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المم ّخص
ُ

ﺒىﺌكؿ ٌذا الﺎحث "ألٓﺌت القﺌىكىٓﺐ الدكلٓﺐ لهكﺌفحﺐ ا٘رٌﺌب فْ القﺌىكف الدكلْ" كﺒ ٌككف الﺎحث

هف هقدهﺐ كﺔٛﺔﺐ فصكؿ كخﺌﺒهﺐ كﺒكصٓﺌت.

كلهﺌ كﺌىت الجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ ذات أﺎعﺌد دكلٓﺐ كاقمٓهٓﺐ كهحمٓﺐ خطرة ﺒؤﺔر فْ الﺒككٓف
اٚجﺒهﺌعْ كﺒؤدم إلِ إلحﺌؽ أضرار ﺎﺌلغﺐ عمِ ا٘ىسﺌىٓﺐ جهعﺌء ،كﺒؤدم إلِ خمؽ حﺌلﺐ هف
الخكؼ كالرعب ﺒطﺌؿ جهٓع هرافؽ الحٓﺌة العﺌهﺐ ،فمقد اجﺒٍدت الدكؿ جهٓعﺌن كسعت إلِ هكﺌفحﺐ

ٌذي الجرٓهﺐ ،لٍذا فقد ﺒىﺌكلت فْ الفصل التمييدي جذكر ٌذي الجرٓهﺐ كهكقؼ اٖدٓﺌف هىٍﺌ ،كأف
اٖدٓﺌف جهٓعٍﺌ  ٚﺒقر ٌذي الجرٓهﺐ ،كأف الجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ كاف ﺒـ ههﺌرسﺒٍﺌ فْ العدٓد هف الحقب
الﺒﺌرٓخٓﺐ إ ٚأىٍﺌ فْ الىٍﺌٓﺐ  ٚﺒىﺒهْ ٖم دٓف أك هذٌب أك طﺌﺊفﺐ هعٓىﺐ ،كاىهﺌ ﺒىﺒهْ لذات

الهذٌب الذم ككىٍﺌ كٌك ا٘رٌﺌب ،كقد عهؿ الﺎﺌحث أٓضﺌن عمِ ﺒىﺌكؿ هفٍكـ جرٓهﺐ ا٘رٌﺌب هف

خٛؿ الﺒعرض إلِ أٌـ الجٍكد الﺒْ يﺎذلت لﺒحدٓد هكﺌىﺐ جرٓهﺐ ا٘رٌﺌب فْ الفقً كاٚﺒفﺌقٓﺌت
الدكلٓﺐ كا٘قمٓهٓﺐ ،كﺒشرٓعﺌت الدكؿ الهخﺒمفﺐ ،كأف الجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ ﺒﺒهﺒع ﺎعدة خصﺌﺊص كدكافع
هف أٌهٍﺌ الرعب كالفزع كالشهكلٓﺐ ،كأىٍﺌ هف جراﺊـ الخطر ،كهﺌ ﺒﺒركً الجرٓهﺐ هف صدل إعٛهْ

كاسع لٍﺌ ،كأٓضﺌن قد ﺒىﺌكلىﺌ الطﺎٓعﺐ القﺌىكىٓﺐ لمجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ هﺒضهىﺐ ا٘شكﺌؿ كاٖسﺌلٓب.

أهﺌ فْ الفصل األول فقد ﺒىﺌكلت أركﺌف الجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ هف خٛؿ الركف القﺌىكىْ (الشرعْ)

أكٚن كالذم ﺒﺒجمِ أٌهٓﺐ كجكد ٌذا الركف هف خٛؿ هﺌ يٓضفًٓ الهشرع هف ىصكص قﺌىكىٓﺐ لهكﺌفحﺐ
ٌذي الجرٓهﺐ هف حٓث شدﺒٍﺌ كﺒىﺌسﺎٍﺌ هع خطكرة ٌذي الجرٓهﺐ ،كﺔﺌىٓﺌن ﺒىﺌكلت الركف الهﺌدم

ﺎهككىﺌﺒً الﺔٛﺔﺐ  :السمكؾ ،كالىﺒٓجﺐ ،كالعٛقﺐ السﺎﺎٓﺐ ،كﺔﺌلﺔﺌن ﺎٓىت الركف الهعىكم لمجرٓهﺐ حٓث إف

