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نظرا لتشعب زوايا وترامي أطراف موضوع اإلرىاب حددنا موضوعنا انطالقا من تحديد 
سواء عمى البيئة الداخمية أو الخارجية لدولة بصفة خاصة والعالقات الدولية  ،زاوية التأثير
. بصفة عامة

نمتمس في العنوان أن ىناك متغيرين األول اإلرىاب الدولي ومن المالحظ أن قبل  إذ
ظيور ىذا المصطمح عمى شكمو الحالي نجد انو قد عرف بأشكال أخرى ومر بأحداث وظروف 

. ساىمت في ظيوره عمى شكمو الحالي أي اإلرىاب الدولي
المقاومة، الكفاح : لكما نجد أيضا أن ىناك تداخل ىذا المصطمح بمصطمحات أخرى مث

وكل ىذا ربطناه بحقبة زمنية جد ميمة في إبراز ظاىرة  .الخ..المسمح، الجريمة المنظمة
ألنيا تعتبر فترة زمنية رسخت في التاريخ،  2001سبتمبر  11اإلرىاب وىي قبل وبعد أحداث 

الفترة  في الواليات المتحدة األمريكية عممية فريدة من نوعيا وىذه 2001كون ما حدث في 
 1.عرفت انعطاف واضح في العالقات بين الدول

: مشكمة الدراسة-
تعتبر ظاىرة اإلرىاب مرض العصر الذي أصاب العالم وأثار الفزع والرعب في          

النفوس من جية وىدد امن والسمم الدوليين من جية أخرى، وأدى إلى نشر بؤر التوتر بين 
ظاىرة واختالف المعايير التي ينظر بيا إلى تحديد مختمف الدول بسبب التخوف من ىذه ال

األعمال اإلرىابية وعدم التمييز بينيا وبين المصطمحات المتداخمة بيا ،مما أدى إلى ضرورة 
البحث عن حمول ليذه الظاىرة من خالل السعي إليجاد تعريف محدد لإلرىاب والبحث عن 

ىل :صاليا، وعميو نطرح السؤال التالياألسباب الدافعة النتشار ىذه الظاىرة من اجل استئ
ظاىرة اإلرىاب حقيقة مجسدة أفرزتيا األوضاع السائدة أم ىو وجود مفتعل  أنتجتو المصمحة 

إلضفاء الشرعية عمى استراتيجياتيا المنتيجة لتأثير عمى التوازن الدولي؟ 
: ومنو تتفرع التساؤالت الفرعية التالية
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ة لتجسيد مصالح خاصة؟ ىل اإلرىاب الدولي حقيقة أم ذريع -1
ما ىي المواضيع المستيدفة لإلرىاب الدولي وكيف يؤثر عمى األمن واالستقرار الدوليين؟  -2
: أهمية الدراسة -
محاولة إيجاد تعريف موحد لإلرىاب الدولي عن طريق التنسيق في نقاط  :األهمية العممية  -1

االختالف في التعريفات الناتجة عن مختمف التشريعات الدولية واالنطالق من النقاط المتفق 
عمييا وىي نتيجة اإلرىاب الدولي أي آثاره سواء عمى البيئة الداخمية لدولة أو عمى مسار 

. العالقات الدولية
لمبس والغموض حول ىذه الظاىرة وذلك حتى نميز اإلرىاب عن غيره من المصطمحات إزالة ا

. المتداخمة بو
دفع الجيود إلى األمام لتبني الدول استراتيجيات ثابتة وموحدة لمعالجة  :األهمية العممية -2

يجاد حمول ليا  .ىذه الظاىرة من خالل تشخيصيا وا 
 :أهداف الدراسة -

لكل دراسة أىداف وغاية يراد الوصول إلييا ،رغم تعثر المجتمع الدولي في إيجاد حل 
: ليذه الظاىرة إال أن ىدفنا من  خالل ىذه الدراسة يتضح في النقاط التالية 

. إيضاح المبس القائم بين مصطمح اإلرىاب ومختمف المصطمحات المتداخمة بو  -1
. تأثيرىا عمى العالقات الدولية ومدى  2001معرفة حقيقة وأبعاد انفجارات  -2

 :مبررات الدراسة -
المبرر الرئيسي الذي دفعنا إلى معالجة ىذا الموضوع ىو الميل الشخصي  :أسباب ذاتية -1

،كون أن مصطمح اإلرىاب الدولي يستيدف األمة اإلسالمية والذي وضع كوسيمة لتحقيق 
ية التي تستميل الفئات الشابة عن مصالح خاصة لمدول المييمنة، وانتشار األعمال اإلرىاب

طريق اإلغراء وعن تجربة خاصة في مالحظة بعض الظواىر السائدة في مجتمعنا والتي ليا 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة في العمميات اإلرىابية سواء عن طريق الضغط الممارس من 

 .يقة اإلرىابطرف ىذه الجماعات أو االستمتاع برؤية اآلخرين  يعانون والفضول حول حق
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تشكل ظاىرة اإلرىاب الدولي نقطة تحول من خالليا تم تغيير مسار : أسباب موضوعية -2
العالقات الدولية وىذا ما يظير من خالل األحداث التي تجري عمى الساحة الدولية بعد أحداث 

وخاصة بعد العدوان عمى افغنستان وغزو العراق وانتياج سياسة التيديد لدول أخرى  2001
يران  .مثل سوريا وا 

: فرضيات الدراسة  -
. حقيقة اإلرىاب الدولي تكمن في أنيا وسيمة لتحقيق أىداف خاصة  -1

اإلرىاب الدولي ما ىو إال تمييدا ووسيمة لفتح الطريق أمام من يتزعم النظام العالمي وىي 
وسعية وذلك الواليات المتحدة األمريكية  وخمق عدو جديد إلضفاء شرعيتيا عمى سياستيا الت

يبدوا واضحا بإعالنيا الحرب عمى الدول اإلسالمية وخاصة دول الشرق األوسط لفتح الطريق 
. أمام إسرائيل في المنطقة 

. يشكل اإلرىاب الدولي أزمة ذات أبعاد وتأثير عمى مسار العالقات بين الدول  -2
والتي  2001من خالل تتبع األحداث التي نتجت عن اإلرىاب الدولي سواء قبل أحداث 

نجد أنيا قد شكمت سمسمة من التغيرات في السياسة الداخمية الدولية والخارجية أمام ما تعرضت 
لو الدول من ضغوطات مما أدى إلى تدىور جميع أوضاعيا سواء اقتصادية، عسكرية 

سوداء في الجزائر ، أزمة لوكريي في ليبيا ،ومصر من خالل استيداف وسياسية مثل العشرية ال
أين تم العدوان عمى  2001مصدر اقتصادىا وىي المناطق السياحية ، أو بعد أحداث 

ووضع قائمة لدول المارقة الميددة باستعمال القوة ضدىا .افغنستان وغزو العراق
ه الدراسة عمى مجموعة من المناىج لتحميل لقد اعتمدنا في ىذ: المناهج المعتمد في الدراسة -

 : ىذا الموضوع والمتمثمة فيما يمي
لدراسة أي ظاىرة ال بد من العودة إلى جذورىا التاريخية فال يمكن فيم : التحميل التاريخي -1

الحاضر  دون الرجوع إلى الماضي، فمفيم ظاىرة اإلرىاب الدولي ال بد من معرفة المراحل التي 
ام الدولي والذي كان السبب الرئيسي في ظيور ىذا األخير وىذا ما نالحظو من مر بيا النظ

خالل تطور األحداث في الساحة الدولية والتي جسدت سياسات عنفيو وجرائم مختمفة لتحقيق 
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الدول المييمنة لمصالحيا وىذا ما نستنتجو من مسار العالقات بين الدول خالل التعددية ، 
لتي نجد فييا ظيور ىذا المصطمح بشكل واضح كونو ال بد من خمق عدو والثنائية واألحادية ا

جديد لتسيير مصالح الواليات المتحدة األمريكية فنجد أن مصطمح اإلرىاب وجد كفزاعة  
. لضرب اإلسالم

وىذا من خالل مقارنة مسار العالقات الدولية في المرحمتين قبل وبعد : المنهج المقارن  -2
وذلك من اجل إبراز حقيقة اإلرىاب الدولي من خالل مقارنة  2001سبتمبر  11أحداث 

األحداث والتطورات والسياسات واالستراتيجيات المتخذة اتجاه ىذه الظاىرة  سواء في البيئة 
 .الداخمية أو الخارجية وكيفية تأثير ىذه الظاىرة عمى الدول

ر ظاىرة اإلرىاب  عمى وىذا ما يبرز من خالل دراستنا لكيفية تأثي: منهج دراسة الحالة -3
أو بعدىا، وتأثر الواليات المتحدة األمريكية اثر  2001الدول المستيدفة سواء قبل أحداث 

. وانعكاسيا عمى افغنستان والعراق 2001اليجمات التي تعرضت ليا في سبتمبر 
: اإلطار المكاني والزماني -
أو ظاىرة شممت مختمف دول من المالحظ أن اإلرىاب الدولي موضوع  :اإلطار المكاني  -1

عمدنا إلى  ،والعالم إال أننا سنركز عمى مجموعة من الدول التي تأثرت نتيجة ما خمفو اإلرىاب
دراسة  آثار اإلرىاب عمى  الواليات المتحدة األمريكية  مبرزين انعكاس ذلك عمى افغنستان 

 .والعراق من اجل إبراز بعض الحقائق التي ميزت ىذه المرحمة 
فيما يخص اإلطار الزماني فمقد ركزنا في بحثنا عمى المدة الزمنية المتمثمة : إلطار الزمانيا -2

كون العالم عرف انعطاف ممحوظ في العالقات خالل ىذه الفترة حيث سنركز في  2001في 
ومدى التغيير في االستراتجيات .2001مقارنة أحداث ومميزات ومسار اإلرىاب قبل وبعد 

 .حة ىده الظاىرةالمستعممة لمكاف
يعتبر النظام الدولي بصفة عامة محط اىتمامنا في الدراسة كون أن النظام  : وحدة التحميل -

الدولي مر بعدة مراحل وعرف عدة تغييرات انطالقا من التعددية إلى الثنائية ثم األحادية أين 
 .جاالتوعرف مصطمح اإلرىاب الدولي انتشارا بتنوع أساليبو وتعدد أشكالو واتساع م
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: الدراسات السابقة  -
يعتبر موضوع اإلرىاب الدولي موضوع معقد نظرا لآلثار التي تنجم عنو واختالف أشكالو 

وأساليبو ونجد عدة دراسات تناولت ىذا الموضوع سواء لمبحث عن تعريف شامل وموحد أو 
ىذه الظاىرة ،  لمحاولة إيجاد حمول ليذه الظاىرة عن طريق خمق استراتيجيات ومشاريع تحد من

