحرم كالكشؼ عف حقٓقبً

( لسىب 97( هكرر الهضئفب اهقبضِ القئىكف رقـ )7كاذلؾ كفْ البشٓرع الهصرم فإف الهئدة )     
بىص عمِ أىً :  ،الخئص اإىشئء هحئكـ أهف دكلب 1980( لسىب 105إلِ القئىكف رقـ ) 1992

( هف قئىكف ا٘جراءات الجزائٓب عمِ 35/2"عمِ الرغـ هف أف الهشرع الهصرم ىص فْ الهئدة )
أىً إذا كجدت دٚئؿ كئفٓب عمِ ابٍئـ شخص ائربكئب جىئٓب أك جىحب سرقب أك ىصب أك بعدو شدٓد 
أك هقئكهب لرجئؿ السمطب العئهب ائلقكة كالعىؼ جئز لهأهكر الضاط القضئئْ أف ٓبخذ ا٘جراءات 

ككف لهأهكر  ،ئهب أف بصدر أهران ائلقاض عمًٓالبحفظٓب الهىئساب كأف ٓطمب فكران هف الىٓئاب الع ٓك
الضاط القضئئْ إذا بكافرت لدًٓ دٚئؿ كئفٓب عمِ ابٍئـ شخص ائربكئب إحدل الجرائـ الهىصكص 
عمٍٓئ فْ القسـ اٖكؿ هف الكبئب الةئىْ هف قئىكف العقكائت أف ٓبخذ ا٘جراءات البحفظٓب الهىئساب 

 .سئعب عمِ اٖكةر أف بأذف لً ائلقاض عمِ الهبٍـ" 24كأف ٓطمب هف الىٓئاب العئهب خٛؿ 
 القاض عمِ الهبٍـ : -ب

لفبرة هف الكقت لهىعً هف الفرار كبهٍٓدان لسهئع أقكالً اهعرفب  القاض ٓقصد اً حجز الهبٍـ     
( هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب الفرىسْ فإىً ٚ ٓجكز 77ك  63فكفقئن لمهئدبٓف ) ،الجٍب الهخبصب

الهبٍـ فْ أحكاؿ البماس أك جهع اٚسبدٚٚت ٖكةر هف أراع كعشٓرف سئعب فإذا بكافرت احبجئز 
دٚئؿ بحهؿ إلِ اٚعبقئد ائربكئب الهشباً فًٓ جٓرهب أك ائلشركع فْ اربكئاٍئ جئز هد اٚحبجئز 

ذف هكبكب هف هدعْ الجهٍكٓرب ههةؿ الىٓئاب العئهب أراع كعشٓرف سئعب أخرل اىئء عمِ إلهدة 
 .(1)ذم ٓجكز لً أف ٓطمب حضكر الهشباً فًٓ أهئهً قاؿ صدكر ا٘ذفكال

ئب الارطئىْ عئـ       فإىً ٓجكز لهأهكر الضاط القضئئْ القاض  1989ككفقئن لقئىكف قهع اٌ٘ر
ئآب  ،عمِ أم شخص هبِ بكافرت أسائب كدٚئؿ كئفٓب لمشؾ فْ ككىً هداىئن اإحدل الجرائـ اٌ٘ر

إٚ أىً ٓهكف لمكٓزر الهخبص أف ٓأهر اهد  ،سئعب 48ٚك ٓجكز أف بسبهر هدة اٚحبجئز أكةر هف 
بمؾ الهدة لفبرة أك لفبرات أخرل اشرط أٚ ٓٓزد هجهكع بمؾ الهدد ا٘ضئفٓب عف خهسب أٓئـ كذلؾ 

ضئفب كاله 1980( لسىب 105هكرر هف القئىكف الهصرم رقـ ) (7ككفقئن لمهئدة ) ،فْ أحكاؿ خئصب
هر  2003( لسىب 95قاؿ إلغئئٍئ ائلقئىكف رقـ ) 1992( لسىب 97ائلقئىكف رقـ ) فممىٓئاب العئهب ٖك

                                                            

  .27ص ،هرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم1ْ)
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بسبمزهً ضركرة البحقٓؽ كصٓئىب أهف الهجبهع أف بأذف ائلقاض عمِ الهبٍـ لهدة ٚ ببجئكز ساعب 
( لسىب 105هبضهىئن إلغئء القئىكف رقـ ) 2003( لسىب 95كحٓث أىً قد صدر القئىكف رقـ ) ،(1)أٓئـ

 اإىشئء هحئكـ أهف الدكلب كىص فْ هئدبً الخئهسب عمِ أبْ: 1980
( هكرر ىصٍئ أبْ: هئدة 206"ىيضئؼ إلِ قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب هئدة جدٓدة رقـ )     

اب العئهب هف درجب رئٓس ىٓئاب عمِ اٖقؿ ائ٘ضئفب إلِ ( هكرر : ٓككف ٖعضئء الىٓئ206)
اٚخبصئصئت الهقررة لمىٓئاب العئهب سمطئت قئضْ البحقٓؽ فْ بحقٓؽ الجىئٓئت الهىصكص عمٍٓئ 

ٛن  ،فْ اٖاكاب اٖكؿ كالةئىْ هكرر كالرااع هف الكبئب الةئىْ هف قئىكف العقكائت ككف لٍـ فض ٓك
( هف ٌذا 143أىفب هىعقدة فْ غرفب الهشكرة الهآىب فْ الهئدة )عف ذلؾ سمطب هحكهب الجىح الهسب

 .القئىكف فْ بحقٓؽ الجرائـ الهىصكص عمٍٓئ فْ القسـ اٖكؿ هف الائب الةئىْ الهشئر إلًٓ"
فقد بـ الرجكع إلِ القكاعد العئهب فْ قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب  ،كعمًٓ اهقبضِ ٌذا البعدٓؿ     

الضاط القضئئْ أف ٓقـك اعرض الهبٍـ عمِ الىٓئاب العئهب خٛؿ أراع كالبْ بكجب عمِ هأهكر 
( هكرر 7ككفقئن لٙجراءات اٚسبةىئئٓب الكاردة فْ الهئدة ) ،(2)كعشٓرف سئعب هف بئٓرخ القاض عمًٓ

كالبْ ببضهف حساهئ ىراي ىكعئن هف ا٘خٛؿ  ،1980( لعئـ 105هف قئىكف العقكائت الهصرم رقـ )
فإف الصكاب كالرأم السدٓد ٌك هئ فعمً الهشرع الهصرم فْ القئىكف رقـ  ،الشخصٓبالجسٓـ ائلحٓرب 

إذ بـ الرجكع إلِ القكاعد العئهب الكاردة فْ قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب الهصرم  2003( لعئـ 95)
 .ائعبائري حصف الحٓرئت كالقئئـ عمِ حهئٓبٍئ

قضت هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اصفبٍئ الجزائٓب اأىً : "بعبار ا٘فئدات البْ  ،كبطآقئن لذلؾ كمً     
ئ هقاكلب إذا  ،أدلِ فٍٓئ الهبٍهٓف فْ غٓر حضكر الهدعْ العئـ كاعبرفكا فٍٓئ ائٖفعئؿ البْ اربكاٌك

ـ كذلؾ ئ اطكعٍـ كاخبٓئٌر  قدهت الىٓئاب العئهب آىب عمِ الظركؼ البْ أدٓت فٍٓئ اأف الهبٍهٓف أدٌك
فإذا كئىت الآىئت الهقدهب فْ الدعكل  ،( هف قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب159كفقئن لمهئدة )

ذلؾ أف اعبرافئت الهبٍهٓف قد أخذت لدل  ،ٌْ آىئت قئىكىٓب البْ أخذت اٍئ هحكهب أهف الدكلب
ـ فإىٍ ئ هقاكلب قئىكىئن الهحققٓف كقد قدهت الىٓئاب العئهب الآىب عمِ أىٍـ أدلك فٍٓئ اطكعٍـ كاخبٓئٌر

ٖف شرط قاكؿ اعبراؼ الهبٍـ الهأخكذ فْ غٓر حضكر الهدعْ العئـ الهىصكص عمًٓ فْ 
كأف ٌذي ا٘فئدات قد بأٓدت اائقْ آىئت الىٓئاب هف  ،( هف اٖصكؿ الجزائٓب قد بكافر159الهئدة)

هف الدكلب شٍكد كضاكط كأف ٌذي الآىئت بؤدم إلِ اسبخٛص الكاقعب البْ قىعت اٍئ هحكهب أ
بعٓف ردٌئ" دٌئ فْ ذلؾ اٖهر الذم ٓجعؿ ٌذي اٖسائب هف الطعكف البهٓٓٓزب غٓر كاردة ٓك  .(3)كىٓؤ

                                                            

 .231ص ،هرجع سئاؽ ،عصئـ عاد الفبئح عاد السهٓع ،( هطر1)
  .( هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب الهصرم36/1اىظر الهئدة )( 2)
  .28/10/2007ابئٓرخ  ،ٌٓئب خهئسٓب ،(1218/2007(  قرار هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اصفبٍئ الجزائٓب رقـ )3)



162 
 

 ثالثًا : االختصاصات االستثنائية في إجراءات التحقيق
إجراءات البحقٓؽ ٌْ هجهكعب هف ا٘جراءات بسبٍدؼ البىقٓب عف اٖدلب فْ شأف جٓرهب      

ئ لبحدٓد هدل كفئٓبٍئ ٘حئلب الهبٍـ إلِ الهحئكهب ،اربكات كىظران لهئ بشبهؿ  ،كبجهٓعٍئ ةـ بقدٌٓر
كأحئطٍئ  ،عمِ سآؿ الحصر فقد أكردٌئ الهشرع ،عمًٓ ٌذي ا٘جراءات هف قٓكد عمِ حٓرب اٖفراد

إٚ أىً اصدد الجرائـ  ،اضهئىئت بفكؽ الضهئىئت الهقررة لمهبٍـ فْ هرحمب جهع اٚسبدٚٚت
اربأل الهشرع فْ العدٓد هف البشٓرعئت الخركج عف  ،الخطٓرة الهئسب ائلهصئلح اٖسئسٓب لمدكلب

كعمِ كجً البحدٓد  ،ؼ بحقٓؽ أكةر فعئلٓب إزاء ٌذي الجرائـعد العئهب فْ إجراءات البحقٓؽ اٍدالقكا
ئب الدكلْ اكئفب أشكئلً خكؿ اشكؿ ببجسد فْ بكسٓع اخبصئصئت سمطب البحقٓؽ اهئ ٓ ،جرائـ اٌ٘ر

 .اسبةىئئْ فرض قٓكد صئرهب عمِ الهشباً فٍٓـ كبقٓٓد حٓربٍـ
ئب اكةٓر هف البعدٓٛت فْ قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب       ،كفْ هصر ارباط اسبحداث جرائـ اٌ٘ر

( هكرران 7فىصت الهئدة ) ،حٓث أعطت الىٓئاب العئهب سمطئت اسبةىئئٓب فْ هجئؿ ٌذي الجرائـ
ٓككف  ،"اسبةىئءن هف أحكئـ الهئدة السئاقب ،اإىشئء هحئكـ أهف دكلب 1980لعئـ ( 105لمقئىكف رقـ )

لمىٓئاب العئهب فْ بحقٓؽ الجرائـ الهىصكص عمٍٓئ فْ القسـ اٖكؿ هف الائب الةئىْ هف الكبئب 
ْ سمطئت قئضْ البحقٓؽ ،الةئىْ هف قئىكف العقكائت  ،ائ٘ضئفب إلِ اٚخبصئصئت الهقررة لٍئ ٌك

( هف 143كسمطب هحكهب الجىح الهسبأىفب هىعقدة فْ غرفب الهشكرة الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة )
ٚك ببقٓد الىٓئاب العئهب فْ هائشربٍئ البحقٓؽ كرفع الدعكل فْ الجرائـ  ،قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب

ا٘جراءات  ( هف قئىكف9الهشئر إلٍٓئ فْ الفقرة السئاقب اقٓد الطمب الهىصكص عمًٓ فْ الهئدة )
 .اشأف حهئٓب القٓـ هف العٓب" 1980( لعئـ 95( هف القئىكف رقـ )16كالهئدة ) ،الجىئئٓب
ئآب إلِ جٍب ببكفر فٍٓئ ضهئىئت       ذا كئف الهشرع قد راعِ إسىئد البحقٓؽ فْ الجرائـ اٌ٘ر كا 

أف خص ا ،بكفؿ بحقٓؽ هصمحب الهجبهع فْ الكشؼ عف الحقٓقب دكف افبئئت عمِ حقكؽ الهبٍـ
فإف ٌذا ا٘سىئد ٚ ٓخؿ احؽ الىٓئاب العئهب فْ  ،الىٓئاب العئهب ائٚبٍئـ كالبحقٓؽ فْ ٌذي الجرائـ

كطمب كٓزر العدؿ  ،/أ/ج هصرم(64طمب البحقٓؽ فْ الدعكل اهعرفب قئضْ البحقٓؽ )الهئدة 
ئب )الهئدة   .(1)/أ/ج هصرم(65ىدب هسبشئر لمبحقٓؽ فْ جرائـ اٌ٘ر

الهشرع قد هىح سمطئت قئضْ البحقٓؽ لمىٓئاب العئهب البْ ٚ بهمكٍئ الىٓئاب  كاذلؾ ٓككف     
ٛن  ئ اعد اسبئذاف القئضْ الهخبص ،العئهب أص كضاط الرسئئؿ كالطركد لدل هكئبب  ،إىهئ بائشٌر

 ،/أ/ج هصرم(95الآرد كهراقاب الهحئدةئت السمكٓب كالٛسمكٓب الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة )
كبفبٓش أم هكئف كضاط اٖكراؽ كاٖسمحب ككؿ هئ ٓحبهؿ أىً اسبعهؿ فْ اربكئب الجٓرهب ككؿ هئ 

/أ/ج هصرم( إضئفب إلِ هدة الحاس اٚحبٓئطْ إلِ سبٓف 91/2ٓفٓد فْ كشؼ الجٓرهب )الهئدة/

                                                            

  .31ص ،هرجع سئاؽ ،سئلـ هحهد ،( اٖكجم1ْ)
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ٍٓئ ف الىٓئاب العئهب ٓبعٓف عمفْ حٓف أ ،أ.ج هصرم( 142ٓكهئن دكف الرجكع إلِ أحد طاقئن لمهئدة )
هضْ اٖراعب أٓئـ طمب هد هدة الحاس عمِ القئضْ الجزائْ لهدة ٚ ببجئكز خهسب كأرآعف  اعد

أ.ج هصرم( ككذلؾ هىح الهشرع الهصرم الىٓئاب سمطئت هحكهب الجىح الهسبأىفب  21ٓكهئن )الهئدة 
ْ هئ ىصت عمًٓ الهئدة ) كؿ  أ.ج هصرم( فْ هد الحاس اٚحبٓئطْ لهدد هبعئقاب ٚ بٓزد 143ٌك

فئلىٓئاب العئهب بهمؾ ٌذي السمطئت هبِ كئىت  ،هىٍئ عمِ خهسب كأرآعف ٓكهئن بصؿ إلِ سبب أشٍر
ئب  .الدعكل هحؿ البحقٓؽ ىئشئب عف جٓرهب اٌ٘ر

 كاذلؾ فإف إجراءات البحقٓؽ بىقسـ إلِ ىكعٓف :     
 إجراءات جهع اٖدلب : -1

ئ الهحقؽ لبجهٓ      قصد اٍئ اٖعهئؿ البْ ٓائشٌر جراءات جهع اٖدلب البْ  ،ع اٖدلب القئىكىٓبٓك كا 
ٓئء سهئع الشٍكد كاٚسبجكاب كضاط اٖشأكردبٍئ هعظـ البشٓرعئت الجىئئٓب ٚ بخرج عف البفبٓش ك 

كعمًٓ فإف أم إجراءت أخرل اخٛؼ اٖدلب سئلفب الذكر ٚ برقِ إلِ هرباب  ،الهبعمقب ائلجٓرهب
ف أهكف اعبا ئ قرائف ٓجكز الدلٓؿ كا   .بدعٓـ اٖدلب القئئهب فْ الدعكلاٚسبىئد إلٍٓئ لئٌر

قصد اً ذلؾ ا٘جراء الذم بقـك اً السمطب الهخبصب اغرض الاحث عف أشٓئء بيفٓد  - البفبٓش ٓك
فإف البفبٓش ٓعد كسٓمب ٘ةائت أدلب  ،فْ الكشؼ عف الجٓرهب كىسابٍئ إلِ شخص هعٓف كعمِ ذلؾ

كالبفبٓش عمِ ٌذا الىحك ٓعد إجراء هف إجراءات  ،هئدٓب كقد ٓككف هكضكعً شخصئن أك هكئىئن 
ك هف الحقكؽ اٖسئسٓب البْ  ،البحقٓؽ ٓىطكم عمِ هسئس ائلحٓرب الشخصٓب أك احرهب الهسئكف ٌك

كفمبٍئ دسئبٓر الدكؿ الهخبمفب كأحئطبٍئ بشٓرعئبٍئ الجىئئٓب ائلعدٓد هف الضهئىئت البْ بكفؿ سٛهب 
 .(1)بىفٓذٌئ
ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب سىب كقد صدر قئىكف هك      ئب فْ الٚك ككفقئن لً فإىً  2001ئفحب اٌ٘ر

كفْ فْ ٌذا الصدد ادعئء اٖجٍزة  ٓسهح ائلبفبٓش دكف إاٛغ الشخص الهراد بفبٓش هىزلً ٓك
اٖهىٓب أف إاٛغ الشخص الهعىْ اأف هىزلً أك هكئف عهمً أك سٓئربً أك جٍئز حئسكاً بعرض أك 

ئآبسٓبعرض لمبفبٓش سكؼ ٓؤ   ،(2)ةر عمِ سٓر البحقٓؽ حبِ كلك لـ ٓكف اٖهر هبعمقئن اجٓرهب إٌر
ضٓؼ الجزء  هف ٌذا القئىكف اأىً ٓسهح اإجراء عهمٓئت بىصت كبفبٓش عمِ أم هكاطف  215ٓك

أهٓركْ أك غٓر أهٓركْ لمحصكؿ عمِ هعمكهئت أهىٓب خئرجٓب دكف الحئجب ٘ةائت أف ٌىئؾ هئ 
الهحكهب الهخبصب البْ بعطْ هذكرات أك بصٓرحئت البىصت كالبفبٓش ٓراط الهعىِ اجٓرهب أهئـ 

                                                            

  .103ص ،هرجع سئاؽ ،حسف ،( الجكخدار1)
ئب فْ أهٓركئ الصئدر عئـ هف ق 213( اىظر الجزء 2)   .2001ئىكف هكئفحب اٌ٘ر
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ْ هحكهب قئىكف الهعمكهئت اٖهىٓب الخئرجٓب ،فْ ٌذي الحئلب كفْ فْ ٌذا الصدد ادعئء  ،ٌك ٓك
 .(1)اٖجٍزة اٖهىٓب أىٍئ بحبئج لهذكرة أك بصٓرح لمحصكؿ عمِ هعمكهئت أهىٓب خئرجٓب

( لعئـ 105( هكرر هف القئىكف رقـ )7/1صرم كئىت الهئدة )كفْ ىطئؽ البشٓرع الجىئئْ اله     
ئآب سمطب قئضْ البحقٓؽ كسمطب هحكهب الجىح  1980 بهىح لمىٓئاب العئهب فْ بحقٓؽ الجرائـ اٌ٘ر

( هف قئىكف ا٘جراءات 143الهسبأىفب هىعقدة فْ غرفب الهشكرة الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة )
( هف قئىكف ا٘جراءات 91/1ككفقئن لمهئدة ) ،ٌذا ائ٘ضئفب إلِ اٚخبصئصئت الهقررة لٍئ ،الجىئئٓب

الجىئئٓب ٓخبص قئضْ البحقٓؽ ابفبٓش الهىئزؿ اىئء عمِ ابٍئـ هكجً إلِ شخص ٓقٓـ فْ الهىزؿ 
 الهراد بفبٓشً ائربكئب جىئٓب أك جىحب أك ائشبراكً فْ اربكئاٍئ أك إذا كجدت قرائف بدؿ عمِ أىً

( هف قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب أف 94كلقئضْ البحقٓؽ كفقئن لمهئدة ) ،حئئز ٖشٓئء ببعمؽ ائلجٓرهب
ب أىً ٓخفْ أشٓئء بفٓد فْ  ٓفبش الهبٍـ كلً أف ٓقـك ابفبٓش غٓر الهبٍـ إذا ابضح هف إشئرات قٓك

اٖهر اإحدل  كقد خرج الهشرع الهصرم عمِ بمؾ القكاعد العئهب كذلؾ عىدهئ ٓبعمؽ ،كشؼ الحقٓقب
ئآب حٓث أجئز لمىٓئاب العئهب ابخئذ ٌذي ا٘جراءات دكف الحصكؿ عمِ إذف هساؽ هف  الجرائـ اٌ٘ر

 .(2)القئضْ الجزائْ
( هف اٖصكؿ الجزائٓب اٖردىْ عمِ أىً : 81كفْ البشٓرع الجزائْ اٖردىْ : ىصت الهئدة )     

ص الذم ٓراد دخكؿ هىزلً كبفبٓشً هشباٍئن فًٓ كبفبٓشٍئ إٚ إذا كئف الشخ "ٚ ٓجكز دخكؿ الهىئزؿ
اأىً فئعؿ جـر أك شٓرؾ أك هبدخؿ فًٓ أك حئئز أشٓئء ببعمؽ ائلجـر أك هخًؼ شخصئن هشبكِ 

 .(3)عمًٓ"
( 147/2ا٘طٛع كالحصكؿ عمِ آئىئت كهعمكهئت ببعمؽ ائلحسئائت كالاىكؾ : جئءت الهئدة ) -

ئب أم فعؿ هف قئىكف العقكائت اٖردىْ فْ ٌذا  الىطئؽ بىص عمِ أىً : "ٓعد هف جرائـ اٌ٘ر
كاصكرة خئصب إٓداع أهكاؿ لدل أم اىؾ فْ الههمكب أك أم هؤسسب  ٓبعمؽ اأم عهمٓب هصرفٓب

ؿ ٌذي اٖهكاؿ هف قامٍئ إلِ أم جٍب كئىت إذا بآف أىٍئ أهكاؿ  هئلٓب بهئرس أعهئؿ الاىكؾ أك بحٓك
ئاْ كفْ ب كلٍئ عٛقب اىشئط إٌر  ؽ ا٘جراءات البئلٓب :طاٌ ٌذي الحئلب بي  هشاٌك

الحجز البحفظْ عمِ ٌذي اٖهكاؿ اقرار هف الىئئب العئـ كحظر البصرؼ اٍئ إلِ حٓف  -أ
 .اسبكهئؿ إجراءات البحقٓؽ اشأىٍئ

                                                            

 .240-239ص ،هرجع سئاؽ ،عصئـ عاد الفبئح عاد السهٓع ،( هطر1)
  .267ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عاد الهىعـ ،( عاد الخئلؽ2)
  .( هف قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب اٖردى92ْ-80( راجع الهكاد )3)
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قٓئـ الىئئب العئـ ائلبىسٓؽ كالبعئكف هع الاىؾ الهركزم كأم جٍب ذات عٛقب هحمٓب كئىت أك  -ب
ئاْ فٓبـ إحئلب  ائلبحقٓؽ فْ ،دكلٓب ذا ةات لً أف لبمؾ العهمٓب الهصرفٓب عٛقب اىشئط إٌر القضٓب كا 

 .القضٓب إلِ الهحكهب الهخبصب
عف إجراء هف إجراءات البحقٓؽ اٚابدائْ كالراهٓب إلِ البىقٓب عف اٖدلب  اٚسبجكاب : ٌك عائرة -

قصد اً أف ٓقـك الهحقؽ ابكجًٓ البٍهب  ،اٍدؼ الكشؼ عف الحقٓقب إلِ الهدعِ عمًٓ كطمب ٓك
 .(1)جكااً عىٍئ كهكاجٍبً ائٖدلب كالشاٍئت القئئهب ضدي

بجً الرأم الغئلب فْ الفقً إلِ أف اٚسبجكاب كفقئن ٖحكئـ قئىكف ا٘جراءات الجىئئٓب لً       ٓك
 ،طآعب هخبمفب فْ هرحمب البحقٓؽ اٚابدائْ فٓجهع آف ككىً كسٓمب ٘ةائت كدفئع فْ ذات الكقت

ىئقشً فْ البٍهب  فٍك إجراء هف إجراءات البحقٓؽ اهقبضئي ٓبةات الهحقؽ هف شخصٓب الهبٍـ ٓك
لذلؾ كلٍذي اٌٖهٓب ٓرل  ،الهىسكاب إلًٓ كعمِ كجً هفصؿ فْ اٖدلب القئئهب فْ الدعكل إةائبئن كىفٓئن 

عبار البحقٓؽ ىئقصئن حٓىهئ  ،اعض الفقٍئء ضركرة ٌذا ا٘جراء فْ هرحمب البحقٓؽ ٓخمك هىً ٓك
ئن فًٓ ٓر  .ائعبائري إجراءان جٌك

( هف قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب اٖردىْ اأىً : "عىدهئ ٓهةؿ 63/1)حٓث ىصت الهئدة      
طمب جكااً  بمك عمًٓ البٍهب الهىسكاب إلًٓ ٓك بً ٓك الهشبكْ عمًٓ أهئـ الهدعْ العئـ ٓبةات هف ٌٓك

دكف ٌذا البىآً فْ هحضر  ،ٍئ إٚ احضكر هحئـو عىٍئ هىاٍئن أٓئي أف هف حقً أف ٚ ٓجٓب عى ٓك
أراع كعشٓرف  24البحقٓؽ فإذا رفض الهشبكِ عمًٓ بككٓؿ هحئـو أك لـ ٓحضر هحئهٓئن خٛؿ هدة 

 .سئعب ٓجرم البحقٓؽ اهعزؿ عىً"
( هف قئىكف أصكؿ 136قضت هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اأىً : "إف الهئدة ) كفْ ذلؾ     

ب أعطت لمىئئب العئـ صٛحٓب بحدٓد الهحكهب البْ بحئؿ إلٍٓئ دعئكل الجرائـ الهحئكهئت الجزائٓ
الهبٛزهب كعمًٓ ٓككف كاردان الطعف اقرار هحكهب الجىئٓئت الكارل الهبضهف عدـ اخبصئصٍئ 
ائلىظر اجىئٓب الشركع ائلقبؿ ائٚشبراؾ كجىحب حهؿ كحٓئزة سٛح ىئرم ادكف برخٓص اداعْ بٛـز 

جـر حٓئزة هكاد هفرقعب اقصد اسبعهئلٍئ عمِ كجً غٓر هشركع كجـر بصىٓع هكاد ٌذٓف الجرهٓف ا
ئآب  .(2)"هفرقعب كجـر اٚشبراؾ اهؤاهرة اقصد القٓئـ اأعهئؿ إٌر

 ا٘جراءات اٚحبٓئطٓب ضد الهبٍـ : -2
د ٓخشِ هف كهئ أىً ق ،قد ٓبطمب إجراء البحقٓؽ فْ اعض اٖحٓئف حضكر الهبٍـ شخصٓئن      
كهف ةـ فإف البحقٓؽ  ،أك ابصئلً ائلشٍكد كأف بهبد ٓدي إلِ العاث ائٖدلب أٓئن كئف ىكعٍئٌراً 

                                                            

  .235ص ،هرجع سئاؽ ،حسف ،( الجكخدار1)
 ،20/3/1996ابئٓرخ  ،ٌٓئب خهئسٓب ،(159/1996( قرار هحكهب البهٓٓز اٖردىٓب اصفبٍئ الجزائٓب رقـ )2)

 .1/1/1998هف عدد هجمب ىقئاب الهحئهٓف ابئٓرخ  1574الهىشكر عمِ الصفحب 
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ٓبطمب ابخئذ اعض ا٘جراءات ضد الهبٍـ كهف آف ٌذي ا٘جراءات ٍٓهىئ أف ىبعرض لمحاس 
اٚحبٓئطْ ائعبائر أىً ا٘جراء الذم بىئكلبً العدٓد هف البشٓرعئت الجىئئٓب ائلبعدٓؿ إذا هئ بعمؽ 

ئآب قصد اٍئ سمب حٓر ،(1)ائلجرائـ اٌ٘ر ب الهبٍـ اإٓداعً فْ السجف خٛؿ هراحؿ الخصكهب ٓك
قبضًٓ الحفئظ عمِ الىظئـ ك  ،الجىئئٓب أك لفبرة هىٍئ ٓقصد اً بحقٓؽ هصمحب البحقٓؽ ذابً ٓك

رجع ذلؾ إلِ هئ ببطماً ضركرات  ،اٚجبهئعْ الذم قد ٓبطمب أحٓئىئن بقٓٓد حٓرب الفرد قاؿ إداىبً ٓك
 .فْ الحفئظ عمِ أهف كسٛهب الهجبهع البحقٓؽ فْ الدعكل الجىئئٓب

كقد اسبمزهت البشٓرعئت الجىئئٓب لبحدٓد ىطئؽ الحاس اٚحبٓئطْ فْ إطئر الجرائـ اصفب      
ئآب اصفب خئصب شركطئن عدة هىٍئ هئ ٓبعمؽ ائلجرائـ البْ ٓجكز ،عئهب فٍٓئ الحاس  كالجرائـ اٌ٘ر

كهىٍئ هئ ٓبعمؽ ائلظركؼ الخئصب ائلهبٍـ  ،ئ هئ ٓبعمؽ ائلسمطب البْ بأهر اًٍكهى ،اٚحبٓئطْ
ك أف ٓككف ٌذا ا٘جراء  ،ذابً كبضٓؼ اعض البشٓرعئت شرطئن خئصئن ابكقٓت الحاس اٚحبٓئطْ ٌك

الجٓرهب كاىبٍت قد صدر اعد اسبجكاب الهبٍـ كالذم بـ فًٓ بكجًٓ اٚبٍئـ إلًٓ كهكاجٍبً اأدلب 
كسكؼ ىقبصر عمِ عرض  فٓهئ ٓمْ  ،سمطب البحقٓؽ إلِ إداىبً كهف ةـ فٓجب اٖهر احاسً

ئب كعمِ  ،لهكقؼ البشٓرع اٖردىْ هف الحاس اٚحبٓئطْ كخئصب إذا هئ بعمؽ اٖهر اجٓرهب اٌ٘ر
 الىحك أبْ :

 البشٓرع اٖردىْ : -1
كهئت الجزائٓب اٖردىْ أىً لمهدعْ العئـ اعد ( هف قئىكف أصكؿ الهحئ114آىت الهئدة )     

اسبجكاب الهشبكِ عمًٓ أف ٓصدر احقً هذكرة بكقٓؼ لهدة ٚ ببجئكز خهسب عشر ٓكهئن إذا كئف 
كبكافرت  ،الفعؿ الهسىد إلًٓ هعئقائن عمًٓ ائلحاس لهدة بٓزد عمِ سىبٓف أك اعقكاب جىئئٓب هؤقبب

جكز لً بجدٓد ٌذي الهدة كمهئ اقبضت هصمحب البحقٓؽ  ،ائلفعؿ الهسىد إلًٓ الدٚئؿ البْ براطً ٓك
 .(2)ذلؾ عمِ أف ٚ ٓبجئكز البهدٓد سبب أشٍر فْ الجىئٓئت كشٍٓرف فْ الجىح

ف هربكاٍئ عئدة       ئب كهئ بسااً هف هسئس آٍاب كأهف الدكلب ٖك كىظران لخصكصٓب جٓرهب اٌ٘ر
الهشرع لٍذي الجٓرهب خصكصٓب ببعمؽ لٓس شخصئن اعٓىً اؿ ٓربكاٍئ عدة أشخئص لذلؾ أفرد 

اصٛحٓب الىٓئاب العئهب أهئـ هحكهب أهف الدكلب أةىئء هرحمب البحقٓؽ اٚابدائْ كالجدٓر ائلذكر أف 
ٌذي الخصكصٓب ببهٓز عف القكاعد البْ كردت فْ قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب فْ كةٓر هف 

 .جكاىاٍئ
 

                                                            

ْ الفبرة هئ آف ف ،فىدؽ شٓرابكف ،الدكحب ،بكصٓئت الهؤبهر الدكلْ ،( هؤبهر العهؿ الخٓرم الخمٓجْ الةئى1ْ)
 .6-5ص ،2006/فارآر/21-22
  .( هف قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب اٖردى114ْ( اىظر فْ ذلؾ الهئدة )2)



167 
 

 بشكٓؿ الىٓئاب العئهب : -أ
الىٓئاب العئهب لدل هحكهب أهف الدكلب هف هدٓر القضئء العسكرم أك أحد هسئعدًٓ ىئئائن  ببككف     

بـ بعٓىً هف قاؿ رئٓس ٌٓئب اٖركئف العئهب الهشبركب ،عئهئن لدل هحكهب أهف الدكلب جكز أف  ،ٓك ٓك
ئن أك أكةر لمقٓئـ  ،ٓعٓف هف القضئة العسكٓرٓف هسئعدان لىئئب العئـ أك أكةر عٓف قئضٓئن عسكٓر ٓك

هئرس كؿ هىٍـ صٛحٓبً كفقئن لهئ ٌك هىصكص عمًٓ فْ قئىكف أصكؿ  اكظٓفب الهدعْ العئـ ٓك
 .(1)الهحئكهئت الجزائٓب )الهئدة السئاعب هف قئىكف هحكهب أهف الدكلب(

 ىطئؽ صٛحٓئت الىٓئاب العئهب فْ هرحمب البحقٓؽ اٚابدائْ : -ب
هشرع اٖردىْ ائلىٓئاب العئهب لدل هحكهب أهف الدكلب صٛحٓب البحقٓؽ فْ الجرائـ البْ أىئط ال     

هئرس الهدعْ العئـ كظئئفً اسبىئدان لمصٛحٓئت  ،بدخؿ فْ اخبصئص هحكهب أهف الدكلب ٓك
/ب( هف 7الههىكحب لً اهكجب أحكئـ قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب الهعهكؿ لً سىدان لمهئدة )

 .هب أهف الدكلبقئىكف هحك
كهع ذلؾ فةهب خصكصٓب فْ صٛحٓئت الىٓئاب العئهب فْ هرحمب البحقٓؽ اٚابدائْ فْ أكةر      

الداخمب ضهف اخبصئص هحكهب  أكلٍئ ٓبعمؽ اهدل جكاز البكقٓؼ الهؤقت فْ الجرائـ ،هف ابجئي
ذي  ،كبحدٓدان هف حٓث إهكئىٓب البكقٓؼ فْ جهٓع الجىح الداخمب ضهف اخبصئصئٌئ ،أهف الدكلب ٌك

ب بضهىٍئ قئىكف هحكهب أهف الدكلب غٓر أف صٛحٓئت الىٓئاب العئهب لـ ببكقؼ عىد  ،الخصكصٓك
حٓث خكؿ الهشرع اٖردىْ الىٓئاب العئهب صٛحٓب أخرل فْ إطئر جٓرهب البعئهؿ اأهكاؿ  ،ٌذا الحد
ب ل ئاْ كئٔبْ :هشاٌك  ٍئ عٛقب اىشئط إٌر