ٌذي الجرٓهﺐ هف الجراﺊـ الﺒْ ﺒﺒطمب ﺒكافر القصد الخﺌص ،حٓث أىٍﺌ ﺒرﺒكب هف أجؿ غﺌٓﺐ إحداث

الرعب كالفزع فْ قمكب العﺌهﺐ لﺒحقٓؽ هﺌ ٓصﺎك إلًٓ هىفذك ٌذا العهؿ ا٘جراهْ ،كﺒـ ﺒىﺌكؿ الشركع
فْ الجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ ،كﺒجرٓـ اٖعهﺌؿ الﺒحضرٓﺐ فْ جرٓهﺐ ا٘رٌﺌب ،كﺒـ الﺒفرٓؽ فْ ٌذي الدراسﺐ
ﺎٓف جرٓهﺐ ا٘رٌﺌب كهﺌ ٓشﺌﺎٌٍﺌ هف أعهﺌؿ كظكاٌر أخرل ،كﺎٓف جرٓهﺐ ا٘رٌﺌب كحؽ الهقﺌكهﺐ
الهشركعﺐ ،حٓث عهدت ﺎعض القكل الكﺎرل فْ العﺌلـ إلِ خمط ا٘رٌﺌب هع حؽ الهقﺌكهﺐ
الهشركعﺐ ،كقﺌهت ﺎﺒعكٓـ ﺒعرٓؼ ا٘رٌﺌب لﺒطكٓعً ﺎهﺌ ٓخدـ هصﺌلح ٌذي الدكؿ.

كأهﺌ فْ الفصل الثاني فقد ﺒىﺌكلت آلٓﺌت هكﺌفحﺐ الجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ هف خٛؿ الﺒداﺎٓر غٓر

الجىﺌﺊٓﺐ لهىع كهكﺌفحﺐ ا٘رٌﺌب كذلؾ عمِ الهسﺒكٓٓف الكطىٓﺐ كالدكلْ ،كﺒـ ﺒىﺌكؿ الﺒداﺎٓر الجىﺌﺊٓﺐ
لهىع كهكﺌفحﺐ جرٓهﺐ ا٘رٌﺌب هف خٛؿ الﺒطرؽ إلِ القكاعد الهكضكعٓﺐ كالقكاعد ا٘جراﺊٓﺐ لهىع
كهكﺌفحﺐ ٌذي الجرٓهﺐ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ ،كأٓضﺌن ﺒـ ﺒىﺌكؿ جٍكد الهىظهﺌت الدكلٓﺐ كا٘قمٓهٓﺐ فْ هجﺌؿ

هكﺌفحﺐ ا٘رٌﺌب ،كذلؾ هف خٛؿ جٍكد هىظهﺐ اٖهـ الهﺒحدة فْ ٌذا الهجﺌؿ ،كالﺒْ أسفرت عف

أصدار القرار ( )1373هف قﺎؿ هجمس اٖهف الدكلْ الﺒﺌﺎع لهىظهﺐ اٖهـ الهﺒحدة ،كالذم ىﺒج عىً

ح

إىشﺌء لجىﺐ هكﺌفحﺐ ا٘رٌﺌب ،كهف ﺔـ ﺒىﺌكلىﺌ الجٍكد ا٘قمٓهٓﺐ فْ هجﺌؿ هكﺌفحﺐ ا٘رٌﺌب ،كذلؾ هف

خٛؿ الهؤﺒهرات كالىدكات ،كاٚﺒفﺌقٓﺌت الﺒْ يعقدت فْ ٌذا الصدد كعمِ رأسٍﺌ اٚﺒفﺌقٓﺐ اٖكركﺎٓﺐ
لقهع ا٘رٌﺌب عﺌـ  ،1977كاٚﺒفﺌقٓﺐ العرﺎٓﺐ لهكﺌفحﺐ ا٘رٌﺌب عﺌـ  ،1998ككﺌف ٌذا جكٌر هﺌ
ٌدفت الدراسﺐ إلًٓ كقد خمٌصت ٌذي الدراسﺐ إلِ هجهكعﺐ هف الىﺒﺌﺊج كالﺒكصٓﺌت.
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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
د

