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ئآب  49 ...................................................... الفرع اٖكؿ : أسائب الجٓرهب اٌ٘ر
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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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 د
 

International legal mechanism to combat terrorism 

 

Prepared by: Majd Anwar Issa Qumsieh 

 

Supervisor: Dr. Mohammad Al-Shalaldeh 

 

 

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
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