. وكذا البحث عن األسباب الحقيقية وأبعاد ىذه الظاىرة
 :صعوبات الدراسة 

من خالل دراستنا ليذا الموضوع يمكن أن نذكر بعض المشاكل التي واجيتنا أثناء قيامنا 
:  بيذا البحث وىي 

الضغط النفسي فكما ىو معروف أن الباحث يتقن عممو إذا توفرت لديو جميع الشروط التي  -
تسمح لو بذلك ، فنحن من جيتنا أكثر ما تمقيناه في دراستنا ىذه ىو الضغط بسبب تراكم  

 .حصص األعمال الموجية  وأيضا المحاضرات 
 :خطة الدراسة  -

ين  يحتوي الفصل األول عمى مبحثين وكل اعتمدنا في دراستنا عمى خطة تتكون من فصل
مبحث مقسم إلى مطمبين ، ويتضمن الفصل األول ماىية اإلرىاب الدولي ومن خاللو  تطرقنا 

إلى تعريف اإلرىاب في مختمف التشريعات الوطنية وفي المنظمات اإلقميمية  والدولية مع 
ر ىذا المفيوم انطالقا من التركيز عمى التعريف المغوي لإلرىاب ، كما أبرزنا مراحل تطو

.  العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى إلى أن ظير عمى شكمو الحالي في عصرنا الحديث
أما في الفصل الثاني الذي يحتوي عمى مبحثين وكل مبحث يحتوي عمى مطمبين     

ية  ،كما تناولنا فيو األساليب المنتيجة من طرف الجماعات اإلرىابية لتفنيد أعماليا اإلجرام
تطرقنا إلى مختمف الطرق القانونية لمكافحة اإلرىاب و المتمثمة في االتفاقيات و الندوات 

. اإلقميمية و الدولية 
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لقد تزايدت مظاىر اإلرىاب بمختمف أشكالو وأساليبو في السنوات األخيرة في الساحة  
الدولية واإلقميمية كونو كوسيمة وأداة تمجأ إلييا ىذه التنظيمات اإلرىابية لتحقيق أىدافيا 

ومصالحيا المختمفة ميددة بذلك استقرار النظام الدولي ومصالح الشعوب الحيوية وأمن وسالمة 
يسمى  بإرىاب الدولة الذي تستخدمو الدول ضد بعضيما  ة، خاصة بعد ظيور ماالبشري

حيث مع بداية القرن الواحد والعشرين  1.البعض كبديل لمحروب التقميدية لتحقيق مصالحيا
وبروز األحادية القطبية تزايدت الحوادث اإلرىابية التي أصبحت تشكل خطرا جسيما عمى األمن 

قات الدولية بصفة عامة، خاصة بعد أن أصبحت المنظمات اإلرىابية في والسمم الدوليين والعال
العالم تمتمك العديد من وسائل التقدم التكنولوجي التي تمكنيا من تنفيذ حوادثيا اإلرىابية بدرجة 

، حيث أصبح اإلرىاب أداة 2001سبتمبر  11يبدوا واضحا في أحداث  عالية من الدقة وىذا ما
سياسي والنزاعات الدولية، وتحقيق أىداف إستراتيجية لدى العديد من دول فعالة في الصراع ال

العالم وأحسن مثال عمى ذلك قيام الموبي الصييوني داخل الواليات المتحدة األمريكية بالربط 
سبتمبر اإلرىابية واإلسالم  من أجل تحقيق  ىدف صييوني   11المعمد والخاطئ بين حوادث 

والمسممين ، وقد شرعت في تحقيق رغبتيا وذلك بشن الحرب عمى   وىو القضاء عمى اإلسالم
وليذا قمنا بإبراز العالقة القائمة بين مصطمح اإلرىاب والمفاىيم المتداخمة  2.أفغانستان والعراق

. بو
 
 
 
 
 

                                                           
دار الجامعة الجديدة، : ، اإلسكندريةإرىاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العامسامي جاد عبد الرحمن واصل،  - 1

 2، ص2005
، اإلرىاب الدولي جوانبو وسائل مكافحتو في القانون الدولي العام و الفقو اإلسالميمنتصر سعيد حمودة،  - 2

 6، ص2006دار الجامعة الجديدة، :اإلسكندرية



  الدولي اإلرهاب ماهية                                                  األول الفصل

7 

 
مفيوم اإلرىاب الدولي : المبحث األول

إن معالجة ظاىرة اإلرىاب يتطمب وضع تعريف موحد وشامل لإلرىاب وذلك من أجل 
االتفاق عمى أساليب مواجية ىذه الظاىرة وفعالية ىذه األساليب واالستراتيجيات الموجية ضده 
وااللتزام  باتخاذ تدابر لمعاقبة عمى اإلرىاب، وحتى تستطيع الدول الوفاء بالتزاماتيا بشأن إقرار 

من قرار مجمس األمن الذي يفرض  عمى الدول  1تدابير منيا عمى سبيل المثال البند ىذه ال
خفاء مرتكبيو وال . عدم منح حق المجوء السياسي لمن يقوم  بتمويل أو تسييل أعمال اإلرىاب وا 

بد من اإلشارة أن ىناك عدة تعاريف متباينة لإلرىاب ومختمفة الختالف وجيات النظر، وكون 
مصطمح فضفاض يحتمل أكثر من معنى  ألكثر من موقف، ألكثر من دولة أن اإلرىاب 

قميمية، فيناك من نظر إلى اإلرىاب من وجية اآلثار الناجمة عنو فيراه في  ومنظمة دولية وا 
تمك األعمال التي ترىب الناس بواسطة أعمال العنف، وىناك من ينظر إليو من وجية نظر 

كل جناية  أو ضحية سياسية أو : األىداف فيراه موضوعية بصرف النظر عن الوسائل أو
فيناك  2 .اجتماعية ويكون تنفيذىا أو التعبير عنيا مدعاة لنشر الفزع العام، أو خمق خطر معو

من يعرف اإلرىاب عمى أنو عمل أو وسيمة تستخدم القوة المادية والنفسية إلشاعة الذعر واليمع 
زىاق أرواح الناس األبرياء ويجردىم من أرضيم وممتمكاتيم  ويعرضيم لإلبادة الجماعية بدون  وا 

.  3وجو حق يقوم بو فرد أو جماعة أو دولة بيدف تحقيق أغراض سياسية أو غير سياسية
تعريف اإلرىاب : المطمب األول
ىناك تقارب كبير بين مفاىيم اإلرىاب في قواميس المغة من حيث الخوف و  أن نالحظ

، أو قاموس أكسفورد اإلنجميزي أو القاموس المستعمل  العرب لسانالفزع و التيديد سواء في 

                                                           
   32، ص2008دار النيضة العربية، : ، القاىرة1،طالمواجية القانونية لإلرىاباحمد فتحي سرور،  - 1
 1، ط مواجية اإلرىاب، األساليب المستخدمة لمواجية اإلرىاب المنظومة األمنية فيحسينين المحمدي بوادي،  - 2

 15، ص 2007دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية
 46، ص 2004دار مجدالوي، : ،األردن1،طعمم السياسة  ,ناظم عبد الواحد الجسور - 3
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إال أن ىناك بعض الفوارق التي يجدر اإلشارة إلييا و ىي عدم تحديد الجية . في المغة الفرنسية
. الممارسة 

تعريف اإلرىاب : الفرع األول 
 : التعريف المغوي لإلرىاب -أ

يعتبر مصطمح اإلرىاب مصطمح حديث في المغة العربية والمغات  :اإلرىاب في المغة العربية .1
األخرى ولقد وردت كممة الرىبة في القرآن الكريم بمعاني متعددة ومنيا الخشية، وتقوى اهلل 

وأعدوا ليم  من استطعتم من قوة ورباط : "سبحانو وتعالى، والخوف والرعب في قولو تعالى 
وآخرين من دونيم  ال تعممونيم اهلل يعمميم وما تنفقوا من الخيل ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم  

حيث تضمنت معنى الردع المعروف في ".1شيء في سبيل اهلل يوف إليكم وأنتم ال تظممون
 .موازين القوى العسكرية في وقتنا الحالي

أي خاف، وكممة إرىاب ىي " رىب"اإلرىاب حديثة في المغة العربية، وأساسيا  وكممة
واإلرىابيون في المعجم الوسيط ىو وصف يطمق 2. مصدر الفعل أرىب بمعنى الخوف والفزع

عمى المذين يسمكون سبيل العنف واإلرىاب لتحقيق أىدافيم السياسية، واإلرىابي في المنجد من 
أما اإلرىاب في الرائد ىو رعب تحدثو أعمال  العنف كالقتل  .3ة سمطةيمجأ إلى اإلرىاب إلقام

لقاء المتفجرات أو التخريب، واإلرىابي من يمجأ إلى اإلرىاب بالقتل أو إلقاء المتفجرات أو  وا 
  .4التخريب إلقامة سمطة أو تفويض أخرى

  terrereو TERSERمن أصل التينيي  terreurتشنق كممة  :اإلرىاب في المغة الفرنسية .2
جعمو يرتعد ويرتجف و من األسماء المتعمقة بيذين الفعمين :و ىما فعالن يفيدان معنى

terror     وterroris    نشأت الكممة الفرنسيةterreur  ومعناىا المغوي في قاموس،

                                                           
 (60) اآلية،سورة األنفال  - 1
 . 44، ص مرجع سابقسامي جاد عبد الرحمن واصل،  - 2
 228،ص 2،1972مجمع المغة العربية،ط:، القاىرة المعجم الوسيطمجمع المغة العربية، - 3
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، :  ،اإلسكندرية1، طالسياحة واإلرىاب في ضوء الفقو اإلسالمي رشدي شحاتة ابوزيد، - 4

 193، ص 2008
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تعني رعب و خوف شديدين واضطراب عنيف تحدثو في  1694األكاديمية الفرنسية لسنة 
 . 1النفس

يعرف اإلرىاب بأنو العنف الذي تنظمو المؤسسات : grand la rousseجم الفرنسي المع -أ
  2 .الحكومية أو المجموعات الثورية

االستخدام المنظم لوسائل :يعرف اإلرىاب عمى انو le petit roberالمعجم  الفرنسي  -ب
أو الممارسة أو المحافظة عمى  إسنثنائية كالعنف من أجل تحقيق ىدف  سياسي كاإلستالء

  3السمطة
فاإلرىاب مجموعة من أعمال العنف من اعتداءات فردية أو جماعية أو تدميرية  تنفذىا 

  4منظمة سياسية  لتأثير عمى السكان و خمق مناخ بانعدام األمن
:  اإلرىاب في المغة اإلنجميزية .3

األخير و  tersمشتقة من الفعل الالتيني   terrorismeكممة إرىاب في المغة اإلنجميزية  
. و تعني الرعب أو الخوف الشديدين  terrorمشتق من كممة  

:  قاموس أكسفورد اإلنجميزي يعرف اإلرىابو
. 5 أنو استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية