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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المقدمة
العىؼ ﺎٓف اٖشخﺌص الِ العصكر القدٓهﺐ ،كﺒطكر هعٍﺌ كظﺌٌرة اجﺒهﺌعٓﺐ
ٓعكد ﺒﺌرٓخ ي
كاىسﺌىٓﺐ ،كاﺒخذت ﺎعض الجراﺊـ الﺒقمٓدٓﺐ أﺎعﺌدان جدٓدة فْ صكرٌﺌ كأحجﺌهٍﺌ كأسمكب ارﺒكﺌﺎٍﺌ ،كهف

العىؼ كا٘رٌﺌب ،فﺌلﺒﺌرٓخ ٓعرض حقﺌﺊؽ عف أشخﺌص
ٌذي اٖىهﺌط ا٘جراهٓﺐ الجدٓدة جراﺊـ ي
كجهﺌعﺌت كحركﺌت كهىظهﺌت كدكؿ إرٌﺌﺎٓﺐ ،كأف الكﺔٓر هف اٖعهﺌؿ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ قد لعﺎت دك انر فْ

ﺒغٓٓر هجرل الﺒﺌرٓخ كأحداﺔً كﺇغﺒٓﺌؿ الزعهﺌء السٓﺌسٓٓف كرؤسﺌء الدكؿ أك اٖشخﺌص ،حٓث ٓعد

ا٘غﺒٓﺌؿ السٓﺌسْ هف أقدـ أشكﺌؿ ا٘رٌﺌب الفردم أك إرٌﺌب الجهﺌعﺌت كالهجهكعﺌت السٓﺌسٓﺐ الﺒْ

لٓست فْ السمطﺐ ،أك فْ حكادث هرعﺎﺐ داخمٓﺐ كاقمٓهٓﺐ كدكلٓﺐ هﺔؿ خطؼ الطﺌﺊرات

(،)1

احﺒجﺌز

الرٌﺌﺊف ،ﺒعطٓؿ كﺒفجٓر الطرؽ كالهكاصٛت ،كﺒفجٓر اٖﺎىٓﺐ السكىٓﺐ كالهراكز الﺒجﺌرٓﺐ ،كىٍب
هخﺌزف اٖسمحﺐ كاحﺒٛؿ السفﺌرات ،كالٍجكـ عمِ هقﺌر الهىظهﺌت الدكلٓﺐ كأهﺌكف اجﺒهﺌعٍﺌ كغٓر
ذلؾ هف صكر.
إذف هف أخطر كأﺎشع الجراﺊـ الﺒْ اىﺒشرت فْ عﺌلهىﺌ الهعﺌصر ٌْ جرٓهﺐ ا٘رٌﺌب الدكلْ

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

جدٓدان هف حٓث اﺒسﺌعً كﺒﺄﺔٓري ،كذلؾ فْ ظؿ الﺒسﺌرع الهﺒزآد فْ الﺒطكر الﺒكىكلكجْ ،ىرل الدكر
الهﺒزآد لٙعٛـ كاىﺒشﺌر كسﺌﺊمً كأقسﺌهً ،حٓث سﺌعد عمِ أطٛع الشعكب عمِ هﺌ ٓجرم فْ
العﺌلـ هف أحداث كهسﺒجدات ،كهف ﺎٓىٍﺌ ا٘رٌﺌب الدكلْ الذم ىﺌؿ حصﺒً هف ٌذا اٌٚﺒهﺌـ

العﺌلهْ ،كىجح ا٘رٌﺌﺎٓكف أٓضﺌن فْ ﺒكظٓؼ ا٘عٛـ لخدهﺐ أغراضٍـ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ.

كشغؿ هكضكع ا٘رٌﺌب حٓ انز كﺎٓ انر هف اٌﺒهﺌـ فقٍﺌء القﺌىكف الدكلْ كالقﺌىكف الجىﺌﺊْ لهﺌ ﺒشكمً

ٌذي الظﺌٌرة هف خطر عظٓـ عمِ الهجﺒهع ﺎهﺌ ٓخمفً هف ضٓﺌع لٗهف كﺒدهٓر لمهﺒمكﺌت كاىﺒٍﺌؾ
لمحرهﺌت كﺒدىٓس لمهقدسﺌت كقﺒؿ كخطؼ لمهدىٓٓف كاٖهىٓٓف كﺒٍدٓد لحٓﺌة الكﺔٓر هىٍـ ،ك ٚشؾ أف
الﺎحث فْ هفٍكـ ا٘رٌﺌب ٓﺒطمب دراسﺒً هف جكاىﺎً الهخﺒمفً ،غٓر أف دراسﺒً ٌذي ﺒقﺒصر عمِ

ﺒحدٓد هفٍكهً ﺎﺌعﺒﺎﺌرٌﺌ ظﺌٌرة قﺌىكىٓﺐ عمِ الصعٓدٓف الدكلْ كالداخمْ.