 :الهىٍج الهكسع فْ الجرائـ البْ ٓجكز فٍٓئ البكقٓؼ  -أ
فىص الهئدة السئاعب هف قئىكف هحكهب  ،هف الهٛحظ أف الهشرع اٖردىْ قد أقر هادأن عئهئن      

أٓئن هف  أهف الدكلب هؤداي أىً سكاء فْ هرحمب اٚسبدٚؿ أـ فْ هرحمب البحقٓؽ فإف الهدعْ العئـ أك
هسئعدًٓ هف أفراد الضئاطب العدلٓب ٓهئرسكف كظئئفٍـ اسبىئدان لمصٛحٓئت الههىكحب لٍـ اهكجب 
أحكئـ قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب الهعهكؿ لً إٚ أف ٌذا لـ ٓهىع الهشرع اٖردىْ كفْ الهئدة 

 .(2)رحمب البحقٓؽىفسٍئ أف ٓكرد أحكئهئن خئصب ائ٘جراءات سكاء فْ هرحمب الهٛحقب أـ فْ ه
كفْ ٌذا اٚبجئي ٓٛحظ أف الهشرع اٖردىْ كبحدٓدان فْ هرحمب البحقٓؽ أكرد حكهئن خئصئن      

هؤداي أف جهٓع الجىح البْ بدخؿ فْ اخبصئص هحكهب أهف الدكلب هف الجئئز فٍٓئ البكقٓؼ اغض 
ف هحكهب أهف الدكلب ( هف قئىك 2/ب/7حٓث ىصت الهئدة ) ،الىظر عف ىكع الجٓرهب كهقدار العقكاب

عمِ الرغـ ههئ كرد فْ قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب الهعهكؿ اً لمهدعْ العئـ  -2عمِ أىً : "

                                                            

  .88ص ،هرجع سئاؽ ،غئدة ،( السهئف1)
  .89ص ،هرجع سئاؽ ،غئدة ،( السهئف2)
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إصدار هذكرة بكقٓؼ احؽ الهشبكْ عمًٓ فْ الجىح الداخمب فْ اخبصئص هحكهب أهف الدكلب لهدة 
لؾ عمِ أف ٚ ببجئكز هدة ٚ ببجئكز خهسب عشر ٓكهئن قئامب لمبجدٓد إذا اقبضت هصمحب البحقٓؽ ذ

سبفئد هف ٌذا الىص أىً إذا كئىت الجٓرهب الهربكاب هف الجىح البْ بدخؿ فْ ٓي ك  ،البجدٓد شٍٓرف"
اخبصئص هحكهب أهف الدكلب فإىً هف الجئئز كفقئن لصراحب الىص بكقٓؼ الهشبكِ عمًٓ حبِ كلك 

ذا خركج كاضح عف اٖحكئـ الهقررة  ،لـ بزد العقكاب الهقررة لبمؾ الجٓرهب عف الحاس لهدة سىبٓف ٌك
ح ( هف قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب البْ ٚ ٓجكز البكقٓؼ اهكجاٍئ فْ الجى114فْ الهئدة )

هدة سىبٓف إٚ إذا لـ ٓكف لمهشبكِ عمًٓ هحؿ إقئهب ةئات البْ ٚ ببجئكز عقكابٍئ الحاس ل
جرائـ ا٘ٓذاء أك ا٘ٓذاء غٓر الهقصكد أك أك إذا كئف الفعؿ الهسىد إلًٓ هف  ،كهعركؼ فْ الههمكب

السرقب فْ حٓف أىً إذا كئىت الجٓرهب الهربكاب هف الجىح البْ بدخؿ ضهف اخبصئص هحكهب أهف 
ذا  ،بكقٓؼ الهشبكِ عمًٓ حبِ كلك لـ بزد عقكابٍئ عف الحاس لهدة سىبٓف الدكلب فإىً ٓجكز فٍٓئ ٌك

خبصئص هحكهب أهف الدكلب ٓجكز فٍٓئ البكقٓؼ هئ ٓدعك لمقكؿ إف جهٓع الجىح البْ بدخؿ فْ ا
 .هٍهئ كئىت العقكاب الهقررة كهٍهئ كئف ىكعٍئ

خصكصٓب هىٍج الهشرع اٖردىْ فْ هىح الىئئب العئـ صٛحٓئت اسبةىئئٓب اشأف الحجز عمِ  -ب
ب   :اٖهكاؿ الهشاٌك

ذي الهرة فْ قئىكف العقكائت ذابً كفْ هعرض بىظ      ٓهً ٖحكئـ الجٓرهب خرج الهشرع اٖردىْ ٌك
ئآب عف القكاعد العئهب الهقررة فْ قئىكف أصكؿ الهحئكهئت الجزائٓب كبحدٓدان فْ جٓرهب  اٌ٘ر

ئاْ الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدة ) ب لٍئ عٛقب اىشئط إٌر ( هف قئىكف 147/2البعئهؿ اأهكاؿ هشاٌك
٘جراءات البْ بكفؿ الحد العقكائت حٓث خكؿ الهشرع اٖردىْ لمىئئب العئـ القٓئـ اهجهكعب هف ا

اٍئ لحٓف  هف أةئر الىئجهب عف بمؾ الجٓرهب كئلحجز البحفظْ عمِ ٌذي اٖهكاؿ كحظر البصرؼ
كقٓئـ الىئئب العئـ ائلبىسٓؽ كالبعئكف هع الاىؾ الهركزم كأم جٍب ذات  ،اسبكهئؿ إجراءات البحقٓؽ
 .(1)عٛقب ائلبحقٓؽ فْ القضٓب

هكف القكؿ أف الحكهب البْ هف أجمٍئ سئؽ الهشرع اٖردىْ ٌذا الىص ٌك إدراكً هدل       ٓك
ئآب كالهٛحظ أف ٌذي ا٘جراءات  ؿ أىشطب الجهئعئت اٌ٘ر خطكرة الحسئائت ائلاىكؾ فْ بهٓك

غٓر أف ذلؾ ٚ  ،اٚسبةىئئٓب الهخكلب لمىئئب العئـ هف شأىٍئ الهسئس اسٓرب الحسئائت فْ الاىكؾ
ٛن  جراب الىئئب العئـبـ إٚ اهقبضِ بحقٓؽ بٓ ْ احد ذابٍئ إجراءات ٚ ٓهمؾ القٓئـ اٍئ سكل  ،فع ٌك

ْ الهسئس اسٓرب الحسئائت  ،الىئئب العئـ كحدي اٖهر الذم ٓخفؼ هف حدة كخطكرة الىبٓجب ٌك
جٓرهب كاٍذا ٓككف الهشرع قد أكجد ىكعئن هف الهكازىب آف حؽ الهجبهع فْ الكشؼ عف الحقٓقب فْ 

                                                            

  .90ص ،هرجع سئاؽ ،غئدة ،(السهئف1)
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ئآب كحؽ اٖفراد فْ اٚحبفئظ اسٓرب حسئائبٍـ فْ الاىكؾ فرجح الحؽ اٖكؿ  ،هف الجرائـ اٌ٘ر
 .لخطكرة ٌذي الجرائـ البْ بسبٍدؼ اىبٍئؾ الشرعٓب كالهسئس ائلكٓئف اٚجبهئعْ لمهجبهع

لهبٍـ كفْ جهٓع اٖحكاؿ ٚ ٓجكز أف بٓزد هدة الحاس اٚحبٓئطْ عمِ سبب شٍكر هئ لـ ٓكف ا     
 .(1)قد أعمف اإحئلبً إلِ الهحكهب الهخبصب قاؿ اىبٍئء ٌذي الهدة

ئب ببككف هف شٌقٓف      كذا ىخمص إلِ أف كسئئؿ هكئفحب اٌ٘ر الشؽ اٖكؿ ٌك البداآر غٓر  ،ٌك
الجىئئٓب لهكئفحب ٌذي الجٓرهب كذلؾ هف خٛؿ الجٍكد الهاذكلب هف قاؿ الدكؿ سكاء عمِ الصعٓد 

ئب  ،الكطىْ أك عمِ الصعٓد الدكلْ أهئ الشؽ الةئىْ فٍك البداآر الجىئئٓب لهكئفحب جٓرهب اٌ٘ر
 .ىع كهكئفحب ٌذي الجٓرهبكذلؾ هف خٛؿ القكاعد الهكضكعٓب كالقكاعد ا٘جرائٓب له

 المبحث الثاني

 جيود المنظمات الدولية واإلقميمية في مجال مكافحة اإلرىاب
قمٓهْ هكةؼ لهكاجٍبٍئ      ئب بحبئج إلِ بعئكف دكلْ كا  ىظران لظٍكر  ،ٚشؾ أف ظئٌرة اٌ٘ر

ئب كالبْ بسئعد عمِ بجئكزي حدكد دكلب  كبىئهْ صىؼ جدٓد هف اٖىشطب ا٘جراهٓب الهرباطب ائٌ٘ر
ئآب هٓسكران ىكعئن هئ افضؿ البقدـ البقىْ  ،اعٓىٍئ ههئ سئعد عمِ أىً أصاح اربكئب العهمٓئت اٌ٘ر

  .الٍئئؿ كعكلهب الىظـ الهصرفٓب كالهئلٓب كظٍكر الفضئء ا٘لكبركىْ
حٓث قئهت  ،لذلؾ اىشغمت الهىظهئت )الدكلٓب أك ا٘قمٓهٓب( فْ أكىب اٖخٓرة ابمؾ الظئٌرة     

ئ  .(2)اإاراـ عدة هعئٌدات كهؤبهرات دكلٓب لهكاجٍب بمؾ الظئٌرة كالحد هف اىبشئٌر
 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهاحث فْ هطمآف :       
ئب       .الهطمب اٖكؿ : جٍكد هىظهب اٖهـ الهبحدة فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر
ئب       .الهطمب الةئىْ : الجٍكد ا٘قمٓهٓب لهكئفحب اٌ٘ر

 المطمب األول : جيود منظمة األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرىاب 
عمِ أف الهقصد  ،بىص الفقرة اٖكلِ هف الهئدة اٖكلِ هف هٓةئؽ هىظهب اٖهـ الهبحدة ادآبن      

كبحقٓقئن لٍذي الغئٓب ببخذ الهىظهب البداآر الجهئعٓب  ،اٖكؿ لمهىظهب ٌك حفظ السمـ كاٖهف الدكلٓٓف
زالبٍئالفع كذلؾ هف خٛؿ قهع كؿ عهؿ عدكاىْ أك غٓري هف  ،ئلب لهىع اٖسائب البْ بٍدد السمـ كا 

البربٓب أك  ،كفقئن لهائدئ العدؿ كالقئىكف الدكلْ ،اٖعهئؿ الهخمب ائلسٛـ كبحقؽ ائلكسئئؿ السمهٓب
ب لمهىئزعئت أك اٖكضئع الدكلٓب الكفٓمب اأف بؤدم إلِ ا٘خٛؿ ائلسمـ كاٖ  .هفالبسٓك

                                                            

  .91-90ص ،( الهرجع السئاؽ1)
  .525ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،هصطفِ( أاك 2)
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ذا كئف الهٓةئؽ قد راط آف ال      كذلؾ ٘ٓهئىً اأف  ،حئفظب عمِ اٖهفهحئفظب عمِ السمـ كالهكا 
كاٖهف الدكلْ  ،فئلسمـ العئلهْ ٓعىْ اىبفئء الحرب أك هىعٍئ عمِ اٖقؿ ،القضٓبٓف أهراف هبٛزهئف

دكؿ هف العٓش اراحب الدكلٓب كبهكٓف ال ٓعىْ بٍٓئب اٖسائب كالساؿ لهىع اٚضطراائت كالهىئزعئت
 .فئلسٛـ ٓفقد هعىئي إذا بعرض اٖهف لمخطر ،كاطهئىئف

شؾ أف      ئب ٚك خطران حقٓقٓئن ٍٓدد اٖهف الدكلْ ههئ ٓبربب عمًٓ أف ٓفقد  أصاحت ظئٌرة اٌ٘ر
ئب الدكلْ هف الهشكٛت الكارل البْ بؤرؽ جفف اٖهـ  ،السٛـ هعىئي لذلؾ أصاحت ظئٌرة اٌ٘ر

ئ البىفٓذم الهبهةؿ فْ هجمس اٖهف الذم ائت عمِ عئبقً هكاجٍب بمؾ  الهبحدة كخئصب جٍئٌز
ئآب البْ ائبت بٍدد كٓئف الهجبهع الدكلْ  ،الظئٌرة كابخئذ كئفب الساؿ الههكىب لقهع العهمٓئت اٌ٘ر

ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب فْ الحئدم عشر أجهع كخئ ئآب البْ كقعت فْ الٚك صب اعد الٍجهئت اٌ٘ر
لذلؾ اجبهع هجمس اٖهف كأصدر قراران ٌئهئن ٓيطمؽ عمًٓ قرار هجمس  ،2001هف سابهار عئـ 

ئب كالذم هف خٛلً أىشأ هجمس اٖهف لجىب  2001( لعئـ 1373اٖهف رقـ ) اشأف هكئفحب اٌ٘ر
ئببسهِ لجىب هك  .(1)ئفحب اٌ٘ر

 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئب1373الفرع اٖكؿ : القرار رقـ )       .( الصئدر هف هجمس اٖهف اشأف هكئفحب اٌ٘ر
ئب )       .(CTCالفرع الةئىْ : لجىب هكئفحب اٌ٘ر

 اإلرىاب( الصادر من مجمس األمن بشأن مكافحة 1333الفرع األول : القرار رقم )
 ،أسىد هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة الهسؤكلٓب الرئٓسٓب فْ حفظ السمـ كاٖهف لهجمس اٖهف الدكلْ     

حٓث جئء فْ فقربٍئ اٖكلِ: "رغاب فْ أف ٓككف  ،( هف الهٓةئؽ عمِ ذلؾ24كلقد ىص فْ الهئدة )
ٚن  العهؿ الذم بقـك اً ِ هجمس اٖهف ٓعٍد أعضئء بمؾ الٍٓئب إل ،اٖهـ الهبحدة سٓرعئن كفعئ

كافقكف عمِ أف ٌذا الهجمس ٓعهؿ ىئئائن  ،ائلباعئت الرئٓسٓب فْ أهر حفظ السمـ كاٖهف الدكلْ ٓك
 .(2)عىٍـ فْ قٓئهً اكاجائبً البْ بفرضٍئ عمًٓ ٌذي الباعئت"

ئب الدكلْ ككضع ضكااط       لذلؾ ىشط هجمس اٖهف هىذ زهف لهحئكلب هكاجٍب ظئٌرة اٌ٘ر
كالبْ ىاٍت العئلـ  ،2001كخئصب اعد إحداث الحئدم عشر هف سابهار عئـ  ئهحددة لمقضئء عمٍٓ

ئآب فْ العئلـ  .أجهع إلِ خطكرة بمؾ الظئٌرة ككجكد العدٓد هف الاؤر اٌ٘ر

                                                            

ئب الدكلْ ،هحهد عٓزز ،( شكرم1)   .189ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
 ( همحقئت ٌذا القرار كباعئبً :2)
 .هكجٍب لرئٓس هجمس اٖهف 2003رسئئؿ هؤرخب فْ الةئلث كالسئاع كالعئشر هف هئرس سىب  -أ

ٛن ائلقرار ) -ب ئب الهىشأة عه   .2001لسىب  (1373لجىب هكئفحب اٌ٘ر
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أسفر أكؿ اجبهئع لً اعد بمؾ  لقد سئرع هجمس اٖهف كاىعقد لهىئقشب بمؾ الظئٌرة كلقد     
ئب 2001( لعئـ 1373داث الهؤسفب عف القرار رقـ )اٖح كالذم أكصِ  ،اشأف هكئفحب اٌ٘ر

ئب الدكلْ كهىعً  ،هجمس اٖهف فْ ٌذا القرار اضركرة إىشئء لجىب بككف هٍهبٍئ هكاجٍب اٌ٘ر
ئب كذلؾ فْ عئـ   .2001كبسهِ لجىب هكئفحب اٌ٘ر

 1999كالصئدر فْ عئـ  (1269حٓث جئء ٌذا القرار لٓؤكد هجددان هئ كرد فْ القرار رقـ )     
اخصكص حؽ الفرد كالجهئعب فْ الدفئع عف  2001( الصئدر فْ عئـ 1368ككذلؾ القرار رقـ )

كرؾ  ،الىفس كهئ ٌك كارد فْ هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة كهئ ٓدٓف ٌذا القرار الٍجهئت البْ كقعت فْ ىٓٓك
كالعهؿ عمِ هىع كقكع بمؾ  ،2001ككاشىطف كاىسمفئىٓئ فْ الحئدم عشر هف سابهار عئـ 

عرب هجمس اٖهف فْ ٌذا القرار عف قمقً الشدٓد اشأف بصئعد كٓزئدة اٖعهئؿ  ،الٍجهئت هجددان  ٓك
ئآب عمِ هسبكل العئلـ  .اٌ٘ر

ئآب كذلؾ عف       ىئشد الهجمس الدكلْ ائلعهؿ كاصكرة عئجمب لهىع كقهع بمؾ اٖعهئؿ اٌ٘ر ٓك
ئبطٓرؽ البعئكف الهبائدؿ كالبىفٓ  .(1)ذ الكئهؿ لكؿ اٚبفئقٓئت الدكلٓب السئاؽ عقدٌئ لهكاجٍب اٌ٘ر

كأعٓد البأكٓد عمًٓ  1970كهئ ٓؤكد هجمس اٖهف هرة أخرل عمِ الهادأ الهعمف عىً فْ عئـ      
ك : "عمِ كؿ دكلب كاجب اٚهبىئع  1998( فْ عئـ 1189هف قاؿ هجمس اٖهف ائلقرار رقـ ) ٌك

ئآب فْ دكلب أخرل أك قاكؿ بمؾ اٖىشطب  عف البىظٓـ أك البحرؾ أك الهشئركب فْ اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .عمِ أراضٍٓئ"

: ْ  اىئء عمِ ٌذا القرار بـ البكصؿ إلِ عدة ىبئئج ٌك
 : (2)بكصؿ ٌذا القرار إلِ أف ٌىئؾ البزاهئن عمِ الدكؿ -1
ئآب -أ ؿ لمعهمٓئت اٌ٘ر  .اهىع كقهع أم بهٓك

كبجٓرـ جهٓع أىكاع الهسئعدات كا٘هدادات البْ بقدـ سكاء اشكؿ هائشر أك غٓر هائشر  -ب
ئب ؿ اٌ٘ر  .لبهٓك

ئآب أك  -ج كهئ ٓجب البجهٓد الفكرم ٖرصدة كأصكؿ اٖشخئص الذٓف ٓربكاكف اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .قب هائشرة أك اطٓرقب غٓر هائشرةالذٓف ٓشئرككف فٍٓئ أك ٓسٍمكف القٓئـ اٍئ سكاء ذلؾ اطٓر

                                                            

  .529ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
اشأف اجراءات هكئفحب  ،2001( الصئدر عف هجمس اٖهف عئـ 1373القرار ) ،(2اىظر الهمحؽ رقـ ) -

ئب   .اٌ٘ر
اشأف إجراءات هكئفحب  2001( لعئـ 1373( هف قرار هجمس اٖهف رقـ )1( الفقرة رقـ )2( اىظر الهمحؽ رقـ )2)
ئبا٘  .ٌر
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 اؿوهأ أم بئحبإ ضٍٓئأرا لخدا تكٓئىئ أك صشخئأ أم عمِ أك كؿدلا قذٌ عئٓئر عمِ ربحظ -د
 ةرهائش رغٓ أك ةرهائش رةواص ،(1)ٌئرغٓ أك هئلٓب تهئدخ أك ٓبدقبصئا اردوه أك هئلٓب ؿوصأ أك

 فْ فوكرٓشئ أك فوٓسٍمأك بكئاٍئ ف ارولكٓحئ أك ٌئآبإر ٚن عهئأ  فوبكارٓ نٓذلا صلٗشخئ
 ءٚؤٌ ةرهائش رغٓ أك ةرهائش رةواص فٍٓئ مٓبحكأك لبْ ٓهبمكٍئ ت المكٓئىئأك  ،بكئاٍئار
 .مهىٍ جًٓواب أك صٖشخئا ءٚؤٌ مائس للبْ بعهت الكٓئىئص كالٗشخئأك  ،صٖشخئا
 : (2)ٓقرر أٓضئن أف عمِ جهٓع الدكؿ -2
الصٓرح أك الضهىْ إلِ الكٓئىئت أك اٖشخئص  ،اٚهبىئع عف بقدٓـ أم شكؿ هف أشكئؿ الدعـ -أ

ئآب ئآب  ،الهبكرطب فْ اٖعهئؿ اٌ٘ر شهؿ ذلؾ كضع حد لعهمٓب بجىٓد أعضئء الجهئعئت اٌ٘ر ٓك
ئآٓف ائلسٛح د اٌ٘ر  .كهىع بزٓك

ئآب -ب كضركرة البعئكف فْ هجئؿ هىع  ،ابخئذ الخطكات الٛزهب لهىع اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآب كذلؾ عف طٓرؽ البحذٓر الهاكر كبائدؿ الهعمكهئت فْ ٌذا الهجئؿ  .اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر

ئآب أك ٓداركىٍئ أك ٓدعهكىٍئ أك ٓربكاكىٍئ -ج  ،عدـ بكفٓر الهٛذ اٖهف لهف ٓهكلكف اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآٓف  .كلهف ٓكفركف الهٛذ اٖهف لٌٙر

ئآب -د  هف اسبخداـ أراضٍٓئ فْ بىفٓذ بمؾ هىع هف ٓهكلكف أك ٓداركف أك ٓربكاكف اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .الهآرب ضد دكؿ أخرل أك ضد هكاطىْ بمؾ الدكؿ

ئ أك ا٘عداد لٍئ أك اربكئاٍئ  -ق ئآب أك بدآٌر ؿ أعهئؿ إٌر كفئلب بقدٓـ أم شخص ٓشئرؾ فْ بهٓك
ئآب فْ القكاىٓف كالبشٓرعئت الهحمٓب اكصفٍئ  أك دعهٍئ إلِ العدالب ككفئلب إدراج اٖعهئؿ اٌ٘ر

ئآبجرائـ خطٓرة ككفئلب أف بعكس العقكا كذلؾ  ،ئت عمِ الىحك الكاجب جسئهب بمؾ اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .ائ٘ضئفب إلِ أم بداآر أخرل قد ببخذ فْ ٌذا الصدد

د كؿ هىٍئ اٖخرل اأقصِ قدر هف الهسئعدة فٓهئ ٓبصؿ ائلبحقٓقئت أك ا٘جراءات الجىئئٓب  -ك بزٓك
ئآب ؿ أك دعـ اٖعهئؿ اٌ٘ر شهؿ ذلؾ الهسئعدة عم ،الهبعمقب ابهٓك ِ حصكؿ كؿ هىٍئ عمِ هئ ٓك

ٖيخرل هف أدلب ٚزهب لٙجراءات القئىكىٓب  .لدل ا
ئآب عف طٓرؽ فرض ضكااط فعئلب عمِ الحدكد  -ز ئآٓف أك الجهئعئت اٌ٘ر هىع بحركئت اٌ٘ر

ر كبٓزٓؼ أكراؽ إةائت  ب ككةئئؽ السفر كائبخئذ بداآر لهىع بزٓك كعمِ إصدار أكراؽ إةائت الٍٓك
ب ككةئئؽ الس  .فر أك اىبحئؿ شخصٓب حئهمٍٓئالٍٓك

                                                            

( 20القرار اقئىكف رقـ ) ،( اشأف بىفٓذ قرارات هجمس اٖهف14( أٓضئن اىظر فْ ذلؾ الهرسكـ الفمسطٓىْ رقـ )1)
ئب 2015لسىب  ؿ اٌ٘ر   .اشأف هكئفحب غسؿ اٖهكاؿ كبهٓك

حب اشأف إجراءات هكئف 2001( لعئـ 1373( هف قرار هجمس اٖهف رقـ )2( الفقرة رقـ )2( اىظر الهمحؽ رقـ )2)
ئب  .اٌ٘ر
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 : (1)ٓطمب هجمس اٖهف فْ ٌذا القرار هف جهٓع الدكؿ -3
البهئس ساؿ بائدؿ الهعمكهئت العهمٓب كالبعجٓؿ اٍئ كاخئصب هئ ٓبعمؽ هىٍئ اأعهئؿ أك بحركئت  -أ

ئآب ئآٓف أك الشاكئت اٌ٘ر كائ٘بجئر ائٖسمحب أك  ،كاكةئئؽ السفر الهزكرة أك الهٓزفب ،اٌ٘ر
ئآب ل ،الحسئسب الهبفجرات أك الهكاد كائلبٍدٓد  ،كىكلكجٓئ اٚبصئٚتبكائسبخداـ الجهئعئت اٌ٘ر

ئآب ٖسمحب الدهئر الشئهؿ  .الذم ٓشكمً اهبٛؾ الجهئعئت اٌ٘ر
ئئٓب لهىع بائدؿ الهعمكهئت كفقئن لمقكاىٓف الدكلٓب كالهحمٓب كالبعئكف فْ الشؤكف ا٘دآرب كالقض -ب

ئآب  .اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر
البعئكف اصفب خئصب هف خٛؿ بربٓائت كابفئقٓئت ةىئئٓب كهبعددة اٖطراؼ عمِ هىع كقهع  -ج

ئآب كابخئذ إجراءات ضد هربكاْ بمؾ اٖعهئؿ  .اٚعبداءات اٌ٘ر
ت الدكلٓب ذات الصمب ائ -د ئب كهف اٚىضهئـ فْ أقرب كقت ههكف إلِ اٚبفئقٓئت كالاركبككٚك ٌ٘ر

ئب الهؤرخب فْ  ؿ اٌ٘ر  .1999دٓسهار عئـ  9آىٍئ اٚبفئقٓب الدكلٓب لقهع بهٓك
ت -ق ئب كقرارم  البعئكف الهبزآد كالبىفٓذ الكئهؿ لٛبفئقٓئت كالاركبككٚك الدكلٓب ذات الصمب ائٌ٘ر

 .2001( لعئـ 1368ك) 1999( لعئـ 1269هجمس اٖهف )
اهئ فْ ذلؾ  ،ئن لٗحكئـ ذات الصمب هف القكاىٓف الكطىٓب كالدكلٓبابخئذ البداآر الهىئساب طاق -ك

اغٓب ضهئف عدـ قٓئـ طئلاْ المجكء  ،هىح هركز الٛجئقاؿ  ،الهعئٓٓر الدكلٓب لحقكؽ ا٘ىسئف
ئ أك اٚشبراؾ فْ اربكئاٍئ ئآب أك بٓسٌٓر  .ابخطٓط أعهئؿ إٌر

ئآب  -ز ئ لهركز كفئلب عدـ اسئءة اسبعهئؿ هربكاْ اٖعهئؿ اٌ٘ر أك هىظهٍٓئ أك هف ٓٓسٌر
ككفئلب عدـ اٚعبراؼ ائٚدعئءات اكجكد اكاعث سٓئسٓب كأسائب  ،كفقئن لمقئىكف الدكلْ ،الٛجئٓف

ئآٓف الهشباً اٍـ  .لرفض طمائت بسمٓـ اٌ٘ر
ئب الدكلْ كالجٓرهب الهىظهب عار  -4 كهئ ٓادم هجمس اٖهف قمقً الائلغ لمصمب الكةٓقب آف اٌ٘ر

كا٘بجئر غٓر الهشركع ائلهخدرات كغسؿ اٖهكاؿ كا٘بجئر غٓر القئىكىْ ائٖسمحب كالىقؿ  الكطىٓب
ئ هف الهكاد البْ ٓهكف أف ببربب عمٍٓئ  ب كالكٓهٓئئٓب كالآكلكجٓب كغٌٓر غٓر القئىكىْ لمهكاد الىكٓك

ؤكد فْ ٌذا الصدد ضركرة بعٓزز بىسٓؽ الجٍكد عمِ كؿ هف الصعٓد الكطىْ ،آةئر ههٓبب  ٓك
 .(2)كالدكلْ بدعٓهئن لٛسبجئاب العئلهٓب فْ هكاجٍب البحدم كالبٍدٓد الخطٓٓرف لٗهف الدكلْ

                                                            

اشأف إجراءات هكئفحب  2001( لعئـ 1373( هف قرار هجمس اٖهف رقـ )3( الفقرة رقـ )2( اىظر الهمحؽ رقـ )1)
ئب   .اٌ٘ر

اشأف إجراءات هكئفحب  2001( لعئـ 1373( هف قرار هجمس اٖهف رقـ )4( الفقرة رقـ )2( اىظر الهمحؽ رقـ )2)
ئب   .اٌ٘ر
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ئب الدكلْ ببىئفِ هع هقئصد كهائدئ  -5 ٓعمف هجمس اٖهف أف أعهئؿ كأسئلٓب كههئرسئت اٌ٘ر
ئ كالبحٓرض عمٍٓئ عف عمـ هف اٖهكر ا ،اٖهـ الهبحدة ئآب كبدهٌٓر ؿ اٖعهئؿ اٌ٘ر لبْ كأف بهٓك

 .ببىئفِ هع هقئصد اٖهـ الهبحدة كهائدئٍئ
ٌك إىشئء لجىب بسهِ  ،( هف ىظئهً الداخمْ الهؤقت28كأف أٌـ هئ جئء اً القرار فْ الهئدة ) -6

ئب   ،لبراقب بىفٓذ ٌذا القرار ،(  ببككف هف جهٓع أعضئء هجمس اٖهفCTC)لجىب هكئفحب اٌ٘ر
طمب هف جهٓع الدكؿ هكافئة المجىب ابقئٓرر عف الخطكات البْ ابخذبٍئ بىفٓذان لٍذا القرار كذلؾ  ٓك

كأف بقـك اذلؾ فٓهئ اعد كفقئن لجدكؿ زهىْ بقبرحً  ،ٓكهئن هف بئٓرخ إصدار ٌذا القرار 90خٛؿ 
 .(1)المجىب

عئـ ابحدٓد هٍئهٍئ كبقدٓـ أف بقـك ائلبشئكر هع اٖهٓف ال (CTC) ٓكعز ٌذا القرار إلِ المجىب -7
 .القرار كالىظر فٓهئ بحبئجً هف دعـ ْ غضكف ةٛةٓف ٓكهئن هف ابخئذ ٌذاارىئهج عهؿ ف

ٓيعرب عف بصهٓهً عمِ ابخئذ جهٓع الخطكات الٛزهب لكفئلب بىفٓذ ٌذا القرار اصكرة كئهمب  -8
 .(2)كفقئن لهسؤكلٓئبً الهىصكص عمٍٓئ فْ الهٓةئؽ

ٛن فْ الفرع القئدـ       .كىظران ٌٖهٓب ٌذي المجىب سكؼ ىبحدث عىٍئ بفصٓ
 ( Counter Terrorism Committee) الفرع الثاني : لجنة مكافحة اإلرىاب

 أواًل : إنشاء المجنة :
ٛن اهٓةئؽ اٖهـ الهبحدة كالهبعمؽ  2001فْ الةئهف كالعشٓرف هف شٍر سابهار عئـ       كعه

( لعئـ 1373فقد أصدر هجمس اٖهف القرار رقـ ) ،بْ بكاجً اٖهف كالسمـ الدكلٓٓفائلبٍدٓدات ال
كرؾ ،2001 ئآب البْ كقعت أحداةٍئ فْ ىٓٓك داىب كاضحب لمٍجهئت اٌ٘ر  ،ٓبضهف شجائن كا 

هعاران عف اسبخداـ كئفب  2001كاىسمفئىٓئ كذلؾ فْ الحئدم عشر هف سابهار عئـ  ،ككاشىطف
ئآب  .البحدٓئت لهكاجٍب الٍجهئت اٌ٘ر

ئب ) كهف أٌـ هئ قرري الهجمس فْ القرار سئلؼ الذكر      ( CTCإىشئء لجىب لهكئفحب اٌ٘ر
فْ القرار رقـ  كهٍهبٍئ أف براقب بطآؽ هئ جئء ،ببككف هف خهس عشر عضكان اهجمس اٖهف

ئب ،( هف جئىب كؿ الدكؿ1373)  .كأف بحئكؿ أف بٓزد هف قدرة الدكؿ عمِ هكئفحب اٌ٘ر

                                                            

اشأف إجراءات هكئفحب  2001( لعئـ 1373( هف قرار هجمس اٖهف رقـ )6فقرة رقـ )( ال2( اىظر الهمحؽ رقـ )1)
ئب   .اٌ٘ر

اشأف إجراءات هكئفحب  2001( لعئـ 1373( هف قرار هجمس اٖهف رقـ )8( الفقرة رقـ )2( اىظر الهمحؽ رقـ )2)
ئب   .اٌ٘ر
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ٛحظ عمِ عهؿ ٌذي المجىب أىٍئ لجىب هراقاب كلٓست لجىب بكقٓع جزاءات عمِ الدكؿ البْ       ٓك
ئآٓف أفراد كهئ أف ٌذي المجىب ٚ بهسؾ آدٌئ قكائـ ائ٘ ،2001( لعئـ 1373بخئلؼ القرار رقـ ) ٌر

 .كهىظهئت
إذف ٓبضح لىئ أف هٍهب ٌذي المجىب هحصكرة فْ هجرد الرقئاب عمِ بىفٓذ الدكؿ لقرار هجمس      

ئب  .اٖهف السئاؽ كالهبعمؽ اهكئفحب اٌ٘ر
 ( :CTCثانيًا : تكوين المجنة )

ىبخب كؿ هف رئٓس المجىب كىكااً هف       بضـ المجىب اٖعضئء الخهسب عشر لهجمس اٖهف ٓك
ٛح ،2001( لعئـ 1373أعضئء الهجمس كفقئن لهئ ٌك هىصكص عمًٓ فْ القرار ) ظ أف لرئٓس ٓك
كأهئ اصدد أعضئء المجئف فإف ٌىئؾ  ،المجىب ةٛةب ىكاب بـ اىبخئاٍـ أٓضئن هف أعضئء الهجمس

 كذلؾ عمِ الىحك البئلْ : ،(1)ككؿ لجىب فرعٓب ٓرأسٍئ ىئئب لرئٓس المجىب ،ف فرعٓبةٛث لجئ
 .كببككف هف خهس دكؿ Aالمجىب الفرعٓب 
 .كببككف هف خهس دكؿ Bالمجىب الفرعٓب 
 .كببككف هف خهس دكؿ Cالمجىب الفرعٓب 

جهٓع الدكؿ اشأف بىفٓذ قرار ( ائلرقئاب عمِ Ctedكبقـك المجىب هف خٛؿ ا٘دارة البىفٓذٓب لٍئ )     
حؽ لٍئ إصدار جهٓع القرارات الهبعمقب اٍذا اٖهر  .هجمس اٖهف السئاؽ ذكري ٓك

 ثالثًا : طبيعة عمل المجنة :
ب عمِ كؿ الدكؿ كذلؾ اٍدؼ قهع 1373أف القرار ) سئاقئن  ذكرىئ      ( قد فرض البزاهئت قٓك