كل ىذه التعريفات المغوية التي سبق وقدمناىا نالحظ أن اإلرىاب كممة حديثة في  من
مختمف القواميس ونمتمس نوعا من التشابو فييا حيث أن ىناك اتفاق عمى أن اإلرىاب كممة 

. تعني الخوف والرعب والفزع رغم اختالف األساليب المستعممة، واألىداف المراد تحقيقيا
 

                                                           
، 1993دار الطبعة، :  ،بيروت2ط  اإلرىاب السياسي بحث في أصول القاىرة وأبعادىا اإلنسانية، أند ونيس العكرة، - 1
 .27ص

 62، ص  مرجع سابقعمي يوسف الشكري،  - 2
3 - le petite robert dictionnaire de la langue française 1993, p2238 

، المرجع  ىاب ، األساليب المستخدمة لمواجية اإلرىابالمنظومة األمنية في مواجية اإلرحسينين المحمدي بوادي،  - 4
 22السابق الذكر ، ص 

5 - oxford advanced  learner's   dictionary of cerrent English 1974      
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: لإلرىابالتعريف الفقيي  -ب
في المؤتمر األول لتوحيد  1930أولى المحاوالت الفقيية لتعريف اإلرىاب كانت في سنة 

. القانون الجنائي المنعقد في مدينة وارسو في بولندا
: ومن أىم التعاريف الفقيية نجد كل من

العمل اإلجرامي المقترن بالرعب أو الفزع أو العنف :"اإلرىاب أنو sotille الفقيو عرف
            1".بقصد تحقيق ىدف محدد

يعتبر كل األعمال المتسمة بالعنف والخوف عمل إرىابي، ولم  sotilleحيث نجد أن   
. يفرق بين اإلرىاب والعمل اإلجرامي دون تحديد األىداف التي يسعى لتحقيقيا

مجموعة من العوامل المتسمة بالصيغة الدولية، :"أن اإلرىاب ىو vabers ويرى الفقيو
    ."والذي ينتج عنو خطر شامل وأن ىذه العوامل تقف وراءىا أىداف سياسية

نتاج العنف المتطرف الذي يرتكب من :" يعرف اإلرىاب عمى أنو wilkinson أما الفقيو
             .ىا كافة المعتقدات اإلنسانية واألخالقيةأجل الوصول إلى أىداف سياسية معينة يضحي من أجل

. األول واسع، والثاني ضيق: عرف اإلرىاب وفق مفيومين: saldana الفقيو
كل جناية أو جنحة ساسة أو اجتماعية ينتج تنفيذىا أو التعبير عنيا :" المفيوم الواسع

               .2"مايثير الفزع العام لما ليا من طبيعة ينشأ عنيا خطر عام
األعمال اإلجرامية التي يكون ىدفيا األساسي نشر الخوف والرعب :" المفيوم الضيق

    ".كعنصر شخصي، وذلك باستخدام وسائل تستطيع خمق حالة من الخطر العام كعنصر مادي
يرى أن اإلرىاب ىو مصطمح يستخدم في األزمنة المعاصرة : صالح الدين عامر الدكتور 

ى االستخدام المنظم لمعنف لتحقيق ىدف سامي وبصفة خاصة جميع أعمال العنف لإلشارة إل
التي تقوم منظمة سياسية بممارستيا عمى المواطنين وخمق جو من عدم األمن وىو ينطوي في 
ىذا المفيوم عمى طرائق متعددة من األعمال أظيرىا أخذ الرىائن، واختطاف األشخاص بصفة 

                                                           
 48، صمرجع سابقسامي جاد عبد الرحمن واصل،  - 1
 24، ص2005دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية، اإلرىاب الدولي بين التحريم والمكافحة حسينين المحمدي بوادي، - 2
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وماسيين وقتميم، ووضع متفجرات في أماكن تجمع المدنيين أو عامة وخاصة الممثمين الدبل
    .  وسائل النقل العامة والتخريب، وتغيير مسار الطائرات بالقوة

إن اإلرىاب ىو االستخدام الغير مشروع لمعنف أو بالتيديد بو  :نبيل حممي الدكتور
رعبا يعرض  لمخطر  بواسطة فرد أو مجموعة، أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ينتج عنو

أرواحا بشرية، أو ييدد حريات أساسية، ويكون الغرض منو الضغط عمى الجماعة أو حريات 
أساسية ويكون الغرض منو الضغط عمى الجماعة أو الدولة لكي تغير سموكيا اتجاه موضوع 

            .1ما
 باستخدام التيديد أو لمعنف متعمد استخدام" :يعرف اإلرىاب عمى انو إسماعيل سيد عزت

 أىداف لتحقيق معينة دول وتساندىا تشجعيا جماعات قبل من أو الدول بعض قبل من العنف
ستراتيجية سياسية  من حالة خمق تستيدف القانون عمى خارجة أفعال ممارسة خالل من وذلك وا 
            2 . "المجتمع في الشامل الذعر

 :الوطنيةتعريف اإلرىاب في مختمف التشريعات  -جـ
: سنعرض بإيجاز تعريف اإلرىاب في بعض التشريعات العربية واألجنبية

من قانون العقوبات  86عرف المشرع المصري اإلرىاب في المادة  :التشريع المصري .4
كل استخدام لمقوة أو العنف أو التيديد أو الترويع ، يمجأ إليو الجاني :" المصري عمى أنو

و جماعي، بيدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أ
المجتمع وأمنو لمخطر، إذ كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينيم أو 

تعريض حياتيم أو حرياتيم أو أمنيم لمخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو باالتصاالت أو 
لخاصة أو احتالليا أو االستيالء عمييا المواصالت أو باألموال أو بالمباني أو العامة أو ا

                                                           
دار الفكر الجامعي، : اإلسكندرية  1،طحقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرىاب وسندان العربحسينين المحمدي بوادي، - 1

.    61، ص 2004
 144. ص ،1996العربي، الفكر دار : ،القاىرة1ط، الدولي والقانون اإلرىاب، إسماعيل عزت - 2
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أو منع أو عرقمة ممارسة السمطات العامة أو دور العبادة، أو معاىد العمم بأعماليا أو 
     .1تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الموائح 

توسع المشروع الجزائري في تحديد ما يعتبر بأعمال اإلرىاب، واعتمد  :التشريع الجزائري .5
في تحديده ليذه الجرائم عمى توافر باعث معين أو استيداف غاية معينة، فقد نص في 

يعتبر عمال تخريبيا أو " عمى أنو 1992-3-92المادة األولى من قانون قمع اإلرىاب رقم 
والسالمة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرىا تعادي إرىابيا كل مخالفة تستيدف أمن الدولة 

 :عن طريق أي عمل غرضو اآلتي
. بث الرعب في نفوس الناس وخمق جو من انعدام األمن -
. عرقمة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العامة -
. عرقمة عمل السمطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة -
عرقمة سير المؤسسات العامة أو االعتداء عمى حياة أعوانيا أو ممتمكاتيا، أو عرقمة  -

 2 .تطبيق القوانين والتنظيمات
أ خاصة في فترة الثمانينات من .م.الو تعددت تعريفات اإلرىاب في :التشريع األمريكي. 6

، وساد اتجاه عام باعتبار اإلرىاب عنفا موجيا ضد الدول وليس من الدول وىذا 20القرن 
ما يتفق مع المصالح األمريكية ، فنجد تعريف اإلرىاب في القانون األمريكي لمكافحة 

مال عنيفا أو يقصد بفعل اإلرىاب كل نشاط يتضمن ع" أنو 1984اإلرىاب الصادر عام 
أ، أي دولة، أو يمثل .م.خطيرا ييدد الحياة البشرية ويمثل انتياكا لمقوانين الجنائية في الو

انتياكا جنائيا فييا إذا ارتكب داخل الواليات المتحدة األمريكية ، أو إي دولة أخرى، وييدف 
الرعب أو إلى نشر الرعب والقير بين السكان المدنين، أو التأثير عمى سياسة ممارسة 
. القير، أو التأثير عمى سموك حكومة ما عن طريق االغتيال أو االختطاف

االستخدام غير المشروع لمقوة أو الضعف أو التيديد بو من قبل : عرف البنتاجون اإلرىاب بأنو 
منظمة ثورية ضد أىداف محددة قد تكون أفرادا أو ممتمكات، مع توافر نية إكراه وترويع 

                                                           
. 54، ص2008،  مرجع سابق جاد عبد الرحمن واصل،سامي  - 1
 162.، ص2008دار الجامعة الجديدة لمنشر، : ،مصر1، طالجريمة اإلرىابية عصام عبد الفتاح، عبد السميع مطر، - 2
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:" بأنو عرفتو اطنين لتحقيق أىداف سياسية أو عقائدية،ووزارة العدل األمريكيةحكومات أو المو
  .1"سموك جنائي عنيف يرمي إلى التأثير عمى سموك حكومة ما عن طريق االغتيال أو الخطف

تبنى المشروع البريطاني تعريف لإلرىاب في القانون مكافحة اإلرىاب  :التشريع البريطاني. 7
استخدام العنف لتحقيق غايات سياسية بما في ذلك كل استخدام :"حيث عرفو بأنو 1976لعام 

.  2"لمعنف بغرض إشاعة أو خمق الخوف لدى العامة أو لدى جزء منيا
  :تعريف اإلرىاب في ظل المنظمات الدولية واإلقميمية-د

: تعريف اإلرىاب في المنظمات الدولية
: في ظل عصبة األمم -1

في فرنسا عام " لويس بارتو"في أعقاب اغتيال ممك يوغسالفيا ووزير الخارجية الفرنسي 
، أخذت عصبة األمم عمى عاتقيا مسؤولية مكافحة مثل تمك األعمال اإلرىابية، فتم 1934

تكميفيا بإعداد مشروع اتفاقية لمنع ومكافحة األعمال اإلرىابية،  وتم. تشكيل لجنة من الخبراء
. تم إقرار ما عرف باتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإلرىاب 1937نوفمبر  16وفي 
من  01وتضمنت ىذه االتفاقية تعريفين لإلرىاب، فالتعريف األول الذي اخذ من المادة  

جرامية الموجية ضد دولة ما، ويكون اليدف تمك االتفاقية مؤداه أن اإلرىاب ىو األعمال اإل
منيا أو من شانيا إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة، آو جماعات من الناس آو لدى 

. العامة
: من االتفاقية تعريفا تعداديا لألفعال اإلرىابية ومنيا 02بينما تتضمن المادة

لجسدية أو حرية رؤساء الدول،أو األفعال العمدية الموجية ضد الحياة أو السالمة ا -أ
. األشخاص الذين يمارسون اختصاصات رئيس الدولة

