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ضةطراب عاد الداء الوبيل الذي اقتحم ميدان العالقات الدوليةة لييةيف فيةو ااأبحاولنا في ىذا البحث أن نوضح لقد 

ينةةا إلةة  أن تعريةةظ وانتي اقخةةر أن نعةةرظ ظةةاىرة اارىةةاب وأن نميةةز بينيةةا وبةةين مظةةاىر العنةةظ ،   إلخوالعةةداوة واقحقةةاد 

نمةةا ينبغةةي أن الفةةر  تصةةر عمةة  افعةةال اارىةةابيق اأاارىةةاب ينبغةةي  إلرىابيةةة التةةي تمار ةةيا يةةمل أيضةةاك تمةةا اافعةةال ايدي وا 

  وأوضحنا أنو ا يوجد حت  اآلن تعريظ جامف مانف لإلرىاب الدولي بعض الدول

الدوليةةة مةةن تجةةريم بعةةض مظةةاىر  الجماعةةةورأينةةا أنةةو عوضةةاك عةةن الوصةةول إلةة  تعريةةظ متكامةةل لإلرىةةاب الةةدولي تمكنةةت   

 ااتفاقات الدولية التي أبرمت ليذا الغرض مازال نيوبيا الغموض والقصور كما أنيةا ا تتضةمن الجةزاءاتو  اارىاب الدولي

  التي توقف عم  من يخالظ أحكاميا

وقةةد خمصةةنا إلةة  أن التعةةاون بةةين أجيةةزة اقمةةن واليةةرطة المخصصةةة لمكافحةةة ىةةذا النةةوع مةةن الجةةرائم فةةي الةةدول المختمفةةة    

  الة لمنف وقوع الحوادث اارىابيةتعمقة باإلرىابيين يعد من الو ائل الفعوتبادل المعمومات الم

 لعنةظ عمة  الم ةتو  الةدوليوقد ياءت المصادفة أن تأتي ىذه الدرا ة في وقت تتصةاعد فيةو موجةات اإلرىةاب وا 

القةرارات الصةادرة عةن الييئةات ن ااذعان لميرعية الدوليةة و ومن المؤ ظ أن ىؤاء الذين يمار ون اإلرىاب المنظم ويرفضو 

 ااصوات مطالبة بمكافحة اارىاب  أكثرالدولية ىم 

أن مواجية اارىاب والقضاء عميو أصبح واجباك أخالقياك قبل أن يكون التزامةاك قانونيةاك فمةيس ىنةاا أق ة  وأبيةف مةن  

 أن موت اقبرياء بدون ذنب اقترفوه وأن ت فا دمائيم بغير خطئيو اقترفوىا 

Abstract: 
 In this paper, we have tried to make clear the disastrous disease that broke into the 

field of international relations that spread turmoil and hostility and we tried to know the 

phenomenon of terrorism and to distinguish it from other manifestations of violence and we 

concluded that the definition of terrorism should not be limited to acts of individual terrorism 
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but should also include those terrorist acts practiced by some countries. We have made clear 

that there is still no overarching definition prohibiting international terrorism. 

 We saw that instead of reaching an integrated definition of international terrorism, the 

international community was able to criminalize some aspects of international terrorism and 

the international agreements concluded for this purpose are still clouded by ambiguity and 

shortcomings, as they do not include the sanctions imposed on those who violate their 

provisions. 

We concluded that cooperation between the security services and the police assigned 

to combat this type of crime in different countries and exchange information related to 

terrorists is one of the effective means to prevent the occurrence of terrorist incidents. 

 Coincidentally, this study came at a time when the waves of terrorism and violence 

are escalating at the international level,  

Unfortunately, those who practice organized terrorism and refuse to submit to international 

legitimacy and decisions of international bodies are the most voices demanding to fight 

terrorism. 

Confronting and eliminating terrorism has become a moral imperative before being a 

legal obligation. There is no harsher and uglier than the death of innocents without guilt they 

committed and shed their blood without any sin they committed. 

 :مقدمة

الدوليةة العديةد مةن النيةاطات اإلرىابيةة التةي تجةاوز  اقحةداثويةيد م ةرح  اقخيةرة اآلونةةات عت دائرة العنظ في 

آثارىةةا حةةدود الدولةةة الواحةةدة لتمتةةد إلةة  عةةدة دول مكت ةةباك بةةذلا طابعةةاك عالميةةاك ممةةا يجعةةل منيةةا جريمةةة ضةةد النظةةام الةةدولي 

ا مةف ييرىةا مةن الجةرائم تعةددت ومصالح اليعوب الحيويةة ومةف تصةاعد ىةذه اافعةال وانتيةارىا فةي إرجةاء المعمةورة وتةداخمي

التعريفات والمبررات مما أد  إل  خمط واضح في كثير مةن اآلحيةان بةين مختمةظ الجةرائم لتيةابييا فيمةا تت ةم بةو مةن عنةظ 

 و فا لمدماء وبما تثيره من رعب وخنوع 
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قةة واإلن ةان يعيةث فةي والواقف أن اإلرىاب ظير مف ظيور البيرية توارثتو ااجيال جيالك بعد جيةل فمنةذ بةدء الخمي 

اقرض ف اداك و ةفكاك لمةدماء ولعةل ذلةا مةا دفةف المالئكةة إلة  القةول هاتجعةل فييةا مةن يف ةد فييةا وي ةفا الةدماء ونحةن ن ةبح 

  (2891)أحمد، بحمدا ونقدس لا

اده أبة وال ةبيوالةذي ظيةر جميةاك فةي أعمةال القتةل  الدولةةأيضاك عرظ تاريخ العرب ما يمكن أن نطمق عميةو بررىةاب  

الحكم اقموي كما عرظ عن الحجاج بن يو ظ الثقفي أنو كةان يعةرض جثةث المقةاتالت مةن الخةوارج عاريةات لةردع الن ةاء 

  (2891)ح ين،من اانضمام إلييم

 140444أما اإلرىاب بمعناه الحديث فقد ظير في المجازر التي اعقبت الثورة الفرن ية والتةي أدت قتةل أكثةر مةن  

اضةةظ إلةة  ذلةةا ااعمةةال اإلرىابيةةة التةةي قامةةت بيةةا العصةةابات الصةةييونية فةةي فم ةةطين ومجةةازر  (،1441)المناع، إن ةةان

 الصرب في كو وفو والبو نة والتي ذىب ضحيتيا آاظ الم ممين  

 ومن ىنا أصبح القانون ممزماك بالتعامل مف اإلرىاب لمعالجتو وحصره والحد منو ومحاولة روعو والقضاء عميو  

 األولالمبحث 

 تعريف اإلرهاب

ارة لمخةةالظ  مثةةل مصةةطمح اإلرىةةاب حيةةث اختمفةةت وجيةةات النظةةر ثوجةةد مصةةطمح مةةن المصةةطمحات أكثةةر ا ةةتا ي

فمحاولةةة الوصةةول إلةة  تعريةةظ محةةدد لإلرىةةاب تعةةد مةةن أصةةعب جوانةةب درا ةةة اإلرىةةاب فينةةاا العديةةد مةةن العوائةةق  ت،وتباينةة