ئب اكؿ أشكئلً كأىكاعً كلقد طمب ٌذا القرار هف الدكؿ :  اٌ٘ر
ئآب -1  .رفض كؿ أشكئؿ الدعـ الهئلْ لمجهئعئت اٌ٘ر
ئآٓف عمِ إقمٓـ أم دكلب -2  .هىع كجكد هأكل آهف أك هعٓشب آهىب لٌٙر
ئآبهشئركب الدكؿ فٓ -3  .هئ آىٍئ فْ بائدؿ الهعمكهئت عف الهسئٌهٓف كالهخططٓف لٗعهئؿ اٌ٘ر
البعئكف هع الحككهئت اٖخرل فْ البحقٓقئت كالبحٓرئت كقكاعد الهحئكهب لمهبكرطٓف فْ بمؾ  -4

 .اٖعهئؿ
ئآٓـ كفقئن  ،بجٓرـ كؿ الهسئعدات ا٘ٓجئآب كالسمآب -5 لقكاعد القئىكف الدكلْ  كهحئكهب اٌ٘ر
 .جىئئْال
ئب  -6 أف بعهؿ كؿ دكلب أف بصاح عضكان فْ كؿ اٚبفئقٓئت الدكلٓب البْ بكاجً اٌ٘ر

ت الهبعمقب اٍذا الشأف  .كالاركبككٚك

                                                            

   .535ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،أاك هصطفِ اىظر فْ ذلؾ : ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ (1)
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ئب  -7 هف كؿ الدكؿ أف بقـك ابىفٓذ كؿ الهبطمائت البْ  CTCٌذا كقد طمات لجىب هكئفحب اٌ٘ر
 مِ حدة.كفقئن لظركؼ كؿ دكلب ع 2001( لعئـ 1373أكردٌئ القرار )

كهئ بٍدؼ المجىب إلِ بأسٓس حكار هسبهر عار قىكات ابصئؿ هبعددة آف الهجمس ككؿ الدكؿ  -8
ئب ئدة فعئلٓب هكاجٍب اٌ٘ر  .اٖعضئء هف أجؿ ٓز

 رابعًا : كيفية عمل المجنة :
( طمات المجىب هف الدكؿ أف برسؿ كؿ دكلب بقٓرران عف 1373كفقئن لمفقرة السئدسب هف القرار )     

( 1373الخطكات البْ ابخذبٍئ أك البْ شرعت فْ ابخئذٌئ هف أجؿ العهؿ عمِ بطآؽ القرار )
ْ  : (1)ٌك
 .بعد ٌذي البقئٓرر ٌْ أسئس عهؿ المجىب اجئىب الدكؿ -1
 Aإحدل المجئف الفرعٓب الةٛةب ) ٓبـ بسمٓهً ائلباعٓب إلِ ،ٓسمـ إلِ المجىباأف كؿ بقٓرر  عمهئن  -2

, B , Cككؿ لجىب فرعٓب ٓرأسٍئ ىئئب لرئٓس المجىب ). 
رعٓب ادعكة الدكؿ لكْ بشٍد لرقئاب كالشفئفٓب بقـك المجئف الفبحقٓؽ أفضؿ هعئٓٓر ا كفْ سآؿ     

 .هىئقشب بمؾ البقئٓرر أك جزءان هىٍئ
المجئف الفرعٓب ائٚسبعئىب ائلخاراء لبقدٓـ اٚسبشئرات فْ الجكاىب الفىٓب الهبعمقب ابمؾ بقـك  -3

بسهكف ائلحٓئد البئـ ،البقئٓرر ء الخاراء هسبقمٓف فْ عهمٍـ ٓك ٚؤ  .ٌك
ـ فْ الهجئٚت أبٓب :      ء الخاراء ٓبـ اخبٓئٌر ٚؤ  ٌك

 .الٍٓكؿ البشٓرعْ -أ
 .القكاىٓف العرفٓب -ب
 .الهئلْ كفركعً الهخبمفبالقئىكف  -ج
 .قكاىٓف الٍجرة كفركعً -د
 .بسمٓـ الهجرهٓف -ق
 .السمطب البىفٓذٓب كهئ ٌك هخكؿ لٍئ ابخئذي -ك
ائ٘ضئفب إلِ أم هجئؿ آخر برل المجىب أىٍئ ائحبٓئج إلِ  ،البسمٓح غٓر الشرعْ كهكاجٍبً -ز

 .الرأم كالهسئعدة فًٓ
هىئقشب بقئٓرر الدكؿ الهقدهب إلٍٓئ كبحمٓٛت الخاراء كاىئء عمِ هئ ببكصؿ إلًٓ المجىب اعد  -4

 بقـك المجىب ائلرد عمِ ٌذي البقئٓرر عف طٓرؽ إرسئؿ خطئب لكؿ دكلب ،كالهعمكهئت الهبكفرة لدٍٓئ
ٛن عمِ هئ بكصمت إلًٓ المجىب اعد أخذ رأ كلب دلم الخاراء كهئ ٌك هطمكب هف ٌذي اعمِ حدة هشبه

                                                            

  .537ص ، أحهد هحهد ،أاك هصطفِ(1)
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ئ ف جب عمِ كؿ دكلب ٓصمٍئ بقٓرر المجىب  ،ْ بىفٓذ القرار سئلؼ الذكرأف بفعمً هف أجؿ اسبهراٌر ٓك
 .كذلؾ إائف ةٛةب أشٍر هف بئٓرخ كصكؿ الخطئب إلٍٓئ ،أف بقـك ائلرد عمِ ٌذا البقٓرر

 خامسًا : أولويات عمل المجنة :
ئب1373عىدهئ صدر القرار )      ٚن فسٓح ،( اإىشئء لجىب هكئفحب اٌ٘ر ئن كئف ٌدفً إعطئء هجئ

ئب اكئفب صكري كأشكئلً كاىئء عمِ ذلؾ كضعت المجىب ةٛث هراحؿ  لمجىب هف أجؿ قهع اٌ٘ر
ئب  .(1)لعهمٍئ هع الدكؿ هف أجؿ هكئفحب اٌ٘ر

 كفٍٓئ : Aالهرحمب  -1
بىظر المجىب ادآبن هئ إذا كئىت الدكلب قد كضعت بشٓرعئن قئىكىٓئن هؤةران هف أجؿ بىفٓذ هئ جئء  -أ

 .(1373ائلقرار )
ئ الهفبئح الذم عف  -ب أف بسمط المجىب الضكء عمِ ٌذي البشٓرعئت البْ كضعبٍئ الدكؿ ائعبائٌر

ئب ئب هف  ،طٓرقً ٓهكف الكصكؿ إلِ آلٓب بىفٓذٓب لهىع كقهع اٌ٘ر ؿ اٌ٘ر عد هكئفحب بهٓك ٓك
ئت اٖكلِ لعهؿ المجىب ذا هئ ذكري القرار ) ،اٖكلٓك  .( فْ أكةر هف اىد هف اىكدي1373ٌك

كفْ سآؿ ضهئف ابجئي عهمْ كبقدهْ ٓجب هراعئة هراجعب البقئٓرر البْ برسمٍئ الدكؿ كبعبار  -ج
ئت ٌذا الهرحمب  .هف أكلٓك

 كفٍٓئ : Bالهرحمب  -2
 Bفإف الهرحمب  ،(1373ٌْ الهرحمب البهٍٓدٓب لمعهؿ عمِ بطآؽ القرار ) Aإذا كئىت الهرحمب  -أ

 .ٌْ الهرحمب البىفٓذٓب لٍذا القرار
هجرد أف ببأكد المجىب هف أف الدكؿ الهعىٓب قد كضعت البشٓرعئت الهٛئهب لبىفٓذ القرار فا -ب

ب 1373فإىٍئ بككف قئدرة اسمطئبٍئ البىفٓذٓب كالقضئئٓب عمِ أف بطاؽ كمٓئن القرار ) ،السئاؽ ( كبقٓك
 .القرار ٌذا آلٓبٍئ البىفٓذٓب لبطآؽ

ئآب كهىع بكافر الهٛذ أهف لٍذي إلِ هىع بحركئت الهجهكعئت ا Bكبٍدؼ الهرحمب  -ج ٌ٘ر
ب  ،الهجهكعئت كهصئدر العٓش ائلىساب لٍـ أك أم شكؿ آخر قد ٓسئعد صراحب أك ضهىئن  فْ بقٓك

 .بمؾ الهجهكعئت أك اقئئٍئ
ب  : (2)لذلؾ ٓجب فْ ٌذي الهرحمب بقٓك

فْ ٌذي أجٍزة الهخئارات كالشرطب هف أجؿ إجراء البحٓرئت كهراقاب كؿ هف ٓةات بكرطً  -أ
 .اٖىشطب ككؿ هف ٓدعهٍـ

ئآٓف -ب  .بفعٓؿ قكاىٓف الٍجرة كالبحكـ كالسٓطرة عمِ الحدكد كهىع بحركئت اٌ٘ر

                                                            

  .538ص ، أحهد هحهد ،أاك هصطفِ(1)
 .540-539ص ،( الهرجع السئاؽ2)
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كضع ضكااط كقٓكد بهىع هف اىبقئؿ اٖسمحب اطٓرقب غٓر شرعٓب عار الدكؿ ٚسبخداهٍئ هف  -ج
ئآٓف ء اٌ٘ر  .قاؿ ٌٚؤ

 كفٍٓئ : Cالهرحمب  -3
ئ لذلؾ  ئب بدرؾ جٓدان أف لكؿ دكلب ظركفٍئ غٓر الهبشئاٍبإف لجىب هكئفحب اٌ٘ر      هع غٌٓر

ئب  .فٍْ بطمب هف الدكؿ البحرؾ اقدر هئ بسبطٓع لهكاجٍب اٌ٘ر
كبغطٓب جكاىاٍهئ  Bك  Aلذلؾ فإف المجىب اعد أف ببأكد هف بىفٓذ الدكلب لكؿ هف الهرحمبٓف      
فإىٍئ بدرؾ أف ٌذي الدكلب لٓست فْ حئجب إلِ ىظر كهراقاب لبطآؽ القرار الصئدر هف هجمس  ،كمٓئن 

لكْ براجع المجىب اٌٖداؼ البْ كضعبٍئ هف أجؿ بىفٓذ القرار كذلؾ  Cاٖهف لذلؾ بأبْ الهرحمب 
 .اعد الكصكؿ إلِ هرحمب كآرة هف البقدـ

ئب كالبْ بـ إىشئؤ       ئب كههئ ٚ شؾ فًٓ أف ٌذي ٌْ لجىب هكئفحب اٌ٘ر ٌئ لقهع كهكئفحب اٌ٘ر
ْ خطكة ىأهؿ أف  ك بقدـ كآر هف جئىب اٖهـ الهبحدة لهكئفحب بمؾ الظئٌرة ٌك إىشئء بمؾ المجىب ٌك

ئب هف جذكري بهئهئن   .ٓسبباعٍئ خطكات أخرل ٘قبٛع اٌ٘ر

 المطمب الثاني : الجيود اإلقميمية لمكافحة اإلرىاب 
ئبلٓس عمِ اٖهـ ال      فبمؾ الظئٌرة اٖخٓرة ٓجب أف بحشد لٍئ  ،هبحدة كحدٌئ هكاجٍب اٌ٘ر

 .(1)كئفب الجٍكد كا٘هكئىٓئت حبِ عمِ الهسبكل ا٘قمٓهْ أك الهحمْ
فعئلب ب عقد لهىئقشب بمؾ الظئٌرة كاقبراح أسئلٓفههئ ٚ شؾ فًٓ أف سٓئسب الهؤبهرات البْ بي      

كهئ أف سٓئسب الىدكات الهحمٓب البْ بعقد  ،عمِ بمؾ الظئٌرةلقهعٍئ لٍئ دكر ائلغ اٖةر فْ القضئء 
ائلقئىكف كاٖدائء كالهةقفٓف ٓككف لٍئ دكر ائلغ اٖةر فْ البكعٓب  آف الحٓف كالحٓف هف الهشبغمٓف

 .اهخئطر بمؾ الظئٌرة كحث الجهٓع عمِ البكئبؼ لمقضئء عمٍٓئ
ئؿ آف الدكؿ الهىضهب خئصب أىٍئ بقـك آف ككذلؾ فإف اٚبفئقٓئت ا٘قمٓهٓب ٓككف لٍئ دكر فع     

 .هجهكعب هف الدكؿ ٓككف آىٍئ صمب أك رااط ٓشجع عمِ البعئكف لمقضئء عمِ بمؾ الظئٌرة
 كعمًٓ سكؼ ىبىئكؿ ٌذا الهطمب فْ فرعٓف :     
ئب الدكلْ سٓئسب الهؤبهرات كالىدكات لهكئفحبالفرع اٖكؿ :        .اٌ٘ر
ئب الدكلْ       .الفرع الةئىْ : سٓئسب اٚبفئقٓئت ا٘قمٓهٓب لهكئفحب اٌ٘ر

 الفرع األول : سياسة المؤتمرات والندوات لمكافحة اإلرىاب الدولي 
 ٌىئ : ىبىئكؿسكؼ      
ئب الدكلْ      ٚن : سٓئسب الهؤبهرات الدكلٓب كا٘قمٓهٓب فْ هكئفحب اٌ٘ر  .أك

                                                            

 .541ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)



179 
 

ئب الدكلْةئىٓئن : سٓئسب        .الىدكات فْ هكاجٍب اٌ٘ر
 أواًل : سياسة المؤتمرات الدولية واإلقميمية في مكافحة اإلرىاب الدولي 

ئب الهىعقد فْ هصر عئـ  -(1)  : 1996هؤبهر هكئفحب اٌ٘ر
هف قئدة كههةمْ دكؿ العئـ كارئئسب هشبركب لرئٓس جهٍكٓرب  29لقد شئرؾ فْ ٌذا الهؤبهر      

ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓبهصر العرآب كرئ  .(1)ٓس الٚك
 ظركؼ عقد الهؤبهر : -1

حٓث قئهت هصر اجٍكد كآرة كابحرؾ  ،كئىت ظركؼ اىعقئد ٌذا الهؤبهر غئٓب فْ الصعكاب     
هىع بفجر الهكقؼ فْ هىطقب الشرؽ  دامكهئسْ كاسع هف أجؿ اىعقئد ٌذا الهؤبهر كذلؾ هف أجؿ

كذلؾ اساب العهمٓئت اٚىبحئٓرب البْ قئدٌئ أعضئء هف حركب حهئس )هىظهب فمسطٓىٓب(  ،اٖكسط
كاىبقئهئن هف ا٘جراءات  ،ردان عمِ اٚغبٓئٚت البْ قئهت اٍئ إسرائٓؿ لعدد هف أعضئء الحركب

 .(2)البعسفٓب لقكات اٚحبٛؿ ا٘سرائٓمْ فْ اٖراضْ الهحبمب
 اٌٖداؼ الرئٓسٓب لمهؤبهر : -2

ٚن :  .بعٓزز السٛـ أك
 .صٓئىب اٖهف ةئىٓئن :
ئب( فْ هىطقب الشرؽ اٖكسط ةئلةئن :  .هحئراب العىؼ )اٌ٘ر

 ىبئئج الهؤبهر : -3
ٚن : الدعـ الكئهؿ لعهمٓب السٛـ فْ الشرؽ اٖكسط كالعـز عمِ اسبهرار الهسٓرة هف أجؿ بحقٓؽ  أك

 .سٛـ عئدؿ كدائـ كشئهؿ فْ الهىطقب
ك بدهٓر فرص السٛـ فْ بعٓز ةئىٓئن : ز اٖهف كاٚسبقرار كهىع أعداء السٛـ هف بحقٓؽ ٌدفٍـ ٌك
 .(3)الهىطقب
ئ اهئ فْ ذلؾ الٍجهئت  ةئلةئن : ئب هٍهئ كئىت دكافعٍئ كأٓئن كئف هربكاٌك إداىب هخبمؼ أعهئؿ اٌ٘ر

ئآب اٖخٓرة فْ إسرائٓؿ  .اٌ٘ر

                                                            

ٓئت الهبحدة 1) ( الرئٓس هحهد حسىْ هائرؾ رئٓس جهٍكٓرب هصر العرآب كالرئٓس آؿ كمىبكف رئٓس الٚك
 .كأطمؽ عمًٓ هؤبهر صئىعْ السٛـ 1996كلقد عقد الهؤبهر فْ هدٓىب شـر الشٓخ عئـ  ،اٖهٓركٓب آىذاؾ

  .617ص ،هرجع سئاؽ ،حسٓف ،شٓرؼ ،اىظر فْ ذلؾ ،( لمهٓزد هف البفئصٓؿ2)
أف هف ك  ،اىظر كمهب الرئٓس حسىْ هائرؾ حٓث ٓقكؿ أف ٌذي القهب بيعد خطكة لبعٓزز اٖهف دكف بٍدٓد ائلقكة (3)

كف ائلسٛـ  ،حؽ الشعب الفمسطٓىْ بقٓرر هصٓري أهئ الشعب ا٘سرائٓمْ فىقكؿ لً إف هسبقاؿ الهىطقب كمٍئ هٌر
 .العئدؿ كاٖهف الهبكئفئ اعٓدان عف البعصب
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ئآب رااعئن : كحث جهٓع الحككهئت عمِ الهشئركب فْ قهع  ،العـز عمِ هىئٌضب العهمٓئت اٌ٘ر
ئآب ئب كالعهمٓئت اٌ٘ر  .(1)اٌ٘ر

ئب الهىعقد فْ السعكدٓب عئـ  -(2)  : 2005الهؤبهر الدكلْ لهكئفحب اٌ٘ر
 ظركؼ عقد الهؤبهر : -1

ئآب فْ هىطقب الشرؽ اٖكسط خئصب السعكدٓب       ،جئء ٌذا الهؤبهر اعد اىبشئر العهمٓئت اٌ٘ر
 .كلقد بـ اىعقئد ٌذا الهؤبهر اىئء عمِ دعكة صئحب السهك الهمكْ اٖهٓر عاد اهلل اف عاد العٓزز

ائ٘ضئفب إلِ عدد هف  ،(2)دكلب 50أهئ الدكؿ البْ شئركت فْ ٌذا الهؤبهر فامغت حكالْ      
ْ اٖهـ الهبحدة اٚبحئد  ،جئهعب الدكؿ العرآب ،هىظهب الهؤبهر ا٘سٛهْ ،الهىظهئت الدكلٓب ٌك

هجمس بعئكف لدكؿ  ،الهىظهب الدكلٓب لمشرطب الجىئئٓب )ا٘ىبراكؿ( ،اٚبحئد اٖكركاْ ،اٖفٓرقْ
 .(3)كرااطب العئلـ ا٘سٛهْ ،الخمٓج العرآب كهجمس كزراء الداخمٓب العرب

 اٌٖداؼ الرئٓسٓب لمهؤبهر : -2
ٚن : ذات  بأكٓد الدكؿ الهشئركب عمِ البزاهٍئ ائلقرارات الدكلٓب الصئدرة عف هىظهب اٖهـ الهبحدة أك

ئب كهكئفحب ئب البْ بدعك الهجبهع الدكلْ إلِ إداىب اٌ٘ر ً اكئفب الساؿ الصمب اهكئفحب اٌ٘ر
ئ آب هف بٍدٓد كالبصدم لً اجهٓع الكسئئؿ كفقئن لهٓةئؽ اٖهـ الهبحدة ىظران لهئ بسااً اٖعهئؿ اٌ٘ر

كهئ بؤكد عمِ أف اٖهـ الهبحدة ٌْ الهىار اٖسئسْ لمبعٓزز البعئكف  ،لمسٛـ كاٖهف الدكلٓٓف
ئب ٛن لهحئراب  ،الدكلْ ضد اٌ٘ر كبشكؿ قرارات هجمس اٖهف ذات الصمب أسئسئن هبٓىئن كشئه

ئب عمِ الهسبكل العئلهْ ىاغْ عمِ كؿ الدكؿ اٚهبةئؿ الكئهؿ ٖحكئـ  ،اٌ٘ر بمؾ القرارات كبدعك ٓك

                                                            

( اىظر كمهب الرئٓس آؿ كمٓىبكف حٓث شكر الرئٓس هائرؾ كقئؿ إىً ٓسبحؽ كسئهئن لمجٍد غٓر العئدم الذم اذلً 1)
ئب لٓس ظئٌرة إسٛهٓبهف أجؿ  ئآٓف اكؿ الكسئئؿ ،عقد ٌذا الهؤبهر ةـ ذكر أف اٌ٘ر  .كأكد عمِ هكاجٍب اٌ٘ر

 .631ص ،الهرجع السئاؽ ،حسٓف ،شٓرؼ -
ذي الدكؿ 2ٌْ) إةٓكآئ كاٖرجىبٓف كالههمكب اٖردىٓب الٍئشهٓب كأسائىٓئ كاسبرالٓئ  كأفغئىسبئف كألهئىٓئ كدكلب  ( ٌك

ٓطئلٓئ كالجهٍكٓرب  ىدكىٓسٓئ كأكزائكسبئف كأككراىٓئ كالجهٍكٓرب ا٘سٛهٓب ا٘ٓراىٓب كا  ا٘هئرات العرآب الهبحدة كا 
كبركٓئ كبىزاىٓئ كبكىس كالجهٍكٓرب الجزائٓرب الدٓهقراطٓب  الائكسبئىٓب ا٘سٛهٓب كههمكب الاحٓرف كالارآزؿ كامجٓكئ

قٓئ كالداىهئرؾ كاٚبحئد الركسْ كسٓرٛىكئ كالههمكب العرآب السعكدٓب كسىغئفكرة كالسكداف  الشعآب كجىكب أفٓر
خسبئف كالجهٍكٓرب العرآب السكٓرب كالصٓف كطئجٓكسبئف كالعراؽ كسمطىب عهئف كفرىسئ كالفمآف كدكلب قطر ككئزا

ت ككٓىٓئ كالجهٍكٓرب الماىئىٓب كهئلٓٓزئ كجهٍكٓرب هصر العرآب كالههمكب الهغرآب كالههمكب الهبحدة  ككىدا كدكلب الكٓك
ٓئت الهبحدة آٖركٓب كالٓئائف كالجهٍكٓرب الٓهىٓب كالٓكىئف كلىدا كالٚك   .كالٍىد ٌك

ئآب كقعت فْ الههمكب العرآب كذلؾ اعد سمسم ،( كلقد كئىت الدعكة إلِ ٌذا الهؤبهر هيمحب3) ب هف البفجٓرات اٌ٘ر
  .السعكدٓب
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سئسٓب لهحئراب لهعئٌدات الدكلٓب اٚةىبْ عشر اٖجهٓع الدكؿ لٙىضهئـ كالهصئدقب كبىفٓذ ا
ئب.   اٌ٘ر

ئب إذا افبقد العهؿ  ةئىٓئن : البأكٓد عمِ أف أم جٍد دكلْ سٓككف قئصران عف البصدم لظئٌرة اٌ٘ر
كفْ ٌذا ا٘طئر فإىٍئ بدعـ كبباىِ  ،الجهئعْ كالهىظكر اٚسبرابٓجْ الشئهؿ فْ البعئهؿ هعٍئ

اقبراح صئحب السهك الهمكْ كلْ عٍد الههمكب العرآب السعكدٓب الكارد فْ خطئب سهكي فْ جمسب 
ئب كقد شكمت فٓرؽ عهؿ لامكرة ٌذا الهقبرح  .افببئج الهؤبهر اإىشئء هركز دكلْ لهكئفحب اٌ٘ر

ئب ٓهةؿ بٍدٓدان هسبهران لمسٛهب كاٖهف كاٚسبقرار ٚك ٓكجد هارر أك  ةئلةئن : البأكٓد عمِ أف اٌ٘ر
ئآٓف  .فٍك هداف دائهئن هٍهئ كئىت الظركؼ أك الدكافع الهزعكهب ،هسكغ ٖفعئؿ اٌ٘ر

ئب لٓس لً دٓف هعٓف رااعئن : كفْ ٌذا  ،أك جىس أك جىسٓب أك هىطقب جغرافٓب هحددة ،إف اٌ٘ر
ئب اأم دٓف سٓسئعد فْ حقٓقب اٖهر السٓئ ؽ ٓىاغْ البأكٓد عمِ أف أٓب هحئكلب لراط اٌ٘ر

لِ بٍٓئب جك هف البفئٌـ كالبعئكف  ئآٓف كهف ةـ الحئجب إلِ هىع البسئهح حٓئؿ ابٍئـ أم دٓف كا  اٌ٘ر
 .الهشبرؾ ٓسبىد إلِ القٓـ الهشبركب آف الدكؿ الهىبهٓب إلِ عقئئد هخبمفب

دىٓب كىظـ البعمٓـ فْ امكرة دكر كسئئؿ ا٘عٛـ كالهؤسسئت اله عمِ أٌهٓب البأكٓد خئهسئن :
ئآٓف كبشجٓع كسئئؿ ا٘عٛـ لكضع قكاعد إرشئدٓب لمبقئٓرر  اسبرابٓجٓب لمبصدم لهزاعـ اٌ٘ر

ئآٓف هىٍئ فْ اٚبصئؿ أك ال  .جىٓد أك غٓر ذلؾبا٘عٛهٓب كالصحفٓب اهئ ٓحكؿ دكف اسبفئدة اٌ٘ر
ر هعئٓٓر لهسئعدة قٓئـ الٍٓئئت الخٓٓرب كا٘ىسئىٓب غٓر دعك  سئدسئن : ة اٖهـ الهبحدة إلِ بطٓك

ئ فْ بىظٓـ أعهئلٍئ ا٘غئةٓب كا٘ىسئىٓب كلهىع اسبغٛلٍئ فْ أىشطب غٓر هشركعب  .الراحٓب ادكٌر
ة الدعكة إلِ ٓزئدة البعئكف عمِ الهسبكل الكطىْ كالةىئئْ كا٘قمٓهْ لمبىسٓؽ آف اٖجٍز  سئاعئن :

ئب كغسؿ اٖهكاؿ كا٘بجئر ائٖسمحب كالهبفجرات كبٍٓرب الهخدرات لبائدؿ  الهخبصب اهكئفحب اٌ٘ر
ئآٓف كصٛبٍـ ائلجٓرهب ت كالبجئرب اهئ فْ ذلؾ البدٓرب لضالخارا هئف الفعئلٓب فْ هحئراب اٌ٘ر

 .الهىظهب
ب ا٘جراءات الدكلٓب الراهٓب إلِ ةئهىئن : ئآٓف هف اهبٛؾ  البأكٓد عمِ الحئجب إلِ بقٓك هىع اٌ٘ر

أسمحب الدهئر الشئهؿ لدعـ دكر اٖهـ الهبحدة فْ ٌذا الهجئؿ اهئ فْ ذلؾ البىفٓذ الكئهؿ لقرار 
 .(1540هجمس اٖهف رقـ )

ئب خئصب عار  بئسعئن : الدعكة إلِ دعـ كهسئعدة الدكؿ البْ بطمب ذلؾ فْ هجئٚت هكئفحب اٌ٘ر
 .كالهسئعدة فْ اىئء القدراتعدات كالبدٓرب بقدٓـ الهي 
ئآف هف اسبغٛؿ  عئشران : الدعكة إلِ بطكٓر البشٓرعئت كا٘جراءات الكطىٓب الكفٓمب اهىع اٌ٘ر

قكاىٓف المجكء كالٍجرة لمحصكؿ عمِ هٛذ أهف كاسبخداـ أراضْ الدكؿ كقكاعد لمبجىٓد أك البدٓرب 
ئآب ضد الدكؿ اٖخرلأك البخطٓط أك البحٓرض أك اٚىطٛؽ هىٍئ لبىفٓذ عهمٓئ  .ت إٌر
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شئعب ركح البسئهح كالبعئٓش كحث كسئئؿ  كبؤكد عمِ أٌهٓب      ىشر القٓـ ا٘ىسئىٓب الفئضمب كا 
 ا٘عٛـ عمِ اٚهبىئع عف ىشر الهكاد ا٘عٛهٓب الداعٓب لمبطرؼ كالعىؼ.

 بكصٓئت كىبئئج الهؤبهر : -ج
 : (1)كهف أٌهٍئ

ٚن : هف خٛؿ إجائر الهجبهع  ،ركز الهؤبهر عمِ أٌهٓب الحئجب إلِ الدكر الٓرئدم لٗهـ الهبحدة أك
ئآب ئآب كهىع اٖعهئؿ اٌ٘ر  .الدكلْ عمِ البركٓز عمِ إجراءات لمقضئء عمِ الهىظهئت اٌ٘ر

ٚن كذلؾ لضاط ٌذا الهصطمح كهعرفب  ةئىٓئن : ئب ٓككف هقاك ضركرة كضع بعٓرؼ شئهؿ لٌٙر
 .أاعئدي
ئب اكئفب صكري كأشكئلً  ةئلةئن : بعٓزز البعئكف الدكلْ كا٘قمٓهْ كالةىئئْ آف الدكؿ لقهع اٌ٘ر

ئآكف بآرران ٖعهئلٍـ ئب ٚ هارر لً ،اصرؼ الىظر عف أم ذٓرعب ٓسكقٍئ اٌ٘ر  .فئٌ٘ر
ئب  -(3)  : 2015ـ عئالبحئلؼ ا٘سٛهْ لهكئفحب اٌ٘ر
 ظركؼ عقد الهؤبهر : -1

ئب اهائدرة هف الههمكب العرآب السعكدٓب كبـ       جئء بشكٓؿ البحئلؼ ا٘سٛهِ لهكئفحب اٌ٘ر
كٓزر الدفئع فِ الههمكب العرآب  ،ا٘عٛف عىً هف قاؿ اٖهٓر هحهد اف سمهئف آؿ سعكد كلِ العٍد

 اٍدؼ بكحٓد جٍكد الدكؿ ا٘سٛهٓب فِ ،2015كذلؾ فِ دٓسهار هف عئـ  ،السعكدٓب آىذاؾ
ئب بألؼ البحئلؼ ا٘سٛهْ ،هكاجٍب اٌ٘ر سٛهٓب 41هف  ٓك بخذ هف العئصهب  ،دكلب عرآب كا  ٓك

 .ًل السعكدٓب الٓرئض هقران 

ئب فْ اجبهئعٍـ       ف كزراء الدفئع لدكؿ البحئلؼ ا٘سٛهْ العسكرم لهحئراب اٌ٘ر اهدٓىب كا 
إسبىئدان إلِ الآئف الصئدر  26/11/2017الٓرئض فْ الههمكب العرآب السعكدٓب ٓـك اٖحد الهكافؽ 

الهبضهف ا٘عٛف عف بشكٓؿ البحئلؼ ا٘سٛهْ العسكرم لهحئراب  2015دٓسهار عئـ  14فْ 
ئب سبىئدان إلِ هئ جئء فْ الآئف الخبئهْ الصئدر عف اجبهئع رؤسئء اٖركئف فْ دكؿ ٌذا  ،اٌ٘ر كا 

ـ  ،2016ئـ هئرس ع 27-26البحئلؼ فْ هدٓىب الٓرئض خٛؿ الفبرة  ٓعراكف عف ائلغ بقدٌٓر
ئ عمِ اسبضئفبٍئ ٘جبهئع هجمس  لجٍكد الههمكب العرآب السعكدٓب فْ بشكٓؿ ٌذا البحئلؼ كشكٌر

                                                            

ئب الذم اخببـ أعهئلً 1) ( صدرت بكصٓئت عف فرؽ العهؿ اٖراعب الهىاةقب عف الهؤبهر الدكلْ لهكئفحب اٌ٘ر
ئب بشهؿ الفقر كالىظئـ كالٍٓك ،اهشئركب عدة دكؿ عرآب كأجىآب ؿ كأكد الهشئرككف أف اٖسائب الجذٓرب لٌٙر

اٚجبهئعْ غٓر العئدؿ كالفسئد كاٖسائب السٓئسٓب كاٚحبٛؿ اٖجىاْ كاٚسبغٛؿ الشدٓد كالبطرؼ الدٓىْ كاٚىبٍئؾ 
الهىبظـ لحقكؽ ا٘ىسئف كالبهٓٓز كالبٍهٓش اٚقبصئدم كاىعداـ الةقئفب ىبٓجب لمعكلهب إضئفب إلِ الصراعئت ا٘قمٓهٓب 

ئآب ل ئآبالبْ بشبغؿ كذٓرعب لٗعهئؿ اٌ٘ر  .عهمٓئت الهىظهئت اٌ٘ر
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ـ لسهك كٓزر دفئع الههمكب العرآب  ،كزراء الدفئع لدكؿ البحئلؼ كهئ ٓعراكف كذلؾ عف شكٌر
داربً لجمسئبً كهئ ب  .(1)حقؽ هف ىبئئج إٓجئآب فًٓالسعكدٓب عمِ برؤكسً لٍذا اٚجبهئع كا 

ئب أصاح ٓيهةؿ بحدٓئن كبٍدٓدان هسبهران       ؤكد كزراء الدفئع فْ ٌذا الصدد عمِ أف اٌ٘ر ٓك
حٓث بخطِ حدكد الدكؿ كبجئكز جهٓع القٓـ  ،كهبىئهٓئن لمسمـ كاٖهف كا٘سبقرار ا٘قمٓهْ كالدكلْ

سٓهئ فْ عئلهىئ ا٘سٛ ،كأضحِ أشد فبكئن هف ذم قاؿ ئب كهئ ٚك هْ الذم ٓيعئىْ هف جرائـ اٌ٘ر
بخمفً هف خسئئر فئدحب فْ اٖركاح كالههبمكئت كبٍدٓد ٖحٛـ قطئع عٓرض هف الهجبهعئت البْ 

 .بعٓش اسكٓىب كسٛـ

شددكف  ،كهئ ٓؤكدكف عـز دكلٍـ عمِ بىسٓؽ الجٍكد كبكحٓدٌئ لدرء هخئطري كالكقكؼ ضدي      ٓك
لمبعئهؿ هع  الجهئعْ الهىظـ كالبخطٓط ا٘سبرابٓجْ الشئهؿ عمِ أٌهٓب الجٍد الهشبرؾ كالعهؿ

ئب ككضع حد لهف ٓسعِ لبأجٓج الصراعئت كالطئئفٓب كىشر الفكضِ كالفبف داخؿ  خطر اٌ٘ر
 .دكلٍـ

 : (2)اٌٖداؼ الرئٓسٓب لمهؤبهر -2
ٚن : ئب فْ الهجئؿ الفكرم : أك  هحئراب اٌ٘ر
ئب اجهٓع       أكد الكزراء عزهٍـ عمِ العهؿ اكؿ هئ ٓهكف هف كسئئؿ لهكاجٍب البطرؼ كاٌ٘ر

ئهً كهزاعهً كأكك ،هفئٌٓهً كبصكرابً الفكٓرب لٓب ٓزفً كخداعً فْ ئسشؼ حقٓقبً كفضح أٌك
ئآٓف العهٓؽ لهىٍجْ الغمك كالبطرؼ  ،بكظٓؼ الىصكص كاٖحداث كذلؾ إدراكئن هىٍـ ٘سبمٍئـ اٌ٘ر

ٓهئىئن اخطكرة البطرؼ الفكرم  ،اٖفكئر الهغمكطب كالبفسٓرات الخئطئب لمىصكص الدٓىٓب هف كا 
ئب ائلكسئئؿ  ،كاىبشئري كبهدد جغرافٓبً كعهؽ آةئري عمِ الفرد كالهجبهع حٓث أف البصدم لٌٙر