. التخريب أو اإلضرار ألعمدي لألموال العامة -ب

                                                           
. 67-66، صمرجع سابق سامي جاد عبد الرحمن واصل ،  - 1
. 46-45،ص1991لمماليين ،دار العمم :،بيروت1،طاإلرىاب الدوليمحمد عزيز شكري،  - 2
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لقد تعرضت ىذه االتفاقية إلى انتقادات كثيرة، نظرا الختصارىا عمى اإلرىاب السياسي        
غفاليا إلعمال اإلرىاب الموجية ضد األفراد، وكذا األعمال  الموجو ضد رؤساء الدول وا 

. اإلرىابية التي تمارسيا دولة ضد دولة أخرى
: في ظل منظمة األمم المتحدة -2
لقد قدمت مجموعة من الدول العضوة مجموعة من التعاريف لكممة اإلرىاب وسنعرض    

: فيما يمي بعض منيا
عمل ىمجي يتم ارتكابو عمى إقميم دولة أخرى ضد شخص : قدمت تعريف لإلرىاب بأنو:فرنسا

. ال يحمل جنسية الفاعل بيدف ممارسة الضغط في صراع  ال يعد ذو طبيعة داخمية
كل أعمال العنف ذات الطبيعة اإلجرامية التي يرتكبيا فرد آو مجموعة من : بأنو اليونان عرفتو

األفراد ضد شخص أو مجموعة من األشخاص األبرياء عمى إقميم دولة أخرى، أيا كانت جنسية 
الفاعل أو الفاعمين وذلك بيدف ممارسة ضغط في نزاع ما، أو الحصول عمى كسب شخصي 

. أو ترضية معينة 
ه االختالفات في تعريف اإلرىاب إال أن جيود لجنة القانون الدولي التابعة رغم كل ىذ

لمجمعية العامة لألمم المتحدة رأت ضرورة وضع تعريف لإلرىاب في مشروعيا الذي أعدتو 
:" ، حيث تضمن المشروع تعريف اإلرىاب بأنو1985حول جرائم ضد السمم وامن اإلنسانية عام 

ألفعال اإلجرامية الموجية ضد دولة أخرى والتي يكون من طبيعتيا أو تمك األعمال اإلرىابية و ا
من شانيا خمق حالة من الخوف لدى قادتيا ومحاكميا أو مجموعة من األشخاص أو عامة 

     .1"المواطنين
: تعريف اإلرىاب في ظل المنظمات اإلقميمية -3
ب ووضع الحمول المالئمة قامت المنظمات اإلقميمية بدور فعال في مجال مكافحة اإلرىا  

لمواجيتو والحد من آثاره السمبية عمى المجتمع الدولي، سوف نستعرض إلى تعريف اإلرىاب في 
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نطاق منظمة الدول األمريكية، وجامعة الدول العربية، باعتبارىما من ابرز المنظمات اإلقميمية 
. في ىذا الشأن

اإلرىابية في أمريكا الالتينية الموجية ضد نظرا لتزايد األعمال : منظمة الدول األمريكية  -4
أعضاء البعثات الدبموماسية، وافقت الجمعية العمومية لمنظمة الدول األمريكية في دورتيا الثالثة 

عمى إبرام اتفاقية منع وقمع األعمال اإلرىابية وقد  1971غير العادية المنعقدة في واشنطن عام 
وبناء عمى ىذا القرار  1970منظمة الدول األمريكية في جاءت ىذه االتفاقية اثر قرار اتخذتو 

تم تشكيل لجنة قانونية تتولى ميمة أعداد مشروع اتفاقية في ىذا الخصوص وقامت ىذه األخيرة 
. 1971بعرض االتفاقية عمى أعضاء المنظمة وتم التوقيع عمييا في 

س الدائم لمنظمة الدول ونظرا الن ىذه االتفاقية لم تتعرض لتعريف اإلرىاب، فان المجل  
األمريكية قد اعد دراسة تفسيرية لالتفاقية تعرض فييا لتعريف اإلرىاب وقد خمصت الدراسة إلى 
أن الفعل يعتبر إرىابا إذا كان منصوص عميو بيذه الصفة في تشريعات الدولة التي يقع الفعل 

التي تختص محاكميا بمالحظة  في إقميميا أو التي يكون المتيم بارتكابو متواجدا فييا أو الدولة
ومعاقبة مرتكبو، وفي حالة خمو التشريع الداخمي ألي من الدول المتعاقدة من النصوص التي 
تتعمق باإلرىاب، فانو بغض النظر عن المصطمح القانوني الذي تستخدمو التشريعات الوطنية 

كان الدولة أو قطاع يعتبر من قبيل األفعال اإلرىابية كل فعل ينتج عنو رعب أو فزع بين س
منيم ويخمق تيديدا عاما لمحياة أو الصحة أو السالمة البدنية، أو حريات األشخاص وذلك 

    .1باستخدام وسائل تسبب ضررا جسيما بالنظام العام
تعرضت الدول العربية لمعديد من العمميات اإلرىابية في أواخر  :جامعة الدول العربية  -5

ومع تزايد تمك اليجمات اإلرىابية توحدت الجيود العربية من اجل إيجاد حمول  20القرن 
تم التوقيع عمى االتفاقية العربية  1998لمكافحة اإلرىاب الذي ييدد األمة العربية وفي عام 

ل العربية بالقاىرة وتضمنت ىذه االتفاقية تعريف عاما لمكافحة اإلرىاب بمقر جامعة الدو
كل فعل من أفعال العنف أو التيديد بو أيا كانت :" بأنو½ لإلرىاب، حيث عرفتو في المادة 
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غراضو، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، وييدف إلى إلقاء الرعب بين  بواعثو وا 
ىم أو حريتيم أو أمنيم لمخطر، أو إلحاق الضرر الناس، أو ترويعيم بإيذائيم أو تعريض حيات

بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة، أو احتالليا أو االستيالء عمييا، أو 
         1".تعريض احد الموارد الوطنية لمخطر

نستنتج أن اإلرىاب في مختمف التشريعات والمغات وباختالف الوصول إلى تعريف موحد 
: نو يعمد لنتيجة واحدة وىي نشر الرعب والخوف معتمدا عمى الوسائل التاليةإال ا
وىما يشيران لمعنى  Violenceو Forceونقصد بيا العنف والقوة  :وسائل اإلرىاب المادية -6

. واحد وىو اإلكراه المادي المادي
التيديد والترويع حيث نجد أن التيديد عن طريق  ونقصد بيا :وسائل اإلرىاب المعنوية -7

أما الترويع فيعني الفزع .الوعيد بالشر وزرع الخوف في الناس باستخدام العنف أو القوة
. 2والرعب

: نشـأة اإلرىـاب:  الفرع الثاني
ال بد من اإلشارة أن جريمة اإلرىاب لم تعرف قديما بمفيوميا الحالي، إال أن جذورىا تمتد 

التاريخ اإلنساني فمقد بدأ العنف مع بداية الحياة البشرية عمى األرض عندما قتل قابيل أخاه عبر 
          3 .ىابيل، وتعتبر أول جريمة في الحياة اإلنسانية

. ونظرا لعدم وجود قوانين تضبط نظام البشرية ساد مبدأ القوي يأكل الضعيف
اإلرىاب في القرن السابع قبل الميالد عرف اآلشوريون : اإلرىاب عند األشوريون  .1

واستخدموا الوسائل اإلرىابية عمى نطاق واسع ضد أعدائيم البرابرة فكانوا يقتمون الرجال 
 .والنساء والشيوخ دون تمييز في جميع المدن التي يستولون عمييا

                                                           
 63،ص المرجع السابق، (زكريا )أبو دامس  - 1
دار الجامعة الجديدة، :اإلسكندرية  1،ط، اإلرىاب البيئي في قانون العقوبات، دراسة تحميمية نقدية مقارنةرفعت رشوان - 2

. 50، ص2009
. 41، ص2003دار الحامدي، ، :،القاىرة1،طتاريخ اإلرىاب في العالمفوزي شعبان، - 3
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وأطمقوا  1198كما عرف الفراعنة جريمة اإلرىاب في عام  :اإلرىاب عند الفراعنة  .2
ىا جريمة المرىبين حيث كانت ىناك محاولة اغتيال الممك رمسيس الثالث والتي عمي

 .عرفت بمؤامرة التجريم الكبرى
كانت الجريمة السياسية عند اإلغريق مرتبطة بالمفيوم الديني  :اإلرىاب عند اإلغريق  .3

وذلك لخمطيم بين اآللية والبشر وليذا كان المساس بجاللة اآللية وانتياك المقدسات 
تمثل جريمة سياسية تستحق اإلعدام، ويرغم عمى تناول السم بنفسو، وىي الطريقة التي 

ة وانتيك احترام آلية المدينة،وبعد م ألنو دعا آللية جديد.ق 399أعدم بيا سقراط 
اعتناق المدن اليونانية لمنظام الديمقراطي وحرص المجتمع اليوناني عمى المحافظة عمى 
الشكل الجميوري لمحكام صدرت العديد من القوانين التي تكمفت بمعاقبة كل من يحاول 

وكان المتيم وعرفت أثينا جريمة المساس بالشعب الالتيني، ،  1 المساس بنظام الحكم
 .بيذه الجريمة يقاد مكبال باألغالل أمام الشعب إللقائو حيا في ىوة ساحقة

في عصر الرومان كان من الصعب التفريق بين الجرائم  :إلرىاب عند الرومان  .4
السياسية واإلرىاب ،حيث يعتبر المجرم السياسي عدو األمة ويعتبرون التيديد الواقع 

يماثل التيديد الواقع من الخارج، وتعد الجرائم السياسية  داخل الدولة ىو نوع من الحرب
ضمن الجرائم العامة، وىي الجرائم التي تشمل األفعال الخطيرة التي يتعدد ضررىا 

األفراد فتصيب المجتمع بأسره، وكان المتيم يعاقب بأشد أنواع العقوبات مثل الحرمان 
 .سةمن الماء والحرق أو اإللقاء إلى الحيوانات المفتر

إلى مفيوم جديد ىو جريمة " عدو الداخل"وفي عيد الجميورية الرومانية تغير مفيوم 
والتي كانت تتمثل في االعتداء عمى سالمة الدولة من جية  Crime Of Majestyالجاللة 

. الداخل أو الخارج
والقضاء عمى النظام اإلقطاعي مرت  16وسقوط الممك  1789وبقيام الثورة الفرنسية 

 1794إلى  1792بمرحمة من اإلرىاب إبان عيد الجميورية اليعقوبية التي امتدت من  فرنسا
حيث تأثر قادة الثورة اليعاقبة في أفعاليم ومواقفيم ببعض التيارات الفكرية والعقائدية التي كانت 
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سائدة في فرنسا مما أدى إلى المجوء إلى اإلرىاب كأسموب عمل لتحقيق األىداف التي من 
امت عمييا الثورة، فبمجرد قيام الثورة نادى روبستير بإعالن الكرامة اإلنسانية كمبدأ غير أجميا ق