ان ىةةذا المصةةطمح لةةيس لةةو محتةةو  قةةانوني محةةدد ب ةةبب تطةةور وتغيةةر التةةي تحةةول دون التوصةةل لمثةةل ىةةذا التعريةةظ نظةةراك 

 بالمصالح الوطنية أو القومية أو ااعتبارات ال يا ية  متأثرهمعناه عم  مر ال نين أيضاك قد تكون وجيات النظر 

 ىذا المبحث إل  أربعة مطالب:ولتوضيح ذلا فقد ق م 

 تعريظ اإلرىاب لغة  -2

 تعريظ اإلرىاب اصطالحاك  -1

 تعريظ اإلرىاب في التيريعات الوطنية  -3

 تعريظ اإلرىاب عم  صعيد المنظمات الدولية  -1
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 تعريف اإلرهاب لغة4 المطمب األول

كممةةة )اإلرىةةاب( ميةةتقو مةةن الفعةةل المزيةةد )أرىةةب( ويقةةال: هأرىةةب فالنةةاكه أي خوفةةو وفزعةةو وىةةو المعنةة  يةةدل عميةةو  

 ف يا وىو هرىب الييء رىبةاك ورىبةة أي خافةو، والرىبةة: الخةوظ والفةزعالفعل المضعظ )رىب( أما الفعل المجرد من المادة ن

 (339:2893)المعجم الو يط،

ونجةةةةد أن النةةةةاظر فةةةةي المعةةةةاجم العربيةةةةة والقةةةةواميس المغويةةةةة نجةةةةد أنيةةةةا خمةةةةت مةةةةن كممةةةةة هإرىةةةةابه والتعريةةةةظ بيةةةةا  

التةةةةةي ا ةةةةةتحدثت أثنةةةةةاء  هTerrorismeوفةةةةةق المفيةةةةةوم المعاصةةةةةر، ومصةةةةةطمح اإلرىةةةةةاب ترجمةةةةةة حرفيةةةةةة لمكممةةةةةة الفرن ةةةةةية ه

هوالمةةةةةراد بيةةةةةا Terror( وىةةةةةي كممةةةةةة ميةةةةةتقة مةةةةةن ه Terrorismالثةةةةةورة الفرن ةةةةةية وىةةةةةي ترجمةةةةةة حرفيةةةةةة لمكممةةةةةة اإلنجميزيةةةةةة )

 ( 894:2894)المورد اإلنجميزي،رالرعب والذع

ننظةر فةي ويعتقد أن الترجمة الصةحيحة لممصةطمح اقجنبةي ىةي كممةة إرعةاب أخافةو يةديدة ولةيس هإرىابةاكه وعنةدما  

وال يا ي والفقيي نصل إل  تقرير القول بأن ىذا التراث أيضاك خال من التعرض لذكر أي تعريةظ  –تراثنا الفكري، والعقدي 

معتبر ليذا المصطمح ىذا ولم تعرض المعاجم القديمة لكممةة إرىةاب فةي المغةة العربيةة ويرجةف الةبعض إلة  أنيةا كممةة حديثةة 

  (28:2899حممي، )اك ماا تعمال ولم تكن معروفة قدي

بل أن نصوص الكتاب وال نة تجاوزت صياية أي تعريظ منضبط لو وقد وردت مادة رىب وميةتقاتيا فةي ثمةاني  

 آيات في القرآن الكريم 

وىذه اآليات ا يمكن أن يؤخذ من أي منيا عم  أدنة  تحديةد لمصةطمح اارىةاب وفةق المفيةوم المعاصةر، إذ نجةد 

وفق ال ياق التي جاءت في تما اآليات المباركات تختمظ مةن أيةة قخةر ، يالبيةا تةدل عمة  معةان أن ىناا معاني متعددة 

  (2898الكبي ي وآخرون، فييا) عظيمة مريوب

ولذلا نجد أن بين ا تخدام المعاصةرين لمةادة هرىةبه ومةا ايةتق منيةا بةين ا ةتعماات ىةذه المةادة ومةا ايةتق منيةا  

 في نصوص اليارع بونا يا عاك 

  تعريف االرهاب اصطالحا  4 المطمب الثاني
 نتطرق إل  تعريظ اارىاب اصطالحاك من خالل بيان المحاوات الفقيية وكذلا ااتفاقات الدولية وأخيراك في التيريعات  

 القضائية 



                                                                              
 

 
 

 62                                                                                " مفهومه وآليات مواجهته" اإلرهــاب

بنغازي -المجلة العلمية للجامعة المفتوحة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

العدد األول -المجلد األول   

م0202يناير   

 أ.المحاوالت الفقهية لتعريف االرهاب4

، نةةو هالقتةةل، اايتيةةالمةةن يعةةرظ اارىةةاب بارىابيةةة ىنةةاا لقةةد حةةاول بعةةض المفكةةرين تعريةةظ اارىةةاب اقعمةةال اإل 

 ة يا ةةياز، ااعتةةداء       وأي نةةوع ىةةدظ إلةة  خدمةةة أيةةراض بتةةز التخريةةب، التةةدمير، نيةةر اليةةائعات، التيديةةد، صةةنوظ اا

 جو من عدم اا تقرار والمقوط المنوعو  أياعوأو أي أنيطة أخر  تيدظ إل   وا تراتيجية

في القانون الدولي بأنةو ه ا ةتخدام أو تيديةد با ةتخدام العنةظ ضةد إفةراد  وقد عرفو د عصام رمضان، المتخصص 

ويعةةرض لمخطةةر أرواحةةاك بيةةرية بريئةةة، أو تيديةةد الحريةةات اا ا ةةية لإلفةةراد إليةةراض  يا ةةية بيةةدظ التةةأثير عمةة  موقةةظ أو 

  موا مجموعة م تيدفة بغض النظر عن الضحايا المبايرين 

العزيةةةز  ةةةرحان بأنةةةو ه كةةةل اعتةةةداء عمةةة  اارواح واقمةةةوال والممتمكةةةات العامةةةة كمةةةا عرفةةةو اا ةةةتاذ الةةةدكتور  عبةةةد  

والخاصة بالمخالفة إلحكام القانون الدولي العةام بمصةادرة المختمفةة بمةا فةي ذلةا مبةادئ القةانون بةالمعن  الةذي تحةدده المةادة 

  (2833الدولية ) رحان، من النظام اق ا ي لمحكمة العدل 39

عمة  اتخةاذ  لإلجبةارأحمةد رفعةت أنةو ه ا ةتخدام طةرق عنيفةة كو ةيمة اليةدظ منيةا نيةر الرعةب  كما عرفو الدكتور 

  (2889موقظ معين )رفعت،موقظ معين أو امتناع عن 

يعرظ اإلرىاب هىو اا تعمال العمةدي لمو ةائل القةادرة عمة  أحةداث خطةر عةام  Niko- Gunzburg وأما الفقيي 