اراز الهفئٌٓـ ا٘سٛهٓب الصحٓحب ٚن إلِ إٓضئح حقٓقب ا٘سٛـ الهعبدؿ الذم  ،العمهٓب كا  كصك
حسئف بعئٓش هف أخر اأهف كسمـ كعدؿ كا  ب ٓك  .ٓىسجـ هع الفطرة السٓك

ئب فْ الهجئؿ اٖعٛهْ : ةئىٓئن :  هحئراب اٌ٘ر
ئب       ب القصكل فْ اسبةهئري فْ هحئراب اٌ٘ر أكد الكزراء عمِ الدكر الرئٓسْ لٙعٛـ كاٖكلٓك

ٓضئح حقٓقبً ض هربكزابٍئ كسمب عكاهؿ  ،كا  ئآب كبقٓك كالعهؿ عمِ هكاجٍب الدعئٓب ا٘عٛهٓب اٌ٘ر
ئ الخطٓر ئ كبآئف شىئعب أفعئلٍئ كأةٌر سبخداـ ا٘عٛـ فْ إٓصئؿ  ،بأةٌٓر ئآٓف كا  كالحٓمكلب آف اٌ٘ر

ئآب  .الرسئئؿ اٌ٘ر

                                                            

 اىظر فْ ذلؾ الهرجع ا٘لكبركىْ البئلْ :  ،( لمهٓزد هف البفئصٓؿ1)
https://www.youm7.com/story/2017/11/26ئب-لهكئفحب-ا٘سٛهِ-البحئلؼ-عمِ-/بعرؼ  اٌ٘ر

  .( الهرجع السئاؽ2)
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راب الفكر الهبطرؼ هف كشدد الكزراء عمِ أٌهٓب بكظٓؼ ا٘عٛـ اجهٓع كسئئمً كأشكئلً لهحئ     
ج  ،أم هصدر كئف ئآب كرهكز الفكر الهبطرؼ ككشؼ أسئلٓاٍـ فْ البرٓك كالبصدم لمدعئٓئت اٌ٘ر

ـ الهىحرفب كذلؾ هف خٛؿ بكجًٓ الجٍكد ا٘عٛهٓب لبقدٓـ الصكرة الحقٓقب لكاقعٍـ كفضح  ،ٖفكئٌر
ئآب البْ هعبقدابٍـ الداعٓب لمهكت كالدهئر كبعٓرب بصكرابٍـ كهىئٌجٍـ كبف كٓؾ آلبٍـ اٌ٘ر

 .ٓسبخدهكىٍئ
 . فراد الهجبهع كبفئدم البغٓرر اٍـكأكد الكزراء عمِ أٌهٓب اسبةهئر ا٘عٛـ الجدٓد فْ بكعٓب أ     
مً : ةئلةئن : ئب كبجفٓؼ هصئدر بهٓك ؿ اٌ٘ر  هحئراب بهٓك
ئب كقطع أم بغذٓب هئلٓب      ؿ اٌ٘ر  ،لعهمٓئبً كأىشطبً أكد الكزراء عمِ أٌهٓب بجفٓؼ هىئاع بهٓك

مً  اهئ هف خٛؿ بعٓزز الجٍكد كالهسئرعب فْ إبخئذ جهٓع البداآر كا٘جراءات الٛزهب لهكئفحب بهٓك
ر السٓئسئت كالبشٓرعئت الكقئئٓب كالرقئاب الهئلٓب ،ٓكفؿ قطع هصئدري كبحسٓف هسبكل ا٘لبزاـ  ،كبطٓك

 .اٍئ كائلهعئٓٓر الدكلٓب
ئدة البىسٓؽ كالبعئكف الفىْ كاٖهىْ فْ بائدؿ الآئىئت كالهعمكهئت      كىقؿ  ،كشدد الكزراء عمِ ٓز

ئب ؿ اٌ٘ر  .الهعئرؼ كالخارات فْ هجئؿ هكئفحب بهٓك
ؿ       كأكد الكزراء عمِ أٌهٓب البأكد هف كفئٓب الىظـ كا٘جراءات كفعئلٓبٍئ فْ البضٓٓؽ عمِ بهٓك

ئب ئدة هسبكل ا ،اٌ٘ر ؿ عهمٓئبًكٓز كذلؾ  ،لكعْ ائلطرؽ كاٖسئلٓب كا٘بجئٌئت الهبىكعب لبهٓك
مً ىجحٍئ كأسرعٍئ فْ القضئء عمِ بهٓك ٚن إلِ أفضؿ الحمكؿ كا   .كصك

ئن : رااعئن : ئب عسكٓر  هحئراب اٌ٘ر
ئب كبعٓزز اٖهف كالسمـ فْ  أكد الكزراء عمِ أٌهٓب الدكر العسكرم      فْ هحئراب خطر اٌ٘ر

 .ا٘سٛهْ كالهسئٌهب فْ اٖهف كالسمـ ا٘قمٓهْ كالدكلْدكؿ البحئلؼ 
كشدد الكزراء عمِ أٌهٓب بأهٓف دكؿ البحئلؼ هئ ٓمـز هف قدرة عسكٓرب بضهف إضعئؼ      

ئآب كبفكٓكٍئ كالقضئء عمٍٓئ كعدـ إعطئئٍئ الفرصب ٘عئدة بىظٓـ صفكفٍئ كبككف  ،البىظٓهئت اٌ٘ر
ئت الهبئحب لكؿ دكلب كاحسب رغابٍئ فْ الهشئركب فْ أم هشئركب دكؿ البحئلؼ كفقئن لٙهكئىٓ

ئب  .(1)عهمٓب عسكٓرب فْ إطئر عهؿ البحئلؼ ا٘سٛهْ العسكرم لهحئراب اٌ٘ر
ئب فْ بىسٓؽ       كابفؽ الكزراء عمِ أٌهٓب دكر هركز البحئلؼ ا٘سٛهْ العسكرم لهحئراب اٌ٘ر

بخائرات كعقد الدكرات البدٓرآب كالبهئٓرف الجٍكد العسكٓرب كبكئهمٍئ كبائدؿ الهعمكهئت كاٚس
 .الهشبركب الٛزهب

كالبكافؽ فْ الرؤل  ،كفْ الخبئـ ٓيشٓد الكزراء اركح البفئٌـ كالبعئكف البْ سئدت اٚجبهئع     
ئب عار جٍد إقمٓهْ كدكلْ هكحد كدائـ ٓحبـر هائدئ  ،كالهكاقؼ حٓئؿ ضركرة القضئء عمِ اٌ٘ر

                                                            

(1)https://www.youm7.com/story/2017/11/26ئب-لهكئفحب-ا٘سٛهِ-البحئلؼ-عمِ-/بعرؼ  اٌ٘ر
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باىِ هعئلجب شهكلٓب هبعددة الجكاىب لٍذي الظئٌرة ،الشرعٓب الدكلٓب كهئ ٓيعاركف عف آهئلٍـ  ،ٓك
كبطمعئبٍـ فْ أف ببكئبؼ الجٍكد كببكئهؿ الرؤل لمكصكؿ إلِ بحقٓؽ اٌٖداؼ البْ ٓبكخئٌئ 

ئب  .البحئلؼ لهحئراب اٌ٘ر
 سياسة الندوات في مواجية اإلرىاب الدوليثانيًا : 
ئب كآئف أسائاٍئ       سكؼ ىبىئكؿ ٌىئ عدة ىدكات إقمٓهٓب كئف الٍدؼ هىٍئ دراسب ظئٌرة اٌ٘ر

: ْ  كهظئٌر خطكربٍئ ٌك
ئبكأفعئؿ ىؼ ىدكة دراسب ظئٌرة بزآد إجراـ العي  -(1)  : 1980فْ فرىسئ عئـ  كالبْ عقدت اٌ٘ر

لقد كئف الٍدؼ هف إىشئء ٌذي الىدكة البعقٓب كالبعمٓؽ عمِ هئ أقئهبً الحككهب الفرىسٓب فْ      
 Comite de prevention deىؼ هف بىظٓـ ٓسهِ امجئف الكقئٓب هف العىؼ هجئؿ هكئفحب العي 

La violence. 
لٍئ هف أسئلٓب ٌر العىؼ كاقبراح هئ ٓعد ٌذي المجئف ائلبعهؽ فْ دراسب ظكا كلقد عٍد إلِ     

عداد ىشرات إعٛهٓب لمشعب  .(1)كهشركعئت القكاىٓف فْ سآؿ البكقْ هف بمؾ الظئٌرة كا 
ئب كخئصب آف       كلقد اقبرحت المجئف ا٘قمٓهٓب اعض اٖسئلٓب لمكقئٓب هف العىؼ كاٌ٘ر

 :  (2)ئالشائب كهىٍ
 الدرجب الكآرة هف الحضٓرب.بكفٓر القدر الكئفْ هف الكجكد الاكلٓسْ فْ اٖهئكف ذات  -1
ْ : لشائب ذابً فقد أادت المجئفأهئ فٓهئ ٓبعمؽ ابٍذٓب ا -2  اقبراحئت ٌك

ٚن : فْ هجئؿ اٖسرة اقبرحت المجئف إىشئء هدارس بعمٓـ لٕائء بسدم إلٍٓـ الىصئئح كا٘رشئدات  أك
كهئ اقبرحت رسـ ىظئـ لمهرأة راب اٖسرة  ،حكؿ بٍذٓب أاىئء اٖسرة كبحهؿ هسؤكلٓب برآبٍـ

 .اهقبضئي ببهكف هف العهؿ لاعض الكقت حبِ بسبطٓع البفرغ لشئكف أسربٍئ

                                                            

 .548ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
ئت الدكلٓب ،اىظر فْ ذلؾ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ  ،18العدد  ،1980سىب  ،عمـ ا٘جراـ ،الىدكة كأعهئلٍئ هجمب السىٓك

  .48ص
عف  Klas linthner( اشأف الىدكة بقدـ اعض الهفكٓرف اأاحئث فْ صكر إجراـ العىؼ كهف ٌذي اٖاحئث احث 2)

د عىً فْ اٛد أخرل  ئب فْ السٓك فسر صئحب الاحث اٚىخفئض الهمهكس لمعىؼ كاٌ٘ر د ٓك إجراـ العىؼ فْ السٓك
: ْ  اأىً ىبٓجب ةٛةب عكاهؿ ٌك

 .ت إلِ العىؼ إذ بسكد الشعب ركح الهسئلهبأىً ٚ ٓكجد حئٚت كراةب لمىزاعئ -1
 .أىً ٚ ٓكجد أم صراع فئكم أك جىسْ -2
 .أىً ٓكجد إشراؼ صئـر عمِ اٖسمحب الىئٓرب -3
ئت الدكلٓب لعمـ ا٘جراـ -  .20-19ص ،18العدد  ،هرجع سئاؽ ،هجمب السىٓك
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ئؿ الدراسب ايقبرح بدٓرس هىٍج لمبٛهٓذ ٓىهْ ركح البضئهف اٚجبهئعْ هع الغٓر فْ كفْ هج ةئىٓئن :
ـ  ًٓكاقبرحت الىدكة بكج ،سآؿ الكفئح ضد بعئطْ الخهكر كالهخدرات الصغئر هىذ ىعكهب أظئفٌر

ب الىئجهب هف ٌذا البعئطْائٖ  .ضرار الىفسٓب كالعضٓك
ئب عئـ  ىدكة -(2)  : 1995العرب كاٌ٘ر

كلقد عقدت ٌذي الىدكة فْ القئٌرة كشئرؾ فٍٓئ ساعكف هف الهسئكلٓف كالخاراء كالهةقفٓف العرب      
ئب كدكر العرب فْ هكاجٍبً  .(1)كلقد ىئقشت ٌذي الىدكة هشكمب اٌ٘ر

ئ البئلْ :      ٌر  كلقد بكجت جٍكد ٌذي الىدكة اإصدار بقٓر
ئب "إىىئ ىحف العرب بك  ،هف بعئلٓـ القرآف الكٓرـ ،ىىطمؽ فْ هكقفىئ القئدـ هف اٌ٘ر  ،الكبب السهئٓك

كأىىئ ىقاؿ  ،ئربىئ العرآب ا٘سٛهٓب كاسبحضئر هسٓرة بئٓرخىئ العراْ ا٘سٛهْكهف بهةؿ ركح حض
ئب هئ جئء فْ قرارات اٖهـ الهبحدة البْ شئركىئ فْ صٓئغبٍئ ؤكد ٌذا  ،فْ بحدٓد هفٍـك اٌ٘ر ٓك

ئب كىٍجً كههئرسبً أفعئؿ إجر   .اهٓب أٓىهئ كأٓئ كئف هف اربكاٍئ"الهفٍـك أف جهٓع أعهئؿ اٌ٘ر
ئب الذم ىراي فْ اعض الدكؿ العرآب      ٌك  كفْ ىٍئٓب الىدكة أعمف الهشئرككف فٍٓئ عمِ أف اٌ٘ر

آب لٍئ أٌ اٖهف ٌدفٍئ زعزعب  كٍئ قكل أجىآب عئدٓب بحر داؼ سٓئسٓب هي حركب عىؼ هسمح بخٓر
 .كاٚسبقرار

ئآب  اىبٍت الىدكة إلِ : ،كفْ بحمٓؿ الظئٌرة اٌ٘ر
 .أف ٌذي الظئٌرة عئلهٓب -1
ئب كعدـ اقبصئري عمِ اؤرة هعٓىب فْ العئلـ -2  .بفئقـ ظئٌرة اٌ٘ر
 .هرار الظئٌرةبههئ ٓىذر اخطر اس ،اىبشئر عصئائت الجٓرهب الهىظهب -3
ئبدكة هكسعب عف ىدعت الىدكة إلِ عقد  -4  .اٌ٘ر
ئب عار العصكر -(3)  : 1996البئٓرخٓب كالبْ بـ عقدٌئ فْ القئٌرة عئـ  ىدكة اٌ٘ر

ئب ٓعكد إلِ أكاخر القرف الةئهف  كفْ ادآب الىدكة أكد الهشئرككف فٍٓئ      أف بئٓرخ هصطمح اٌ٘ر
ئب( ككئف ذلؾ بحدٓدان آف  ،عشر عىدهئ كصفت اً فبرة زهىٓب هف الةكرة الفرىسٓب اأىٍئ )عٍد اٌ٘ر

 .(2)1794ك  1792عئهْ 
ْ :كقد ذكر اعض الهشئركٓف فْ المجىب اعض الخصئئص البْ بي       ئاْ ٌك  هٓز العهؿ اٌ٘ر

 كالههبمكئت.ىؼ أك البٍدٓد اٍئ كذلؾ ضد اٖشخئص كالجهئعئت اسبخداـ القكة أك العي  -1
 .إصئابً لمهدىٓٓف كضحئٓئي هف اٖآرئء -2
 .أٌدافً سٓئسٓب فْ العئدة -3

                                                            

 .654ص ،الهرجع السئاؽ ،حسٓف ،( شٓرؼ1)
  .658-655ص ،( الهرجع السئاؽ2)
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 .ٓقـك اً جهئعب أك جهئعئت هىظهب -4
 .غرضً اٖسئسْ إكراي الهجبهع أك الطرؼ أخر عمِ بغٓٓر سٓئسبً أك اٚسبٓٛء عمِ الحكـ -5

ئب قد اىبشر فْ كقد بـ البكٌصؿ فْ ٌذي      دكؿ كةٓرة ائلعئلـ اعد الحرب العئلهٓب  الىدكة أف اٌ٘ر
 .(1)الةئىٓب كازداد فْ فبرة الساعٓىئت كالةهئىٓىئت كقد أخذ أاعئدان جدٓدة افضؿ البقدـ البكىكلكجْ

ذي الظئٌرة      أك فْ  ،بىبشر أكةر هئ بىبشر فْ فبرات عدـ اٚسبقرار اٚجبهئعْ فْ الهجبهع ٌك
ئب فْ الشرؽ اٖكسط  .هىطقب هئ ٓحدث اٍئ صراع آف قكل سٓئسٓب هةؿ اٌ٘ر

كبىبٍْ الىدكة إلِ أف ا٘سٛـ دٓئىب سهكآب سئهٓب بأاِ الشر فْ كئفب صكري كبحرص عمِ      
 .الخٓر فْ شبِ صكري

ئبلهكاجٍب ا الىدكة الدكلٓب -(4)  : 1997الهىعقدة فْ القئٌرة عئـ  ٌ٘ر
ئ كفكد هف       كلقد ىئقشت  ،(2)دكلب 29كلقد شئرؾ فٍٓئ اٖهٓف العئـ لٗهـ الهبحدة كقد حضٌر

ئب هف حٓث :  الىدكة ظئٌرة اٌ٘ر
ئب كدكافعً -1  .صكر اٌ٘ر
ئب كالجٓرهب الهىظهب -2  .اٌ٘ر
ئب كحقكؽ ا٘ىسئف -3  .اٌ٘ر
ئب كالهسئكلٓب الدكلٓب -4  .اٌ٘ر
ئب كا٘عٛـ -5  .اٌ٘ر
 .اٚبصئؿ الجهئٌٓرم -6
ئب كالىظئـ العئلهْ -7  .اٌ٘ر

كلقد أعمف الهشئرككف فْ الىدكة فْ خبئهٍئ هئ عيرؼ اإعٛف القئٌرة العئلهْ لهكاجٍب      
ئب شبهؿ عمِ : ،اٌ٘ر  ٓك

ئب اكؿ صكري كأشكئلً هٍهئ بكف دكافعً كأسائاً ٚن : إداىب اٌ٘ر  .أك

                                                            

ئب عمِ أىً قبؿ عهد لمهدىٓٓف كبفجٓر أك ىسؼ أك بخٓرب الهىشآت غٓر 1) ( كفْ ٌذي الىدكة بـ بعٓرؼ اٌ٘ر
  .العسكٓرب كاسبخداـ العىؼ أك البٍدٓد اً ضد الهجبهع اكجً عئـ

ةمك ( لقد بكلت هؤسسب اٌٖراـ الدعكة إلٍٓئ هف خٛؿ لجىب بحضٓٓرب شئرؾ فٍٓئ اٖهٓف العئـ لٗهـ الهبحدة كهه2)
 .1997فارآر عئـ  24إلِ  22دكلب ةـ اىعقدت الىدكة لهدة ةٛةب أٓئـ فْ الفبرة هف  25

ذي الدكؿ ٌْ :  ٌك
ا٘ككادكر كاٖردف كأكزائكسبئف كأككراىٓئ كأكرجكام كالارآزؿ كاكلىدا كائكسبئف كامغئٓرئ كبكىس كبركٓئ كككائ كلٓآئ 

بئىٓئ كالٍىد كالٓهف كسٓرٛى د كالسعكدٓب كفمسطٓف كقئزاخسبئفكالهجر كهصر كهكٓر   .كئ كالسٓك
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ئب جٓرهب ضد ا٘ىسئ ككجكب الىص عمِ أف بككف هف جرائـ الىظئـ  ،ىٓبةئىٓئن : اعبائر اٌ٘ر
 .الدكلْ العئـ

ب كالهكاةٓؽ كالقكاىٓف الدكلٓب كهائدئ  ةئلةئن : إذ بيشٓر الىدكة كبعار عف احبراهٍئ لمشرائع السهئٓك
 حقكؽ ا٘ىسئف لذلؾ فإىٍئ :

ئب.بدعك اٖهـ الهبحدة إلِ سرعب ابخئذ ا٘جراءات العهمٓب لعقد الهؤبهر الدكلْ لٙ -أ  ٌر
ئب كاقبٛع جذكري -ب  .بدعك الهجبهع ا٘ىسئىْ العئلهْ إلِ هقئكهب اٌ٘ر
ئب  ،بدعك الدكؿ إلِ عدـ ابخئذ أراضٍٓئ -ج أك هئ ٓقع فْ ىطئؽ سٓئدبٍئ هركزان ٓىطمؽ هىً اٌ٘ر

 .ضد دكؿ أخرل
ئآٓف كبائدؿ الهعمكهئت عىٍـ. -د  بدعك الدكؿ إلِ البعئكف فْ هطئردة كهحئصرة اٌ٘ر
 .بدعك كسئئؿ ا٘عٛـ كاٚبصئؿ الجهئٌٓرم عىد بىئكؿ قضٓب اعٓىٍئ إلِ اٚلبزاـ ائلهكضكعٓب -ق
ـ كهسئكلٓبٍـ إزاء بمؾ الظئٌرة -ك  .بدعك الهةقفٓف فْ كؿ هكئف إلِ ههئرسب دكٌر
ئب -ز  .بدعك هؤسسئت كأجٍزة البىشئب كالبرآب إلِ أف بكاجً اٌ٘ر

لِ إىشئء جٍئز دكلْ لهكئفحبًرااعئن : بىئشد اٖهـ الهبحدة اإاراـ  ئب كا   ،ابفئؽ دكلْ خئص ائٌ٘ر
 .ٓبئاع بىفٓذ اٚبفئؽ احٓث ٓككف ٌك ألٓب الرسهٓب لمهبئاعب

ئب لٓككف هىظهب دكلٓب  خئهسئن : ٓعمف الهشئرككف فْ الىدكة عف إىشئء الهركز الدكلْ لهقئكهب اٌ٘ر
ككف هقري القئٌرة ،غٓر حككهٓب خبص ائلدراسئت كاٖ ،ٓك  .احئث الهبعمقب اٍذي القضٓبٓك

ئب كالجٓرهب الهىظهب ب كالهسبهرة آف اٌ٘ر فٍهئ كجٍئف  ،سئدسئن : ٓؤكد الهشئرككف العٛقب العضٓك
ئت. ،لعهؿ غٓر هشركع  ههئ ٓحبـ البكئبؼ لهكئفحبً عمِ هخبمؼ الهسبٓك
 : سياسة االتفاقيات اإلقميمية لمكافحة اإلرىاب الدوليالفرع الثاني 

ئب كهكا      جٍبً إجرائٓئن هف أٌـ اٚبفئقٓئت ا٘قمٓهٓب البْ عقدت هف أجؿ هكئفحب ظئٌرة اٌ٘ر
ئب كاٚ ئباٚبفئقٓب اٖكركآب لقهع اٌ٘ر  .بفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر

جئؿ ا٘جرائْ كذلؾ هف خٛؿ بفئقٓبٓف هف بعئكف فْ الهكسكؼ ىبىئكؿ أٌـ هئ جئء ابمؾ اٚ     
 :أبْ
ٚن : اٚ      ئب عئـ أك  .1977بفئقٓب اٖكركآب لقهع اٌ٘ر
ئب عئـ ةئىٓئن : اٚ       .1998بفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر

  1733تفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب عام أواًل : اال 
 ىطئؽ سٓرئف ا٘بفئقٓب : -(1)

ئب كالبْ ٓمـز عمِ الدكؿ بفئقٓب فْ هئدبٍئ اٖكلِ عمِ اٖفعئؿ الهككىب لجٓرهب ىصت اٚ      اٌ٘ر
ئ جرائـ عئدٓب اغض الىظر عف الدكافع أك الاكاعث  ،كلٓست جرائـ سٓئسٓب الهبعئقدة اعبائٌر
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كحبِ ٓهكف بسمٓـ الهبٍهٓف لمدكلب البْ كقع عمِ إقمٓهٍئ الجٓرهب لمهحئكهب  ،(1)السٓئسٓب لٍئ
 كبشهؿ طئئفب الجرائـ البْ حصربٍئ الهئدة اٖكلِ هف ا٘بفئقٓب عمِ : ،كالعقئب

 .1970جرائـ اٚسبٓٛء عمِ الطئئرات البْ كردت فْ ابفئقٓب ٌٚئم سىب  -1
الجرائـ البْ كردت فْ ابفئقٓب قهع جرائـ اٚعبداء عمِ سٛهب الطٓراف الهدىْ فْ هكىبلاير سىب  -2

1971. 
بيهةؿ اعبداء عمِ الحٓئة أك السٛهب الجسدٓب أك حٓرب اٖشخئص  الجرائـ الخطٓرة البْ -3

 .الهبهبعٓف ائلحهئٓب الدكلٓب
ئئف أك اٚحبجئز غٓر الهشركع لٗفراد -4  .الجرائـ البْ ببضهف الخطؼ كأخذ الٌر
ب كالصكآرخ كاٖسمحب الىئٓرب أك الخطئائت  -5 الجرائـ البْ ببضهف اسبخداـ القذائؼ كالقىئاؿ الٓدٓك

 .أك الطركد الهفخخب إذا كئف هف شأف اسبخداهٍئ بٍدٓد لحٓئة اٖفراد
الشركع فْ اربكئب أم جٓرهب هف الجرائـ السئاؽ ا٘شئرة إلٍٓئ أك اٚشبراؾ هع شخص ٓربكب  -6

  .ٌذي الجٓرهب أك فْ هحئكلب اربكئاٍئ
 بفئقٓب :حئٚت البسمٓـ فْ اٚ -(2)

هيشئر إلٍٓئ فْ ب عمِ بضٓٓؽ الطئاع السٓئسْ لبمؾ الجرائـ الحرصت الهئدة الةئىٓب فْ اٚبفئقٓ     
 : (2)بفئقٓب حبِ ٓهكف بسمٓـ هربكآٍئ كحددت بمؾ الحئٚت فْالهئدة اٖكلِ لٛ

أم فعؿ هف أفعئؿ العىؼ أك الشركع فًٓ الذم ٓبسـ ائلخطكرة الهكجٍب ضد اٖشخئص أك  -1
 .سٛهبٍـ الجسدٓب أك حٓرئبٍـ

ئآب ،كذلؾ دكف بحدٓد لهئٌٓب بمؾ اٖفعئؿ      ههئ  ،إذ قد بككف اٖفعئؿ هصئحاب لجرائـ لٓست إٌر
ئآ بفئقٓب لمدكؿ اٖطراؼ فْ اٚ ،ب هف عدهًٓؤدم إلِ جعؿ بقدٓر الجٓرهب هف حٓث ككىٍئ إٌر

هكئىٓب اسبخداهٍئ فْ بصفٓب الخصـك السٓئسٓب  .كا 
ككف هكجً ضد الههبمكئت إذا كئف هف شأىً خمؽ أم فعؿ ٓبسـ ائلخطكرة أك الشركع فٓ -2 ً ٓك

 .خطر جهئعْ لٗفراد

                                                            

  .554ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف1ِ)
(2 ) An act of violence , against the life , physical intergrity or liberty of a person , an 

act against property , if this act created a collective danger for persons and also an 
attempt to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a 
person who commits or attempts to commit such an offence , All these are over and 
above the acts covered in Art ,1. 
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ئهب أك الخئصب ههئ كذلؾ دكف بحدٓد لطآعب ٌذي الههبمكئت كعهئ إذا كئىت هف الههبمكئت الع     
الفعؿ إلِ  فكؿ هئ اشبرطبً أف ٓؤدم ،بفئقٓب عمِ الههبمكئت سكاء عئهب أك خئصبٓعىْ سٓرئف اٚ

 .ِ اٖفراد فْ الهجبهعحدكث خطر عئـ عم
بفئقٓب عمِ هادأ البسمٓـ كضركرة إزالب كئفب الهعكقئت البشٓرعٓب فْ الدكؿ كهئ أكدت اٚ     

ئاْ  ،الهبعئقدة فْ سآؿ بسمٓـ الهبٍـ لمدكلب البْ كقع عمِ إقمٓهٍئ الفعؿ اٌ٘ر
ب ٘جراء  بسمٓـ الهبٍـ هئ لـ فحرصت فْ الهئدبٓف السئدسب كالسئاعب عمِ الىص عمِ جعؿ اٖكلٓك

بكجد عكائؽ دسبكٓرب أك قئىكىٓب فْ الدكؿ الهبعئقدة البْ كقع عمِ إقمٓهٍئ الجٓرهب بحكؿ دكف بسمٓـ 
 .(1)الهبٍـ كككىً أحد هكاطىٍٓئ

بفئقٓب بمؾ الدكلب ائبخئذ ا٘جراءات الكفٓمب اهحئكهب الهبٍـ هحئكهب كفْ ٌذي الحئلب ألزهت اٚ     
 .عئدلب
بفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة فْ الهئدة الةئلةب عمِ ضركرة هراعئة الىص عمِ هادأ اٚكهئ حةت      

كذلؾ لبعدٓمٍئ لبضهف  ،البسمٓـ كالهسئعدة القضئئٓب فْ ٌذا الشأف فٓهئ آىٍئ فْ ابفئقٓبٍئ السئٓرب
أىٍئ بفئقٓب عمِ اٚ بفئقٓب هع عدـ جكاز بفسٓرٓئت الهسبقامٓب لببفؽ هع ىصكص اٚبفئقأك اٚ ،ذلؾ

إذا كئف طمب البسمٓـ  ،بيهةؿ إلزاهئن ابسمٓـ الهبٍـ عمِ الدكلب الهبعئقدة الهبكاجد عمِ إقمٓهٍئ الهبٍـ
هف جئىب الدكلب طئلاب البسمٓـ ٓخفْ كراءي دكافع إداىب أك عقئب اساب الجىس أك الدٓف أك الجىسٓب 

 .(2)ٖسائبأك أراء السٓئسٓب أك بأةٓر الهبٍـ الهطمكب بسمٓهً اأم هف ٌذي ا
بفئقٓئت السئاقب عمٍٓئ حئلب رفض الدكلب قد أغفمت كهئ أغفمت اٚ بفئقٓئتأف ٌذي اٚكالهٛحظ      

الهبكاجد عمِ إقمٓهٍئ الهبٍـ إذا كئىت الجٓرهب قد كقعت فْ إقمٓـ دكلب أخرل بسمٓهً كهحئكهبً دكف 
ئ لهىحً المجكء السٓئسْ أك لبكرط أجٍزبٍئ الحئكهب فْ الجٓرهب أك سعٍٓ ،كجكد أسائب هقىعب

بفئقٓب كا٘بفئقٓئت اٖخرل ئن ٌذي اٚكهئ أغفمت أٓض ،(3)لمحٓمكلب دكف هحئكهبً أك الهطئلاب ابسمٓهً

                                                            

ئب عمِ أىً :( بىص الهئدة السئدسب هف اٚبفئقٓب 1)  اٖكركآب لقهع اٌ٘ر
“Each contracting state shall take such measures as may necessary to establish its 

jurisdiction over and offence mentioned in article 1….”.  
ئب الدكلْ آف البجٓرـ كالهكئفحب ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم2)  .138-127ص ،هرجع سئاؽ ،اٌ٘ر
( بجدر ا٘شئرة إلِ أف هجهكعب الدكؿ اٖكركآب قد أارهت عدة ابفئقٓئت اشأف هكضكع بسمٓـ الهجرهٓف ىكردٌئ 3)

 فٓهئ ٓمْ :
 Eurppean convention on extradition 1957اٚبفئقٓب اٖكركآب لمبسمٓـ الهكقعب فْ ائٓرس عئـ  -1
 Extradition Additional protocol 1975رج عئـ الاركبكككؿ ا٘ضئفْ لمبسمٓـ الهكقع فْ اسبراساك  -2
 .1978الاركبكككؿ ا٘ضئفْ الةئىْ ٘بفئقٓب البسمٓـ اٖكركآب الهكقعب فْ اسبراساكرج عئـ  -3
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الدكؿ  حثٌ إذ اكبفت اً  ،الهىعقدة فْ ىفس الصدد بحدٓد عقكاب كاضحب كحئسهب عف بمؾ الجرائـ
كالىص عمِ إىشئء هحكهب دكلٓب جىئئٓب لهحئكهب  ،الهبعئقدة عمِ بشدٓد العقئب عمِ بمؾ الجرائـ

لحٓف ا٘قرار الدكلْ ٘ىشئء  ،هربكاْ بمؾ الجرائـ كعقئاٍـ كلبكف أحدل دكائر هحكهب العدؿ الدكلٓب
 .بمؾ الهحكهب كذلؾ لهكاجٍب الجرائـ البْ بقع خئرج ا٘طئر ا٘قمٓهْ لمدكؿ

 1772ثانيًا : االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب عام 
 : (1)بحدٓد ىطئؽ اٚبفئقٓب -(1)

 ،كالبْ كقع عمٍٓئ أةىبئف كعشركف دكلب عرآب 1998أارهت ٌذي اٚبفئقٓب فْ القئٌرة عئـ      
حٓث ىصت عمِ البزاـ الدكؿ الهبعئقدة ائلهائدئ الدٓىٓب السئهٓب كاٖخٛقٓب ٚك سٓهئ أحكئـ الشٓرعب 

ئبىؼ ا٘سٛهٓب البْ بىاذ كؿ أشكئؿ العي   .كاٌ٘ر
ئب فْ الهئدة اٖكلِ هف اٚبفئقٓب اأىً : "كؿ فعؿ هف أفعئؿ       كلقد حرصت عمِ بعٓرؼ اٌ٘ر

ٍدؼ إلِ القئء الرعب آف الىئس  العىؼ كالبٍدٓد أٓئن كئىت اكاعةً ٓقع كهشركع فردم أك غٓري ٓك
 .(2)"كبعٓرض حٓئبٍـ لمخطر أك إلحئؽ الضرر ائلهرافؽ العئهب أك الخئصب

 أكدت عمِ :كهئ 
 .الهشركع فْ الكفئح الهسمح ضد اٚحبٛؿ كالعدكاف حؽ الشعكب -1
ئ لمحفئظ عمِ كحدة أراضٍٓئ فْ ضكء قرارات اٖهـ الهبحدة -2  .(3)حؽ الشعكب فْ بقٓرر هصٌٓر

 كهئ ألزهت اٚبفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة عمِ :

                                                                                                                                                                              

ذي ا٘بفئقٓب ٌْ الهطاقب حئلٓئن ائلىساب لمىصكص الكاردة اٍئ ،1996إبفئقٓب البسمٓـ ا٘ضئفٓب الهكقعب عئـ  -4  ،ٌك
حٓث جئء فْ دٓائجبٍئ هئ ىصً : "إف اٖطراؼ الهبعئقدة فْ ٌذي اٚبفئقٓب ٓعباركف الىصكص الكاردة فْ ابفئقٓئت 

 .باقِ صئلحب لمبطآؽ فْ الحئٚت البْ لـ ببعرض لٍئ ٌذي ا٘بفئقٓب" ،البسمٓـ السئاقب
   .1995الهكقعب عئـ إبفئقٓب بٓسٓر إجراءات البسمٓـ آف الدكؿ اٖعضئء فْ اٚبحئد اٖكركاْ  -5

- Benjamin B.Ferencz : An International Court Astep Taward World Peace Oceana 
Publications – London – Rome – New York 1997. Vol (1) , Op. Cit. p. 250. 