منفصل عن الحرية، وفي سبيل تحقيق ىذه الغايات، تم إعدام اآلالف من المواطنين الفرنسيين 
        1".حكم اإلرىاب"بدعوى خيانتيم وعدائيم وقد عرفت ىذه المرحمة باسم 

ويبدوا أن العالم لم يعرف حتى ىذا التاريخ، اإلرىاب المجاوز لحدود الدول والذي يمكن 
. إطالق لفظ اإلرىاب الدولي عميو

وخالل القرن التاسع عشر حدث انقالب في مركز اإلرىاب فقد انتقل من يد السمطة 
المرتبطة  والدولة إلى أيدي المحكومين في صورة حركتين ثوريتين ىما الفوضوية والعدمية

     2 .19باألفكار اإلشراكية السائدة في القرن 
وال بد من اإلشارة إلى بعض األوضاع المؤدية لظيور ىذين الحركتين والمتمثمة في 

الكنيسة، ظيور اإليديولوجية الجاكوبية التي تتصدى لمممكية المطمقة، .سيطرة الممكية المطمقة و
رامة اإلنسانية كمبدأ غير منفصل عن الحرية، ونالحظ ومن أىم قادتيا روبسبير الذي أعمن الك

: لسببين Terreur 1793تعرف بحكم اإلرىاب، وبدأ ممارسة اإلرىاب  1774أن فترة 
. المرسوم الذي سمح بو بمداىمة المنازل لنزع السالح من المشتبيين وسجنيم . أ

لعدو أثناء تعرض مجازر أيمول أين تم القضاء عمى جميع المعتقمين خوفا من تعامميم مع ا . ب
             3 .فرنسا ليجمات خارجية

لقد حان وقت ترىيب : ونجد استعمال خطاب ترىيبي في جمسة لممؤتمر الوطني جاء 
عمى جدول األعمال وليحوم سيف القانون  Terreurالمتآمرين أييا المشرعون، ضعوا اإلرىاب 

ونجد أن كممة اإلرىاب ليا مدلوالن أثناء الجميورية الجاكوبية، إضافة " فوق جميع المجرمين
: إلى مدلوليا السيكولوجي الذي تضمنو منذ نشأتو
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ردة فعل استعمميا الشعب دفاعا عن الوطن وثورى ضد الخونة وأعداء الثورة فكانت كممة  .1
Terreur يمة سريعة لنشر المبادئ الجاكوبيةوس. 

أصبح نظام الحكم تدعمو المؤسسات الرسمية وأجيزتيا السياسية والعسكرية كما نالحظ  .2
و  Terroristeأن حكومة المؤتمر الوطني نبذت وسيمة اإلرىاب، وقد تم استعمال كممة 

Terrorisme  ألول مرة في المغة الفرنسية، والذي يعني نسق اإلرىاب الذي ساد فرنسا خالل
 .وتنفيذ حكم إعدامو 1794تموز  28الثورة وذلك بعد سقوط روسبير في 

نستنتج أن اإلرىاب يعتمد عمى وسيمة الرعب بيدف تغيير نسق سياسي أو نظام سياسي، 
   .الحكام الذين يمارسونيا بصورة قانونية ووسيمة يعتمدىا الحكوميين بصورة غير قانونية ضد

وفي األنظمة الماركسية كان العنف الثوري يعتبر من المفاىيم الرئيسية في تمك األنظمة 
لكنو ظل مرتبطا بالطابع الطبقي الماركسي وأطمق عميو العنف الجماىيري، واتخذ اإلرىاب 

حيث قام لنين  1918البمشفية  صفة الصراع الطبقي ضد البرجوازيين في أعقاب قيام الثورة
بإجراءات إرىابية ضد أعداء الثورة من البرجوازيين حيث ناد بإعداميم واعتبار اإلرىاب صورة 

. أساسية لضمان األمن في الداخل ولتحقيق أىداف الثورة
لقد تطور استخدام مصطمح اإلرىاب الدولي فيما بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة بعد 

ات المتحدة األمريكية لإلمبراطوريات االستعمارية المنيارة ونشوء ظاىرة االستعمار ارث الوالي
صارت جريمة  20وفي القرن  1 .الجديد وىذا بعد اتيام حركات التحرر الوطني باإلرىاب والتمرد

إلى  1972اإلرىاب أكثر الجرائم خطورة عمى الساحة الدولية األمر الذي دعا األمم المتحدة في 
لى إنشاء لجنة  Terrorismeإلى مصطمح اإلرىاب   internationalإضافة لفظ دولي  وا 

ومع بداية .2متخصصة ميمتيا دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء العمميات اإلرىابية
الستينيات من القرن العشرين بدأ المجمع الدولي يعاني من العمميات اإلرىابية الموجية ضد 

رغاميا عمى تغيير  الطائرات المدنية المستخدمة لنقل الركاب عبر العالم وذلك بالسيطرة عمييا وا 
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صة في خا" Hijackers"مسارىا بالقوة بيدف تحقيق مطالب معينة والذين أطمق عمييم اسم 
الواليات المتحدة األمريكية في أعقاب ثورة فيدل كاسترو في كوبا التي عرفت موجة عنيفة من 

طائرة مدنية أمريكية في غضون شير واحد  50جرائم اختطاف الطائرات والتي بمغت حوالي 
. 1961في 

اب والبد اإلشارة إلى أىم األعمال اإلرىابية التي شيد التطور اليائل في ظاىرة اإلره
: والمتمثمة في ظاىرتين ىما

بان "أين انفجرت طائرة مدنية تابعة لشركة  :1988_12_21أزمة لوكي ربي في . 3
شخص والتي اتيمت بيا آنذاك  259مما أدى إلى مصرع جميع ركابيا والبالغ عددىم " أمريكان

األنباء تم اتيام ليبيا عن الحادث بعد أن تناقمت وكاالت  1991أكثر من دولة، وفي سنة 
 أ انتساب العمل لشخصين ليبيين ينتميان لجياز المخابرات الميبية .م.البريطانية والو

، حيث تعرضت الواليات المتحدة األمريكية لعدة ىجمات :2001سبتمبر  11أحداث  .4
إرىابية، إذ وجيت طائرتان حربيتان نحو برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك، وبعد ذلك 

بواشنطن وسقطت ( البنتاجون)طائرة ثالثة نحو مبنى وزارة الدفاع األمريكي بدقائق وجيت 
         1 .الطائرة الرابعة فوق والية بنسمفانيا قبل وصوليا ليدفيا

ظير مصطمح  حديث وىو اإلرىاب العولمي حيث نجد  2001وبعد أحداث سبتمبر 
دية والمالية لكنيا استيدفت تفجيرات نيويورك وواشنطن لم تستيدف فقط رمز القوة االقتصا

أركان الترسانة العسكرية فيذه األحداث التي ضربت برجي مركز التجارة العالمي، ومبنى 
البنتاجون أصابت كل أرجاء المعمورة بصدمة كانت بحكم اإلدراك العميق بأن اإلرىاب تجاوز 

خاصة بعد تعدد   2 .يكل الحدود، وانتقل في تصعيده إلى مرحمة التيديد المباشر لألمن العالم
أنواع اإلرىاب واستخدام أساليب متباينة بسبب التطور التكنولوجي وحصول الجماعات اإلرىابية 

                                                           
دار : اإلسكندرية 1طاسية واالعتبارات الموضوعية،، اإلرىاب الدولي بين االعتبارات السيمحمد عبد المطمب الخشن - 1

. 12، ص2007الجامعة الجديدة، 
 02دار الوافي، العدد: ،القاىرة1، طاإلرىاب العالمي، انييار اإلمبراطورية األمريكيةفولي ىارون،  - 2
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جراثيم : عمى تقنيات دقيقة في تنفيذ عممياتيا اإلرىابية، خاصة استعمال األسمحة البيولوجية مثل
     1م، وحالة التسمم المعروفة باسم بوموليز(الجمرة الخبيثة)انثوراكس

أشكال وأنواع  اإلرىاب  : المطمب الثاني
تعدد الباحثين الذين تناولوا الظاىرة واختالف أطرىم الفكرية لذلك تعددت معاييرىم فنجد 

ري ،نفسي أو حسب الفاعل واليدف من صنف اإلرىاب اعتمادا عمى معيار تاريخي ،فك
.  النطاقو

:  لتقميديا أشكال اإلرىاب:  الفرع األول
يميز بين  ثورنتونىناك عدة تقسيمات مختمفة حول أشكال اإلرىاب حيث نجد أن   

 :شكمين من اإلرىاب
.    يستخدمو مالكو السمطة الراغبين في تصفية التحديات لسمطتيم: الترىيب التنفيذي -1
الذي يصف النشاطات اإلرىابية لؤلئك الراغبين في تقويض النظام : الترىيب التحريضي  -2

: الذي يقسم اإلرىاب إلى نوعين  مايالقائم و امتالك السمطة، كذلك نجد تمييز 
الذي يشير إلى إرىاب موضوع في خدمتو النظام القائم  :نظام الترىيب -1
. يشير إلى إرىاب موضوع في خدمة الحركة التحررية:حصار الترىيب -2
     2 :يميز بين أربعة أشكال لإلرىاب وليكنسونأما 
.  استخدام الترىيب لألغراض الكسب المادي:اإلرىاب الجنائي -1
. ينطوي عمى أغراض صوفية دينية وسحرية:   اإلرىاب النفسي -2
يسعى إلى شل العدو واستنزاف مقاومتو واختزال قدرتو عمى :  اإلرىاب الحربي -3

القتال وتدميرىم ىو اليدف الختامي وميز ولكنسون بين اإلرىاب المدني واإلرىاب 
 .العسكري وذلك أن األول ييدف عموما لإلبادة والثاني ييدف إلى السيطرة

 

                                                           
. 222، ص2002افي، دار الش: بيروت 1، طاألسباب والنتائج( 2001سبتمبر 11)ساعتان ىزت العالم فريد ىاليداي، - 1
 33، ص2دار الوافي، العدد: القاىرة  1،طاإلرىاب العولمي وانييار اإلمبراطورية األمريكية غولي ىارون،  - 2
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لتيديد بو لتحقيق ويعرف اإلرىاب السياسي عمى أنو االستخدام المنيجي لمعنف أو ا
       .1أغراض سياسية

: كما سنتناول أشكال اإلرىاب من خالل النظر إلى جوانبو الثالث عمى النحو التالي
 .أشكال اإلرىاب وفقا لمرتكبيو .1
 .أشكال اإلرىاب وفقا لنطاقو  .2
 أشكال اإلرىاب وفقا لميدف  .3
رىاب األفراد : حيث ينقسم إلى نوعين :أشكال اإلرىاب وفقا لمرتكبيو -أ إرىاب الدول، وا 

. والمجموعات
ذلك اإلرىاب :"ذىب بعض الفقياء إلى تعريف اإلرىاب الدولي عمى أنو: إرىاب الدولة -1