  مة )البوادي، د ت(الصحة أو اقموال العا ييدد الحياة أو ال المة الج دية أو

عنةظ محةرم  ةا ةتراتيجيم، بأنةو ه2899وقد عرفو يريظ ب يوني وىذا التعريظ أخةذت بةو لجنةة ااقميمةين فةي فينةا  

عقائديةةة وتتةةوخي احةةداث عنةةظ مرعةةب داخةةل يةةريحة خاصةةة مةةن مجتمةةف معةةين لتحقيةةق الوصةةول إلةة   بواعةةثدوليةةاك تحفزىةةا 

العنظ يعممون من أجل أنف يم ونيابة عنيةا أم  مقترفودعاية لمطمب أو لمنظمة بغض النظر عما إذ كان ال مطة أو لمقيام ب

 ، ومن الواضح أن تعريظ ب يوني يرتكز عم :) عدون، يبكة اقنترنت( نيابة عن دولة من الدول

 الباحث عم  العمل ال يا ي ) يا ي( 

 نطاق العمل )دولي( 

 ( 2888)يكري،والدولة(مقترظ العمل )إرىاب الفرد 
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أواك أن الفصل اإلرىابي يرتكز عم  خمق حالة يةديدة مةن الرعةب وىةذه الحالةة مةن الرعةب قةد يقصةد بيةا يةل  يمكننا القول4

اايةةخاص الةةواقعين تحةةت تةةأثيره فيةةو قةةد يوجةةو إلةة  المجتمةةف بأ ةةره أو إلةة  طبقةةة أو فئةةة أو حةةزب أو إلةة  جةةائزا ال ةةمطة أو 

رئيس وأياك كان اقمر فاإلرىاب ييدظ بالدرجة اقولة  إلة  نيةر حالةة مةن الفةزع وعةدم ااطمئنةان بعض أيخاصيا كمما أو 

 وأحداث أثار نف ية واجتماعية وج مانية 

إن العمل اإلرىابي يعتمد عادة عمة  ا ةتخدام و ةائل عنيفةة تةؤدي إلة  أحةداث ىةذه الحالةة مةن الرعةب فمرتكبةو الفعةل ثانيا 4 

  ااعتةداءات عمة  ال ةالمة الج ةدية كاايتيةاات والمةذابح الجماعيةة، وخطةظ واحتجةاز الرىةائن أو اإلرىابي قد يمجئون إلة

 التعذيب أو العنظ اقعم  كرلقاء القنابل 

 ثالثا 4 تعريف اإلرهاب عمى صعيد المنظمات الدولية4

عرفتةةو فةةي مادتيةةا اقولةة  اتفاقيةةة جنيةةظ لقمةةف ومعاقبةةة اإلرىةةاب، وتضةةمنت ىةةذه ااتفاقيةةة تعةةريفين لإلرىةةاب حيةةث  -1

تعريفةةا عامةةا مةةؤداه إن اإلرىةةاب هىةةو اقعمةةال اإلجراميةةة الموجيةةة ضةةد دولةةة مةةا ويكةةون اليةةدظ منيةةا أو مةةن يةةأنيا 

 إثارة الفزع والرعب لد  يخصيات معينة من الناس أو لد  العامةه 

ة، حيةث قةررت إن اقفعةال التاليةة مةن بينما تضمنت المادة الثانية من نفس ااتفاقية تعريفا تحديد لألفعةال اإلرىابية

 قبيل اقعمال اإلرىابية ىي:

 اقفعال العمدية الموجية ضد الحياة أو ال المة الج دية أو صحة أو حرية كل من:-

 ورؤ اء الدول، أو اقيخاص الذين يمار ون اختصاصات الدولة، وخالئقيم بالورثة أو التبعية -

 بند ال ابق أيخاص اقزواج الميار إلييم في ال-

 اقيخاص المكمفون بوظائظ أو ميام عامة، عندما ترتكب ضدىم ىذه اقفعال ب بب -

 ممار ة الوظائظ والميام -

التخريةةب أو اإلضةةرار العمةةدي لألمةةوال العامةةة أو المخصصةةة لال ةةتعمال العةةام والخاصةةة إليةةراظ أو  ةةمطات دولةةة أخةةر  -

 متعاقدة 

 اإلن انية لمخطر  أي فعل عمدي من يأنو تعريض الحياة-

 اليروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا آنفا -
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صةةةنف أو تممةةةا أو حيةةةازة أو تقةةةديم اق ةةةمحة أو الةةةذخائر أو المفرقعةةةات أو المةةةواد الضةةةارة بقصةةةد تنفيةةةذ جريمةةةة مةةةن الجةةةرائم -

 المنصوص عمييا في ىذه المادة في أي دولة 

 م2832مريكيةة لمنةف وقمةف اارىةاب التةي أبرمةت فةي وايةنطن فةي تعريظ اارىةاب وفقةاك اتفاقيةة منظمةة الةدول اا -1

حيث عرفت المادة اقول  من ىذه ااتفاقيةة الجةرائم اإلرىابيةة بأنيةا تيةمل جةرائم الخطةظ والقتةل التةي ترتكةب ضةد 

أيةةخاص  ةةتمتزم الدولةةة لحمةةايتيم حمايةةة خاصةةة يفرضةةيا القةةانون الةةدولي، وكةةذلا ااعتةةداءات عمةة  حيةةاة و ةةالمة 

 اايخاص وأفعال اا تفزاز المرتبطة بيذه الجرائم  ىؤاء

م، والتةي صةدرت عةن مجمةس وزارة الداخميةة 2889ااتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب التي أبرمت في القاىرة عةام  -3

ت والعدل العرب، فقد نصت المادة اقول  منيا عم  أن اإلرىاب هكل فعل من أفعال العنظ أو التيديةد بةو أيةاك كانة

أيراضةةو يقةةف تنفيةةذاك لميةةروع إجرامةةي فةةردي أو جمةةاعي وييةةدظ إلةة  إلقةةاء الرعةةب بةةين نفةةوس النةةاس أو  و أوثةةعبوا 

تةةرويعيم بريةةذائيم أو تعةةريض حيةةاتيم أو حةةريتيم أو أفةةردىم لمخطةةر أو إلحةةاق الضةةرر بالبيئةةة أو بأحةةد المرافةةق أو 

 أو تعريفي أحد الموارد الوطنية لمخطر اق الا العامة أو الخاصة أو احتالليا أو اا تيالء عمييا 

ترتكةب  ةتفيد لغةرض إرىةابي فةي إي  وقد عرفت المادة الثالثة الجريمة اإلرىابيةة هبأنيةا كةل جريمةة أو ميةروع فييةا 

ن الدول المتعاقدة أو عم  رعاياىا أو ممتمكاتيا أو مصالحيا يعاقةب عمييةا قانونيةا الةداخمي كمةا تعةد مةن الجةرائم اإلرىابيةة م

 منيا تيريعات الدول المتعاقدة أو التظمم تصادق عمييا  ايتقتولجرائم المنصوص عمييا في ااتفاقيات الثانية عدا ما ا