ئب ،(1( اىظر الهمحؽ رقـ )1) ببككف اٚبفئقٓب العرآب  ،1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
ئب هف )  .هئدة( هكزعب عمِ أراعب أاكاب 42لهكئفحب اٌ٘ر

  .334ص ،هرجع سئاؽ ،أسئهب هحهد ،( ادر2)
 .560ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد هحهد ،( أاك هصطف3ِ)
 ،ٌئبأضكاء عمِ اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب ا٘ر  ،عمْ اف فئٓز ،اىظر فْ ذلؾ : الجحىْ ،لمهٓزد هف البفئصٓؿ -

ئب فْ الكطف  ،أكئدٓهٓب ىئٓؼ العرآب لمعمـك اٖهىٓب ،الٓرئض أاحئث الىدكة العمهٓب حكؿ بشٓرعئت هكئفحب اٌ٘ر
 .251ص ،1999سىب  ،العراْ
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ئآب طاقئن لمقكاىٓف  -1 كا٘جراءات الداخمٓب لكؿ دكلب هف خٛؿ العهؿ لهىع كهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر
كهىٍئ عدـ القٓئـ أك الشركع أك اٚشبراؾ سكاء ائلهسئعدة أك اٚبفئؽ أك البحٓرض أك  ،بداآر الهىع

مٍئاأم صكرة هف الصكر فْ بىظ ئآب أك بهٓك  .(1)ٓـ اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآب أك -2  .لٙٓكاء عدـ اسبخداـ أراضٍٓئ كهسرح لمبخطٓط أك بىفٓذ الجرائـ اٌ٘ر

 ت اٚبفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة عمِ :كهئ حةٌ 
ضركرة إلقئء القاض عمِ هربكاْ بمؾ الجرائـ كهحئكهبٍـ كفقئن لمقئىكف الكطىْ أك بسمٓهٍـ كفقئن  -1

 .ٖحكئـ اٚبفئقٓئت الدكلٓب
ٓهب أف بمبـز الدكلب الهطمكب هىٍئ البسمٓـ اضاط كبسمٓـ اٖشٓئء كالعئئدات الهبحصمب هف الجر  -2

ئآب أك الهسبعهمب  لمدكلب الطئلاب سكاء كجدت فْ حٓئزة الشخص ىفسً أك  فٍٓئ أك الهبعمقب اٍئاٌ٘ر
 .لدل الغٓر

ئآب كقٓئدابٍئ  كعمِ بائدؿ -3 الهعمكهئت آف الدكؿ الهبعئقدة اشأف أىشطب كجرائـ الجهئعئت اٌ٘ر
مٍئ كبس ئ كبدٓراٍئ ككسئئؿ كهصئدر بهٓك ئ كأهئكف بهركٌز مٓهٍئ كأىكاع اٖسمحب كالذخئئر كعىئصٌر

ئ  .(2)كالهبفجرات البْ بسبخدـ كغٌٓر
بمبـز الدكؿ الهبعئقدة عمِ بقدٓـ الهسئعدة فْ هجئؿ إجراءات البحرم كالقاض عمِ الٍئرآف  -4

ئآب كفقئن لقكاىٓف كأىظهب كؿ دكلب.  كالهبٍهٓف أك الهحكـك عمٍٓـ فْ جرائـ إٌر
أجئزت اٚبفئقٓب لكؿ دكلب هبعئقدة أف بطمب هف دكلب هبعئقدة أهئ فْ الهجئؿ القضئئْ فقد  -5

ئآب  .أخرل القٓئـ فْ إقمٓهٍئ ىٓئاب عىٍئ اأم إجراء قضئئْ ٓبعمؽ ادعكل ىئشئب عف جٓرهب إٌر
ت اٚبفئقٓب الدكؿ عمِ بقدٓـ الهسئعدات كفْ هجئؿ البعئكف القضئئْ آف الدكؿ الهبعئقدة حةٌ  -6

ئآبالههكىب فْ البحقٓقئت أك   .إجراءات الهحئكهب الهبعمقب ائلجرائـ اٌ٘ر
ئآب  -7 كفْ هجئؿ اٖدلب ألزهت اٚبفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة البْ بقع عمِ أرضٍئ الجٓرهب اٌ٘ر

افحص اٖدلب كأةئر الىئبجب عف الجٓرهب اكاسطب أجٍزبٍئ الهبخصصب كلٍئ اٚسبعئىب ادكلب 
 .(3)هبعئقدة أخرل فْ ذلؾ

                                                            

ئب الدكلْ آف البجٓرـ كالهكئفحب ،حسىٓف الهحهدم ،( اكادم1)  .141ص-139ص ،اٌ٘ر
ئب ،هحهد عاد الهىعـ ،عاد الخئلؽ(2)  .185ص ،هرجع سئاؽ ،الهىظكر الدٓىْ كالقئىكىْ لجرائـ اٌ٘ر

ئب عمِ أىً : لكؿ دكلب  ،(1( اىظر الهمحؽ رقـ )3) بىص الهئدة البئسعب هف اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
كل ىئشئب القٓئـ فْ إقمٓهٍئ ىٓئاب عىٍئ اأم إجراء قضئئْ هبعمؽ ادع ،هبعئقدة أف بطمب إلِ أٓب دكلب أخرل هبعئقدة

ئآب كاصفب خئصب :  عف جٓرهب إٌر
 .سهئع شٍئدة الشٍكد كاٖقكاؿ البْ بؤخذ عمِ سآؿ اٚسبدٚؿ -1
 .بامٓغ الكةئئؽ القضئئٓب -2
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بكقؼ سٓرئف ٌذي اٚبفئقٓب عمِ إقرار الهؤسسئت الدسبكٓرب      الهعىٓب فْ كؿ دكلب هبعئقدة  ٓك
 .لٍئ
ئب كفقئن لٛبفئقٓب : -(2)  البعئكف العراْ لهكئفحب اٌ٘ر

ئب أف ٓككف ٌىئؾ بعئكف أهىْ عراْ لهكئفحب       أكجات ىصكص اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
ئب آف الدكؿ الهبعئقدة كاعضٍئ الاعض عمِ أف ٓأخذ ٌذا البعئكف اٖهىْ ٌئبٓف  اٌ٘ر

 :(1)الصكربٓف
 .بائدؿ الهعمكهئت -1
 .إجراء البحٓرئت كبائدؿ الخارات -2

 لصكربٓف عمِ الىحك البئلْ :كسكؼ ىبىئكؿ ٌئبٓف ا     
 بائدؿ الهعمكهئت : -1

ئب فْ اىدٌئ اٖكؿ عمِ هئ ٓمْ       : (2)ىصت الهئدة الرااعب هف اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
ئب      طاقئن لمقكاىٓف كا٘جراءات الداخمٓب لكؿ دكلب  ،ببعئكف الدكؿ الهبعئقدة لهىع كهكئفحب اٌ٘ر

ٚن ب ككف ذلؾ هف خٛؿ أك  كذلؾ هف خٛؿ : ،ائدؿ الهعمكهئتٓك
ٚن : ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ابعٓزز بائدؿ الهعمكهئت فٓهئ آىٍئ حكؿ :  أك

ئ كبدٓراٍئ ككسئئؿ  -أ ئ كأهئكف بهركٌز ئآب كقٓئدابٍئ كعىئصٌر أىشطب كجرائـ الجهئعئت اٌ٘ر
ئ هف كسئئؿ  مٍئ كبسمٓهٍئ كأىكاع اٖسمحب كالذخئئر كالهبفجرات البْ بسبخدهٍئ كغٌٓر كهصئدر بهٓك

 .اٚعبداء كالقبؿ كالدهئر
ئآب كأكسئئؿ اٚبصئؿ كالدعئٓب الب -ب سمكب عهمٍئ كبىقٛت قٓئدبٍئ ْ بسبخدهٍئ الجهئعئت اٌ٘ر

ئ ككةئئؽ السفر البْ بسبعهمٍئ  .كعىئصٌر

                                                                                                                                                                              

 .بىفٓذ عهمٓئت البفبٓش كالحجز -3
 .إجراء الهعئٓىب كفحص اٖشٓئء -4
  .هىٍئ الحصكؿ عمِ الهسبىدات أك الكةئئؽ أك السجٛت الٛزهب أك ىسخ هصدقب -5
 .350ص ،هرجع سئاؽ ،أسئهب هحهد ،( ادر1)
 .187ص ،هرجع سئاؽ ،هحهد عاد الهىعـ ،عاد الخئلؽ -
ئب ،(4( الهئدة رقـ )1( اىظر الهمحؽ رقـ )2)  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
 .277ص ،هرجع سئاؽ ،عمْ اف فئٓز ،الجحىْ -
  .392 ،هرجع سئاؽ ،أسئهب هحهد ،ادر -
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هف الدكؿ الهبعئقدة عمِ إخطئر أٓب دكلب أخرل هبعئقدة عمِ كجً السرعب  ببعٍد كؿةئىٓئن : 
ئآب بقع فْ إقمٓهٍئ بسبٍدؼ الهسئس اهصئلح الدكلب  ائلهعمكهئت الهبكافرة لدٍٓئ عف أٓب جٓرهب إٌر

 .أك اهكاطىٍٓئ
ئآب كأف ةئلةئن : ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ائلبعئكف فٓهئ آىٍئ لبائدؿ الهعمكهئت لهكئفحب الجرائـ  اٌ٘ر

بائدر اإخطئر الدكلب أك الدكؿ اٖخرل الهبعئقدة اكؿ هئ لدٍٓئ هف هعمكهئت هف شأىٍئ اف بحكؿ 
ئآب عمِ إقمٓهٍئ أك ضد هكاطىٍٓئ أك الهقٓهٓف فٍٓئ أك ضد هصئلحٍئ  .دكف كقكع جرائـ إٌر

د أٓب دكلب أخرل هبعئقدة اهئ ٓبك  افر لدٍٓئ هف هعمكهئت رااعئن : ببعٍد كؿ هف الدكؿ الهبعئقدة ابزٓك
 أك آئىئت هف شأىٍئ :

ئآب ضد هصئلح -أ بمؾ الدكؿ أك   أف بسئعد فْ القاض عمِ هبٍـ أك هبٍهٓف ائربكئب جٓرهب إٌر
 .الشركع أك اٚشبراؾ فٍٓئ سكاء ائلهسئعدة أك اٚبفئؽ أك البحٓرض

عدت اسبخدهت أك أي أف بؤدم إلِ ضاط أٓب أسمحب أك ذخئئر أك هبفجرات أك أدكات أك أهكاؿ  -ب
ئآب  .لٛسبخداـ فْ جٓرهب إٌر

د أٓب  خئهسئن : ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ائلهحئفظب عمِ سٓرب الهعمكهئت الهبائدلب فٓهئ آىٍئ كعدـ بزٓك
 .دكلب غٓر هبعئقدة أك جٍب أخرل اٍئ دكف أخذ الهكافقب الهساقب لمدكلب هصدر الهعمكهئت

ذا بأهمىئ هئ ساؽ ىجد أف اٚ      جراءات بٍدؼ إلِ قٓئـ كا  بفئقٓب بمـز الدكؿ الهبعئقدة ابعٍدات كا 
ئآب البعئكف اٖهىْ آىٍئ لهكئفحب الظئٌرة  : (1)لبربٓب البئلْا عمِىبىئكلٍئ  ،اٌ٘ر

ٚن : ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ابائدؿ الهعمكهئت فٓهئ آىٍئ :  أك
ئآب      عبهد ىجئح  ،كذلؾ ٖف الهعمكهئت بعبار خط الدفئع اٖكؿ فْ هكاجٍب البىظٓهئت اٌ٘ر ٓك

ئآب كالبكصؿ إلِ كئفب  ،جٍئز الهعمكهئت عمِ البكفٓؽ فْ بجىٓد كزرع الهرشد آف العىئصر اٌ٘ر
ٓجب  كحبِ ٓهكف بحقؽ اٚسبفئدة هف بمؾ الهعمكهئت فإىٍئ ،الهعمكهئت الخئصب لبمؾ الجهئعئت

: ْ  أف بهر اعدة هراحؿ ٌك
 هرحمب جهع الهعمكهئت : -أ

ٓككف هفٓدان هف  فئ ٓهكف أكفْ ٌذي الهرحمب ٓعبار هف الصعكاب كضع حدكد أك حصر له     
ئ أىٍئ ٚ جدكل هىٍئ  هعمكهئت ئاْ فقد بككف الهعمكهئت فْ ظئٌٌر أك آئىئت ببعمؽ ائلىشئط اٌ٘ر

ئاْ عمِ درجب كآرة هف  بضح اعد ذلؾ أف ٌذي الهعمكهئت قد بؤدم إلِ كشؼ بىظٓـ إٌر ٓك
 .(2)الخطكرة

                                                            

  .294ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد عاد العظٓـ  ،( هصطف1ِ)
 .350ص ،هرجع سئاؽ ،أسئهب هحهد ،( ادر2)
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هكف الحصكؿ ع      ِ بمؾ الهعمكهئت عف طٓرؽ أحد اٖشخئص أك الهرشدٓف الذٓف ٓهكف مٓك
ئآبزرعٍـ  ئآٓف عف طٓرؽ بشجٓعً عمِ اٚعبراؼ كأىً  ،فْ ٌذي الهىظهئت اٌ٘ر أك هف أحد اٌ٘ر

 .فْ هأهف هف أم خطر سكؼ ٓمحقً

 هرحمب بحمٓؿ الهعمكهئت : -ب

ككف ٌدفٍئ ٌك اسبخٛص الىبئئج       بأبْ هرحمب بحمٓؿ الهعمكهئت اعد هرحمب جهع الهعمكهئت ٓك
ذلؾ ٖف الهعمكهئت الهجهعب بصاح ادكف قٓهب إذا لـ بهر هف ٌذي الهعمكهئت البْ بـ جهعٍئ ك 

 .اهرحمب البحمٓؿ ائٖسمكب العمهْ كالهىطقْ السمٓـ

 هرحمب بائدؿ الهعمكهئت : -ج

ذي الهرحمب بعبار هف أٌـ الهراحؿ       هف حٓث اٚسبفئدة هف الهعمكهئت البْ بـ جهعٍئ ٌك
ٖهىٓب آف الدكؿ الهبعئقدة كاعضٍئ فْ هجئؿ كبحمٓمٍئ ٖىً فْ حئلب كجكد بعئكف آف اٖجٍزة ا

ئآب جدٓدة  .جهع الهعمكهئت ٓؤدم ٌذا حبهئن إلِ بحجٓـ الظئٌرة كبفئدم كقكع عهمٓئت إٌر

 .كبفرض غئلآب الهكاةٓؽ الدكلٓب إلزاهئن ائلبعئكف اٖهىْ آف الدكؿ اٖطراؼ فْ ٌذا الشأف     

ْ هبعمقب اإخطئر الدكؿ الهبعئقدة ةئىٓئن : فٓهئ آىٍئ عف أم هعمكهئت قد ببكافر لدٍٓئ عف أم  ٌك
ئآب بقع فْ إقمٓهٍئ :  جٓرهب إٌر

كقد أكضح ىص الهئدة الرااعب سئلفب الذكر العىئصر أبٓب لٙخطئر حبِ ببهكف الدكلب البْ      
ذي العىئصر ٌْ ئ هف ابخئذ البربٓائت الخئصب فْ ٌذا الشأف ٌك  :(1)ٓبـ إخطئٌر

 .الجٓرهبظركؼ اربكئب  -أ

 .هعمكهئت عف الجىئة كالضحئٓئ -ب

 .حجـ الخسئئر الىئجهب عىٍئ -ج

 .اٖسمحب كاٖدكات البْ اسبخدهت فْ اربكئب الجٓرهب -د

اىصٍئ عمِ عدـ  ،الهعمكهئت البْ ٓجب ا٘خطئر اٍئكقد بحفظت الهئدة الرااعب اشأف      
 .هف السٓرببعئرضٍئ هع هبطمائت الاحث كالبحقٓؽ كهئ قد بفرضً الظركؼ 

ك أف ٓككف ا٘خطئر عمِ كجً السرعب فٓهئ آف الدكؿ الهبعئقدة كاعضٍئ عف أم ةئلةئن :  ٌك
هف اعض  إىشئء جٍئز أهىْ ٓبككف كعمِ ذلؾ فإف ٌىئؾ اقبراح هقبضئي ،هعمكهئت قد ببكافر لدٍٓئ

                                                            

ئب ،(4( الهئدة رقـ )1( اىظر الهمحؽ رقـ )1)  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
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ئآب  ضائط الشرطب هف جهٓع الدكؿ الهبعئقدة ٓخبص اجهع الهعمكهئت عف الهىظهئت اٌ٘ر
ئآب البْ قد ببعرض لٍئ قاؿ كقكعٍئ خطئر أم دكلب عضك ائلعهمٓئت اٌ٘ر  .كبحمٓمٍئ كا 

د أم دكلب هبعئقدة أخرل اهئ قد ٓبكافر لدٍٓئ هف  رااعئن : ٌك الاىد الهبعمؽ اإلزاـ الدكؿ الهبعئقدة ابزٓك
هصئلح هعمكهئت أك آئىئت هف شأىٍئ أف بؤدم أك بسئعد فْ القاض عمِ هربكاْ الجٓرهب ضد 
عدت لٍئ بمؾ الدكلب أك بؤدم إلِ ضاط اٖسمحب كاٖدكات البْ اسبخدهت فْ الجٓرهب أك أي 

 .ٚسبخداهٍئ

ْ الحئلب البْ ألزهت فٍٓئ اٚبفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة عمِ الهحئفظب عمِ سٓرب  خئهسئن : ٌك
هئت فْ ٌذا الشأف اعدـ الهعمكهئت الهبائدلب فٓهئ آىٍئ كهئ بمبـز الدكلب الهبعئقدة البْ ببمقِ هعمك 

إلِ أم دكلب غٓر هبعئقدة أك أم جٍب أخرل دكف الحصكؿ عمِ إذف هساؽ هف  فصئح عىٍئا٘
 .(1)كالجٍب اٖخرل الهذككرة ٌىئ ٌْ الدكؿ الهبعئقدة ،الدكلب هصدر الهعمكهئت

 إجراء البحٓرئت كبائدؿ الخارات : -2

ٚن : البحٓرئت :  أك

ئب فْ اىدٍٓئ الةئىْ كالةئلث      عمِ هئ  ىصت الهئدة الرااعب هف اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
ٓمْ : "ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ابعٓزز البعئكف فٓهئ آىٍئ كبقدٓـ الهسئعدة فْ هجئؿ إجراءات البحرم 

ئآب كفقئن  لقكاىٓف كأىظهب كؿ  كالقاض عمِ الٍئرآف هف الهبٍهٓف أك الهحكـك عمٍٓـ اجرائـ إٌر
 .(2)دكلب"

 ةئىٓئن : بائدؿ الخارات :

ئآب كهئ  -أ ببعئكف الدكؿ الهبعئقدة عمِ إجراء كبائدؿ الدراسئت كالاحكث لهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر
 .ببائدؿ هئ لدٍٓئ هف خارات فْ هجئؿ الهكئفحب

الفىٓب الهبئحب ٘عداد اراهج ببعئكف الدكؿ الهبعئقدة فْ حدكد إهكئىٓئبٍئ عمِ بكفٓر الهسئعدات  -ب
أك عقد دكرات بدٓرآب هشبركب أك خئصب ادكلب أك هجهكعب هف الدكؿ الهبعئقدة عىد الحئجب 

ئب لبىهٓب قدرابٍـ العمهٓب كالعهمٓب كرفع هسبكل أدائٍـ  .لمعئهمٓف فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر

 البعمٓؽ عمِ ىصكص اٚبفئقٓب : -(3)

                                                            

ئب ،(4( الهئدة رقـ )1( اىظر الهمحؽ رقـ )1)  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
  .286ص ،هرجع سئاؽ ،عمْ اف فئٓز ،( الجحى2ْ)
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ئب بسعِ جئٌدة لبحقٓؽ اىئء عمِ هئ بقدـ ٓبآف ل      ىئ اكضكح أف اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
ئآب فاعد أف ىصت عمِ  ،البعئكف اٖهىْ الهبكئهؿ آف الدكؿ الهبعئقدة فْ هكاجٍب العهمٓئت اٌ٘ر

ىجدٌئ بسبكهؿ حمقئت البعئكف  ،البعئكف فْ هجئؿ بائدؿ الهعمكهئت هف أجؿ هىع كهكئفحب الظئٌرة
 .(1)البحٓرئت كبائدؿ الخارات اٖهىٓب آف الدكؿ الهبعئقدة ائلىص عمِ إجراء

كبمـز اٚبفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة اأف ببعٍد عمِ بعٓزز البعئكف فٓهئ آىٍئ كبقدٓـ الهسئعدة فْ      
إطئر إجراءات البحرم كالقاض عمِ الهبٍهٓف سكاء الٍئرآف هىٍـ أك الهحكـك عمٍٓـ فْ جرائـ 

ئآب  .(2)إٌر

 شؾ فْ أف اسبخداـ أسئلٓب البقىٓب الحدٓةب فْ ٌذا الهجئؿ آف الدكؿ الهبعئقدة لً أةر ائلغ ٚك     
ئآب فْ الدكؿ  ،اٌٖهٓب ففْ ٌذا الهجئؿ ٓهكف لٗجٍزة اٖهىٓب الهبخصصب اهكاجٍب العهمٓئت اٌ٘ر

داة راط كئشفب الهبعئقدة اٚسبعئىب اأجٍزة الحئسائت ألٓب )الكهآكبر( حٓث بقـك ٌذي اٖجٍزة كأ
ئآب الغٓر هرباطب ااعضٍئ  .لمكقئئع اٌ٘ر

كقد بحرزت اٚبفئقٓب هف حدكث أم ىزاع أك خٛؼ آف الدكؿ الهبعئقدة فْ البطآؽ فىصت      
عمِ أف ببـ ا٘جراءات الهذككرة ائلىص كفقئن لقكاىٓف العقكائت كا٘جراءات الجىئئٓب كاٖىظهب 

 .الخئصب اكؿ دكلب

ـ اٚبفئقٓب الدكؿ الهبعئقدة ائلبعئكف فٓهئ آىٍئ فْ هجئؿ بائدؿ الخارات كالدراسئت كهئ كبمز      
ئب  .(3)كالاحكث فْ شأف اراهج هكئفحب اٌ٘ر

ئب أسفرت عف       كذا ىخمص إلِ أف جٍكد هىظهب اٖهـ الهبحدة فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر ٌك
ئب 1373أصدار القرار  كقد صدر القرار هف قاؿ هجمس اٖهف البئاع لٗهـ  ،اشأف هكئفحب اٌ٘ر

ئب ،الهبحدة ًي  ،كالذم أسفر عف أىشئء لجىب لهكئفحب اٌ٘ر ائ٘ضئفب إلِ الدكر الهٍـ الذم لعاب
ئب  .اٚبفئقٓئت كالهؤبهرات كالىدكات الدكلٓب كا٘قمٓهٓب فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر

 

 

 

                                                            

  .358ص ،هرجع سئاؽ ،أسئهب هحهد ،( ادر1)
  .296ص ،هرجع سئاؽ ،أحهد عاد العظٓـ ،( هصطف2ِ)
ئب ،(1اىظر الهمحؽ رقـ )( 3)  .1998سىب  ،القئٌرة ،اٚبفئقٓب العرآب لهكئفحب اٌ٘ر
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 الخاتمة
ئب فْ إطئر قكاعد القئىكف الدكلْ العئـ      بآف لىئ هدل  ،هف خٛؿ دراسبىئ لهكضكع اٌ٘ر

ئب جراء بزآد كاىبشئر جٓرهب الخطكرة الائلغب البْ بحدؽ ائلهجبهع الدكلْ هف  كهئ ٓبربب  ،اٌ٘ر
لهسئس كا ،عمٍٓئ هف أضرار جسٓهب فْ اٖركاح كالههبمكئت كبعرض حٓئة الهدىٓٓف اٖآرئء لمخطر

ب كحقكؽ ا٘ىسئف كحٓرئبً اٖاهصئلح الشعكب ا ف الصراعئت فْ العٛقئت  ،سئسٓبلحٓٓك كبكٓك
 .كبٍدٓد السمـ كاٖهف الدكلٓٓف ،الدكلٓب

ئآكف فْ العئلـ كؿ الكسئئؿ البقمٓدٓب كغٓر البقمٓدٓب      سبخدـ اٌ٘ر  ،هف اٚغبٓئؿ السٓئسْ ،ٓك
كغئلائن هئ  ،لٙضرار ائلهدىٓٓف كىشر الرعب كالفزع آىٍـ إلِ اسبعهئؿ أحدث بكىكلكجٓئ )ا٘ىبرىت(

إلِ أف  عار عف أٌدافً إلِ الطرؼ أخرٓبصؼ اطئاع سٓئسْ كسعِ إلِ إٓصئؿ رسئئؿ بي 
كصمت ٌذي الحرب إلِ ذركبٍئ اقبؿ أكةر هف خهسب آٚؼ شخص فْ أحداث الحئدم عشر هف 

ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب كهئ بٛ 2001سابهار  ئآب اٖخرلفْ الٚك كفْ  ،ٌئ هف اٖعهئؿ اٌ٘ر
السٓئؽ البئٓرخْ ىرل أىً ائ٘ضئفب إلِ اٖفكئر الهبطرفب عمِ هدل البئٓرخ كخصكصئن هىذ القرف 

ئ ب كالعدهٓب كالٓسئٓرب كغٌٓر كالعدٓد هف الهذاٌب كأراء حكؿ ىشر  ،الةئهف عشر هف الفكضٓك
ئب كهىذ سب ،العىؼ كالبطرؼ كههئرسبً ٓىئت القرف الهئضْ كافعؿ الٛسبقرار السٓئسْ إٚ أف اٌ٘ر

 ،فْ دكؿ العئلـ الةئلث كالكفئح ضد اٚسبعهئر إضئفب إلِ البىئحر آف الجهئعئت السٓئسٓب الداخمٓب
ىظران لغماب الحدكد الفمكٓب كالٍىدسٓب لمدكؿ الجدٓدة  ،كظٍكر هشكٛت اٖقمٓئت كهىئزعئت الحدكد

ككصكؿ الصراع العئلهْ إلِ ذركبً آف القطآف  ،اٖةىكغرافٓبعمِ الحدكد الطآعٓب كالبقسٓهئت 
ئب اعدان جدٓدان أدل إلِ  ،كالسعْ لبقسٓـ العئلـ إلِ هىئطؽ ىفكذ كأخرل لمبىئفس ،الكآٓرف أخذ اٌ٘ر

ئآب كزرع الخٛٓئ الهىظهب آف الطرفٓف هىظهئت  كفْ ةىئٓئ ذلؾ بككىت ،بائدؿ العهمٓئت اٌ٘ر
ئا٘سٛـ السٓئسْ كاس ئآب الدكلٓب  ،بغٛلٍئ كبدٓراٍئ كاىبشئٌر كالبْ ادأت كاسبهرت اعهمٓئبٍئ اٌ٘ر

اىٍٓئر اٚبحئد السكفٓبْ كسٓطرة القطب الكاحد أك هئ ٓسهِ ائلىظئـ العئلهْ الجدٓد  خصكصئن اعد
ٓئت اله  .بحدة اٖهٓركٓبالذم ببزعهً الٚك

كأف اٖصؿ فْ ا٘سٛـ دائهئن  ،ا٘سٛهْىؼ كائلرغـ هف أف ا٘سٛـ ارئ هف جهئعئت العي      
ئآكف اعىكاف  ،كفْ كؿ العٍكد ٌك السٛـ لكىىئ ٓىاغْ أف ٚ ىىسِ أف الغطئء الذم اربداي اٌ٘ر

 .هسبكل العئلهْالا٘سٛـ أةر سمائن عمِ ا٘سٛـ كالهسمهٓف عمِ 

ئب إلِ ساب كاحد هعٓف      ئصئن اةقئفب أك كهئ أىً لٓس خ ،حٓث أىً ٚ ٓهكف أف ىىسب اٌ٘ر
ٚن هف بشخٓص أسائاً كدكافعً كهف ةـ  ،حضئرة أك دٓف أك هذٌب هحدد كهكئفحبً ٓجب أف بادأ أك

هعئلجبٍئ كأف بىصب عمِ القكاعد كالقرارات كالهعئٌدات الدكلٓب خصكصئن فْ زهف ةكرة البكىكلكجٓئ 
ئب الفردم أك الجهئعْ أك الدكلْ ٓجب هعئلجبً كه ،كالهعمكهئت ف اٌ٘ر اهئ فْ ذلؾ  ،كاجٍبًكا 
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ئب الدكلْ فْ الصراع السٓئسْ  ،الذم ببكرط فًٓ الدكؿ اشكؿ هائشر أك غٓر هائشر كأف دكر اٌ٘ر
برؾ آةئران هبىكعب عمِ هٓئدٓف الحٓئة الهخبمفب كعمِ الهجبهع الدكلْ ككؿ  فْ كئفب جكاىاً برؾ ٓك

ئب كآئف هئٌٓبً  ،ألٓئت الهىئساب لهكئفحبً كاخٛفً ٓؤةر سمائن عمِ ،ههئ ٓبطمب بعٓرؼ اٌ٘ر
ٓران لٛسبقرار كاٖهف السٓئسْ ئآب الكطىٓب كالدكلٓب بٍدٓدان خطكبهةؿ اٖىشطب ا٘جراهٓب اٌ٘ر
كائت هف الضركرم البصدم لٍئ ائبخئذ إجراءات هىئساب كفعئلب  ،كاٚجبهئعْ كاٚقبصئدم الدكلْ

كذلؾ  ،الهجرهٓف كبسمٓهٍـ كهحئكهبٍـ عمِ كئفب اٖصعدة اهئ فْ ذلؾ بداآر الهسئعدة لهٛحقب
جب ا ،ٓب كا٘قمٓهٓب كالةىئئٓبهف خٛؿ بىفٓذ اٚبفئقٓئت كالهعئٌدات الدكل ٚ ٓحكؿ الدفع ائلجٓرهب ٓك
ئاْالسٓئسٓب دكف بسمٓـ هف ٓربكاكف جرائـ العي  ىع كهئ أهدي هؤبهر اٖهـ الهبحدة الةئهف له ،ىؼ اٌ٘ر

جٓب اشأف بسمٓـ كضركرة كضع بشٓرعئت ىهكذ ،1990ؿ ٓمك الجٓرهب كهعئهمب الهجرهٓف فْ أ
الهجرهٓف كهئ ٓبصؿ اً هف أشكئؿ البعئكف الدكلْ فْ هجئؿ الهسئئؿ الهبعمقب ائلجٓرهب هع 

كعمًٓ هف الضركرة أٓضئن بفعٓؿ دكر  ،الهراعئة الكاجاب لحكـ القئىكف كحهئٓب حقكؽ ا٘ىسئف
ب دىٓب لٗشخئص الطآعٓبالهسؤكلٓب الجىئئٓب كاله  .كالهعىٓك

ىقطب بحكؿ فئصمب فْ البئٓرخ الاشرم فْ  2001كبهةؿ أحداث الحئدم عشر هف سابهار      
ٓئت الهبحدة ٖاشع هكجب هف ا٘حٓث بعرضت ال ،هعطٓئبٍئ السٓئسٓب كاٚقبصئدٓب ئب الدكلْ ٚك ٌر

كبدخؿ الجٓش لهكئفحب  ،الصئرهب كاٖىظهب الداخمٓب الهبطكرة البْ شٍدٌئ العئلـ كلـ بىفعٍئ القكاىٓف
ئب كعمًٓ أفرزت بمؾ اٖكضئع قكاعد قئىكىٓب دكلٓب  ،حٓث أىٍئ ظئٌرة عئلهٓب كلٓست هحمٓب ،اٌ٘ر
هف الجهعٓب العئهب لٗهـ الهبحدة كهجمس اٖهف  كالبْ ببهةؿ ائلعدٓد هف القرارات الصئدرة ،جدٓدة
صدار بشٓرعئت كقكاىٓف داخمٓب لجٓرهب كالهعئٌدات كاٚبفئقٓئت الدكلٓب كا٘قمٓهٓب كالةىئ ،الدكلْ ئٓب كا 

ئب كبشدٓدٌئ كاذؿ الجٍكد لمبعئكف الدكلْ كذلؾ إةر بقدٓـ الدراسئت كالبقئٓرر الدكٓرب لمجىب  ،اٌ٘ر
ئب الدكلْ البئاعب لهجمس اٖهف الدكلْ عمِ أسس كهائدئ الشرعٓب الدكلٓب كائٖخص  هكئفحب اٌ٘ر

كأعمىت الحرب  ،سكرة الحٓئة ا٘ىسئىٓب كعكلهب اٖهف( كاركز هفٍـك عكلهب كع1373القرار )
ئب كالبْ ٌْ اكؿ الهقئٓٓس اٚسبرابٓجٓب كالسٓئسٓب كاٚقبصئدٓب كهداٌئ كأسسٍئ  العئلهٓب عمِ اٌ٘ر

ٓئت الهبحدة ٌْ البْ بقكد ٌذي الهعركب الدكلٓب ،القئىكىٓب كالدكلٓب لٓست قصٓرة الهدل  .كأف الٚك

ٖهـ الهبحدة كالهعئٌدات كاٚبفئقٓئت الهعىٓب احقكؽ ا٘ىسئف كالقرارات كأٌداؼ ا  إف هائدئ     
ئب كه ئب ٌْ صهئـ أهئف لمحد هف اٌ٘ر كئفحبً إذا بـ ذات الصمب ائلعدالب الدكلٓب كهكئفحب اٌ٘ر

ئ كبجدد آلٓبٍئ  ،ع آلٓئت أكةر فعئلٓب لبىفٓذيرصدي كبفعٓمً أك كض كعمِ اٖهـ الهبحدة أف بيفعؿ دكٌر
ئب عمِ  ،لب دكف كقكع كئرةب اشٓرب أخرللمحٓمك  عمِ أف ٚ بؤةر الجٍكد الدكلٓب لهكئفحب اٌ٘ر

كعمِ هشركعٓب الكفئح  ،الحؽ الةئات فْ بقٓرر الهصٓر كاٚسبقٛؿ لجهٓع شعكب العئلـ هف جٍب
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ركئت البحرر الكطىْ طاقئن لهائدئ كأٌداؼ كهٓةئؽ اٖهـ الهبحدة كالقرارات الدكلٓب ذات الهسمح لح
 .الصمب

 : أىم نتائج الدراسة

ئب كجٓرهب دكلٓب كداخمٓب هكجكد فْ كؿ  ،ٚ ٓخمك أم هجبهع هف الجٓرهب -1 كأف اٌ٘ر
بغٓر هداي هف هجبهع إلِ ٔخر كهف دكلب إلِ أخرل ،الهجبهعئت قدٓهئن كحدٓةئن  ئب  ،ٓك لكف اٌ٘ر

الحضئرة الاشٓرب عرض الدكلْ فْ كقبىئ الحئضر كصؿ إلِ درجب ٓكصؼ ائلكئرةب احٓث ائت ٓي 
 .لمخطر الجدم

ئب لبشئاؾ ٌذا الهفٍـك -2 هع  لـ ٓبفؽ العئلـ حبِ أف عمِ كضع بعٓرؼ ةئات كجئهع لٌٙر
ئائن ائلهعىِ ىفسً عىد الاعض ئآب  ،هفئٌٓـ كطىٓب كقكهٓب هشركعب ٚ بيعد إٌر ربكئب العهمٓئت اٌ٘ر كا 

ئب كاٚسبخداـ  ادافع سٓئسْ خمط اٖكراؽ كخمؽ حئلب هف الماس كالبشئاؾ فْ العٛقب هئ آف اٌ٘ر
ئ قكاعد القئىكف الدكلْ عكد إلِ اخبٛؼ كجٍئت الىظر الدكلٓب  ،الهشركع لمقكة البْ بجٌٓز ٓك

ئبٚك ىجد  ،صبكاٚبجئٌئت السٓئسٓب الهبائٓىب ذات هصئلح خئ كآئف  أم هارر لعدـ بعٓرؼ اٌ٘ر
ٖف عدـ  ،1998ككئف هف الهفركض أف ٓبـ ذلؾ فْ هؤبهر ركهئ عئـ  ،كأم جٓرهب أخرل ،أركئىً

ئباٚبفئؽ عمِ بعٓرؼ هكح رغـ أف عدـ بعٓرفً ٚ  ،د كآلٓئت هحددة ٓؤةر سمائن عمِ هكئفحب اٌ٘ر
بهسؾ اً كذٓرعب ٚربكئب أع ئبهئؿ العٓهكف أف ٓىظر إلًٓ ٓك  .ىؼ غٓر الهشركعب كاٌ٘ر

ئب عمِ أسئس الفئعمٓف كالكسئئؿ الهسبخدهب فْ  -3 جرل العهؿ عمِ بصىٓؼ جٓرهب اٌ٘ر
ئآب ئب اٖفراد كالجهئعئت ،العهمٓئت اٌ٘ر ئب إلِ إٌر ئب الدكلب كالذم  ،فبصىؼ جٓرهب اٌ٘ر ٌر كا 

ئدلببحكؿ فًٓ ا ئآب إلِ فئعؿ أكلب هف دعـ اٌ٘ر ئآبب كالهىظهئت اٌ٘ر  ،صمْ فْ العهمٓب اٌ٘ر
ئب هحمْ بىحصر ههئرسئبً كعهمٓئبً داخؿ الدكلب ئب  ،ككذلؾ هف حٓث الهدل كأةئر إلِ إٌر ٌر كا 

ئب الدكلب الهائشر هئ بربكاً إسرائٓؿ هف جرائـ ضد الشعب  ،دكلْ ٓهبد عار الدكؿ كأٌـ صكر إٌر
لِ الٓـك ل 1948ذ ىشأبٍئ عئـ فإسرائٓؿ هى ،الفمسطٓىْ دد فْ اربكئب كئفب أشكئؿ الجرائـ ـ ببر كا 

 .اهئ فٍٓئ جرائـ الحرب كالجرائـ ضد ا٘ىسئىٓب كالجرائـ الهخمب اسمـ الاشٓرب كأهىٍئ ،الدكلٓب

ئب ظئٌرة عئلهٓب -4 ٚ دٓف ٚك هذٌب ٚك ةقئفب ٚك حضئرة لً كلٓس هبعمقئن اشعب أك  ،إف اٌ٘ر
ئب جٓرهب كحشٓب ،فكرة هعٓىب ئ اإسىئدٌئ إلِ كأف أسائاً هب ،فئٌ٘ر عددة كهبىكعب ٚ ٓهكف بفسٌٓر
 .عئهؿ كاحد

ئب الدكلْ كالكطىْ -5 ئب ٓككف دكلٓئن إذا لحقت  ،إف الصفب الدكلٓب ٌْ البْ بيهٓز آف اٌ٘ر فئٌ٘ر
ئب  ،ٌذي الصفب أحد عىصٓرً الهئدم أك الشخصْ أك كئف هرباطئن اجٓرهب دكلٓب اقِ هفٍـك اٌ٘ر ٓك
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ٓف )الكطىْ أك ىؼ لخمؽ حئلب هف الرعب الدكلْ( هفٍكهئن كاحدان ٓعىْ اسبخداـ العي  عمِ الهسبٓك
 كالفزع كبحقؽ اٌٖداؼ البْ ٓرهْ إلٍٓئ الفئعؿ.