كظٍر هكضكع ا٘رٌﺌب جمٓﺌن ﺎعد الحرب العﺌلهٓﺐ الﺔﺌىٓﺐ كجﺌء ذلؾ ﺎعد أف ذاؽ العﺌلـ كٓٛت

الحركب الطﺌحىﺐ ههﺌ حدل ﺎﺎعض الدكؿ الِ ﺒحقٓؽ أٌدافٍﺌ ﺎطرؽ أخرل هىٍﺌ ﺒركٓج ا٘رٌﺌب
ككف ٌذا أخٓر ٓحقؽ اٌٖداؼ الهىشكدة ﺎﺄقؿ كمفﺐ حٓث ﺒقكـ ﺎً جهﺌعﺌت ﺒقكض الﺎىٓﺐ
اٚجﺒهﺌعًٓ كاٚقﺒصﺌدًٓ كالسٓﺌسًٓ لمطرؼ أخر دكف أف ٓككف هعركفﺌن كهف غٓر حﺌجﺐ الِ أعٛف
( )1الشرفْ ،عمْ حسٓف ،اٚرٌﺌب كالقرصىﺐ الﺎحرٓﺐ فْ ضكء أحكﺌـ الشرٓعﺐ ا٘سٛهٓﺐ كاٚﺒفﺌقٓﺌت الدكلٓﺐ ،ط،1
هركز الدراسﺌت كالﺎحكث ،الرٓﺌض ،إصدارات جﺌهعﺐ ىﺌٓؼ العرﺎٓﺐ لمعمكـ اٖهىٓﺐ ،سىﺐ  ،2006ص. 22-21
1

الحرب الﺒْ ﺒﺒطمب ىفقﺌت هﺌدًٓ عﺌلٓﺐ كخسﺌﺊر ﺎشرًٓ كﺎٓرة ،كخٛؿ ٌذي الفﺒرة ﺒىكع ا٘رٌﺌب

كاخﺒمفت إسﺌلٓﺎً ،فٍىﺌؾ ا٘رٌﺌب الداخمْ الذم جرهﺒﺐ القكاىٓف الداخمًٓ الكضعٓﺐ كٌىﺌؾ إرٌﺌب
الدكلﺐ الذم ﺒﺎﺌشري الدكؿ ،كٌىﺌؾ إرٌﺌب الجهﺌعﺌت ا٘جراهٓﺐ الهىظهﺐ ،إ ٚأف هفٍكـ ا٘رٌﺌب
ﺎهعىﺌي الحدٓث ظؿ غﺌهضﺌن كغٓر هحدد حﺒِ ضرب هركز الﺒجﺌرة العﺌلهٓﺐ كك ازرة الدفﺌع اٖهرٓكًٓ
فْ الحﺌدم عشر هف أٓمكؿ عﺌـ  2001حٓث ازداد ظٍكر ٌذا الهفٍكـ كالقْ الضكء عمًٓ كﺒىكعت

الدراسﺌت ﺎشﺄىً لكف هف الزاكٓﺐ الﺒْ ﺒراٌﺌ الدكؿ الكﺎرل كالهٍٓهىﺐ عمِ العﺌلـ ههﺌ جعمً ٓصطﺎغ
ﺎﺌلصﺎغﺐ السٓﺌسٓﺐ لﺒحقٓؽ اٌٖداؼ الهرسكهﺐ هف ﺒمؾ الدكؿ ههﺌ أدل الِ اخﺒٛط هفٍكـ اٚرٌﺌب
كفؽ كجٍﺐ الىظر السﺌﺎقً ﺎﺌلهفﺌٌٓـ الهشركعﺐ فْ دكؿ العﺌلـ خﺌصﺐ الضعٓفﺐ هىٍﺌ أك الهغمكب
عمِ أهرٌﺌ أك الهحﺒمﺐ فﺄخﺒمط ا٘رٌﺌب هع حؽ الدفﺌع الشرعْ ضد العدكاف الذم ٓقع عمِ الدكلﺐ،
كذلؾ أخﺒمط هع الهقﺌكهً الهسمحً الهشركعﺐ لمدكؿ الهحﺒمﺐ أراضٍٓﺌ كفمسطٓف.
كﺒهﺔؿ ٌذي الظﺌٌرة ﺒٍدٓدان لسٛهﺐ الجهﺌعﺌت الﺎشرٓﺐ كاٖفراد كأهىٍـ ،كعمِ سﺎٓؿ الهﺔﺌؿ لقد