 م 2893 48 21اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم عم  متن الطائرات والموقعة بتاريخ -

 م 2832 21 29اىاي بيأن مكافحة اا تيالء يير الميروع عم  الطائرات الموقعة بتاريخ -

م، 2832 48 13اتفاقية مونتلاير الخاصة بقمف ااعمال يير الميروعة الموجية ضد  المة لطيران المدني والموقعة في -

 م 2891 .4 24 ليامونترفي  بتاالممحق  والبروتوكول

الدوليةةة بمةةا فةةييم الممثمةةون اتفاقيةةة نيويةةورا الخاصةةة بمنةةف ومعاقبةةة الجةةرائم المرتكبةةو ضةةد اايةةخاص الميةةمولين بالحمايةةة -

 م 2833 41 21الدبموما يون والموقعة في 

 م 2838 21 23اتفاقية اختطاظ واحتجاز الرىائن الموقعة في -

 م، والمتعمقة بالقرصنة البحرية 2893اتفاقية اامم المتحدة لقانون البحار ل نة -
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ف  يا ةةي ا تعةةد مةةن الجةةرائم ال يا ةةية وبالتةةالي وقةةد نصةةت ااتفاقيةةة عمةة  أن الجةةرائم اإلرىابيةةة ولةةو ارتكبةةت بةةداف 

 م 28.1يجوز الت ميم فييا وىذا متفق مف اتفاقية ت ميم المجرمين العربية ل نة 

والعةةدوان  اقجنبةيكمةا ايةارت ااتفاقيةةة العربيةة لمكافحةة اإلرىةةاب عمة  أن عمميةات الكفةةاح الم ةمح ضةد ااحةةتالل  

 لمبادئ القانون الدولي ا تعد من الجرائم اإلرىابية من أجل التحرير، وتقرير المصير وفقاك 

 تعريف اإلرهاب في التشريعات الوطنية4

 تعريظ اإلرىاب في القانون الميبي -2

م، بيأن مكافحة اإلرىاب عم  ه كل ا تخدام 1421ل نة  3، من القانون رقم 1لقد تعد  الميرع الميبي لتعريظ اإلرىاب م

الترويف بيدظ ااخالل الج يم بالنظام العةام أو تعةريض  ةالمة المجتمةف أو مصةالحة أو أمنةة لمقوة أو العنظ أو التيديد أو 

 لمخطر     إلخ

، حيةةث نصةةت إنيةةا ىةةي كةةل جريمةةة منصةةوص عمييةةا فةةي ىةةذا 3وكةةذلا عةةرظ الجريمةةة اإلرىابيةةة بموجةةب المةةادة  

ويةةل اإلعمةةال اإلرىابيةةة المبنيةةة فةةي ىةةذا القةةانون وكةةذلا كةةل جريمةةة ترتكةةب بقصةةد تحقيةةق أحةةد أىةةداظ العمةةل اإلرىةةابي أو تم

 القانون 

بأنةو هبقصةد العمةل اإلرىةابي كةل ا ةتخدام لمقةوة أو  1في القةانون المصةري هعةرظ الميةرع المصةري اإلرىةاب فةي م 

 العنظ أو التيديد أو الترويف    ألخ 

بأنيةةا ه كةةل جريمةةة منصةةوص عمييةةا فةةي ىةةذا القةةانون  3أمةةا الجريمةةة اإلرىابيةةة فقةةد عرفيةةا الميةةرع المصةةري فةةي م 

وكذلا كل جناية أو جنحة ترتكب با تخدام أحد  و ائل اإلرىاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ يرض إرىابي أو بقصد الدعوة 

 اخالل بقانون العقوبات  إل  ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التيديد بيا وذلا دون ا

 المبحث الثاني

 البنيان القانوني لمجريمة اإلرهابية

كةةان ينظةةر إلةةي جريمةةة اإلرىةةاب مةةن جانةةب الةةبعض عمةة  أنيةةا جريمةةة  يا ةةية فغالبةةاك مةةا ترتكةةب الجريمةةة اإلرىابيةةة  

قةد أضةفيا عمييةا طابعةاك  إلرىةابللغرض  يا ي معين إا أن التيريعات الجنائية كالتيريف الميبي والمصري مثالك بتجريميمةا 
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جنائياك فأصبحت الجريمة اإلرىابية من الجرائم الجنائية  واء في التيةريف الميبةي أو المصةري، وجريمةة اإلرىةاب كةأي جريمةة 

تكةةون فةةي ركنةةين أ ا ةةين ىمةةا الةةركن المةةادي والةةركن المعنةةوي، ويتكةةون الةةركن المةةادي مةةن  ةةموا ونتيجةةة وعالقةةة  ةةببية أمةةا 

 عنوي تتخذ صورة القصد الجنائي وىذا ما  تناولو عم  النحو الثاني:الركن الم

 الركن المادي لمجريمة اإلرىابية –المطمب اقول 

 الركن المعنوي لمجريمة اإلرىابية –المطمب الثاني 

 الركن المادي لمجريمة اإلرهابية4 المطمب األول

ر ال موا اإلجرامي، والثاني الغةرض مةن ال ةموا  يتكون الركن المادي لجريمة اإلرىاب من عنصرين: اقول صو  

ويبين من ذلا أن أىم ما يميز اإلرىاب كظاىرة قانونية ىو العنصر المةادي أي العنةظ بمعنةاه الوا ةف أي ا ةتعمال القةوة أو 

الفقةو ، فيذا العنصر ينفةرد بأنةو محةل اتفةاق بةين جميةف المحةاوات التةي بةدأت مةن جانةب (111:2831 رور، ) التيديد بيا

أو المنظمات الدولية أو اإلقميمية لوضف تعريظ لإلرىاب، وفيمةا يمةي نتنةاول صةور ال ةموا اإلجرامةي فةي الجريمةة اإلرىابيةة 

 عم  النحو التالي:

 4(2002)راشد، صور السموك4 تتمثل صور السموك في األفعال اآلتية -أوال  

ر، وقد تكون با تخدام ال الح أو بدونو  والمقصةود ىنةا ا تخدام القوة أو العنظ: يقصد با تخدام القوة أعمال القي -2

اا ةةتخدام الفعمةةي لمقةةوة، وعمةة  ذلةةا فةةرن مجةةرد حمةةل ال ةةالح ا يعةةد ا ةةتخداما لمقةةوة، ويمةةزم أن يكةةون مةةن يةةأن 

 ا تخدام القوة ااعتداء عم  النظام العام أو تعرض  المة المجتمف أمنو لمخطر، أيا كان قدر القوة الم تخدم  

يد با تخدام القةوة أو العنةظ: يقصةد بالتيديةد زرع الخةوظ فةي الةنفس بالضةغط عمة  إرادة إن ةان وتخويفةو مةن التيد -1

أن ضرراك بما  يمحق بو، مثل القتل أو الخطظ أو اايتصاب أو ىناا العرض ويير ذلا، ويمزم أيضاك أن يكون 

  (11:2883)العادلي،و لمخطرمن يأن التيديد اإلخالل بالنظام العام أو تعرض  المة المجتمف وأمن