حٓث  ،شكمت ىقمب ىكعٓب فْ الىظئـ الدكلْ 2001إف إحداث الحئدم عشر هف سابهار  -6
ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب حكهٍئ عمِ أف الهىئطؽ ا٘قمٓهٓب فْ العئلـ خئصب هىطقب  أسست الٚك

ف ٌذي كأ ،2001ف الحئدم عشر هف سابهار الشرؽ اٖكسط ٌْ البْ خططت كاشرفت عمِ عدكا
كلذلؾ ٓجب أف بزكؿ ٌذا اٖىظهب السٓئسٓب  ،الهىئطؽ بسعِ لمحصكؿ عمِ أسمحب الدهئر الشهئؿ

ٓئت الهبحدةالهبٍ ٓئت الهبحدة اٖهٓركٓب أف أفغئىسبئف ٌْ الهرحمب  ،هب هف الٚك كلذلؾ أعمىت الٚك
ٓراف ،اٖكلِ لمعهؿ العسكرم اٖهٓركْ لهكئفحب  كحٓث أف الحهمب الدكلٓب ،ةـ بأبْ اعدٌئ العراؽ كا 

ئب الدكلْ كالبْ اىطمقت فْ إعقئب إحداث الحئدم عشر هف سابهار بغض الطرؼ عف  اٌ٘ر
ئب ا٘سرائٓمْ كبىئهًٓ الهضطرد اعد بمؾ اٖحداثا  .ٌ٘ر

ئب ٓزدٌر فْ الآئئت البْ بىبٍؾ حقكؽ ا٘ىسئف إف -7 ئب احد ذابً ٌك  ،اٌ٘ر كاهئ أف اٌ٘ر
ئب الدكلْ أٓضئن إذا بهت هحئكهب أكةر الجرائـ  ،اىبٍئؾ لحقكؽ ا٘ىسئف كسبعزز هكئفحب اٌ٘ر

ئآكف أهئـ ا كاهئ أف الىظئـ اٖسئسْ ٓغطْ  ،لهحكهب الجىئئٓب الدكلٓبخطكرة البْ ٓربكاٍئ اٌ٘ر
كالبْ بشهؿ عهمٓئت القبؿ  ،الجرائـ البْ بدخؿ ضهف فئب الجرائـ ضد ا٘ىسئىٓب كا٘ائدة الجهئعٓب

لذلؾ  ،كا٘ائدة البْ بربكب كجزء هف ٌجـك كاسع الىطئؽ أك ٌجـك هىٍجْ عمِ سكئف هدىٓٓف
ئآ أك إىشئء  ،ب اهكجب الىظئـ اٖسئسْ لمهحكهب الهذككرةٓهكف هحئكهب اعض اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئب الدكلْ  .هحكهب هخبصب اجٓرهب اٌ٘ر

اكصفً الكسٓمب الفئعمب  ،هئ زاؿ البشٓرع الجىئئْ ٓهةؿ أسئس هكاجٍب ٌذي الظئٌرة ا٘جراهٓب -8
كحهئٓب  ،ـكاٖداة الرادعب البْ ببهكف الدكلب هف خٛلٍئ هف بأكٓد سٓئدة القئىكف كحفظ اٖهف كالسم

 .الحقكؽ كالحٓرئت فْ هكاجٍب أم ظكاٌر شئذة بٍدد أهف كاسبقرار كسٛهب الاٛد

إف حؽ الدفئع الشرعْ الذم ٓعد حقئن طآعٓئن لكؿ دكلب بسبخدهً فْ الحفئظ عمِ كٓئىٍئ  -9
ذا هئ أكدبً الهئدة  ،كهئ ٓعد اسبةىئءن عمِ هادأ حظر اسبخداـ القكة فْ العٛقئت الدكلٓب ،ككراهبٍئ ٌك

ئب الذم ٓكاجً الهجبهع الدكلْ أدل افكرة الدفئع الشرعْ  ،( هف هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة51) كأف اٌ٘ر
 .ٓبهئشِ هع حؽ الدفئع الشرعْ لمدكؿ ،الكقئئْ فرادل أك جهئعئت

عىد كقكع  بقـك ،أف الهقئكهب الشعآب الهسمحب البْ بهةؿ حقئن طآعٓئن لماشر افرادان أك جهئعئت -10
عد هٛزهئن لحؽ الشعكب فْ بقٓرر الهصٓر  ،أم اعبداء أك اىبٍئؾ لمحقكؽ البْ ٓبهبعكف اٍئ ٓك

ف أٌهمت فْ ةىئٓئ  ،كالبحرر هف اٚحبٛؿ اٖجىاْ كالسٓطرة اٚسبعهئٓرب كالىظـ العىصٓرب كا 
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ئب إٚ أىٍئ ٚ بدخؿ فْ ىطئؽ اٖعهئؿ القرارات الدكل ئآبٓب الهبعمقب  اهكئفحب اٌ٘ر طئلهئ  ،اٌ٘ر
 .البزهت ائلحدكد البْ رسهٍئ العرؼ الدكلْ كاٚبفئقٓئت الدكلٓب ذات الصمب

 أىم توصيات الدراسة :

ئب ٓيعٓؽ الجٍكد  -1 ئب ىظران ٖف عدـ كجكد بعٓرؼ هكحد لٌٙر ضركرة كضع بعٓرؼ شئهؿ لٌٙر
ئب ظكاٌر اٖخرل البْ قد بككف كغٓري هف ال الدكلٓب لهكئفحبً هف ىئحٓب كٓيةٓر اٚلبائس آف اٌ٘ر

ئ كأٓضئن ٓجب  ،هشركعب فْ حد ذابٍئ كئلدفئع الهشركع عف الىفس كحؽ الشعكب فْ بقٓرر هصٌٓر
أف ٓبضهف البعٓرؼ سد جهٓع الةغرات البْ ٓهكف أف ٓبٍرب هف خٛلٍئ اٖطراؼ هف البزاهئبٍـ فْ 

ئب ئآٓف هكقفئن هحئٓدان  ،أم ابفئؽ دكلْ شئهؿ لهكئفحب اٌ٘ر ٛن أف ٓقفكا حٓئؿ اٌ٘ر  ،فٛ ٓجكز لٍـ هة
 .ٚك ٓجكز لٍـ ا٘ىسحئب هف اٚبفئؽ هبِ شئؤكا كادكف هسكغئت هشركعب

ئب -2 كغسٓؿ  ،شاكئت بٍٓرب اٖسمحب كالهخدرات ،الدعكة إلِ شهؿ عهمٓئت هكئفحب اٌ٘ر
ئب ،اٖهكاؿ  .لهئ ذلؾ هف أةر إٓجئاْ فْ القضئء عمِ اٌ٘ر

ئب الدكلْ -3 ٓكضح  ،الدعكة إلِ إىشئء هحكهب جىئئٓب دكلٓب خئصب اهحئكهب هربكاْ جرائـ اٌ٘ر
ئ ٌذي الهحئكهئت هف حٓث القئىكف الكاجب ىظئهٍئ اٖسئسْ كئفب الهشكٛت القئىكىٓب البْ بي  ةٌٓر

 .البطآؽ كهقدار العقكاب ككٓفٓب بىفٓذٌئ

أيىشئت هف  كالغئٓب البْ كضعٍئ الهٍـ اسبرجئعٓجب عمِ اٖهـ الهبحدة هسؾ زهئـ اٖهكر ك  -4
ئب ٓشكؿ بٍدٓدان لٗهف كالسمـ الدكلٓٓف الذم بضظمع اٖهـ الهبحدة اكئفب  ،ئأجمٍ حٓث أف اٌ٘ر

لذلؾ آف اٖكاف لٗـ الهبحدة أف بيسئكم آف الدكؿ القكٓب  ،أجٍزبٍئ عمِ حفظً كهىع ا٘خٛؿ اً
ئب كالدكؿ الضعٓفب هف حٓث العدؿ كا٘ىصئؼ  .كذلؾ هف أجؿ القضئء عمِ اٌ٘ر

ٓجب عمِ كؿ دكلب أف بعهؿ عمِ الحد قدر الهسبطئع هف الجٍؿ كالاطئلب إذا لـ بسبطع  -5
ئآب  ،القضئء عمٍٓهئ كمٓئن  فإف الجٍؿ كالاطئلب كالفقر الهدقع ٓشكمكف آئب هىئساب لىهك الظئٌرة اٌ٘ر

ئ جب  ،فرادكهئ ٓمـز ىشر البٍذٓب الدٓىْ كبكعٓب اٖ ،كبكئةٌر عمِ ٌذي العكاهؿ البْ  القضئءٓك
ئا الخٛٓئ لىهك بشكؿ براب خصاب ئاٌ٘ر زدٌئٌر ب  ،ٓب كا  ت جئدة لبسٓك كهئ ٓىاغْ اذؿ هحئٚك

ئآب ٚسبغٛؿ  ت الفرصب أهئـ الهىظهئت اٌ٘ر الهىئزعئت ا٘قمٓهٓب كالدكلٓب سمهٓئن هف أجؿ بفٓك
هعئىئة الشعكب البْ برزح بحت كطأة ظركؼ غٓر عئدلب ههئ ٓسٍؿ فرص بمؾ الهىظهئت هف ىشر 

ئاْ ئ كبجىٓد اٖفراد لخدهب غرضٍئ اٌ٘ر  .أفكئٌر
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ئآبئمب اٖهسئ -6 ب هدىٓئن كجىئئٓئن ٚربكئاٍـ الجرائـ اٌ٘ر كهٛحقب  ،شخئص الطآعٓب كالهعىٓك
ئآب اكئفب الكسئئؿ القئىكىٓب كالسٓئسٓب كالعسكٓرب كالهخئارابٓب كاٚقبصئدٓب أم عدـ  ،البىظٓهئت اٌ٘ر

 .البعئهؿ اجئىب كاحد كعدـ اٚقبصئر عمِ الاعد اٖهىْ كحدي

ئبٓجب الفصؿ آف اٖ -7 ب كاٌ٘ر ب آرئب هف ٌذي  ،دٓئف السهئٓك حٓث أف الدٓئىئت السهئٓك
ئآٓف ،اٖعهئؿ ئب اأم دٓف سكؼ ٓسئعد اٌ٘ر فئلدٓف عائرة عف ذٓرعب  ،كأف أم هحئكلب لراط اٌ٘ر

ئآكف بآرران ٖعهئلٍـ ئب ٚ هارر لً كلٓس لً دٓف هعٓف أك جىس أك جىسٓب أك  ،ٓبخذٌئ اٌ٘ر فئٌ٘ر
 .هحددهحبكل جغرافْ 

حٓث هف الهٛحظ أف عدـ هراعئة حقكؽ  ،ضركرة اٌٚبهئـ اطئئفب ا٘قمٓئت فْ الهجبهع الدكلْ -8
ئب  .ا٘قمٓئت قد ٓككف دافعئن لمجكء الاعض هىٍـ إلِ اٌ٘ر

ئب دلالبصدٓؽ الكئهؿ عمِ الهعئٌدات ا ضركرة -9 كلٓب الرئٓسٓب الهىعقدة فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر
أف ٓككف ٌىئؾ أٓب بحفظئت كأف ببحرر الدكؿ هف كذلؾ دكف اعد إضفئء البعدٓٛت الٛزهب عمٍٓئ 

ف الدكلْ فْ إطئر هكئفحب الخكؼ هف الهسئس ائلسٓئدة الكطىٓب كذلؾ هف أجؿ بفعٓؿ البعئك 
ئب  .اٌ٘ر

هف الضركرم عمِ جهٓع الدكؿ بكٓٓؼ بشٓرعئبٍئ الداخمٓب اهئ ٓبٛئـ هع اٚبفئقٓئت  -10
ئبكالهعئٌدات الدكلٓب  كبشدٓد العقكائت عمِ اٖعهئؿ  ،كالجٍكد الهبكاصمب فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر

ئآب هع  ،كهف ٌذا الهىطمؽ ىدعك الهشرع الفمسطٓىْ إلِ إقرار قئىكف العقكائت الفمسطٓىْ ،اٌ٘ر
ئآب عمِإجراء البعدٓٛت الٛزهب عمِ ىصكصً كذلؾ فٓهئ ٓبعمؽ اهكئفحب الجٓرهب ا٘ أف  ٌر

 :ٓشهؿ

ئآب كهئ عرٌ  -أ ائ٘ضئفب إلِ بىئكؿ صكر الجرائـ  ،ٌئ سئاقئن هف كجٍب ىظرىئئىفبعٓرؼ الجٓرهب اٌ٘ر
ئآب ئآب ،اٌ٘ر كدعكة الهشرع الفمسطٓىْ إلِ  ،كالىص عمِ عقكائت صئرهب لهربكاْ الجرائـ اٌ٘ر

ئآب ئب كذاحٓث ٓشبهؿ بىظٓـ شئهؿ ل ،سف قئىكف هسبقؿ لهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر لؾ فْ جرائـ اٌ٘ر
ئآب ،الجئىب الهكضكعْ كا٘جرائْ  .ائ٘ضئفب إلِ فرض العقكائت عمِ كئفب صكر الجرائـ اٌ٘ر

ئب -ب ؿ اٌ٘ر ؿ  ،هف حٓث بىئكؿ جٓرهب بهٓك احٓث ٓجب أف ٓبضهف بعٓرؼ جٓرهب بهٓك
ئب ئب الهئدم كالهعىكم ،كبعٓرؼ اٖهكاؿ ،اٌ٘ر ؿ اٌ٘ر كبجٓرـ اٖشخئص  ،كأٓضئن بجٓرـ بهٓك

ؿ ا ب البْ ٓةات لٍئ صمب ابهٓك ئآبالهعىٓك  .لجهئعئت أك الهىظئهت اٌ٘ر
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ئب ) -11 ( كضع اٖطر CTCٓىاغْ عمِ ٌٓئئت اٖهـ الهبحدة كخئصب لجىب هكئفحب اٌ٘ر
ئب كذلؾ فْ إطئر  كقكاعد السمكؾ لهعئكىب اٖىظهب الداخمٓب لمدكؿ فْ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر

ئب اىبٍئكئن لٍئ الهحئفظب عمِ حقكؽ  .ا٘ىسئف الذم ٓشكؿ اٌ٘ر

ئب ٓككف هف اخبصئصٍ أك لجىب دكلٓب ضركرة إىشئء هركز دكلْ -12 العهؿ عمِ  ئلهكئفحب اٌ٘ر
ئب ائ٘بائدؿ الخارات كالهعمكهئت آف ك بىهٓب  ضئفب إلِ إىشئء هراكز الدكؿ هف أجؿ هكئفحب اٌ٘ر

ئب كالبىسٓؽ  ئب هف كطىٓب هبخصصب فْ هكئفحب اٌ٘ر آىٍئ كآف الهركز الدكلْ لهكئفحب اٌ٘ر
 .أجؿ القضئء عمِ ٌذي الظئٌرة

 الشدٓدة عمِ الحدكد الآرب كالاحٓرب لبفئدم بٍٓرب اٖسمحب اهخبمؼ أىكاعٍئ ضركرة الرقئاب -13
هكف اسبخٛص هعمكهئت عىٍـ كفحص  ،ٓف هف الخئرجعمِ اٖشخئص الهشباً فٍٓـ القئدهك  ٓك

ـ جب بحذٓر اعد القىصمٓئت اعدـ هىح بأشٓرة الدخكؿ إلِ الاٛد ٖشخئص هشباً كهئ ٓ ،جكاز سفٌر
ئب  ،فٍٓـ كهئ ٓجب الرقئاب كالبدقٓؽ عمِ الهكاطىٓف كاٖجئىب القئدهٓف هف امد ٓحبكم عمِ اٌ٘ر

صدري إلِ اٛد أخرل  .ٓك

هع بشدٓد  ،ضركرة العهؿ عمِ البضٓٓؽ فْ هىح البرخٓص احهؿ السٛح لمهكاطىٓف -14
 .لعقكائت الهفركضب عمِ الشخص الذم ٓحكز سٛحئن ادكف برخٓصا

ئآٓف كهزاعهٍـ اهشركعٓب هئ ضركرة بفعٓؿ دكر كسئئؿ ا٘عٛـ فْ البصدم  -15 ٖعهئؿ اٌ٘ر
ٓقبرفكىً هف أفعئؿ آةهب هع كضع قكاعد إرشئدٓب لمبقئٓرر ا٘عٛهٓب كالصحفٓب فْ ٌذا الصدد ههئ 

دراؾ الشعكب اهخئطر سئئؿ ا٘عٛـ لبعٓزز كبىهٓب ك ٓسئعد عمِ ٓزئدة البفئعؿ هع ك  عْ كا 
ئب  .اٌ٘ر

العهؿ عمِ بحقٓؽ السٛـ العئدؿ كالشئهؿ فْ هىطقب الشرؽ اٖكسط كادعـ هف اٖهـ الهبحدة  -16
حٓث أف اسبقرار هىطقب الشرؽ اٖكسط فْ كئفب  ،ىؼ كبحقٓؽ اٚسبقرارٖىً سؤدم إلِ بقمٓص العي 

ئب( هف خٛؿ  ،فقر كالٍجرةهشكمب ال ،ا٘صٛح ،حقكؽ ا٘ىسئف ،الدٓهقراطٓب ،جئكىب )البىهٓب اٌ٘ر
كهئ ٓىاغْ البأكٓد عمِ سٓئدة  ،كادكىٍهئ ٓغدك هبعذران  ،صٛح دٓهقراطْ ٓقبضْ آئب اسبقرار كأهفإ

 .اٖهف إلِ جئىب سٓئدة القئىكف
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 (1رقم )الممحق 
 االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب

 االتفاقية بقرار من مجمسي وزراء العدل والداخمية العرب في اجتماعيماصدرت 
  22/4/1772المشترك الذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 

 (40وفقًا لممادة ) ،1777أيار/مايو  3تاريخ بدء النفاذ : 
 الديباجة :

ئآب البْ إف لمدكؿ العرآب الهكقعب رغاب فِ بعٓزز       البعئكف فٓهئ آىٍئ لهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر
ئ ب كبشكؿ خطران  ،بٍدد أهف اٖهب العرآب كاسبقراٌر  .عمِ هصئلحٍئ الحٓٓك

ائلبراث  ككذا ،ٚك سٓهئ أحكئـ الشٓرعب اٚسٛهٓب ،كالبزاهئن ائلهائدئ اٖخٛقٓب كالدٓىٓب السئهٓب     
ئبئؿ العي ا٘ىسئىْ لٗهب العرآب البِ بىاذ كؿ أشك  ،كبدعك إلِ حهئٓب حقكؽ ا٘ىسئف ،ىؼ كاٌ٘ر

ْ اٖحكئـ البْ ببهئشِ هعٍئ هائدئ القئىكف الدكلْ كأسسً البْ قئهت عمِ بعئكف الشعكب هف  ٌك
 .أجؿ إقئهب السٛـ

كجهٓع العٍكد كالهكاةٓؽ  ،كالبزاهئن اهٓةئؽ جئهعب الدكؿ العرآب كهٓةئؽ ٌٓئب اٖهـ الهبحدة     
 .خرل البْ بككف الدكؿ الهبعئقدة فْ ٌذي اٚبفئقٓب طرفئن فٍٓئالدكلٓب اٖ

اهئ  ،كبأكٓدان عمِ حؽ الشعكب فْ الكفئح ضد اٚحبٛؿ اٖجىاْ كالعدكاف اهخبمؼ الكسئئؿ     
ئ  ،فْ ذلؾ الكفئح الهسمح هف أجؿ بحٓرر أراضٍٓئ كالحصكؿ عمِ حقٍئ فْ بقٓرر هصٌٓر

لهقئصد كهائدئ هٓةئؽ  كذلؾ كمً كفقئن  ،كاهئ ٓحئفظ عمِ الكحدة البراآب لكؿ امد عراْ ،كاسبقٛلٍئ
داعٓب كؿ دكلب عرآب لـ بشئرؾ فِ  ،قد ابفقت عمِ عقد ٌذي اٚبفئقٓبف ،كقرارات اٖهـ الهبحدة

 .إاراهٍئ إلِ اٚىضهئـ إلٍٓئ
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 الباب األول 
 عاريف وأحكام عامةت

 المادة األولى :
 ٓقصد ائلهصطمحئت البئلٓب البعٓرؼ الهآف إزاء كؿ هىٍئ :

 ،دقت عمِ ٌذي اٚبفئقٓبئؿ دكلب عضك فِ جئهعب الدكؿ العرآب صك : الدولة المتعاقدة -1
 .العئهب لمجئهعبكأكدعت كةئئؽ بصدٓقٍئ لدل اٖهئىب 

ٓقع بىفٓذان  ،أغراضًكؿ فعؿ هف أفعئؿ العىؼ أك البٍدٓد اً أٓئن كئىت اكاعةً أك اإلرىاب :  -2
عٍـ اإٓذائٍـ أك  ،ٍٓدؼ إلِ إلقئء الرعب آف الىئس ،لهشركع إجراهْ فردم أك جهئعْ أك برٓك

أك إلحئؽ الضرر ائلآئب أك اأحد الهرافؽ أك اٖهٛؾ  ،بعٓرض حٓئبٍـ أك حٓربٍـ أك أهىٍـ لمخطر
 .الهكارد الكطىٓب لمخطرأك بعٓرض أحد  ،أك احبٛلٍئ أك اٚسبٓٛء عمٍٓئ ،العئهب أك الخئصب

ئاْ فْ أم هف  ْ أم جٓرهب أك شركع فٍٓئ بربكب بىفٓذان ٌ:  الجريمة اإلرىابية -3 لغرض إٌر
كهئ بعد  ،عئقب عمٍٓئ قئىكىٍئ الداخمْأك عمِ رعئٓئٌئ أك ههبمكئبٍػئ أك هصئلحٍئ ٓي  ،الدكؿ الهبعئقدة

ئآب ال عدا هئ اسبةىبً هىٍئ بشٓرعئت  ،البئلٓب اٚبفئقٓئتجرائـ الهىصكص عمٍٓئ فِ هف الجرائـ اٌ٘ر
  :الدكؿ الهبعئقدة أك البْ لـ بصئدؽ عمٍٓئ

ابفئقٓب طككٓك كالخئصب ائلجرائـ كاٖفعئؿ البْ بربكب عمِ هبف الطئئرات كالهكقعب ابئٓرخ  -أ
14/9/1963. 
كالهكقعب ابئٓرخ ابفئقٓب ٌٚئم اشأف هكئفحب اٚسبٓٛء غٓر الهشركع عمِ الطئئرات  -ب
16/12/1970. 
ابفئقٓب هكىبلاير الخئصب اقهع اٖعهئؿ غٓر الهشركعب الهكجٍب ضد سٛهب الطٓراف الهدىْ  -ج

 .10/5/1984كالاركبكككؿ الهمحؽ اٍئ كالهكقع فْ هكىبلاير  23/9/1971كالهكقعب فِ 
كرؾ الخئصب اهىع كهعئقاب الجرائـ الهربكاب ضد اٖشخئص  -د الهشهكلٓف ائلحهئٓب ابفئقٓب ىٓٓك

 .14/12/1973الدكلٓب اهف فٍٓـ الههةمكف الدامكهئسٓكف كالهكقعب فْ 
ئئف كالهكقعب فِ  -ق  .17/12/1979ابفئقٓب اخبطئؼ كاحبجئز الٌر
 كهئ بعمؽ هىٍئ ائلقرصىب الاحٓرب. ،1983ابفئقٓب اٖهـ الهبحدة لقئىكف الاحئر لسىب  -ك

 المادة الثانية : 
اهئ فْ ذلؾ الكفئح الهسمح ضد اٚحبٛؿ  ،حئٚت الكفئح اهخبمؼ الكسئئؿ ،ٚ بعد جٓرهب -أ

ٚك ٓعبار هف ٌذي  ،اٖجىاْ كالعدكاف هف أجؿ البحرر كبقٓرر الهصٓر كفقئ لهائدئ القئىكف الدكلْ
 .ئلكحدة البراآب ٖم هف الدكؿ العرآباالحئٚت كؿ عهؿ ٓهس 

ئآب الهشئر  -ب كفِ  ،إلٍٓئ فْ الهئدة السئاقب هف الجرائـ السٓئسٓبٚ بعد أم هف الجرائـ اٌ٘ر
 الجرائـ أبٓب : عد هف الجرائـ السٓئسٓب كلك كئىت ادافع سٓئسْٚ بي  ،بطآؽ أحكئـ ٌذي اٚبفئقٓب
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 . البعدم عمِ همكؾ كرؤسئء الدكؿ الهبعئقدة كالحكئـ كزكجئبٍـ أك أصكلٍـ أك فركعٍـ -1
فْ أم هف أك الكزراء  ،أك رؤسئء الحككهئت ،اب رؤسئء الدكؿأك ىك  ،البعدم عمِ أكلٓئء العٍد -2

 .الدكؿ الهبعئقدة
البعدم عمِ اٖشخئص الهبهبعٓف احهئٓب دكلٓب اهف فٍٓـ السفراء كالدامكهئسٓكف فْ الدكؿ  -3

  .الهبعئقدة أك الهعبهدكف لدٍٓئ
 .ٛتكسئئؿ الىقؿ كالهكاصالقبؿ العهد كالسرقب الهصحكاب ائ٘كراي ضد اٖفراد أك السمطئت أك  -4
أعهئؿ البخٓرب كا٘بٛؼ لمههبمكئت العئهب كالههبمكئت الهخصصب لخدهب عئهب حبِ كلك  -5

 .كئىت ههمككب لدكلب أخرل هف الدكؿ الهبعئقدة
ئ هف الهكاد البِ  -6 جرائـ بصىٓع أك بٍٓرب أك حٓئزة اٖسمحب أك الذخئئر أك الهبفجرات أك غٌٓر
ئآبعد ٚربكئب جرائـ بي    .إٌر
 

 الباب الثاني
 أسس التعاون العربى لمكافحة اإلرىاب 

 الفصل األول
 في المجال األمني 

 الفرع األول : تدابير منع ومكافحة الجرائم اإلرىابية 
 المادة الثالثة :

ئآب أك اٚشبراؾ فٍٓئ اأٓب  ؿ أك اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة اعدـ بىظٓـ أك بهٓك
ئآب طاقئن لمقكاىٓف كا٘جراءات الداخمٓب  ،هف الصكرصكرة  كالبزاهئن هىٍئ اهىع كهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر

 :لكؿ هىٍئ فإىٍئ بعهؿ عمِ 
 أواًل : تدابير المنع

ئآب أك الشركع أك  -1 الحٓمكلب دكف ابخئذ أراضٍٓئ هسرحئن لبخطٓط أك بىظٓـ أك بىفٓذ الجرائـ اٌ٘ر
ئآب إلٍٓئ  ،هف الصكراٚشبراؾ فٍٓئ اأٓب صكرة  اهئ فْ ذلؾ العهؿ عمِ هىع بسمؿ العىئصر اٌ٘ر

مٍئ  أك إقئهبٍئ عمِ أراضٍٓئ فرادل أك جهئعئت أك اسبقائلٍئ أك إٓكائٍئ أك بدٓراٍئ أك بسمٓهٍئ أك بهٓك
 .أك بقدٓـ أٓب بسٍٓٛت لٍئ

ئآب البْ بع ،كخئصب الهبجئكرة هىٍئ ،البعئكف كالبىسٓؽ آف الدكؿ الهبعئقدة -2 ئىْ هف الجرائـ اٌ٘ر
 .اصكرة هبشئاٍب أك هشبركب

ر كبعٓزز اٖىظهب الهبصمب ائلكشؼ عف ىقؿ كاسبٓراد كبصدٓر كبخٓزف كاسبخداـ اٖسمحب  -3 بطٓك
ئ هف كسئئؿ اٚعبداء كالقبؿ كالدهئر جراءات هراقابٍئ عار الجهئرؾ  ،كالذخئئر كالهبفجرات كغٌٓر كا 
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ئ هف الدكؿ إٚ ٖغراض هشركعب  ،هبعئقدة إلِ أخرل كالحدكد لهىع اىبقئلٍئ هف دكلب أك إلِ غٌٓر
 .عمِ ىحك ةئات

ر كبعٓزز اٖىظهب الهبصمب اإجراءات الهراقاب كبأهٓف الحدكد كالهىئفذ الآرب كالاحٓرب  -4 بطٓك
ب لهىع حئٚت البسمؿ هىٍئ  .كالجٓك

ب ككسئئؿ الى -5  .قؿ العئـبعٓزز ىظـ بأهٓف كحهئٓب الشخصٓئت كالهىشآت الحٓٓك
بعٓزز الحهئٓب كاٖهف كالسٛهب لمشخصٓئت كلماعةئت الدامكهئسٓب كالقىصمٓب كالهىظهئت  -6

 .لٛبفئقٓئت الدكلٓب البِ بحكـ ٌذا الهكضكع كفقئن  ب الهعبهدة لدل الدكلب الهبعئقدةا٘قمٓهٓب كالدكلٓ
دكلب كفقئن لسٓئسبٍئ بعٓزز أىشطب ا٘عٛـ اٖهىْ كبىسٓقٍئ هع اٖىشطب ا٘عٛهٓب فِ كؿ  -7

ئآب ،ا٘عٛهٓب حائط هخططئبٍئ ،كذلؾ لكشؼ أٌداؼ الجهئعئت كالبىظٓهئت اٌ٘ر كآئف هدل  ،كا 
 .خطكربٍئ عمِ اٖهف كاٚسبقرار

اإىشئء قئعدة آئىئت لجهع كبحمٓؿ الهعمكهئت الخئصب  ،بقـك كؿ دكلب هف الدكؿ الهبعئقدة -8
ئب كالبجئرب ائلعىئصر كالجهئعئت كالحركئت كالبىظٓه ئآب كهبئاعب هسبجدات ظئٌرة اٌ٘ر ئت اٌ٘ر

د اٖجٍزة الهخبصب فِ الدكؿ الهبعئقدة اٍئ ،الىئجحب فِ هكاجٍبٍئ  ،كبحدٓث ٌذي الهعمكهئت كبزٓك
 .كذلؾ فِ حدكد هئ بسهح اً القكاىٓف كا٘جراءات الداخمٓب لكؿ دكلب

 ثانيًا : تدابير المكافحة
ئآب كهحئكهبٍـ كفقئن لمقئىكف الكطىْ القاض عمِ هربكاْ الجرائـ -1 أك بسمٓهٍـ كفقئن ٖحكئـ  ،اٌ٘ر

 .أك اٚبفئقٓئت الةىئئٓب آف الدكلبٓف الطئلاب كالهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ ،ٌذي اٚبفئقٓب
 .بأهٓف حهئٓب فعئلب لمعئهمٓف فْ هٓداف العدالب الجىئئٓب -2
ئآب كالشٍكد فٍٓئبأهٓف حهئٓب فعئلب لهصئدر الهعمكهئت عف الجرائـ  -3  .اٌ٘ر
ئب -4  .بكفٓر هئ ٓمـز هف هسئعدات لضحئٓئ اٌ٘ر
ئب اهئ فِ ذلؾ إٓجئد  -5 إقئهب بعئكف فعئؿ آف اٖجٍزة الهعىٓب كآف الهكاطىٓف لهكاجٍب اٌ٘ر

ئآب كبقدٓـ الهعمكهئت البْ  ،ضهئىئت كحكافز هىئساب لمبشجٓع عمِ ا٘اٛغ عف اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .عىٍئ كالبعئكف فْ القاض عمِ هربكآٍئبسئعد فْ الكشؼ 

 الفرع الثاني : التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم اإلرىابية
 المادة الرابعة :

ئآب طاقئن لمقكاىٓف كا٘جراءات الداخمٓب لكؿ دكلب  ،ببعئكف الدكؿ الهبعئقدة لهىع كهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر
 هف خٛؿ أبْ :