ﺎﺔت الهىظهﺌت الٍٓكدٓﺐ الرعب الصٍٓكىْ فْ فمسطٓف عف طرٓؽ جهﺌعﺌت إرٌﺌﺎٓﺐ هﺔؿ
(الٍﺌجﺌىﺌة)

()1

ك(الشﺒٓرف)

()2

كهﺌ صﺌحﺎٍﺌ هف هجﺌزر كػهجزرة (دٓر ٓﺌسٓف)

()3

كغٓرٌﺌ ،كﺎعد قٓﺌـ

دكلﺐ إسراﺊٓؿ حدﺔت سمسمﺐ هف الحركب كأعهﺌؿ العىؼ ﺎٓف العرب كاسراﺊٓؿ ،هﺌرست فٍٓﺌ إسراﺊٓؿ
شﺒِ أىكاع الرعب كا٘رٌﺌب ،كاٚعﺒداء الهسمح كالقﺒؿ الجهﺌعْ كهﺌ زالت إسراﺊٓؿ ﺒهﺌرس ٌذي
اٖعهﺌؿ ا٘رٌﺌﺎٓﺐ ضد العرب كالفمسطٓىٓف ﺎشكؿ خﺌص إلِ ٓكهىﺌ ٌذا.

كٓﺎدك هف خٛؿ ﺒﺒﺎع اٖحداث أف الدكؿ الكﺎرل خﺌصﺐ الهٍٓهىﺐ عمِ العﺌلـ  ٚﺒشجع كضع

ﺒعرٓؼ كاضح كهحدد لٙرٌﺌب ٖىً ٓصطدـ هع طركحﺌﺒٍﺌ كهصﺌلحٍﺌ اٚقﺒصﺌدًٓ كالسٓﺌسًٓ
كٓضطرٌﺌ ٖف ﺒقٓس اٖهكر ﺎهكٓﺌلٓف كهﺌ ٓحصؿ فْ أرض الكاقع فﺒجىﺎت ﺎؿ ﺒٍرﺎت هف ﺒعرٓؼ
ا٘رٌﺌب.
ههﺌ  ٚرٓب فًٓ أف ا٘رٌﺌب عمِ اخﺒٛؼ أٌدافً ككسﺌﺊمًٌ ،ك ىﺒٓجﺐ ٖسﺎﺌب هخﺒمفﺐ هﺒعددة

هىٍﺌ أسﺎﺌب سٓﺌسٓﺐ كأخرل اقﺒصﺌدٓﺐ كاجﺒهﺌعٓﺐ كىفسٓﺐ كغٓرٌﺌ ،كهف الهﺒفؽ عمًٓ أف دراسﺐ ٌذي
اٖسﺎﺌب هٍهﺐ صعﺎﺐ ٖىٍﺌ ﺒسﺒمزـ الغكص فْ هعظـ الهشكٛت الهعقدة الﺒْ ﺒكاجً اٖفراد
كالهجﺒهع الدكلْ عمِ حد سكاء ،كالﺒْ ﺒكهف فٍٓﺌ أسﺎﺌب ا٘رٌﺌب.
( )1الﺒؿ ،أحهد ٓكسؼ ،ا٘رٌﺌب فْ العﺌلهٓف العرﺎْ كالغرﺎْ ،دار الهطﺎكعﺌت كالىشر ،سىﺐ  ،1998ص-286
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( )2الهرجع السﺌﺎؽ ،ص.288-287
( )3الدكٓؾ ،هكسِ جهٓؿ ،الهسﺒكطىﺌت ا٘سراﺊٓمٓﺐ فْ اٖراضْ العرﺎٓﺐ الهحﺒمﺐ ،ط ،3دار الفكر ،فمسطٓف ،سىﺐ
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