الترويف: يقصد بالترويف خمق جو عام ذ  أفراد اليعب أو يالبيتيم بةأنيم يعييةون فةي رعةب وخطةر دائمةين، مثةل  -3

العبةادة أو  رالتجمعةات التةي يرتادىةا النةاس كةدو إطةالق النةار أو وضةف مةواد متفجةرة فةي أمةاكن عامةة أو  ةياحية أو أمةاكن 

الجامعات أو المدارس أو الم ارح أو دور ال ينما أو ييرىم، ويمزم أيضاك أن يكةون مةن يةأن الترويةف و ائل المواصالت أو 

 اإلخالل بالنظام العام أو تعرض  المة المجتمف وأمنو لمخطر 
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  الغرض من السموك4 -ثانيا  

ثنةةا عيةةر المحةةددة فةةي اليةةدظ مةةن ا ةةتخدام القةةوة أو العنةةظ أو التيديةةد أو الترويةةف لتحقيةةق واحةةد مةةن اقيةةراض اا   

نمةا يجةب أن يبتغةي الجةاني بفعمةو  نص القانون، فميس مجرد ا تعمال القوة أو التيديةد بمةا يكفةي اعتبارىةا جريمةة إرىةاب، وا 

تحقيةق أحةد اقيةراض الةةواردة نةص القةانون، وىةةذه الغايةة التةي تةنص عمييةةا اليةارع تبةرز المصةةمحة التةي أراد حمايتيةا بةةنص 

 جريمة اإلرىاب 

 مثل الغرض من ال موا في ىذه الجريمة ما يمي:ويت

 أيراض تمثل اعتداء عم  اقفراد: وىو ما يمثل: -أ

إيذاء اقفراد: يقصد بةو كةل فعةل ينطةوي عمة  م ةاس ب ةالمة الج ةم أو الصةحة  ةواء اتخةذ صةورة القتةل أو  -2

 الضرب أو الجرح، كما قد يكون اإليذاء نف ياك أو عقمياك 

 قاء الرعب إحداث الفزع والخوظ في نفوس الناس إلقاء الرعب: يقصد برل -1

 تعرض حياة اقفراد أو حرياتيم أو حقوقيم أو أمنيم لمخطر  -3

 أيراض تمثل اعتداء عم  الدولة أو المجتمف ككل: وىو ما يمثل: -ب

تصةةادية اإلخةالل بالنظةام العةام: يقصةد بالنظةام العةام فةةي الدولةة بجوانبةو المختمفةة اقخالقيةة وااجتماعيةة وااق -2

   (23:1449يمس الدين، )وال يا ية، وقد انتقد جمب من الفقو الجنائي

تعرض  المة المجتمف أو مصمحو أو أمنةو لمخطةر: يقصةد بتعةرض  ةالمة المجتمةف لمخطةر تعطيةل مظةاىر  -1

يةةمس  )الحيةةاة العاديةةة فةةي الدولةةة، أمةةا تعةةرض اقمةةن لمخطةةر يقصةةد بةةو زعزعةةة ال ةةكينة أد  أفةةراد المجتمةةف

  (21:1449الدين،

 اإلضرار ااجتماعي أو اقمن القومي  -3

إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو باآلثار: يقصةد بةو إلحةاق الضةرر بعناصةر البيئةة مثةل المةاء أو  -1

   (23:1449يمس الدين، )اليواء أو آبار البترول أو الغابات

عقةةار لةةو قيمةةة ماديةةة وعمةة  ىةةذا فيةةو يتضةةمن اإلضةةرار بةةاقموال أو المبةةاني أو اقمةةالا: ييةةمل ذلةةا منقةةول و  -.

 العقارات  واء كمت أرضاك فضاء أم كانت أبنية كما يتضمن المنقوات بجميف أنواعيا 
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اا ةةةتيالء عمةةة  اامةةةاكن أو اا ةةةتيالء عمةةة  اقمةةةوال: يقصةةةد بةةةذلا العمةةةل الةةةذي يقةةةوم بةةةو اليةةةخص بةةةاحتالل  -9

 د  الوزارات  اقماكن  واء أكمت ممموكة ممكية عامة لمدولة أو قح

 منف أو عرقمة ال مطات العامة والبعثات الدبموما ية والقنصمية والييئات اقجنبية  -3

 تعطيل تطبيق الد تور أو القوانين أو الموائح: مثل ممار ة  مطاتو الد تورية أو إجراء اانتخابات  -9

أو بااقتصةةاد الةةوطني أو بمخةةزون اإلضةةرار بااتصةةاات أو بةةالنظم المعموماتيةةة أو بةةالنظم الماليةةة أو البنكيةةة  -8

 الطاقة أو مخزون ال مف والمواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية في الكوارث واقزمات 

 الركــــــن المعنـــوي4 المطمب الثاني

حرصت المادة الثانية من عم  اقخذ بالقصد الخاص في صورة اإلخالل بالنظام العام أو تعرض  المة المجتمف  

لمخطةةر، وعمةة  الةةريم مةةن أن كافةةة الجةةرائم ي ةةتيدظ بيةةا الجةةاني اإلخةةالل بالنظةةام العةةام بمةةا فةةي ذلةةا الجةةرائم المضةةرة  وأمنةةو

، إا أن القصود في ىذه المادة أكبر من ذلا، إذ يصرظ إل  المصمحة (33:1449يمس الدين، )بمصالح اقفراد الخاصة

ظ الحال في الجرائم الضارة بمصةالح اقفةراد، فرنيةا تضةر بمصةمحة العامة من خالل إلحاق الضرر بالمجتمف مبايرة، بخال

المجتمةةف بطريةةق ييةةر مبايةةر، وينصةةرظ القصةةود بالنظةةام العةةام إلةة  جميةةف عناصةةره  ةةواء كانةةت  يا ةةية، أو اقتصةةادية، أو 

اإلرىةابي فةي القتةل ، أو ثقافية، فيجةب أن يتجةو إليةو قصةد الجةاني بطريةق مبايةر، فمةثالك إذ تمثةل العمةل اجتماعيةأمنية، أو 

فرن القصد الخاص في جريمة اإلرىاب يتجاوز مجةرد نيةة قتةل المجنةي عميةو إلة  نيةة إحةداث إخةالل بالنظةام العةام لممجتمةف 

ككل أو تعرض  المتو أو أمنو لمخطر، وىةو مةا يتةوافر بوجةو خةاص فةي الصةورة اقولة  مةن القصةد الخةاص، والتةي تتمثةل 

وىةةةذا مةةةا نبيةةةت إليةةةو الةةةدكتورة  فوزيةةةة عبةةةد ال ةةةتار، رئةةةيس لجنةةةة اليةةةؤون الد ةةةتورية  ، يةةةففةةةي إيةةةاعة الخةةةوظ العةةةام أو الترو 

كمةا يتةةوافر ذلةةا مةن الصةةور التةةي  م،2881يوليةةو  .2فةةي الجم ةة الثانيةةة بعةةد المائةة مةةن مجمةةس اليةعب بتةةاريخ  ةوالتيةريعي