الذي تقوده الدولة من خالل مجموعة األعمال والسياسات الحكومية التي تستيدف نشر 
ضمان خضوعيم لرغبات الحكومة، أو في  الرعب بين المواطنين في الداخل وصوال إلى

الخارج بغرض تحقيق بعض األىداف التي ال تستطيع الدولة وال تمكن من تحقيقيا 
     2 .بالوسائل واألساليب المشروعة

ونجد من مظاىر ممارسة الدولة لإلرىاب عمى المستوى الداخمي من خالل التعسف  
انسانية والوحشية وتقيد الحريات األساسية أو في السمطة مثل أعمال التعذيب والمعاممة الال

. التطبيق التعسفي لمقوانين وىو ما يطمق عميو اإلرىاب القمعي
أما عمى المستوى الخارجي فالدولة تمارس اإلرىاب عمى صورتين إحداىما مباشرة  

واألخرى غير مباشرة، واألولى تتمثل في العمميات التي تنفذىا وحدات عسكرية ضد 
في دولة أخرى وسمي إرىاب عسكري والفرق بينيما أن اإلرىاب القيري ىو أنو  المدنيين

ييدف إلى تجميع الشعب قصد  السيطرة عميو في حين ييدف اإلرىاب العسكري إلى تفريق 

                                                           
 33، صالمرجع السابق  غولي ىارون، - 1
. 78، ص مرجع سابقسامي جاد عبد الرحمن واصل ،  - 2
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ضعاف إرادتو وتحطيمو  قيام الدولة  و يقصد بإرىاب الدولة  غير مباشر 1 .الشعب وا 
إيواء أو تقديم العون والمساعدات لجماعات نظامية  أو بتشجيع أو تحريض  أو التسيير أو 

غير نظامية  أو التغاضي  عن أنشطتيم التي ترمي إلى القيام بأعمال العنف ضد دولة 
        2 .أخرى 

. ومن أمثمة من صور إرىاب الدولة ما تقوم بو إسرائيل ضد الشعب الفمسطيني 
: إرىاب األفراد والجماعات -2

تاريخ الحديث من إرىاب األفراد كرد فعل عمى إرىاب الدولة ويسمى أول ما عرفو ال
باإلرىاب الغير السمطوي الموجو ضد الدولة من جانب الجماعات واألفراد ويتصف إرىابيما 

. الصفة االنتحارية
: ومن صور إرىاب األفراد والجماعات نجد

: يتميز بمجموعة من الخصائص أىميا :اإلرىاب الثوري -1
النشاط الجماعي و يبرز في إطار إيديولوجية ثورية    •
.  تركيزه عمى المنظمة •

وييدف إلى تغيير شامل في التركيبة السياسية و االجتماعية لنظام  
ييدف إلحداث بعض التغيرات البنائية والوظيفية في نظام سياسي :اإلرىاب شبو ثوري  -2

معين  
النظام القائم دون وجود تصور لنظام بديل  ليس ىدفو القضاء عمى  :اإلرىاب العدمي -3
يمارسو األفراد بدافع أناني لتحقيق مصالح شخصية اقتصادية أو                              : اإلرىاب العادي -4

. اجتماعية
 

                                                           
. 108، ص مرجع سابقمحمد عوض الترتوري وأغادير عرفات دويجان ،  - 1
. 155،صمرجع سابق عمي يوسف الشكري،  - 2
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        :1أشكال اإلرىاب وفقا لنطاقو-2
رىاب دولي   ينقسم اإلرىاب وفقا لنطاقو إلى نمطين إرىاب محمي وا 

ويقصد بو اإلرىاب الداخمي أي المنحصر داخل إقميم الدولة من :اإلرىاب المحمي - أ
حيث التنظيم أو التنفيذ أو اإلعداد 

ويقصد بو اإلرىاب الذي يتعدى حدود الدولة أو اإلقميم سواء من :اإلرىاب الدولي  - ب
: حيث اإلعداد أو التنظيم و قد يأتي عمى إحدى الصور التالية 

. ير مسارىا بالقوةخطف الطائرات وتغي .6
. األعمال التخريبية .7
. االغتياالت .8
: ونميز عدة أشكال منيا:   2 أشكال اإلرىاب وفق اليدف منو-3  

يسمى أيضا اإلرىاب العقائدي ييدف لتحقيق إيديولوجية :اإلرىاب اإليديولوجي  -1
.  1917معينة مثل ما حدث في روسيا من أجل نجاح الثورة البمشفية 

ينسب إلى الحركات التي تستخدم تكتيكات اإلرىاب من أجل :"اثني"إرىاب انفصالي  -2
تحقيق االنفصال عن دولة األم و االعتراف باالستقالل السياسي و اإلقميمي 

و منظمة  IRAبمجموعة أو جنس معين مثل منظمة الجيش الجميوري األيرلندي 
التي تطالب باالنفصالية عن إقميم إلباسك عن   ETAآيتا االنفصالية في إسبانيا 

.  إسبانيا
ىو اإلرىاب الذي تحركو دوافع أنانية و شخصية اقتصادية أو :اإلرىاب اإلجرامي -3

اجتماعية متخذا لذلك عدة أساليب لتحقيق أىدافو مثل االبتزاز و السطو المسمح 
 .وأخذ الرىائن و نيب األموال و الممتمكات

 

                                                           
. 23، ص مرجع سابق، المنظومة األمنية في مواجية اإلرىاب حسين المحمدي بوادي،  - 1
 112، صمرجع سابق محمد عوض الترتوري وأغادير عرفات دوي جان،  - 2
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 صور اإلرىاب المعاصرة :الفرع الثاني 
ىناك العديد من اإلرىاصات التي تتبنى عن إمكانية استخدام األسمحة : اإلرىاب النووي -1

النووية في ىجمات إرىابية، وىذا عند تمكن طالب ثانوي أمريكي من التوصل لتركيب قنبمة 
تى في الكتب نووية صغيرة وقد أدى انتشار المفاعل النووية مما مكن انتشار المعرفة النووية ح

وتظير خطورة تمال وصوليا إلى اإلرىابيين خاصة، والمجالت المتخصصة مما يتعاظم معو اح
اإلرىاب النووي من خالل اآلثار الوخيمة التي يمتد أثرىا لعشرات السنين بسبب األمراض التي 

الحرارة المحرقة تتركيا، وذلك باعتبار أن االنفجار النووي من أكبر القنابل الذرية تدميرا، كذلك 
التي تسبب الحرائق بسرعة فائقة، إضافة لألشعة النووية التي تدخل الخاليا الحية لمنباتات 

 . .  1والحيوانات وتسبب الموت السريع
كل استخدام ألي من العوامل النووية من أجل الحصول عمى  يةويقصد باألسمحة النوو  

       . 2 ا ىائمة جد طاقة 
ونقصد باإلرىاب الكيماوي اإلرىاب الذي يستعمل المواد الكيماوية أثناء  :الكيمائياإلرىاب  -2

حيث تم اكتشاف عدد من البراميل تحتوي  1985تنفيذ الجرائم، ومن أمثمة عمى ذلك، كان عام 
جالوتا من سم السيانيد المعروف بسم الزرنيخ الذي كان معدا ليفرغ في مصدر من  35عمى 

، ويقصد باألسمحة الكيماوية كل استخدام   3دى المدينتين واشنطن أو نيويوركمصادر المياه إلح
لمخصائص السمية ألي عامل كيماوي من أجل إحداث تأثيرات فيزيائية أو فسيولوجية في أي 

          4 .من الكائنات الحية أو الممتمكات
وتنقسم األسمحة الكيماوية إلى أسمحة تعمل عمى األعصاب وأخرى من شأنيا إحداث   

: تبترات وىي عمى النحو التالي
                                                           

، 2006،د ب ن ، مطبعة العشري، المواجيةالتجريم وسبل -، اإلرىاب والجريمة المنظمةأحمد إبراىيم مصطفى سميمان - 1
 208ص
المركز القومي :، األردن  الحرب القذرة من انتياك السيادة الدولية حتى انتياك الكرامة اإلنسانيةمحمد تيسير التميمي،  - 2

. 43، ص2005لمنشر،  
. 211، صمرجع سابق، التجريم وسبل المواجية-، اإلرىاب والجريمة المنظمةأحمد إبراىيم مصطفى سميمان - 3
 42، ص مرجع سابقمحمد تيسير التميمي ،  - 4
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: األسمحة الكيميائية العصبية (1
التي تعمل عمى تعطيل اإلنزيمات ( V-X( )إكس–فى)تتمثل في غاز السرين وغاز   

. الموجودة داخل الجسم والمعروفة باالستريزس
وتتمثل في غاز الخردل التي تظير عمى ىيئة االلتياب : ميائية التبتيريةاألسمحة الكي (2

 .مع إحساس باالحتراق
كل استخدام لمكائنات الحية الدقيقة من أجل الحصول عمى نتائج : اإلرىاب البيولوجي -3

تعد األسمحة البيولوجية من أقوى  .مغايرة لما ىو متوفر آنيا في أي الكائنات الحية األخرى
. لدمار الشامل فتكا وتدميراأسمحة ا

العضوية ( إنثكس)بكتيريا : وأشير الجراثيم المستخدمة من خالل اإلرىاب البيولوجي   
تسبب مرض الجمرة الخبيثة،سموم البوتيولينيوم، تفرزىا بكتيريا الىوائية تسبب شمل األعصاب، 

يروس االيبوال، بكتيريا الطاعون التي تسبب مرض الطاعون أو ما يسمى الموت األسود، ف
      1 .الجذري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 211، ص مرجع سابقأحمد إبراىيم مصطفى سميمان،  - 1
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اإلرىاب وعالقتو بالمفاىيم المحورية : المبحث الثاني
ىناك تداخل واختالط بين اإلرىاب ومجموعة من المفاىيم المحورية ومن ىذه المفاىيم 
نجد إطالق مصطمح اإلرىاب عمى أعمال النضال في سبيل التحرر من االستعمار والسيطرة 

اإلرىاب وحق تقرير المصير إضافة إلى الخمط بين مصطمح اإلرىاب وبعض  العنصرية أي
اإلرىاب والعنف، اإلرىاب والجريمة المنظمة، : المصطمحات التي تتسم بالقوة والعنف منيا

ظيار العالقة القائمة بين  اإلرىاب والتطرف وسنقوم في ىذا المبحث بإبراز نقاط االختالف وا 
. ىذه المصطمحات إن وجدت

اإلرىاب وبعض الظواىر السياسية : لمطمب األولا
: من ابرز الظواىر السياسية المتداخمة مع مصطمح اإلرىاب نجد

 :التمييز بين اإلرىاب والمقاومة الشعبية المسمحة: الفرع األول 
أن قمنا بتعريف اإلرىاب بالمطمب السابق سنبرز في ىذا المطمب معنى المقاومة  بعد 