 أواًل : تبادل المعمومات 
 ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ابعٓزز بائدؿ الهعمكهئت فٓهئ آىٍئ حكؿ : -1
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ئ كبدٓراٍئ ككسئئؿ  -أ ئ كأهئكف بهركٌز ئآب كقٓئدابٍئ كعىئصٌر أىشطب كجرائـ الجهئعئت اٌ٘ر
ئ هف كسئئؿ  مٍئ كبسمٓحٍئ كأىكاع اٖسمحب كالذخئئر كالهبفجرات البِ بسبخدهٍئ كغٌٓر كهصئدر بهٓك

 .الدهئراٚعبداء كالقبؿ ك 
ئآب كأسمكب عهمٍئ كبىقٛت قٓئدابٍئ  -ب كسئئؿ اٚبصئؿ كالدعئٓب البِ بسبخدهٍئ الجهئعئت اٌ٘ر

ئ ككةئئؽ السفر البِ بسبعهمٍئ  .كعىئصٌر
ائلهعمكهئت  عمِ كجً السرعب ،اإخطئر أٓب دكلب هبعئقدة أخرل ،ببعٍد كؿ هف الدكؿ الهبعئقدة -2

ئآ ب بقع فْ إقمٓهٍئ بسبٍدؼ الهسئس اهصئلح بمؾ الدكلب أك الهبكفرة لدٍٓئ عف أٓب جٓرهب إٌر
عمِ أف بآف فْ ذلؾ ا٘خطئر هئ أحئط ائلجٓرهب هف ظركؼ كالجىئة فٍٓئ كضحئٓئٌئ  ،اهكاطىٍٓئ

كذلؾ ائلقدر الذم ٚ ٓبعئرض  ،كالخسئئر الىئجهب عىٍئ كاٖدكات كاٖسئلٓب الهسبخدهب فْ اربكئاٍئ
 .هع هبطمائت الاحث كالبحقٓؽ

ئآب -3 كأف  ،ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ائلبعئكف فٓهئ آىٍئ لبائدؿ الهعمكهئت لهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر
بائدر اإخطئر الدكلب أك الدكؿ اٖخرل الهبعئقدة اكؿ هئ ٓبكافر لدٍٓئ هف هعمكهئت أك آئىئت هف 

ئآب عمِ إقمٓهٍئ أك ضد هكاطىٍٓئ أك الهقٓهٓ ف فٍٓئ أك ضد شأىٍئ أف بحكؿ دكف كقكع جرائـ إٌر
 .هصئلحٍئ

د أٓب دكلب هبعئقدة أخرل ببعٍد كؿ هف الدكؿ الهبعئقدة -4 اهئ ٓبكافر لدٍٓئ هف هعمكهئت أك  ابزٓك
 آئىئت هف شأىٍئ :

ئآب ضد هصئلح بمؾ الدكلب -أ أك  ،أف بسئعد فْ القاض عمِ هبٍـ أك هبٍهٓف ائربكئب جٓرهب إٌر
 .أك اٚبفئؽ أك البحٓرضالشركع أك اٚشبراؾ فٍٓئ سكاء ائلهسئعدة 

أف بؤدم إلِ ضاط أٓب أسمحب أك ذخئئر أك هبفجرات أك أدكات أك أهكاؿ اسبخدهت أك أعدت  -ب
ئآب  .لٛسبخداـ فِ جٓرهب إٌر

د أٓب دكلب  -5 ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ائلهحئفظب عمِ سٓرب الهعمكهئت الهبائدلب فٓهئ آىٍئ كعدـ بزٓك
 دكف أخذ الهكافقب الهساقب لمدكلب هصدر الهعمكهئت. غٓر هبعئقدة أك جٍب أخرل اٍئ

 ثانيًا : التحريات
ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة ابعٓزز البعئكف فٓهئ آىٍئ كبقدٓـ الهسئعدة فْ هجئؿ إجراءات البحرم 
ئآب كفقئن لقكاىٓف كأىظهب كؿ دكلب  .كالقاض عمِ الٍئرآف هف الهبٍهٓف أك الهحكـك عمٍٓـ اجرائـ إٌر

 تبادل الخبرات ثالثًا :
ئآب -1 كهئ  ،ببعئكف الدكؿ الهبعئقدة عمِ إجراء كبائدؿ الدراسئت كالاحكث لهكئفحب الجرائـ اٌ٘ر

 .ببائدؿ هئ لدٍٓئ هف خارات فْ هجئؿ الهكئفحب
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ببعئكف الدكؿ الهبعئقدة فْ حدكد إهكئىٓئبٍئ عمِ بكفٓر الهسئعدات الفىٓب الهبئحب ٘عداد اراهج  -2
 ،أك خئصب ادكلب أك هجهكعب هف الدكؿ الهبعئقدة عىد الحئجب ،دٓرآب هشبركبأك عقد دكرات ب

ئب لبىهٓب قدرابٍـ العمهٓب كالعهمٓب كرفع هسبكل أدائٍـ  .لمعئهمٓف فِ هجئؿ هكئفحب اٌ٘ر
 الفصل الثاني
 ائيضفي المجال الق

 الفرع األول : تسميم المجرمين
 المادة الخامسة :

ئآب الهطمكب ببعٍد كؿ هف الدكؿ  الهبعئقدة ابسمٓـ الهبٍهٓف أك الهحكـك عمٍٓـ فْ الجرائـ اٌ٘ر
 .كذلؾ طاقئن لمقكاعد كالشركط الهىصكص عمٍٓئ فْ ٌذي اٚبفئقٓب ،بسمٓهٍـ هف أم هف ٌذي الدكؿ

 المادة السادسة :
 ٚ ٓجكز البسمٓـ فْ أم هف الحئٚت البئلٓب :

البسمٓـ هعبارة اهقبضِ القكاعد القئىكىٓب الىئفذة لدل إذا كئىت الجٓرهب الهطمكب هف أجمٍئ  -1
 .الدكلب الهبعئقدة الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ جٓرهب لٍئ صاغب سٓئسٓب

 إذا كئىت الجٓرهب الهطمكب هف أجمٍئ البسمٓـ بىحصر فِ ا٘خٛؿ اكاجائت عسكٓرب. -2
الهطمكب  الدكلب الهبعئقدةإذا كئىت الجٓرهب الهطمكب هف أجمٍئ البسمٓـ قد اربكات فِ إقمٓـ  -3

إٚ إذا كئىت ٌذي الجٓرهب قد أضرت اهصئلح الدكلب الهبعئقدة طئلاب البسمٓـ ككئىت  ،إلٍٓئ البسمٓـ
هئ لـ بكف الدكلب الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ قد  ،قكاىٓىٍئ بىص عمِ بباع هربكاْ ٌذي الجرائـ كهعئقابٍـ

 .ادأت إجراءات البحقٓؽ أك الهحئكهب
الجٓرهب قد صدر اشأىٍئ حكـ ىٍئئْ )لً قكة اٖهر الهقضْ( لدل الدكلب الهبعئقدة  إذا كئىت -4

 .الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ أك لدل دكلب هبعئقدة ةئلةب
أك العقكاب قد سقطت اهضْ الهدة  ،إذا كئىت الدعكل عىد كصكؿ طمب البسمٓـ قد اىقضت -5

 .لقئىكف الدكلب الهبعئقدة طئلاب البسمٓـ طاقئن 
 ،كئىت الجٓرهب قد اربكات خئرج إقمٓـ الدكلب الهبعئقدة الطئلاب هف شخص ٚ ٓحهؿ جىسٓبٍئ إذا -6

جٓز بكجًٓ اٚبٍئـ عف هةؿ ٌذي الجٓرهب إذا ككئف قئىكف الدكلب الهبعئقدة الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ ٚ ٓي 
 .اربكات خئرج إقمٓهً هف هةؿ ٌذا الشخص

 .لدل الدكلب الهبعئقدة الطئلابإذا صدر عفك ٓشهؿ هربكاْ ٌذي الجرائـ  -7
فبمبـز الدكلب  ،إذا كئف الىظئـ القئىكىْ لمدكلب الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ ٚ ٓجٓز لٍئ بسمٓـ هكاطىٍٓئ -8

الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ ابكجًٓ اٚبٍئـ ضد هف ٓربكب هىٍـ لدل أم هف الدكؿ الهبعئقدة اٖخرل 
ئآب هعئقائن عمًٓ فْ كؿ هف الدكلبٓف اعقكاب سئلاب لمحٓرب ٚ  إذا كئف الفعؿ ،جٓرهب هف الجرائـ اٌ٘ر
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كبحدد جىسٓب الهطمكب بسمٓهً ابئٓرخ كقكع الجٓرهب الهطمكب  ،بقؿ هدبٍئ عف سىب أك اعقكاب أشد
سبعئف فْ ٌذا الشأف ائلبحقٓقئت البْ أجربٍئ الدكلب طئلاب البسمٓـ ،البسمٓـ هف أجمٍئ  .ٓك
 المادة السابعة :
الهطمكب بسمٓهً قٓد البحقٓؽ أك الهحئكهب أك هحككهئن عمًٓ عف جٓرهب أخرل فْ  إذا كئف الشخص

فإف بسمٓهً ٓؤجؿ لحٓف البصرؼ فْ البحقٓؽ أك اىبٍئء الهحئكهب أك  ،الدكلب الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ
جكز هع ذلؾ لمدكلب الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ بسمٓهً هؤقبئن لمبحقٓؽ هعً أك هحئكهب ،بىفٓذ العقكاب ً ٓك

 اشرط إعئدبً لمدكلب البْ سمهبً قاؿ بىفٓذ العقكاب عمًٓ فْ الدكلب طئلاب البسمٓـ.
 المادة الثامنة :

لغرض بسمٓـ هربكاْ الجرائـ اهكجب ٌذي اٚبفئقٓب ٚ ٓعبد اهئ قد ٓككف آف البشٓرعئت الداخمٓب 
أك ائلعقكاب  ،جىحبلمدكؿ الهبعئقدة هف اخبٛؼ فْ البكٓٓؼ القئىكىْ لمجٓرهب جىئٓب كئىت أك 

اشرط أف بككف هعئقائن عمٍٓئ اهكجب قكاىٓف كمبئ الدكلبٓف اعقكاب سئلاب لمحٓرب لهدة ٚ  ،الهقررة لٍئ
 .بقؿ عف سىب أك اعقكاب أشد

 الفرع الثاني : اإلنابة القضائية
 المادة التاسعة :

ىٓئاب عىٍئ اأم إجراء  لكؿ دكلب هبعئقدة أف بطمب إلِ أٓب دكلب أخرل هبعئقدة القٓئـ فْ إقمٓهٍئ
ئآب كاصفب خئصب  : قضئئْ هبعمؽ ادعكل ىئشئب عف جٓرهب إٌر

 .سهئع شٍئدة الشٍكد كاٖقكاؿ البْ بؤخذ عمِ سآؿ اٚسبدٚؿ -1
 .بامٓغ الكةئئؽ القضئئٓب -2
 .بىفٓذ عهمٓئت البفبٓش كالحجز -3
 .إجراء الهعئٓىب كفحص اٖشٓئء -4
 .الكةئئؽ أك السجٛت الٛزهب أك ىسخ هصدقب هىٍئالحصكؿ عمِ الهسبىدات أك  -5

 المادة العاشرة : 
ئآب جكز لٍئ  ،بمبـز كؿ دكلب هف الدكؿ الهبعئقدة ابىفٓذ ا٘ىئائت القضئئٓب الهبعمقب ائلجرائـ اٌ٘ر ٓك

 رفض طمب البىفٓذ فْ أم هف الحئلبػٓف البئلٓبٓف :
بحقٓؽ أك هحئكهب لدل الدكلب الهطمكب إلٍٓئ إذا كئىت الجٓرهب هكضكع الطمب هحؿ ابٍئـ أك  -1

 .بىفٓذ ا٘ىئاب
أك اأهىٍئ أك ائلىظئـ العئـ إذا كئف بىفٓذ الطمب هف شأىً الهسئس اسٓئدة الدكلب الهكمفب ابىفٓذي  -2

 .فٍٓئ
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 المادة الحادية عشرة :
 ،عمِ كجً السرعبٓىفذ طمب ا٘ىئاب كفقئ ٖحكئـ القئىكف الداخمْ لمدكلب الهطمكب إلٍٓئ البىفٓذ ك 

جكز لٍذي الدكلب بأجٓؿ البىفٓذ حبِ اسبكهئؿ إجراءات البحقٓؽ كالبباع القضئئْ الجئرم لدٍٓئ فْ  ٓك
عمِ أف ٓبـ إشعئر الدكلب الطئلاب  ،أك زكاؿ اٖسائب القٍٓرب البْ دعت لمبأجٓؿ ،ىفس الهكضكع
 .اٍذا البأجٓؿ

 المادة الثانية عشرة :
كهئ لك بـ  اٖةر القئىكىْ ذابً ،اطٓرؽ ا٘ىئاب كفقئن ٖحكئـ ٌذي اٚبفئقٓبٓككف لٙجراء الذم ٓبـ  -1

 .أهئـ الجٍب الهخبصب لدل الدكلب طئلاب ا٘ىئاب
 .ٚ ٓجكز اسبعهئؿ هئ ىبج عف بىفٓذ ا٘ىئاب إٚ فْ ىطئؽ هئ صدرت ا٘ىئاب اشأىً -2

 الفرع الثالث : التعاون القضائي
 المادة الثالثة عشرة :

دكلب هبعئقدة لمدكؿ اٖخرل الهسئعدة الههكىب كالٛزهب لمبحقٓقئت أك إجراءات الهحئكهب بقدـ كؿ 
ئآب  .الهبعمقب ائلجرائـ اٌ٘ر

 المادة الرابعة عشرة :
ئآب -1  ،إذا اىعقد اٚخبصئص القضئئْ ٘حدل الدكؿ الهبعئقدة اهحئكهب هبٍـ عف جٓرهب إٌر

فٓجكز لٍذي الدكلب أف بطمب إلِ الدكلب البْ ٓكجد الهبٍـ فْ إقمٓهٍئ هحئكهبً عف ٌذي الجٓرهب 
شٓرطب هكافقب ٌذي الدكلب كأف بككف الجٓرهب هعئقائن عمٍٓئ فْ دكلب الهحئكهب اعقكاب سئلاب لمحٓرب ٚ 

لحئلب اهكافئة الدكلب كبقـك الدكلب الطئلاب فْ ٌذي ا ،بقؿ هدبٍئ عف سىب كاحدة أك اعقكاب أخرل أشد
 .الهطمكب هىٍئ اجهٓع البحقٓقػئت كالكةئئؽ كاٖدلب الخئصب ائلجٓرهب

دبٍئ الدكلب ٓجرم البحقٓؽ أك الهحئكهب حسب هقبضِ الحئؿ عف الكاقعب أك الكقئئع البْ أسى -2
جراءات قئىكف دكلب الهحئكهب كفقئن الطئلاب إلِ الهبٍـ   .ٖحكئـ كا 

 المادة الخامسة عشرة :
كقؼ إجراءات  ،( هف الهئدة السئاقب1بربب عمِ بقدٓـ الدكلب الطئلاب لطمب الهحئكهب كفقئن لماىد )ٓ

كذلؾ ائسبةىئء هئ  ،الهٛحقب كالبحقٓؽ كالهحئكهب الهبخذة لدٍٓئ اشأف الهبٍـ الهطمكب هحئكهبً
هطمكب إلٍٓئ بسبمزهً هقبضٓئت البعئكف أك الهسئعدة أك ا٘ىئاب القضئئٓب البْ بطماٍئ الدكلب ال

 .إجراء الهحئكهب
 المادة السادسة عشرة :

بخضع ا٘جراءات البْ ببـ فْ أم هف الدكلبٓف الطئلاب أك البْ بجرل فٍٓئ الهحئكهب لقئىكف  -1
 .كبككف لٍئ الحجٓب الهقررة فْ ٌذا القئىكف ،الدكلب البْ ٓبـ فٍٓئ ا٘جراء
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هف طمات هحئكهبً إٚ إذا اهبىعت الدكلب  ٚ ٓجكز لمدكلب الطئلاب هحئكهب أك إعئدة هحئكهب -2
 .الهطمكب إلٍٓئ عف إجراء هحئكهبً

كفِ جهٓع اٖحكاؿ بمبـز الدكلب الهطمكب إلٍٓئ الهحئكهب اإخطئر الدكلب الطئلاب اهئ ابخذبً  -3
ئ اىبٓجب البحقٓقئت أك الهحئكهب البْ بجٓرٍئ. ،اشأف طمب إجراء الهحئكهب  كهئ بمبـز اإخطئٌر
 المادة السابعة عشرة : 

ئ قئىكىٍئ قاؿ  ،لمدكلب الهطمكب إلٍٓئ إجراء الهحئكهب ابخئذ جهٓع ا٘جراءات كالبداآر البِ ٓقرٌر
 .الهبٍـ سكاء فْ الفبرة البْ بساؽ كصكؿ طمب الهحئكهب إلٍٓئ أك اعدي

 المادة الثامنة عشرة : 
ككف لً  ،الهبضرر هف الجٓرهبٚ ٓبربب عمِ ىقؿ اٚخبصئص ائلهحئكهب الهسئس احقكؽ  ٓك

المجكء إلِ قضئء الدكلب الطئلاب أك دكلب الهحئكهب فْ الهطئلاب احقكقً الهدىٓب الىئشئب عف 
 .الجٓرهب

 الفرع الرابع : األشياء والعائدات المتحصمة عن الجريمة والناتجة عن ضبطيا 
 المادة التاسعة عشرة :

بمبـز أم هف الدكؿ الهبعئقدة اضاط كبسمٓـ اٖشٓئء  ،إذا بقرر بسمٓـ الشخص الهطمكب بسمٓهً -1
ئآب أك الهسبعهمب فٍٓئ أك الهبعمقب اٍئ لمدكلب الطئلاب سكاء  ،كالعئئدات الهبحصمب هف الجٓرهب اٌ٘ر

 .كجدت فِ حٓئزة الشخص الهطمكب بسمٓهً أك لدل الغٓر
مٓـ الشخص الهقرر بسمٓهً اساب كلك لـ ٓبـ بس ،بسمٓـ اٖشٓئء الهشئر إلٍٓئ فْ الفقرة السئاقب -2

ئآب  .ٌراً أك كفئبً أك ٖم ساب آخر كذلؾ اعد البحقؽ هف أف بمؾ اٖشٓئء هبعمقب ائلجٓرهب اٌ٘ر
ٚ بخؿ أحكئـ الفقربٓف السئاقبٓف احقكؽ أم هف الدكؿ الهبعئقدة أك حسف الىٓب هف الغٓر عمِ  -3

 .اٖشٓئء أك العئئدات الهذككرة
 المادة العشرون :

ابخئذ جهٓع البداآر كا٘جراءات البحفظٓب الٛزهب  ،لمدكلب الهطمكب إلٍٓئ بسمٓـ اٖشٓئء كالعئئدات
كلٍئ أٓضئ أف بحبفظ هؤقبئن اٍذي اٖشٓئء أك العئئدات إذا كئىت ٚزهب  ،لبىفٓذ البزاهٍئ ابسمٓهٍئ

 .ادٌئ هىٍئ لمساب ذابًاشرط اسبرد أك أف بسمهٍئ إلِ الدكلب الطئلاب ،٘جراءات جزائٓب ببخذ عىدٌئ
 الفرع الخامس : تبادل األدلة 
 المادة الحادية والعشرون :

ئآب بقع عمِ إقمٓهٍئ ضد  ببعٍد الدكؿ الهبعئقدة افحص اٖدلب كأةئر الىئبجب عف أٓب جٓرهب إٌر
 ،كلٍئ اٚسبعئىب اأٓب دكلب هبعئقدة أخرل فْ ذلؾ ،دكلب هبعئقدة أخرل اكاسطب أجٍزبٍئ الهخبصب

ةائت دٚلبٍئ القئىكىٓبك  كلٍئ  ،بمبـز ائبخئذ ا٘جراءات الٛزهب لمهحئفظب عمِ ٌذي اٖدلب كأةئر كا 



214 
 

د الدكلب البْ كقعت الجٓرهب ضد هصئلحٍئ ائلىبٓجب هبِ طمات ذلؾ ٚك  ،كحدٌئ الحؽ فْ بزٓك
 .ٓحؽ لمدكلب أك الدكؿ الهسبعئف اٍئ إخطئر أٓب دكلب اذلؾ
 الباب الثالث

 القانونآليات تنفيذ 
 الفصل األول

 إجراءات التسميم
 المادة الثانية والعشرون :

أك عف طٓرؽ كزارات  ،ٓككف بائدؿ طمائت البسمٓـ آف الجٍئت الهخبصب فْ الدكؿ الهبعئقدة هائشرة
 .أك ائلطٓرؽ الدامكهئسْ ،العدؿ اٍئ أك هئ ٓقـك هقئهٍئ
 المادة الثالثة والعشرون :

 ائن اهئ ٓمْ :ٓقدـ طمب البسمٓـ كبئاب هصحك 
أصؿ حكـ ا٘داىب أك أهر القاض أك أٓب أكراؽ أخرل لٍئ ىفس القكة صئدرة طاقئ لٗكضئع  -1

 .أك صكرة رسهٓب ههئ بقدـ ،الهقررة فْ قئىكف الدكلب الطئلاب
 ،ٓكضح فًٓ زهئف كهكئف اربكئاٍئ كبكٓٓفٍئ القئىكىْ ،آئف ائٖفعئؿ الهطمكب البسمٓـ هف أجمٍئ -2

 .كاصكرة هف ٌذي الهكاد ،هع ا٘شئرة إلِ الهكاد القئىكىٓب الهطاقب عمٍٓئ
كأٓب آئىئت أخرل هف شأىٍئ  ،أكصئؼ الشخص الهطمكب بسمٓهً اأكار قدر ههكف هف الدقب -3

بً ٓك  .بحدٓد شخصً كجىسٓبً ٌك
 المادة الرابع والعشرون :

الدكؿ الهطمكب إلٍٓئ اأم طٓرؽ هف طرؽ لمسمطئت القضئئٓب فْ الدكلب الطئلاب أف بطمب هف  -1
 .إلِ حٓف كصكؿ طمب البسمٓـ اٚبصئؿ الكبئآب حاس )بكقٓؼ( الشخص احبٓئطٓئن 

جكز فْ ٌذي الحئلب لمدكلب الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ أف بحاس )بكقؼ( الشخص الهطمكب  -2 ٓك
ذا لـ ٓقدـ طمب البسمٓـ هصحكائن ائلهسبىدات الٛزهب الهآ ،احبٓئطٓئن  ىب فْ الهئدة السئاقب فٛ كا 

ٓجكز حاس )بكقٓؼ( الشخص الهطمكب بسمٓهً هدة بٓزد عمِ ةٛةٓف ٓكهئ هف بئٓرخ إلقئء القاض 
 .عمًٓ

 المادة الخامسة والعشرون :
أف برسؿ طمائن هصحكائن ائلهسبىدات الهآىب فْ الهئدة الةئلةب كالعشٓرف هف ٌذي  عمِ الدكلب الطئلاب

ذا بآىت ،اٚبفئقٓب ببكلِ السمطئت الهخبصب فٍٓئ  الدكلب الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ سٛهب الطمب كا 
 .عمِ أف بحئط الدكلب الطئلاب دكف بأخٓر اهئ أبخذ اشأف طماٍئ ،لبشٓرعٍئ بىفٓذي طاقئن 
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 المادة السادسة والعشرون :
ٚ ٓجكز أف ببجئكز هدة الحاس  ،فْ جهٓع اٖحكاؿ الهىصكص عمٍٓئ فْ الهئدبٓف السئاقبٓف -1

 .اٚحبٓئطِ سبٓف ٓكهئ هف بئٓرخ القاض
عمِ أف ببخذ الدكلب الهطمكب  ،ٓجكز ا٘فراج الهؤقت خٛؿ الهدة الهعٓىب فْ الفقرة السئاقب -2

 .إلٍٓئ البسمٓـ البداآر البِ براٌئ ضركٓرب لمحٓمكلب دكف ٌركب الشخص الهطمكب
 .القاض عمِ الشخص كبسمٓهً إذا كرد طمب البسمٓـ اعد ذلؾٚ ٓحكؿ ا٘فراج دكف إعئدة  -3

 المادة السابعة والعشرون :
إذا رأت الدكلب الهطمكب إلٍٓئ البسمٓـ حئجبٍئ إلِ إٓضئحئت بكهٓمٓب لمبحقؽ هف بكافر الشركط 

بخطر اذلؾ الدكلب الطئلاب كبحدد لٍئ هكعدان ٚسبكهئؿ ٌذي  ،الهىصكص عمٍٓئ فْ ٌذا الفصؿ
 .ئتا٘ٓضئح

 المادة الثامنة والعشرون :
إذا بمقت الدكلب الهطمكب إلٍٓئ عدة طمائت بسمٓـ هف دكؿ هخبمفب إهئ عف اٖفعئؿ ذابٍئ أك عف 

كعمِ اٖخص  ،فٓككف لٍذي الدكلب أف بفصؿ فِ ٌذي الطمائت هراعٓب كئفب الظركؼ ،أفعئؿ هخبمفب
 .الجرائـ كالهكئف الذل اربكات فًٓإهكئف البسمٓـ الٛحؽ كبئٓرخ كصكؿ الطمائت كدرجب خطكرة 

 الفصل الثاني
 إجراءات اإلنابة القضائية

 المادة التاسعة والعشرون :
 ٓجب أف ببضهف طمائت ا٘ىئاب القضئئٓب الآئىئت أبٓب :

 .الجٍب الهخبصب الصئدر عىٍئ الطمب -1
 .هكضكع الطمب كسااً -2
ب الشخص الهعىْ ائ٘ىئاب كجىسٓبً  -3  .اقدر ا٘هكئفبحدٓد ٌٓك
كبكٓٓفٍئ القئىكىْ كالعقكاب الهقررة عمِ هقئرفبٍئ كأكار  ،آئف الجٓرهب البِ ببطمب ا٘ىئاب اسااٍئ -4

 .اهئ ٓهكف هف دقب بىفٓذ ا٘ىئاب القضئئٓب ،قدر ههكف هف الهعمكهئت عف ظركفٍئ
 المادة الثالثون :

إلِ كزارة العدؿ فْ الدكلب  ،الطئلابٓكجً طمب ا٘ىئاب القضئئٓب هف كزارة العدؿ فْ الدكلب  -1
عئد اىفس الطٓرؽ ،الهطمكب إلٍٓئ  .ٓك

ٓكجً طمب ا٘ىئاب القضئئٓب هائشرة هف السمطئت القضئئٓب فْ الدكلب  فْ حئلب اٚسبعجئؿ -2
كبرسؿ صكرة هف ٌذي ا٘ىئاب القضئئٓب  ،الطئلاب إلِ السمطئت القضئئٓب فْ الدكلب الهطمكب إلٍٓئ

كبعئد ا٘ىئاب القضئئٓب هصحكاب  ،لِ كزارة العدؿ هف الدكلب الهطمكب إلٍٓئفْ ىفس الكقت إ
 .ائٖكراؽ الهبعمقب ابىفٓذٌئ ائلطٓرؽ الهىصكص عمًٓ فْ الاىد السئاؽ



216 
 

ٓهكف أف ٓكجً طمب ا٘ىئاب القضئئٓب هائشرة هف الجٍئت القضئئٓب إلِ الجٍب الهخبصب فْ  -3
جكز أف بحئؿ ا ،الدكلب الهطمكب إلٍٓئ  .لردكد هائشرة عف طٓرؽ ٌذي الجٍبٓك

 المادة الحادية والثالثون :
ٓبعٓف أف بككف طمائت ا٘ىئاب القضئئٓب كالهسبىدات الهصئحاب لٍئ هكقعئن عمٍٓئ كهخبكهب اخئبـ 

كبعفِ ٌذي الهسبىدات هف كئفب ا٘جراءات الشكمٓب البْ قد ٓبطماٍئ  ،سمطب هخبصب أك هعبهدة هىٍئ
 .إلٍٓئ بشٓرع الدكلب الهطمكب

 المادة الثانية والثالثون :
بعٓف عمٍٓئ إحئلبً بمقئئٓئ  ،إذا كئىت الجٍب البْ بمقت طمب ا٘ىئاب القضئئٓب غٓر هخبصب اهائشربً

كفْ حئلب هئ إذا أرسؿ الطمب ائلطٓرؽ الهائشر فإىٍئ بحٓط الدكلب  ،إلِ الجٍب الهخبصب فْ دكلبٍئ
 .الطئلاب عمهئن اىفس الطٓرؽ

 ثة والثالثون :المادة الثال
 .كؿ رفض لٙىئاب القضئئٓب ٓجب أف ٓككف هساائن 

 الفصل الثالث
 إجراءات حماية الشيود والخبراء

 المادة الرابعة والثالثون :
فإىً  ،إذا قدرت الدكلب الطئلاب أف لحضكر الشئٌد أك الخآر أهئـ سمطبٍئ القضئئٓب أٌهٓب خئصب

بعٓف أف ٓشبهؿ الطمب أك البكمٓؼ ائلحضكر عمِ آئف  ،ٓبعٓف أف بشٓر إلِ ذلؾ فْ طماٍئ ٓك
ض كىفقئت السفر كا٘قئهب كعمِ بعٍدٌئ ادفعٍئ كبقـك الدكلب الهطمكب إلٍٓئ  ،بقٓراْ اهامغ البعٓك

 .اإحئطب الدكلب الطئلاب ائلجكابك  ،ادعكة الشئٌد أك الخآر لمحضكر
 المادة الخامسة والثالثون :

أك بدآر ٓىطكم عمِ إكراي قاؿ الشئٌد أك الخآر الذم لـ ٓهبةؿ ٚ ٓجكز بكقٓع أم جزاء  -1
 .لمبكمٓؼ ائلحضكر، كلك بضهىت كرقب البكمٓؼ ائلحضكر آئف جزاء البخمؼ

فٓبـ بكمٓفً ائلحضكر كفؽ أحكئـ  ،إذا حضر الشئٌد أك الخآر طكاعٓب إلِ إقمٓـ الدكلب الطئلاب -2
 .البشٓرع الداخمْ لٍذي الدكلب

 السادسة والثالثون :المادة 
ٚ ٓجكز أف ٓخضع الشئٌد أك الخآر لمهحئكهب أك الحاس أك بقٓٓد حٓربً فْ إقمٓـ الدكلب  -1

أٓئ كئىت جىسٓبً  ،الطئلاب عف أفعئؿ أك أحكئـ سئاقب عمِ هغئدربً ٘قمٓـ الدكلب الهطمكب إلٍٓئ
 .ؼ ائلحضكرطئلهئ كئف هةكلً أهئـ الجٍئت القضئئٓب لبمؾ الدكلب اىئء عمِ بكمٓ

ٚ ٓجكز أف ٓحئكـ أك ٓحاس أك ٓخضع ٖم قٓد عمِ حٓربً فْ إقمٓـ الدكلب الطئلاب أم شئٌد  -2
ٓحضر أهئـ الجٍئت القضئئٓب لبمؾ الدكلب اىئء عمِ بكمٓؼ ائلحضكر  ،أك خآر أٓئ كئىت جىسٓبً
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هغئدربً  كسئاقب عمِ ،عف أفعئؿ أك أحكئـ أخرل غٓر هشئر إلٍٓئ فْ كرقب البكمٓؼ ائلحضكر
 .أراضْ الدكلب الهطمكب إلٍٓئ

بىقضْ الحصئىب الهىصكص عمٍٓئ فْ ٌذي الهئدة إذا اقْ الشئٌد أك الخآر الهطمكب فِ إقمٓـ  -3
ائلرغـ هف قدربً عمِ هغئدربً اعد أف أصاح كجكدي غٓر  ،الدكلب الطئلاب ةٛةٓف ٓكهئن هبعئقاب

 .ـ الدكلب الطئلاب اعد هغئدربًأك إذا عئد إلِ إقمٓ ،هطمكب هف الجٍئت القضئئٓب
 المادة السابعة والثالثون :

ببعٍد الدكلب الطئلاب ائبخئذ كئفب ا٘جراءات الٛزهب لكفئلب حهئٓب الشئٌد أك الخآر هف أٓب  -1
كعمِ  بج عف ا٘دٚء اشٍئدبً أك اخاربًعٛىٓب بؤدم إلِ بعٓرضً أك أسربً أك أهٛكً لمخطر الىئ

 :اٖخص
 .ب بئٓرخ كهكئف كصكلً إلِ الدكلب الطئلاب ككسٓمب ذلؾكفئلب سٓر -أ

 .كفئلب سٓرب هحؿ إقئهبً كبىقٛبً كأهئكف بكاجدي -ب
 .كفئلب سٓرب أقكالً كهعمكهئبً البِ ٓدلْ اٍئ أهئـ السمطئت القضئئٓب الهخبصب -ج
أك الخآر ببعٍد الدكلب الطئلاب ابكفٓر الحهئٓب اٖهىٓب الٛزهب البْ بقبضٍٓئ حئلب الشئٌد  -2

 .كأسربً كظركؼ القضٓب الهطمكب فٍٓئ كأىكاع الهخئطر الهبكقعب
 المادة الثامنة والثالثون :

إذا كئف الشئٌد أك الخآر الهطمكب هةكلً أهئـ الدكلب الطئلاب هحاكسئن فْ الدكلب الهطمكب إلٍٓئ  -1
شٍئدبً أك خاربً فٍٓئ، كذلؾ فٓجرم ىقمً هؤقبئ إلِ الهكئف الذم سبعقد فًٓ الجمسب الهطمكب سهئع 

جكز رفض الىقؿ ،ائلشركط كفْ الهكاعٓد البْ بحددٌئ الدكلب الهطمكب إلٍٓئ  : ٓك
 .إذا رفض الشئٌد أك الخآر الهحاكس -أ

ئن هف أجؿ إجراءات جىئئٓب ببخذ فْ إقمٓـ الدكلب الهطمكب هىٍئ -ب  .إذا كئف كجكدي ضركٓر
 .حاسًإذا كئف ىقمً هف شأىً إطئلب أهد  -ج
 .إذا كئىت ٌىئؾ اعبائرات بحكؿ دكف ىقمً -د
ٓظؿ الشئٌد أك الخآرالهىقكؿ هحاكسئن فْ إقمٓـ الدكلب الطئلاب إلِ حٓف إعئدبً إلِ الدكلب  -2

 .الهطمكب إلٍٓئ هئ لـ بطمب الدكلب اٖخٓرة إطٛؽ سراحً
 الباب الرابع
 أحكام ختامية

 المادة التاسعة والثالثون :
ئ هف الدكؿ الهكقعببككف ٌذي اٚبف ٛن لمبصدٓؽ عمٍٓئ أك قاكلٍئ أك إقراٌر كبكدع كةئئؽ  ،ئقٓب هح

البصدٓؽ أك القاكؿ أك ا٘قرار لدل اٖهئىب العئهب لجئهعب الدكؿ العرآب فْ هكعد أقصئي ةٛةكف 
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كعمِ اٖهئىب العئهب إاٛغ سئئر الدكؿ اٖعضئء  ،هف بئٓرخ البصدٓؽ أك القاكؿ أك ا٘قرار ٓكهئن 
 .اكؿ إٓداع لبمؾ الكةئئؽ كبئٓرخً