 تنص بمصالح الدولة مبايرة، تحقق ذلا أو تحقق ذلا أو لم يتحقق 

مضةةمون اقعمةةةال اإلرىابيةةةة: فةةرن بعةةةض أعمةةال اإلرىةةةاب ا تكمةةةظ طبيعتيةةا اقىةةةداظ اإلرىابيةةةة أد  ومةةن حيةةةث  

مرتكبييةا مةةا لةةم يكمةةظ عةةن ذلةةا مضةةمون العمةةل، فريةةعال الحرائةةق عمةةداك، وااعتةةداء عمةة  المبةةاني الحكوميةةة قةةد يكةةون عمةةالك 

  ني، ويجةةب التعةةرظ عمةة  مضةةمون ىةةذا العمةةلإرىابيةةاك، ولكةةن إثبةةات القصةةد الخةةاص الةةذي يكمةةظ عموميةةة اليةةدظ أد  الجةةا
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ومن و ائل ىذا التعريظ وجود التعريظ وجود ميروع إجرامي فردي أو جماعي، يكون العمل اإلجرامي المرتكب ىو إحةد  

 و ائل تنفيذه  

وقةةةةد ي ةةةةتخمص القصةةةةد الجنةةةةائي مةةةةن بعةةةةض البواعةةةةث التةةةةي دفعةةةةت إلةةةة  الجريمةةةةة وخاصةةةةة البواعةةةةث ال يا ةةةةية أو  

  (.288)حكم محكمة النقض، ةاقيديولوجي

 المبحث الثالث

 سبل مكافحة اإلرهاب

اإلرىاب ظاىرة موصولة الحمقات وم تمرة اقعمال والتتةابف ولي ةت حديثةة، كمةا يتصةور الةبعض، ومةا نعةاني منةو  

تفةةاق ولقةةد تةةم وضةةف ا (،2884)دبةةارة،فةةي مجتمعنةةا ودول اليةةوم إا حمقةةة مةةن حمقةةات اإلرىةةاب، عانةةت منةةو مجتمعةةات اامس

 دولي يامل لمناىضة عمل المنظمات اإلرىابية ودعم جيود التعاون الدولي لمكافحة اإلرىاب 

 التعاون الدولي لمكافحة الجريمة االرهابية4 المطمب األول

 4جهود األمم المتحدة 

المبعةةوثين بةدأ اىتمةام اقمةم المتحةةدة بمكافحةة اإلرىةاب بعةد تزايةةد العنةظ وانتيةار ظةاىرة خطةةظ الطةائرات واحتجةاز 

 الدبموما يون وتمثمت:

إدانةةةة اقمةةةم المتحةةةدة لإلعمةةةال اإلرىةةةاب الةةةدولي وحةةةث عمةةة  التعةةةاون لمكافحةةةة وقةةةد تبنةةةت ىةةةذه اقخيةةةرة عةةةدة  -أواك 

م، أصدرت المعية العامة قرارا يةدين تحويةل الطةائرات المدنيةة بةالقوة أثنةاء طيرانيةا 2898 دي مبر 21قرارات، في 

 جراءات فعالة وأكدت عم  ضرورة اتحاد إ

م، عبةر فيةو عةن قمقةو البةاله لمتيديةدات التةي تتعةرض ليةا 2894  ةبتمبر 48كما أصدر مجمس اقمةن قةرارا فةي -

 حياة المدنيين اقبرياء ب بب خطظ الطائرات 

م، 2831جويميةة  14كما إدانة الجمعية عممية أخذ واحتجاز الرىائن التي نتج عن اا تيالء الغير ميةروع لطةائرات وفةي -

 اتخذ مجمس اقمن قرارا أعرب فيو عن القمق الباله إزاء تيديد حياة الركاب نتيجة اا تيالء الغير ميروع عم  الطائرات 
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م، كتفت اقمم المتحدة حممتيا وتحولةت مةن اإلدانةة، وتناولةت اإلرىةاب بمختمةظ صةوره 2831ومنذ عام  

إلرىةابي، وااتفةاق عمة  و ةائل مكافحتةو، ابتةداء مةن وأيكالو وظروفو وحاولت التوصل إلة  تعريةظ محةدد لمعمةل ا

  (2898)ح ين، اآلنم، حت  2831الدورة ال ابعة والعيرين عام 

 المجنة الخاصة المعينة باإلرهاب الدولي -ثانيا  

م، أنيئت لجنة خاصةة 2831 دي مبر 29الصادر في  3431بناءاك عم  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 23الدولي لدرا ة المالحظات التي تقدم ليا الدول، وقد اجتمعت في مقر اقمم المتحدة في فترة ما بين باإلرىاب 

 أوت بتيكيل لجنة فرعية 

 اقول : تختص بتعريظ اإلرىاب 

 الثانية: تدرس اق باب الكامنة وراء تفش الظاىرة 

طبقةةا لتفةةويض الممنةةوح ليةةا بقةةرار  ناآلوازالةةت المجنةةة الخاصةةة المعينةةة باإلرىةةاب متواصةةمة عمميةةا حتةة   

 م 2831 دي مبر 29الصادر في  3431الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 صــــــــور التعـــــــاون4 المطمب الثاني

 تمثل مكافحة الجريمة في صورتين صورة التعاون المادي، وصورة التعاون القانوني 

جةةةراءات التةةةدريبات صةةةورة التعةةةاون المةةةادي: يأخةةةذ يةةةكل تبةةةادل  -2 المعمومةةةات عةةةن اإلرىةةةابيين والنيةةةاط اإلرىةةةابي، وا 

الميتركة بين القوات أو الوحدات لقمف اإلرىاب، وتقديم الت ييالت الالزمة لممكافحة، وىةي م ةألة  يا ةية تصةدر 

 بيأنيا قرارات  يا ية 

رىةةابيين دون عقةةاب، وىةةو صةةورة التعةةاون القةةانوني: ت ةةع  مةةن خالليةةا الةةدول مةةن أجةةل الحيمولةةة دون ىةةروب اإل -1

 ييجف الظاىرة عم  اا تمرار، فقد يفر اإلرىابيين من دولة إل  أخر  يير التي ارتكبوا فييا عممياتيم اإلجرامية 

 مجاالت التعاون الدولي في مكافحة الجريمة اإلرهابية-

 التعاون الدولي لتسميم المجرمين -1

 أىمية دور الت ميم في مكافحة هجرائم اإلرىابه    أ
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الت ميم ىو أن ت مم دولة قخر  يخصا من وبا إليو اقتراظ جريمة أو صدر ضده حكم بالعقاب كي تتول  محاكمتو     

أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده، وقد ركزت عدة معاىدات واتفاقيات ثنائية عم  دور الت ميم في تفعيل التعاون الثنائي أو 

ا اصطمح عم  ت ميتو بالجرائم اإلرىابية  إا أن العنصر أو الطابف الجماعي بين الدول في مكافحة الجريمة، خصوصا م