سبتمبر وفي إطار 11الشعبية المسمحة والتمييز بينيا وبين اإلرىاب خاصة أننا نجد بعد أحداث 
سرائيل تكييف المقاومة اإلسالمية باعتبارىا .م.المناخ العالمي الرافض لإلرىاب تحاول و أ وا 

ثم ترفضيا وىذا من أجل تصفية العناصر القيادية لممقاومة اإلسالمية، وال بد من إرىابا ومن 
:   1اإلشارة إلى أسباب االلتباس بين مفيوم المقاومة وبين مفيوم اإلرىاب المتمثمة فيما يمي

وجود قدر من العنف يجمع بين اإلرىاب والكفاح المسمح مع اختالف بينيما في الدافع  .1
في الكفاح نجد استخدام العنف بدافع رد العدوان ورفع الظمم وىو في الستعمال العنف، ف

ىذا الحال مشروع وجائز بخالف العنف الذي يمارس في األعمال اإلرىابية فإنو غير 
. مشروع وال مبرر لو وتدفع إليو غايات غير شرعية

سمح من الحمالت اإلعالمية التي تشنيا أجيزة إعالم الدول االستعمارية ضد الكفاح الم .2
 .أجل التحرر ومحاولة الربط بينو وبين اإلرىاب بقصد سمب المشروعية المعترف بيا دوليا

 
                                                           

. 50دار الوافي، ص:، القاىرة1،طلعبة خمط األوراق، مقاومة اإلرىاب أم إرىاب المقاومة عمي محمد المكراوي، - 1
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: تعريف المقاومة
المقاومة ىي مصدر لمفعل الرباعي قاوم يقاوم  مقاومة، وىي تعني الممانعة :لغة 

 .والمدافعة
المشروع لكافة الكفاح من خالل االستخدام :" يعرفيا عمي محمد المكراوي:اصطالحا

الوسائل المادية وغير المادية بما فييا القوة المسمحة من قبل جماعة أو شعب ما، لمواجية 
زالة  أعمال العدوان والييمنة، ورغبات السيطرة عمى أرضو وفكره أو ثقافتو أو قراره السياسي، وا 

أو السياسية أو  االحتالل واالستعمار بكافة صوره، ودفع الظمم المستند إلى القوة العسكرية
االقتصادية من أجل تحقيق االستقالل الكامل سياسيا وثقافيا وعسكريا وبما يتفق مع مبادئ 

      1 .األمم المتحدة والمواثيق الدولية
: ال بد من اإلشارة أن مفيوم المقاومة الشعبية مر بمرحمتين ىي

مفيوم المقاومة الشعبية المسمحة مفيوما ضيقا حيث كان يعبر عنو باصطالح  أخذ .1
(Résistance ) أوMouvements de résistance  أىم ما ميز ىذا التعريف ىو ربط

: المقاومة بالغزو واالحتالل األجنبي وعرف بأنو
و سمطة تقوم النشاط الذي تقوم بو عناصر شعبية باستخدام القوة المسمحة في مواجية قوة أ"

     2 ".بغزو الوطن واحتاللو
، ومؤتمر 1874، مؤتمر بروكسل (1907-1899)وتبنى ىذا التعريف كل من مؤتمر الىاي 

. 1919جنيف 
اعتبر ىذا المفيوم يستخدم ألغراض استعمارية لتوسيع المجاالت .إال أن جانب من الفقو

. الحيوية لمدول
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظير مفيوم أكثر اتساعا وشموال لممقاومة الشعبية  .2

المسمحة نتيجة ظيور حركات التحرر عمى الساحة الدولية التي لعبت دورا كبيرا لمتأكيد عمى 

                                                           
 51، ص مرجع سابقعمي محمد المكراوي،  - 1
. 225، ص مرجع سابقسامي جاد عبد الرحمن واصل،  - 2
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-14في ( 15)حق الشعوب في تقرير مصيرىا، حيث تم إصدار الجمعية العامة في دورتيا 
االستقالل لشعوب المستعمر، أصبح لممقاومة الشعبية المسمحة مفيوما  قرارا بمنح 12-1960

عمميات القتال التي تقوم بيا عناصر وطنية أو القومية ضد قوى :"أوسع حيث عرفت أنيا
أجنبية سواء كانت تمك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيو سمطة قانونية، 

خاصة سواء باشرت ىذا النشاط فوق اإلقميم الوطني أم أم كانت تعمل بناء عمى مبادرتيا ال
    1  ".قواعد خارج ىذا اإلقميم

وعمى ىذا يمكن توضيح سمات العنف المصاحب لممقاومة أعماال لحق الشعوب في 
: تقرير مصيرىا والتي تميزه عن العنف المصاحب لإلرىاب الدولي فيما يمي

شعب يؤمن باألىداف التي ستخدم العنف أنو عنف جماىيري تمارسو جماعات وأفراد  -أ
. لتحقيقيا

. موجة ضد قوى محتمة أو غاصبة أو عنصرية مستعمرة لذلك الشعب  -ب
. مدعوم بالشرعية الدولية، ويخدم السالم العالمي -ج
. ال يمكن وصفو بالعدوان عمى أحد فيو دفاع عن النفس وعنف في مواجية ظالم  -د

ختالف بين اإلرىاب والمقاومة الشعبية المسمحة سنقوم بتقديم وقبل أن نقوم بإبراز نقاط اال
 .تعريف لممقاومة الشعبية ومميزاتيا ومدى شرعيتيا في مختمف االتفاقيات الدولية المشار إلييا

 :التمييز بين اإلرىاب والمقاومة: الفرع الثاني 
اإلرىاب الذي يحظر وبين من الميم التأكيد عمى التمييز الذي يمخصو القانون الدولي بين 

: وىنا لألسباب التالية.   2 المقاومة التي تشرع
  ضرورة التعرف عمى األحكام القانونية الدولية التي حرضت عمى تشريع المقاومة الوطنية

 .كأداة فاعمة لممارسة الحق في تقرير المصير ومكافحة االستعمار

                                                           
 14، صمرجع سابق عمي يوسف الشكري،  - 1
مجد المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع، :،  بيروتاإلرىاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العامكمال حماد،  - 2

 61ص.2003
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 يم عالقات الصداقة بين الشعوب عمى السماح لممقاومة كأداة فاعمة في بعض الحاالت لتعم
قاعدة حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية الدولية والحفاظ عمى الوحدة اإلقميمية واالستقالل 

 .السياسي لمدول
  رىاب الدولة وضرورة بذل الجيود الدولية من أجل إدانة إرىاب التنبيو عمى إرىاب األفراد وا 

 .التركيز عمى اإلرىاب الذي ترعاه إسرائيل الدولة وليس إرىاب األفراد وحسب بمعنى
: التميـز بين المقاومة الشعبية المسمحة واإلرىاب الدولي في االتفاقيات الدولية

 :االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
تطبيقا لمبادئ حقوق اإلنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرىا، أقرت الجمعية العامة لألمم 

المتعمق باإلعالن الخاص بمنح االستقالل لألقطار  1514القرار رقم  1960المتحدة في 
إن إخضاع الشعوب لالستعباد األجنبي والسيطرة األجنبية :" والشعوب المستعمرة، وقد جاء فيو

ألجنبي يشكل إنكارا لحقوق اإلنسان األساسية وتناقض ميثاق األمم المتحدة واالستغالل ا
ن كل محاولة تستيدف جزئيا أو كميا تقويض  ويعرض السالم والتعاون العالميين لمخطر وا 
    1".الوحدة الوطنية والسالمة اإلقميمية لخطر ما، ستعارض مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئو

 :1907لعام ( 02)في المادة اتفاقية مؤتمر الىاي 
حيث ترى أنو يحق لممواطنين األراضي المحتمة حمل السالح ومواجية العدو سواء بأمر 

: حكومتيم أو بدافع وطنيتيم وتطبق عمييم صفة المحاربين بشرطين
. أن يكون حمل السالح عالنية/ 1
. التقيد بقوانين الحرب وأعرافيا/ 2

    2 :ة صفات تميز المقاومة تتمثل فيما يميوعمى ىذا األساس يمكن رصد ثالث 
. أنيا تأتي نتيجة لممارسات عدوانية أو ظالمة أسبق وأعمق وأشمل -1
. أنيا تتمتع بتأييد شعبي كبير -2

                                                           
 68، ص مرجع سابقكمال حماد،  - 1
. 54، ص سابق مرجععمي محمد المكراوي،  - 2
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. أنيا تستعمل وسائل غير تقميدية في القتال ألن ميزان القوى التقميدي يميل ضدىا -3
ويمكن أن نميز أربعة فوارق أساسية بين المقاومة والكفاح من أجل التحرر من جية واإلرىاب 

: من جية أخرى تتمثل في مايمي
والدافع المحرك لممقاومة والكفاح ىو دافع وطني يتمثل في السعي لتحرير  :الدافع .1

. رينالوطن من الظمم والعدوان، بينما اإلرىاب ىو الرغبة في إلحاق الضرر باآلخ
الكفاح من أجل التحرير موجيا ضد العدوان األجنبي أما النشاط اإلرىابي  :اليدف .2

 .يوجو نحو الوطن وأبنائو ويضرب مصالح الوطن في الخارج
 الكفاح المسمح يحض بتأييد أبناء الوطن باعتباره شرفا يتنافسون فيو، بينما  :التأييد .3
سالمي وفي القانون الدولي وتقره الكفاح المسمح مشروع في المشرع اإل :المشروعية .4

.                   االتفاقيات، بينما اإلرىاب ممنوعا شرعا ومرفوض من القانون الدولي وتدينو االتفاقيات
: التمييز بين اإلرىاب وحق تقرير المصير

ىو الحق المطمق لألمة لتعبير بحرية عن إرادتيا ورغباتيا في :"تعريف حق تقرير المصير
     1 ."وتحديد مستقبميا صيرىاتقرير م

:   2لبد من اإلشارة أن مفيوم تقرير المصير بثالث مراحل ىي
يستخدم فييا حق تقرير المصير ألغراض استعمارية ولتوسيع المجاالت : المرحمة األولى

الحيوية لدول وأحسن مثال عمى ذلك مبدأ مونرو  
حق تقرير المصير ىو استخدام لممحافظة عمى الوضع الفعمي لدول التي : الثانية المرحمة

اكتسبت وضعا سياسيا محددا تريد اإلبقاء عمى ىذا الوضع  
حق تقرير المصير استخدمتو الشعوب التي فقدت استقالليا السياسي : المرحمة الثالثة

والسيطرة عمى مواردىا الطبيعية  

                                                           
دار الكتب :،  مصر، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدوليمسعد عبد الرحمن زيدان - 1

 315،ص2008القانونية،
. 92، ص مرجع سابق،  اإلرىاب الدولي بين التجريم و المكافحةحسين المحمدي بوادي،  - 2
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ومن ثم  self déterminationالمصير يعني التحديد الذاتي  ويرى البعض أن حق تقرير
  1 .فانو يتصل بالسيادة