 المادة األربعون :
بسرم ٌذي اٚبفئقٓب اعد هضْ ةٛةٓف ٓكهئن هف بئٓرخ إٓداع كةئئؽ البصدٓؽ عمٍٓئ أك قاكلٍئ أك  -1

ئ هف ساع دكؿ عرآب  .إقراٌر
إٚ اعد إٓداع كةٓقب البصدٓؽ عمٍٓئ أك قاكلٍئ  ،ٚ بىفذ ٌذي اٚبفئقٓب احؽ أٓب دكلب عرآب أخرل -2

ئ لدل اٖهئىب العئهب لمجئهعب كهضْ ةٛةٓف ٓكهئن هف بئٓرخ ا٘ٓداع.  أك إقراٌر
 المادة الحادية واألربعون :

ٚ ٓجكز ٖم دكلب هف الدكؿ الهبعئقدة أف بادم أم بحفظ ٓىطكم صراحب أك ضهىئن عمِ هخئلفب 
 .عف أٌدافٍئ ىصكص ٌذي اٚبفئقٓب أك خركج

 المادة الثانية واألربعون :
ٚ ٓجكز ٖٓب دكلب هبعئقدة أف بىسحب هف ٌذي اٚبفئقٓب إٚ اىئء عمِ طمب كبئاْ برسمً إلِ أهٓف 

 .عئـ جئهعب الدكؿ العرآب
ٓربب اٚىسحئب أةري اعد هضْ سبب شٍكر هف بئٓرخ إرسئؿ الطمب إلِ أهٓف عئـ جئهعب الدكؿ 

 .ٌذي اٚبفئقٓب ىئفذة فْ شأف الطمائت البْ قدهت قاؿ اىقضئء ٌذي الهدة كبظؿ أحكئـ ،العرآب
 ،ٌػ 25/12/1418حررت ٌذي اٚبفئقٓب ائلمغب العرآب اهدٓىب القئٌرة جهٍكٓرب هصر العرآب فْ 

كىسخب هطئاقب  ،ـ، هف أصؿ كاحد هكدع ائٖهئىب العئهب لجئهعب الدكؿ العرآب22/4/1998
كبسمـ كذلؾ ىسخب هطئاقب لٗصؿ  ،لعئهب لهجمس كزراء الداخمٓب العربلٗصؿ بحفظ ائٖهئىب ا

 .لكؿ طرؼ هف اٖطراؼ الهكقعب عمِ ٌذي اٚبفئقٓب أك الهىضهب إلٍٓئ
ةائبئن لهئ بقدـ قئـ أصحئب السهك كالهعئلْ كزراء الداخمٓب كالعدؿ العرب ابكقٓع ٌذي اٚبفئقٓب  ،كا 
 .ىٓئاب عف دكلٍـ
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 (2الممحق رقم )
 ( 1333القرار )

 2001أيمول/سبتمبر عام  22المعقودة في  ،4325الذي اتخذه مجمس األمن في جمستو 
 ،إن مجمس األمن

ك  1999بشٓرف اٖكؿ/أكبكار عئـ  19الهؤرخ فْ  1999( عئـ 1269قرآرً ) إذ يعيد تأكيد
 .2001أٓمكؿ/سابهار عئـ  12الهؤرخ فْ  2001( عئـ 1368)

ذ يعيد أيضًا تأكي كرؾ ككاشىطف العئصهب د وا  ئآب البْ كقعت فْ ىٓٓك إداىبً الكئهمب لمٍجهئت اٌ٘ر
ذ ٓي  ،2001أٓمكؿ/سابهار  11كاىسمفئىٓئ فْ   .عرب عف بصهٓهً عمِ هىع جهٓع ٌذي اٖعهئؿكا 

ذ يعيد كذلك تأكيد       ئاْ دكلْوا  بشكؿ بٍدٓدان  ،أف ٌذي اٖعهئؿ شأىٍئ فْ ذلؾ شأف أم عهؿ إٌر
 .لمسٛـ كاٖهف الدكلٓٓف

ذ يعيد تأكيد       كهئ ٌك هعبرؼ اً فْ  ،الحؽ الراسخ لمفرد أك الجهئعب فْ الدفئع عف الىفسوا 
 .2001( لعئـ 1368هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة ككهئ ٌك هؤكد فْ القرار )

ذ يعيد تأكيد      لمبٍدٓدات البْ  ،بحدةضركرة البصدم اجهٓع الكسئئؿ كفقئن لهٓةئؽ اٖهـ اله وا 
ئآب لمسٛـ كاٖهف الدكلٓٓف  .بكجٍٍئ اٖعهئؿ اٌ٘ر

ذ يعرب عن بالغ القمق      ئآب ادافع هف البعصب أك البطرؼ فْ  وا  إزاء بزآد اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .هىئطؽ هخبمفب هف العئلـ

ذ يييب      ئآب  وا  كالقضئء اجهٓع الدكؿ العهؿ هعئن عمِ ىحك عئجؿ عمِ هىع اٖعهئؿ اٌ٘ر
اهئ فْ ذلؾ هف خٛؿ البعئكف الهبزآد كالبىفٓذ الكئهؿ لٛبفئقٓئت الدكلٓب ذات الصمب  ،عمٍٓئ

ئب  .ائٌ٘ر
ذ يسمم      ؿ أم  وا  اضركرة إكهئؿ البعئكف الدكلْ ابداآر إضئفٓب ببخذٌئ الدكؿ لهىع ككقؼ بهٓك

ئآب أك ا٘عداد لٍئ فْ أراضٍٓئ اجهٓع الكسئئؿ القئىكىٓب  .أعهئؿ إٌر
ذ يعيد تأكيد      الذم أرسبً الجهعٓب العئهب فْ إعٛىٍئ الصئدر فْ بشٓرف اٖكؿ/أكبكار  الهادأ وا 
 1998( عئـ 1189ككرر بأكٓدي هجمس اٖهف فْ قراري ) ،((25-)د 2625)القرار  1970عئـ 

كهفئدي أىً هف كاجب كؿ دكلب عضك أف بهبىع عف بىظٓـ  ،1998آب/أغسطس عئـ  13الهؤرخ 
ئآب فْ دكلب أخرل أك البحٓرض عمٍٓئ أك الهسئعدة أك الهشئركب فٍٓئ أك قاكؿ  أم أعهئؿ إٌر

 .ؾ اٖعهئؿأىشطب هىظهب فْ أراضٍٓئ اٍدؼ اربكئب بم
ذ يتصرف       ،اهكجب الفصؿ السئاع هف هٓةئؽ اٖهـ الهبحدة وا 

 : ٓقرر أف ٌىئؾ البزاهئن عمِ الدكؿ  -1
ئآب -أ ؿ لمعهمٓئت اٌ٘ر  .اهىع كقهع أم بهٓك
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كبجٓرـ جهٓع أىكاع الهسئعدات كا٘هدادات البْ بقدـ سكاء اشكؿ هائشر أك غٓر هائشر  -ب
ئب ؿ اٌ٘ر  .لبهٓك

ئآب أك  كهئ ٓجب -ج البجهٓد الفكرم ٖرصدة كأصكؿ اٖشخئص الذٓف ٓربكاكف اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .الذٓف ٓشئرككف فٍٓئ أك ٓسٍمكف القٓئـ اٍئ سكاء ذلؾ اطٓرقب هائشرة أك اطٓرقب غٓر هائشرة

 اؿوهأ أم بئحبإ ضٍٓئأرا لخدا تكٓئىئ أك صشخئأ أم عمِ أك كؿدلا قذٌ عئٓئر عمِ ربحظ -د
 ةرهائش رغٓ أك ةرهائش رةواص ،ٌئرغٓ أك هئلٓب تهئدخ أك ٓبدقبصئا اردوه أك هئلٓب ؿوصأ أك

 فْ فوكرٓشئ أك فوٓسٍم أك بكئاٍئار فولكٓحئ أك ٌئآبإر ٚن عهئأ  فوبكارٓ نٓذلا صلٗشخئ
 ءٚؤٌ ةرهائش رغٓ أك ةرهائش رةواص فٍٓئ مٓبحك أك ٓهبمكٍئ لبْا تلمكٓئىئ أك ،بكئاٍئار
 .مهىٍ جًٓواب أك صٖشخئا ءٚؤٌ مائس لبعه لبْا تلكٓئىئكا صلٗشخئ أك ،صٖشخئا
 ٓقرر أٓضئن أف عمِ جهٓع الدكؿ : -2
الصٓرح أك الضهىْ إلِ الكٓئىئت أك اٖشخئص  ،اٚهبىئع عف بقدٓـ أم شكؿ هف أشكئؿ الدعـ -أ

ئآب ئآب  ،الهبكرطب فْ اٖعهئؿ اٌ٘ر شهؿ ذلؾ كضع حد لعهمٓب بجىٓد أعضئء الجهئعئت اٌ٘ر ٓك
ئآٓف ائلسٛح د اٌ٘ر  .كهىع بزٓك

ئآب -ب كضركرة البعئكف فْ هجئؿ هىع  ،ابخئذ الخطكات الٛزهب لهىع اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآب كذلؾ عف طٓرؽ البحذٓر الهاكر كبائدؿ الهعمكهئت فْ ٌذا الهجئؿ  .اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر

ئآب أك ٓداركىٍئ أك ٓدعهكىٍئ أك ٓربكاكىٍئ -ج  ،عدـ بكفٓر الهٛذ اٖهف لهف ٓهكلكف اٖعهئؿ اٌ٘ر
ئآٓف  .كلهف ٓكفركف الهٛذ اٖهف لٌٙر

ئآب -د  هف اسبخداـ أراضٍٓئ فْ بىفٓذ بمؾ هىع هف ٓهكلكف أك ٓداركف أك ٓربكاكف اٖعهئؿ اٌ٘ر
 .كؿالهآرب ضد دكؿ أخرل أك ضد هكاطىْ بمؾ الد

ئ أك ا٘عداد لٍئ أك اربكئاٍئ  -ق ئآب أك بدآٌر ؿ أعهئؿ إٌر كفئلب بقدٓـ أم شخص ٓشئرؾ فْ بهٓك
ئآب فْ القكاىٓف كالبشٓرعئت الهحمٓب اكصفٍئ  أك دعهٍئ إلِ العدالب ككفئلب إدراج اٖعهئؿ اٌ٘ر

ئآبجرائـ خطٓرة ككفئلب أف بعكس العقكائت عمِ الىحك الكاجب جسئهب بمؾ اٖعهئؿ ا٘ كذلؾ  ،ٌر
 .ائ٘ضئفب إلِ أم بداآر أخرل قد ببخذ فْ ٌذا الصدد

د كؿ هىٍئ اٖخرل اأقصِ قدر هف الهسئعدة فٓهئ ٓبصؿ ائلبحقٓقئت أك ا٘جراءات الجىئئٓب  -ك بزٓك
ئآب ؿ أك دعـ اٖعهئؿ اٌ٘ر شهؿ ذلؾ الهسئعدة عمِ حصكؿ كؿ هىٍئ عمِ هئ  ،الهبعمقب ابهٓك ٓك

ٖيخرل هف أدل  .ب ٚزهب لٙجراءات القئىكىٓبلدل ا
ئآب عف طٓرؽ فرض ضكااط فعئلب عمِ الحدكد  -ز ئآٓف أك الجهئعئت اٌ٘ر هىع بحركئت اٌ٘ر

ر كبٓزٓؼ أكراؽ إةائت  ب ككةئئؽ السفر كائبخئذ بداآر لهىع بزٓك كعمِ إصدار أكراؽ إةائت الٍٓك
ب ككةئئؽ السفر أك اىبحئؿ شخصٓب حئهمٍٓئ  .الٍٓك

 اٖهف فْ ٌذا القرار هف جهٓع الدكؿ : ٓطمب هجمس -3
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البهئس ساؿ بائدؿ الهعمكهئت العهمٓب كالبعجٓؿ اٍئ كاخئصب هئ ٓبعمؽ هىٍئ اأعهئؿ أك بحركئت  -أ
ئآب ئآٓف أك الشاكئت اٌ٘ر كائ٘بجئر ائٖسمحب أك  ،كاكةئئؽ السفر الهزكرة أك الهٓزفب ،اٌ٘ر

ئآب لكائسبخداـ ال ،الهبفجرات أك الهكاد الحسئسب كائلبٍدٓد  ،كىكلكجٓئ اٚبصئٚتبجهئعئت اٌ٘ر
ئآب ٖسمحب الدهئر الشئهؿ  .الذم ٓشكمً اهبٛؾ الجهئعئت اٌ٘ر

بائدؿ الهعمكهئت كفقئن لمقكاىٓف الدكلٓب كالهحمٓب كالبعئكف فْ الشؤكف ا٘دآرب كالقضئئٓب لهىع  -ب
ئآب  .اربكئب اٖعهئؿ اٌ٘ر

بربٓائت كابفئقٓئت ةىئئٓب كهبعددة اٖطراؼ عمِ هىع كقهع  البعئكف اصفب خئصب هف خٛؿ -ج
ئآب كابخئذ إجراءات ضد هربكاْ بمؾ اٖعهئؿ  .اٚعبداءات اٌ٘ر

ئب كهف  -د ت الدكلٓب ذات الصمب ائٌ٘ر اٚىضهئـ فْ أقرب كقت ههكف إلِ اٚبفئقٓئت كالاركبككٚك
ئب الهؤرخب فْ ؿ اٌ٘ر  .1999دٓسهار عئـ  9 آىٍئ اٚبفئقٓب الدكلٓب لقهع بهٓك

ئب كقرارم  -ق ت الدكلٓب ذات الصمب ائٌ٘ر البعئكف الهبزآد كالبىفٓذ الكئهؿ لٛبفئقٓئت كالاركبككٚك
 .2001( لعئـ 1368ك) 1999( لعئـ 1269هجمس اٖهف )

اهئ فْ ذلؾ  ،ابخئذ البداآر الهىئساب طاقئن لٗحكئـ ذات الصمب هف القكاىٓف الكطىٓب كالدكلٓب -ك
اغٓب ضهئف عدـ قٓئـ طئلاْ المجكء  ،قاؿ هىح هركز الٛجئ ،هعئٓٓر الدكلٓب لحقكؽ ا٘ىسئفال

ئ أك اٚشبراؾ فْ اربكئاٍئ ئآب أك بٓسٌٓر  .ابخطٓط أعهئؿ إٌر
ئآب أك هىظهٍٓئ أك هف ٓي  -ز ئ لهركز كفئلب عدـ اسئءة اسبعهئؿ هربكاْ اٖعهئؿ اٌ٘ر ٓسٌر

كفئلب عدـ اٚعبراؼ ائٚدعئءات اكجكد اكاعث سٓئسٓب كأسائب ك  ،كفقئن لمقئىكف الدكلْ ،الٛجئٓف
ئآٓف الهشباً اٍـ  .لرفض طمائت بسمٓـ اٌ٘ر

ئب الدكلْ كالجٓرهب الهىظهب عار  -4 كهئ ٓادم هجمس اٖهف قمقً الائلغ لمصمب الكةٓقب آف اٌ٘ر
كىْ ائٖسمحب كالىقؿ الكطىٓب كا٘بجئر غٓر الهشركع ائلهخدرات كغسؿ اٖهكاؿ كا٘بجئر غٓر القئى

ئ هف الهكاد البْ ٓهكف أف ببربب عمٍٓئ  ب كالكٓهٓئئٓب كالآكلكجٓب كغٌٓر غٓر القئىكىْ لمهكاد الىكٓك
ؤكد فْ ٌذا الصدد ضركرة بعٓزز بىسٓؽ الجٍكد عمِ كؿ هف الصعٓد الكطىْ  ،آةئر ههٓبب ٓك

 .لخطٓٓرف لٗهف الدكلْكالدكلْ بدعٓهئن لٛسبجئاب العئلهٓب فْ هكاجٍب البحدم كالبٍدٓد ا
ئب الدكلْ ببىئفِ هع هقئصد كهائدئ  -5 ٓعمف هجمس اٖهف أف أعهئؿ كأسئلٓب كههئرسئت اٌ٘ر

ئ كالبحٓرض عمٍٓئ عف عمـ هف اٖهكر البْ  ،اٖهـ الهبحدة ئآب كبدهٌٓر ؿ اٖعهئؿ اٌ٘ر كأف بهٓك
 .ببىئفِ هع هقئصد اٖهـ الهبحدة كهائدئٍئ

ٌك إىشئء لجىب بسهِ  ،( هف ىظئهً الداخمْ الهؤقت28لقرار فْ الهئدة )كأف أٌـ هئ جئء اً ا -6
ئب   ،لبراقب بىفٓذ ٌذا القرار ،(  ببككف هف جهٓع أعضئء هجمس اٖهفCTC)لجىب هكئفحب اٌ٘ر

طمب هف جهٓع الدكؿ هكافئة المجىب ابقئٓرر عف الخطكات البْ ابخذبٍئ بىفٓذان لٍذا القرار كذلؾ  ٓك
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كأف بقـك اذلؾ فٓهئ اعد كفقئن لجدكؿ  ،ٓكهئن هف بئٓرخ إصدار ٌذا القرار 90ٓبجئكز فْ هكعد ٚ 
 .زهىْ بقبرحً المجىب

( أف بقـك ائلبشئكر هع اٖهٓف العئـ ابحدٓد هٍئهٍئ كبقدٓـ CTCٓكعز ٌذا القرار إلِ المجىب ) -7
 .جً هف دعـارىئهج عهؿ فْ غضكف ةٛةٓف ٓكهئن هف ابخئذ ٌذا القرار كالىظر فٓهئ بحبئ

ٓيعرب عف بصهٓهً عمِ ابخئذ جهٓع الخطكات الٛزهب لكفئلب بىفٓذ ٌذا القرار اصكرة كئهمب  -8
 .كفقئن لهسؤكلٓئبً الهىصكص عمٍٓئ فْ الهٓةئؽ

 .ٓقرر أف ٓاقْ الهسألب قٓد ىظري -9
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 المراجعالمصادر و 
 :المصادر 

 .البكراة -1
 .ا٘ىجٓؿ -2
 .الكٓرـالقرأف  -3
 .الىظئـ اٖسئسْ لهحكهب العدؿ الدكلٓب -4
 .الىظئـ اٖسئسْ لمهحكهب الجىئئٓب الدكلٓب -5
 .اشأف هكئفحب غسٓؿ اٖهكاؿ الفمسطٓىْ 2007( لسىب 9القرار اقئىكف رقـ ) -6
 .1998( لسىب 2قئىكف اٖسمحب كالذخئئر الفمسطٓىْ رقـ ) -7
( لسىب 16كبعدٓٛبً لغئٓب القئىكف رقـ ) ،1960ب ( لسى16ائت اٖردىْ رقـ )قئىكف العقك  -8

2007. 
 .2007كالهعدؿ لسىب  ،1992( لسىب 97كائت الهصرم رقـ )قئىكف العق -9

 .2002( لسىب 80قئىكف غسٓؿ اٖهكاؿ الهصرم رقـ ) -10
ئب اٖر  -11 ؿ اٌ٘ر  .2007( لسىب 46دىْ رقـ )قئىكف هكئفحب غسٓؿ اٖهكاؿ كبهٓك
ئب اٖردىْ رقـ )قئىكف هىع  -12  .2006( لسىب 55اٌ٘ر
 .هشركع قئىكف العقكائت الفمسطٓىْ الهعبهد ائلقراءة اٖكلِ -13
( لسىب 44كبعدٓٛبً ائلقئىكف رقـ ) ،2001( لسىب 17قئىكف هحكهب أهف الدكلب اٖردىْ رقـ ) -14

2001. 
 .1953( لسىب 13قئىكف الهفرقعئت اٖردىْ رقـ ) -15
 .1985( لسىب 50الهدىْ اٖردىْ رقـ )قئىكف الطٓراف  -16
 .1969( لسىب 111قئىكف العقكائت العراقْ رقـ ) -17
ئب اٖلهئىْ الصئدر عئـ قئىكف هكئفحب ا٘ -18  .2002كعئـ  1976ٌر
ئب الفرىسْ لسىب  -19  .2004كالهعدؿ لسىب  1986قئىكف هكئفحب اٌ٘ر
ئب -20  .1982( لسىب 625ا٘ٓطئلْ رقـ ) قئىكف هكئفحب اٌ٘ر

 : العربيةالمعاجم 
سىب  ،آركت ،دار آركت لمطائعب كالىشر ،الهجمد اٖكؿ  ،لسئف العرب ،مااف هىظكر الهصر  -1

1995. 
 .1962سىب  ،الٍٓئب العئهب لمكبئب ،هخبئر الصحئح ،هحهد اف أاْ اكر عاد القئدر الرازم -2
 .1972سىب  ،القئٌرة ،الطاعب اٖكلِ ،الهعجـ الكسٓط ،المغب العرآبهعجـ  -3
 .1997سىب  ،عراْ –فرىسْ  ،قئهكس ٚركس -4
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 : المراجع
 :أواًل : الكتب 

ئب كسقكط اٖقىعب ،إارآٌـ ىئفع -1  ،هركز اٌٖراـ لمبرجهب كالىشر ،الطاعب اٖكلِ ،كئاكس اٌ٘ر
 .1994سىب  ،القئٌرة

ئباله ،إارآٌـ عٓد ىئٓؿ -2 سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،كاجٍب الجىئئٓب لظئٌرة اٌ٘ر
2002. 

ئب السٓئسْ ،أدكىٓس العكرة -3 دار الطمٓعب  ،ٌئ ا٘ىسئىٓباحث فْ أصكؿ الظئٌرة كأاعئد ،اٌ٘ر
 .1993سىب  ،آركت ،لمطائعب كالىشر

ئب كالهقئكهباٖهف القكهْ العراْ فْ عئل ،أحهد اٍئء الدٓف -4 هركز الاحكث  ،ـ هبغٓر آف اٌ٘ر
 .2003سىب  ،القئٌرة ،هكباب هداكلْ ،العرآب

سىب  ،عهئف ،دار الهطاكعئت كالىشر ،ٌئب فْ العئلهٓف العراْ كالغراْا٘ر  ،أحهد ٓكسؼ البؿ -5
1998. 

ئب كهكاجٍبً جىئئٓئن  ،فِأحهد هحهد أاك هصط -6  .2007سىب  ،القئٌرة ،هىشأة الهعئرؼ ،اٌ٘ر
ئب كالعىؼ السٓئسْ ،أحهد جٛؿ عز الدٓف -7 دار الحٓرب لمصحئفب  ،الطاعب اٖكلِ ،اٌ٘ر

 .1986سىب  ،القئٌرة ،كالطائعب كالىشر
ئب الدكلْ ،أحهد هحهد رفعت ك صئلح اكر الطٓئر -8  ،اٖكركاْ-هركز الدراسئت العراْ ،اٌ٘ر

 .1998سىب 
ؿأحهد سفر  -9 ئب فْ البشٓرعئت العرآب جرائـ غسٓؿ اٖهكاؿ كبهٓك الهؤسسب الحدٓةب  ،اٌ٘ر

 .2006سىب  ،طراامس ،لمكبئب
 أحهد فبحْ سركر : -10
سىب  ،القئٌرة ،دار الطائعب الحدٓةب ،الطاعب الرااعب ،الكسٓط فْ قئىكف العقكائت )القسـ الخئص( -

1991. 
ئب -  .2008سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،الطاعب اٖكلِ ،الهكاجٍب القئىكىٓب لٌٙر

 .600ص ،17الهجمد  ،ىشر كالبكٓزعهؤسسب أعهئؿ الهكسكعب لم ،الهكسكعب العرآب العئلهٓب -11
ئب كالاىٓئف القئىكىْ لمجٓرهب ،إهئـ حسئىٓف عطئ اهلل -12 دار الهطاكعئت  ،الطاعب اٖكلِ ،اٌ٘ر

 .2004سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،الجئهعٓب
ئب فْ البشٓرع الهصرمهكا ،أسئهب هحهد ادر -13  ،القئٌرة ،الىسر الذٌاْ لمطائعب ،جٍب اٌ٘ر
 .2000سىب 
 اردلا ،ٓصْولعا دهحه كؾرلهاا:  جهبرب ،لْكدلا فولقئىاك  بئھر٘ا ،ؼوىامٓشٓىككزادا -14
 .1994سىب  ،لٓآئ ،ف٘عٛكا ٓعزولبكا رلمىش ٓبرٓھلجهئا
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 .2000سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،الجٓرهب الهىظهب ،حئهد قشقكش ٌدل -15
ئب كساؿ هكئفحبٍئ فْ البشٓرعئت الجزائٓب الهقئرىب ،ٌٓةـ فئلح شٍئب -16 الطاعب  ،جٓرهب اٌ٘ر

 .2010سىب  ،عهئف ،دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع ،اٖكلِ
ئبجٛلب الهمؾ عاد اهلل ا ،كائؿ الفئعكرم -17  ،عهئف ،دار الخمٓج ،لةئىْ كدكري فْ هحئراب اٌ٘ر
 .2006سىب 
ئب الدكلْ كاىعكئسئبً عمِ الشرؽ اٖكسط خٛؿ أراعٓف قرىئن  ،حسٓف شٓرؼ -18 الهجمد  ،اٌ٘ر

 .1997سىب  ،الٍٓئب الهصٓرب العئهب لمكبئب ،اٖكؿ
ئب فْ الشرؽ اٖكسط ،حسف أاك غزالب -19 دار الفكر  ،الطاعب اٖكلِ ،الحركئت اٖصكلٓب كاٌ٘ر

 .2002سىب  ،عهئف ،لمطائعب كالىشر كالبكٓزع
 الهحهدم اكادم :حسىٓف  -20
ئب الدكلْ آف البجٓرـ كالهكئفحب - سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الفكر الجئهعْ ،الطاعب اٖكلِ ،اٌ٘ر

2004. 
ئب ،حسىٓف الهحهدم اكادم - دار الفكر  ،الطاعب اٖكلِ ،الهىظكهب اٖهىٓب فْ هكاجٍب اٌ٘ر

 .2007سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،الجئهعْ
هركز  ،الطاعب الةئىٓب ،ظئٌرة العىؼ السٓئسْ فْ الىظـ العرآب ،حسىٓف بكفٓؽ إارآٌـ -21

 .1999سىب  ،آركت ،دراسئت الكحدة العرآب
ئب الدكلْ ،طئرؽ عاد العٓزز حهدم -22 دار الكبب  ،كالهسؤكلٓب الجىئئٓب كالهدىٓب جرائـ اٌ٘ر

 .2008سىب  ،هصر ،القئىكىٓب
 كئهؿ السعٓد : -23
الدار العمهٓب الدكلٓب كدار الةقئفب لمىشر  ،قئىكف العقكائت )دراسب هقئرىب(شرح اٖحكئـ العئهب فْ  -

 .2002سىب  ،عهئف ،كالبكٓزع
دار الةقئفب  ،الطاعب الةئىٓب ،)الجرائـ الكاقعب عمِ اٚىسئف(شرح قئىكف العقكائت  ،كئهؿ السعٓد -

 .2008سىب  ،عهئف ،لمىشر كالبكٓزع
ئآب ،كهئؿ الىٓص -24  .2012سىب  ،القدس ،هكباب دار الفكر ،الطاعب اٖكلِ ،الجٓرهب اٌ٘ر
ٚن غٓرت كجً العئلـ ،لْ دٓفٓز -25  ،دار الرشٓد ،الطاعب اٖكلِ ،آركت-دهشؽ ،عشركف اغبٓئ

 .1996سىب  ،آركت ،كهؤسسب ا٘ٓهئف
س -26 اٛ  ا٘سكىدٓرب ،هىشأة الهعئرؼ ،البكىكلكجْ عمِ الحٓرئت العئهبأةر البطكر  ،هادر الٓك

 .سىب طاع
ئب فْ ضكء اٖحكئـ الهكضكعٓب كا٘جرائٓب لم ،هدحت رهضئف -27 قئىكف الجىئئْ جرائـ اٌ٘ر

 .1995سىب  ،القئٌرة ،دار الىٍضب العرآب ،الدكلْ كالداخمْ
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ؾ : -28  هكسِ جهٓؿ الدٓك
ئب كالقئىكف الدكلْ -  .2011سىب  ،فمسطٓف ،جئهعب القدس ،دار الفكر ،الطاعب الةئىٓب ،اٌ٘ر
ؾ - دار  ،الطاعب الةئلةب ،الهسبكطىئت ا٘سرائٓمٓب فْ اٖراضْ العرآب الهحبمب ،هكسِ جهٓؿ الدٓك

 2011سىب  ،فمسطٓف ،جئهعب القدس ،الفكر
ئب فْ  ،هحهد أاك الفبح الغىئـ -29 دار الىٍضب  ،دراسب هقئرىب ،البشٓرع الهصرمهكاجٍب اٌ٘ر

 .1996سىب  ،القئٌرة ،العرآب
ئب كالعىؼ السٓئسْ ،سهئؾهحهد ال -30 سىب  ،آركت ،دار الىفئئس لمطائعب كالىشر ،اٌ٘ر

1993. 
 دار اعبطه ،اعدٚابكا ٖصئلبا نآ لٓبوٖصكا بئھر٘ا ،مرئازلجا مٓرلكا دعا نا دهحه -31

 .2003سىب  ،الجزائر ،هبوھ
جراءات هٛحقبٍئ ،هحهد هحهكد سعٓد -32 ئب أحكئهٍئ الهكضكعٓب كا   ،الطاعب اٖكلِ ،جرائـ اٌ٘ر

 .1995سىب  ،القئٌرة ،دار الفكر العراْ
ئب ،هب الىحئؿهحهد سٛ -33 ر لمىشر كالبكٓزع ،الحرب ضد اٌ٘ر  .2009سىب  ،عهئف ،ٌز
 ،الجرائـ الكاقعب عمِ أهف الدكلب فْ القئىكف اٖردىْ كالقكاىٓف العرآب ،هحهد عكدة الجاكر -34

 .2010سىب  ،عهئف ،دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع ،الطاعب الةئىٓب
ئب الدكلْ ،هحهد عٓزز شكرم -35  ،دار العمـ لمهٛٓف ،الطاعب اٖكلِ ،دراسب قئىكىٓب ىئقدة ،اٌ٘ر

 .1999سىب  ،آركت
ئب الدكلْ كالىظئـ العئلهْ الراٌف ،كأهؿ الٓئزجْ هحهد عٓزز شكرم -36 حكارات القرف  ،اٌ٘ر
 .2002سىب  ،سكٓرئ ،دار الفكر ،دٓدالج
جئف ،هحهد عكض البربكرم -37 ئب ،كأغئدٓر عرفئت جٓك اٖسس الفكٓرب كالىفسٓب  ،عمـ اٌ٘ر

ئب ب لدراسب اٌ٘ر سىب  ،عهئف ،دار الحئهد لمىشر كالبكٓزع ،الطاعب اٖكلِ ،كاٚجبهئعٓب كالبرآك
  .155ص ،2006

ئب فْ الكطف العراْ ،هحهد فبحْ عٓد -38 هركز  ،أكئدٓهٓب ىئٓؼ لمعمـك اٖهىٓب ،كاقع اٌ٘ر
 .1999سىب  ،الٓرئض ،الدراسئت كالاحكث

ئبالهىظكر ال ،هحهد عاد الهىعـ عاد الخئلؽ 39  ،دار الىٍضب العرآب ،دٓىْ كالقئىكىْ لجرائـ اٌ٘ر
 .1999سىب  ،القئٌرة
ئاْالسٓئسب الجىئئٓب لهكاجٍب العي  ،هكسكعب القئىكف الجىئئْ ،هحهكد صئلح العئدلْ -40  ،ىؼ اٌ٘ر

 .2003سىب  ،ا٘سكىدٓرب ،دار الفكر الجئهعْ ،الهجمد اٖكؿ
 هحهكد ىجٓب حسىْ : -41
 .1983سىب  ،القئٌرة ،رآبدار الىٍضب الع ،قب الساآب فْ قئىكف العقكائتعٛ -
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هطاعب ك  ،دار الىٍضب العرآب ،ـ الخئص(شرح قئىكف العقكائت )القس ،هحهكد ىجٓب حسىْ -
 .1988سىب  ،القئٌرة ،جئهعب القئٌرة كالكبئب الجئهعْ

ئب الدكلْا٘ ،هىذر الفضؿ -42 سىب  ،العراؽ ،هكباب الفكر كالبكعٓب ،سٛـ السٓئسْ كاٌ٘ر
2004. 

ئب ،اخٓت العٓرهْهشٍكر  -43  ،دار الةقئفب ،الطاعب اٖكلِ ،الشرعٓب الدكلٓب لهكئفحب اٌ٘ر
 .2009سىب  ،عهئف
ئبالسٓئسب الجىئئٓب لمهشرع ا ،ىكر الدٓف ٌىداكم -44 دار  ،لهصرم فْ هكاجٍب جرائـ اٌ٘ر

 .1993سىب  ،القئٌرة ،الىٍضب العرآب
دراسب بحمٓمٓب فْ الىظٓرب العئهب لمجٓرهب  ،شرح قئىكف العقكائت ،ىظئـ بكفٓؽ الهجئلْ -45

 .2005سىب  ،عهئف ،دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع ،لجزائٓبكالهسؤكلٓب ا
ئب الدكلب ،سئهْ جئد عاد الرحهف كاصؿ -46 هىشأة  ،فْ إطئر القئىكف الدكلْ العئـ إٌر
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 .2009سىب  ،آركت ،كالبكٓزع
هصطمحئت  ،هكسكعب الةقئفب السٓئسٓب اٚجبهئعٓب اٚقبصئدٓب العسكٓرب ،عئهر رشٓد هآض -50
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إصدارات جئهعب ىئٓؼ العرآب لمعمـك  ،هركز الدراسئت كالاحكث ،الطاعب اٖكلِ ،كاٚبفئقٓئت الدكلٓب
 .2006سىب  ،الٓرئض ،اٖهىٓب

ئب الدكلْ ،عمْ ٓكسؼ شكرم -62 سىب  ،عهئف ،دار أسئهب لمىشر كالبكٓزع ،الطاعب اٖكلِ ،اٌ٘ر
2008. 

ئب فْ القئىكف ال ،عهر هحهكد الهخزكهْ -63 هعٍد  ،دكلْ كبهٓٓزي عف الكفئح الهسمحهفٍـك اٌ٘ر
 .2000سىب  ،القئٌرة ،الاحكث كالدراسئت القئكىٓب
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ئب فْ العصر الرقهْ ،الدكلْ  .اٖردف ،الهىعقد فْ جئهعب الحسٓف اف طٛؿ ،اٌ٘ر
سىب  ،العدد الةئلث ،هجمب القئىكف ،القئٌرة ،دراسئت فْ القئىكف الجىئئْ ،هحهد فبحْ عٓد -9

1996. 
هادأ سٓئدة القئىكف كحقكؽ ا٘ىسئف كعٛقبٍئ اهشكمب العىؼ كعدـ اٚسبقرار  ،ىجدت عقراكم -10

ف العراْ ،السٓئسْ  .1996سىب  ،هجمب كٚك
ئب ،سئلـ هحهد اٖكجمْ -11 قدـ إلِ الهؤبهر ه ،احث اعىكاف البداآر العهمٓب لهىع كهكئفحب اٌ٘ر
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