ن  عت بعض المعاىدات لتكريس ذلا، وبما أن القاعدة الم تقرة  ال يا ي ليذه الجرائم ا يمكن تجاىمو إقصاءه ب يولة وا 

الجرائم ال يا ية، ولما كانت فقيا وقضاء والتي أكدتيا ودعمتيا معاىدات وقوانين الت ميم تقر بأنو ا يجوز الت ميم في 

جرائم اإلرىاب تدخل بطبيعتيا في نطاق الجرائم ال يا ية فرنو بالتالي ا يجوز الت ميم فييا إا أن المعاىدات الرادعة 

 عت إل  إقصاء اإلرىاب من مجال اإلجرام ال يا ي وذلا لغاية عدم تمكين المجرم من اافالت من لمعنظ ال يا ي 

 ت ميم مصمحة المجتمف الدولي في منف الجرائم وا تتباب اقمن في كامل أرجاءه  العقاب يحقق ال

 حدود دور الت ميم في مكافحة جرائم دولية هإرىابيوه  -ب

من بين اا ةتثناءات مةا ىةو موضةوعي، والةبعض اآلخةر مةا يمكةن اعتبةاره مةن العوائةق اليةكمية أو اإلجرائيةة، فيمةا  

تثناء م ةةممة عةةدم وجةةود عةةرظ فةةي القةةانون الةةدولي يمةةزم الةةدول بالموافقةةة عمةة  ت ةةميم بعةةض يتعمةةق بالحةةدود الموضةةوعية، با ةة

المجرمين أو المتيمين، وتتميز هالجرائم اإلرىابية عن الجرائم ال يا يةه، وىذا التمييز الذي ينتج عن تكييظ الجرائم وتقييميا 

لدول التةي تةرفض التنةازل عةن بعةض ىةذه الصةالحيات تعتبر من صالحيات الدول أي من عناصر ال يادة التي تتمتف بيا ا

تحت أي ظةرظ مةن الظةروظ، وىةذا مةا يةنعكس  ةمبا عمة  التعةاون القضةائي الةدولي خاصةة فيمةا يتعمةق بةرجراء الت ةميم كمةا 

يعيةةب الفقيةةاء عمةة  بعةةض المعاىةةدات وااتفاقيةةات الدوليةةة تركيةةا ىاميةةا كبيةةرا مةةن الحريةةة لمةةدول فةةي عمميةةة تكييةةظ وتقيةةيم 

جرائم، ما من يأنو أن يتناقض أىداظ ىذه المعاىدات في تكريس آلتو وصرامتو واجةب الت ةميم فتمثةل ىةذه ضةمنيا هجةرائم ال

لزاميةةة  إرىابيةةةه، فمةةو أخةةذنا عمةة   ةةبيل المثةةال ااتفاقيةةة اقوروبيةةة لمكافحةةة اإلرىةةاب التةةي  ةةعت جاىةةدة فةةي تكةةريس آليةةة وا 

ىةةدات الدوليةةة لةةو وجةةدنا أن عةةددا مةةن فصةةول ااتفاقيةةة ذاتيةةا تضةةعظ مةةن وحةةدة الت ةةميم فةةي بعةةض الجةةرائم التةةي قننتيةةا المعا

  (2884)المالكي، وصرامة ىذه اإللزامية

ولكةةةن المالحةةةظ أن عةةةدم ت ةةةميم المجةةةرم ال يا ةةةي لةةةم يعةةةد مرادفةةةا أو مقرونةةةا بمةةةنح المجةةةوء ال يا ةةةي، وفةةةي القةةةانون  

ا مثال الميرع الفرن ي والقانون الميبي، ويبةرر رأي آخةر ىةذا المقارن، نجد أيمب الميرعين ينحون نفس ىذا المنح  من ذل

راز  ةيادتيا والتم ةا بيةا فةي مختمةظ الحةاات والمجةاات الممكنةة، وبمةا أن ال ةمطة القضةائية تعتبةر بالمبدأ بةررادة الدولةة بةر
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اة مواطنييةا باعتبةار ذلةا من بين أىم مكونات ال يادة الوطنية فرن الدولة عادة ما تحرص عم  التم ةا بحةق التتبةف ومقاضة

 يج د أحد تجميات ممار ة  يادتيا فوق ترابيا 

أو عائقا وجو ت ميم المجرمين تعرض لنقد يةديد إذ يةر  بعةض  اثل قيدإا أن ىذا المبدأ أو اليرط الذي أصبح يم

ن القضائي وخاصة منيا الفقياء أنو يؤدي إل  التضييق في مجال التعاون الدولي ضد اإلجرام، فتالحظ أن معاىدات التعاو 

المتخصصةة فةةي مكافحةة هاإلرىةةابه أصةةبحت ت ةتثني هجةةرائم اإلرىةةابه مةن مبةةدا أعةدم ت ةةميم الرعايةةا، مةن ذلةةا، أن ااتفاقيةةة 

 العربية لمكافحة اإلرىاب تترا الخيار لمدول اقعضاء ما بين الت ميم أو المحاكمة 

 إلرهابية4تطوير االختصاص القضائي الجنائي الدولي في الجرائم ا -2

 ةةةةعت المعاىةةةةدات الدوليةةةةة وااتفاقيةةةةات اإلقميميةةةةة إلةةةة  تو ةةةةيف مجةةةةال اختصةةةةاص القضةةةةاء الجنةةةةائي بةةةةل ومنحيةةةةا   

اختصاصةةا يةةامال يتةةيح ليةةا صةةالحية تتبةةف ومحاكمةةة كةةل مةةتيم بارتكةةاب هجةةرائم اإلرىةةابه يوجةةد فةةوق إقميميةةا أيةةا كةةان مكةةان 

كبيةةرا فةةي أن ي ةةند ااختصةةاص القضةةائي فةةي هجةةرائم اإلرىةةابه إلةة  ارتكةةاب الجريمةةة أو جن ةةية الفةةاعمين، وقةةد كةةان اقمةةل 

محكمة جنائية دولية وىو ما لم يتحقق مف المحكمة الجنائيةة الدوليةة الدائمةة التةي بعثةت ر ةميا فةي أخةذت جميةف المعاىةدات 

الدوليةةة الرادعةةة لةةبعض جةةرائم العنةةظ الخطيةةرة الم ةةماة هإرىابةةاه بمبةةدأ الت ةةميم أو المعاقبةةة، ويقضةةي ىةةذا المبةةدأ  وااتفاقيةةات

بضرورة إ ناد ااختصاص القضائي إل  محاكم أية دولة بالنظر في بعض الجرائم التي قد تربطيا أو ا تربطيا بيا عالقة 

ئم المتواجةد مةن فةوق إقميميةا، ريةم ييةاب قواعةد فةي القةانون الةدولي تضةف عندما ترفض ىذه الدولة ت ةميم مرتكبةي ىةذه الجةرا

  مما ليذه اقولويات، وريم أن الدولة المطموب منيا الت ميم قد تكون يير معنية بالجريمة أصال 

س وتقوم المعاىدات وااتفاقيات الدولية عمومةا بر ةناد ااختصةاص لممحةاكم الوطنيةة عةن طريةق إلةزام الةدول بتأ ةي  

اختصاصيا القضائي بالنظر في بعض الجرائم عم  أ اس اختصاصيا اإلقميمية واليخصية والواقعية، وكذلا اعتمادا عم  

معةايير أخةر  جةةاءت بيةا ىةذه المعاىةةدات خصوصةا فيمةا إا أنيةةا لةم تةدرا ياياتيةةا، فعديةدة ىةي الةةدول التةي ا تقةر قوانينيةةا 

ط ىةةذه الةةدول بالجريمةةة محةةل التتبةةف أيةةة عالقةةة إقميميةةة أو يخصةةية أو بعةةض ااختصاصةةات القضةةائية خصوصةةا إذا لةةم تةةرب

أمنية، وىذا المنح  من جانب بعض الدول خمظ فرايا في ردع ما ي م  باإلرىاب، لةذلا  ةع  القةانون الةدولي فةي مرحمةة 

 عالمي متقدمة إل  الضغط أكثر عم  الدولي لكي تقر قوانينيا بما يعرظ بااختصاص اليامل أو القضائي ال

 محاولة تكريس مبدأ ااختصاص اليامل أو ااختصاص العالمي في ردع جرائم دولية هإرىابيةه -
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 يياب دور المحكمة الجنائية الدولية في ردع جرائم دولية هإرىابيةه-

النظةام م، والتةي أدت إلة  تبنةي 2889جويميةة  29تعتبر المعاىدة التي أبرمت في المؤتمر الدبموما ةي برومةا فةي   

اق ا ي لممحكمة الجنائيةة الدوليةة الدائمةة، تقةدما جبةارا نحةو تحقيةق النظةام القةانوني الةدولي إا أن عديةد اانتقةادات وجيةت 

ليذا النظام اق ا ي، وقد عاب عميو الفقياء والمحممون احتواءه عم  عدة عيوب ونقائص، وأىةم مةا يعنينةا مةن ىةذه العيةوب 

المحكمةة المةادي، أي الجةرائم الدوليةة التةي حةددىا النظةام اق ا ةي لتتعيةد المحكمةة بتتبعيةا والنقائص ىو مجال اختصةاص 

  وردعيةةا، وتتمثةةل ىةةذه الجةةرائم أ ا ةةا فةةي: جريمةةة اإلبةةادة الجماعيةةة والجةةرائم ضةةد اإلن ةةانية وجةةرائم الحةةرب وجريمةةة العةةدوان

يتحدثون ويجزمون منذ بداية القرن العيرين وخصوصا بدايةة وبما أن كثيرا من الفقياء وال يا يين واقكاديميين واإلعالميين 

من  بعينات ىذا القرن عم  أن اإلرىةاب يعتبةر مةن أيةد الجةرائم خطةورة، فةنحن ن ةتغرب ييةاب أو تةداخل هجةرائم اإلرىةابه 

نحةو تحقيةق  من نطاق اختصاص ىذه المحكمة التي اعتبرىا البعض المبنة اقىم في صرح العدالة الكونية، الخطورة اقولة 

 ىذا الحمم  

 الخــاتــمة والتـوصيــات

إن مكافحةةة اإلرىةةاب، فةةي ييةةاب تعريةةظ قانونيةةة لمظةةاىرة وتحديةةد أركةةان وعناصةةر لجريمةةة واضةةحة ودقيقةةة التزامةةا  

بمبةةدأ اليةةرعية، ومبةةدأ التأويةةل الضةةيق لمةةنص الجزائةةي، ومبةةدأ الم ةةاواة أمةةام القةةانون، يصةةبح  ةةيفا م ةةمطا عمةة  رقةةاب الةةدول 

 اليعوب في الممار ة الدولية، والعالقة بين الحكام والمحكومين عم  الم تويات المحمية الوطنية و 

وتجةةدر اإليةةارة إلةة  أن كثيةةرا مةةن الفقيةةاء والبةةاحثين، والمالحظةةين أصةةبحوا ميةةالين اعتبةةار مصةةطمح اإلرىةةاب فةةي  

نية واإلجرامية، فقد أصبح ىةذا المصةطمح ي ةتعمل ا تعمالو المعاصر، يحمل داات  يا ية دعائية أكثر من دااتو القانو 

 كيعار  يا ي أو تيمة  يا ية، وتوظظ بالتالي لمضغط واابتزاز أو لمتييير والدعاية 

 4التوصيات

يجةةب تكةةريس وتحقيةةق مبةةادئ العةةدل واإلنصةةاظ والم ةةاواة، والةةتخمص مةةن جميةةف الميةةاكل العالقةةة، مثةةل ااحةةتالل  -2

قتصةةادي وااجتمةةاعي بةةين اليةةعوب أو بةةين المةةواطنين، يجةةب إعطةةاء الحريةةات التةةي والعنصةةرية وانعةةدام التكةةافؤ اا

 تضمنيا المواثيق والمعاىدات الدولي والد اتير، وخصوصا حرية التعبير والرأي 



                                                                              
 

 
 

 60                                                                                " مفهومه وآليات مواجهته" اإلرهــاب

بنغازي -المجلة العلمية للجامعة المفتوحة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

العدد األول -المجلد األول   

م0202يناير   

يجب عم  الدول أن ت ع  إل  إيجاد حمول أمنيةة وقضةائية وع ةكرية لمعالجةة أ ةباب اإلرىةاب ودوافعةو مةن أجةل  -1

 نظ اإلرىابي قبل القضاء عميو تقميص من حجم الع

قبةل تكةريس ىةذه الحمةول أو تمةا يجةب عمة  القةانون قبةل كةل يةيء أن يعةرظ اإلرىةاب تعريفةا دقيقةا وصةارما، وأن  -3

يحدد أركان وعناصر جريمة إرىابية مفترضة إن كان ذلا ممكنا، أو أن يطةرح ىةذا المصةطمح أو ىةذه العبةارة بمةا 

ختمفة، قد تصل إل  حد التناقض، من مجمةوع قوامي ةو ونصوصةو الدوليةة تحممو من معاني وداات ومضامين م

 أو الوطنية 

( 3إن ال يا ية الجنائية التي اتبعيا الميرع الميبي لمواجية جرائم اإلرىاب في قانون مكافحة اإلرىاب الجديد رقةم) -1

بالبعةد الوقةائي عبةر تجةريم م، تت م فيما يخص بيق ال يا ةة التجريميةة بالتو ةف فةي التجةريم، واقخةذ 1421ل نة 

أفعال تعد حاجزا و ياجا قبةل ارتكةاب الفعةل اإلرىةابي، أمةا فيمةا يتعمةق بيةق ال يا ةية العقابيةة فرنيةا تت ةم بالتيةدد 

في العقاب مف إيفال البعد اإلصالحي والتيذيبي كيدظ لمعقوبة، أما فيما يخص اإلجراءات وال مطات اا ةتثنائية 

 ءات التحقيق، فرنيا وا عة لمغاية الممنوحة لمقائمين برجرا
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