:    2ولقد تباينت اآلراء حول الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير فنجد اتجاىين رئيسيين* 
يرى أنصار ىذا االتجاه أن بدا حق تقرير المصير ال يعد  مجرد مفيوم  :االتجاه األول

سياسي أو أخالقي خال من أي قيمة قانونية واستندوا في ذلك إلى تفسير تحكيمي في 
من الميثاق الذي ال يعالج حق تقرير المصير في ( 55)و( 1)ميثاق األمم المتحدة المادتين

نيا تتحدث عن االحترام ال واجب لسيادة القومية وانو يجب النظر ليذا المبدأ من حد ذاتو وا 
خالل شقو الداخمي في اختيار نظام الحكم التي تناسبيا دون النظر لمجانب الخارجي  

. والمتعمق باالستقالل الن ذلك يؤدي إلثارة النزاعات الدولية 
ومن المالحظ أن ىذه الوجية تعبر عن نظرة الدول االستعمارية من اجل تكريس 

.  االستعمار
يرى أنصار ىذا االتجاه انم بدا تقرير المصير قد أضحى مبدأ قانونيا إذ  :االتجاه الثاني

يستند إلى نفس المبادئ القانونية التي ينيض عمييا النظام الدولي مثل خطر العدوان وعدم 
حقا  جعل ىذا المبدأ( 55, 1)التدخل واحترام حقوق اإلنسان ونجد أن ميثاق األمم المتحدة 

. قابال لخمق التزامات وحقوق قانونية
      3 :وحق تقرير المصير نوعان

ويعني التمتع بالحق يكون قاصرا عمى الدول ذات : حق تقرير المصير الداخمي -1
السيادة الكاممة وىذا ما تتضمنو قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة شان اإلعالن بعدم 

لدول وحماية استقالليا وسيادتيا وىذا ما أكدتو في بندىا جواز التدخل في الشؤون الداخمية 

                                                           
، 2005منشورات الحمبي الحقوقية، : ، بيروتجريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية إبراىيم الدراجي،  - 1
. 267ص

. 315-314، ص مرجع سابقسامي جاد عبد الرحمن واصل،  - 2
. 131، ص مرجع سابقأحمد محمد رفعت،  - 3
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السادس عمى جميع الدول احترام حقوق الشعوب واألمم في تقرير مصيرىا وفي االستغالل 
دون ضغط األجنبي 

ينصرف إلى الدول غير المتمتعة بالسيادة فنجد : حق تقرير المصير الخارجي -2
بشان إعالن االستقالل إلى األقاليم  14/12/1960قرار الجمعية العامة الصادر في 

حيث نعتبر إخضاع الشعوب لسيطرة أجنبية انتياك إلحكام ميثاق , والشعوب المستعمرة
. األمم المتحدة

ومن أىم مالمح حق تقرير المصير كما حددتو قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
:  واالتفاقيات الدولية ما يمي

ير المصير من األسس الديمقراطية في العالقات الدولية ألنو يرتكز عمى يعتبر حق تقر -1
اإلرادة الحرة لمشعب في اختيار نظامو السياسي والدستوري  

مبدأ حق تقرير المصير مبدأ قانوني يستند إليو التنظيم الدولي المعاصر وشرط أساسي  -2
لكافة حقوق اإلنسان  

لميثاق األمم المتحدة وقرار جمعيتيا العامة   يستند حق تقرير المصير في شرعيتو -3
ممارسة حق تقرير المصير في إطار التنظيم الدولي يتم بأحد الطريقتين كالىما  -4

: مشروع وقانوني
. الوسائل السممية كاالستفتاء تحت إشراف األمم المتحدة -1  
. استخدام القوة بواسطة حركات التحرر الوطني -2 
خضوع الشعوب لالستعمار األجنبي يعتبر إنكارا لمحقوق األساسية و الشعوب الواقعة -3

. تحت االحتالل الحق في تقرير المصير الخارجي أي التمتع بالسيادة و االستقالل
.   لشعوب التي تعاني من العنصرية الحق في تقرير المصير الداخمي والخارجي -4
    1 .لمصير لشعوبيا واالمتناع عن استخدام القوة وجوب احترام الدول لحق تقرير ا -5

                                                           
 143، ص مرجع سابقأحمد محمد رفعت،  - 1
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وقد أخذت األمم المتحدة لحق تقرير الشعوب ودونت في ميثاقيا وأعطت الحق لمشعوب  
بالمجوء إلى كل أشكال النضال من اجل تحرير أوطانيا أو نيل استقالليا وذلك في 

التنفيذ التام  برنامج العمل من اجل)ببرنامجيا الذي تحت عنوان ( 12/10/1970)
         1 .(لإلعالن عن منح االستقالل لمبمدان والشعوب المستعمرة

كذلك نجد الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب قد جاء بنصوص أكثر  
الشعوب كميا سواسية وتتمتع بنفس "من ميثاق األول أن  19توصيال حيث نصت المادة 

وقد   2".يبرر سيطرة تفرض عمى شعب آخر الكرامة وليا نفس الحقوق وليس ىناك ما
:  عمى انو 20نصت المادة 

لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطمق وثابت في تقرير مصيره ولو أن / 1
يحدد بحرية وضعو السياسي وان يكفل تنميتو االقتصادية واالجتماعية عمى النحو الذي 

.  يختاره بمحض  إرادتو
ىورة الحق أن تحرر نفسيا من السيطرة بالمجوء إلى كافة الشعوب المستعمرة المق/ 2

الوسائل التي يعترف بيا المجتمع  
لجميع الشعوب الحق في الحصول عمى المساعدات من الدول اإلطراف في ىذا / 3

 .  ثقافية, سياسية, الميثاق في نضاليا التحريري ضد السيطرة األجنبية سواء كانت اقتصادية
: رىاب وحركات التحرر الوطنيالتمييز بين اإل/ ج

يرتبط مفيوم الحركات التحرر الوطني بتطور النضال الذي تخوضو عبر األزمنة  
من أجل االستقالل وىذا يعني أن ىذا المفيوم لو طابع ديناميكي يساير الظروف والتغييرات 

  .3التي تطرأ عمى المجتمع الدولي وتطوير األىداف التي تعمل الحركة عمى تحقيقيا 

                                                           
 23، صمرجع سابقىيثم الكيالني،  - 1
. 92، صمرجع سابق ، اإلرىاب الدولي بين التحريم والمكافحةحسين المحمدي البوادي،  - 2
، 1995منشورات حمب، : ، سورياأساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر بن عمار تونسي، - 3
. 37ص
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ويبدوا ىذا التعريف غامضا لصعوبة تميزه عن التنظيمات األخرى مثل الحركات 
. االنفصالية، واألحزاب المعارضة، والحركات اإلرىابية

وىذا ما جعل من الصعب وضع تعريف جامد ومسبق لحركات التحرر الوطني، إال   
ي والمتمثمة أن ىناك اتفاق عمى بعض الخصائص التي تنفرد بيا حركات التحرر الوطن

: في
. إن حركات التحرر الوطني تيدف إلى تحقيق التحرر* 
إن حركات التحرر الوطني تتسم بالعالمية من حيث أىدافيا وتظير ىذه الصفة في * 

اىتمام القانون الدولي بالحركات من حيث تنظيميا واالعتراف بيا، ونتج عن ذلك مجموعة 
: لة في مايميمن الحقوق الشرعية لحركات التحرر المتمث

. حق حركة التحرر في مباشرة الكفاح . أ
. حق حركات التحرر في تمقي المساعدات . ب
. حق حركات التحرر في إبرام المعاىدات . ت
. حق حركات التحرر في التعامل الدبموماسي والقنصمي . ث
. حق حركات التحرر في حضور اجتماعات المنظمات الدولية . ج

حركات التحرر بوصفيا شخصا من أشخاص القانون  إضافة لمحقوق التي تتمتع بيا
:  الدولي يترتب عمييا مجموعة من االلتزامات منيا

االلتزام بمبادئ المنظمة الستعمال القوة المسمحة ومنيا قوانين الحرب المنصوص   -1
   .1949عمييا ضمن اتفاقيات جنيف 

عمى استقرار السالم دون توسيع رقعة الحرب إلى الدول  عمل حركات التحرر الوطني -2
المجاورة المحايدة وااللتزام بالحمول السياسية إذا ما الحت بوادر اإلفراج بالطرق 

     1 .الدبموماسية
 

                                                           
. 141، ص مرجع سابقاحمد محمد رفعت،  - 1
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: التمييز بين اإلرىاب وحق الدفاع الشرعي/ د
السممية لحل من ميثاق األمم المتحدة وجوب استخدام الوسائل  02نصت المادة  

النزاعات الدولية، ومنع استخدام القوة بين أعضاء ىيئة األمم المتحدة، أو التيديد باستعماليا، 
من الميثاق تنص عمى  51وقد ورد استثناء من بينيا الدفاع الشرعي، وقد جاء في المادة 

تعرضيا  استخدام الدول فرادى وجماعات بحق الدفاع عمى النفس عن طريق استخدام القوة عند
: العتداء مسمح وذلك بشرطين

قرارا تم فيو تعريف العدوان  1974أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة،  :تعريف العدوان
استعمال القوة المسمحة من قل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو ضد سالمتيا :" عمى أنو

      1".اإلقميمية أو ضد استقالليا السياسي
تشمل كل من االجتياح، االحتالل الحربي، قصف اإلقميم حصار المدافئ  واألعمال العدوانية

:  و من شروط العدوان.والسواحل
. أن يكون عدوان غير مشروع -أ

. أن يكون ذات صفة عسكرية -ب
يكون حاال ومباشرا وماسا بأحد الحقوق الجوىرية لدولة سواء حق سالمة اإلقميم أو  أن -ج

. حق االستقالل السياسي أو حق تقرير المصير
: الدفاع   شروط -2

ويكون الوسيمة الوحيدة لصد العدوان وأن يوجو الدفاع لمصدر الخطر، وأن يكون ذات  :المزوم
. صفة مؤقتة حيث يتخذ مجمس األمن التدابير الالزمة لحفظ األمن والسمم الدوليين

    2 .جسامتيا مع وسيمة العدوان  أن تكون الوسيمة المستخدمة متناسبة من حيث :التناسب
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لقد أقرت المادة واحد وخمسون من ميثاق حق الدفاع الشرعي  :الدفاع الشرعي الجماعي
الجماعي مع مراعاة انو يتعين عمى الدول التي تيب لمساعدة الدولة المعتد عمييا أن تحترم 

: منيا 51الشروط الواجب توفرىا لالتجاه إلى القوة تطبيقا لممادة 
أن يكون اعتداء مسمح قد وقع بالفعل   -1
فورا بالتدابير التي اتخذىا لرد ىذا االعتداء  أن يبمغ مجمس األمن  -2
إن تمتزم ىذه الدول بقرارات مجمس األمن في الكف عن  استعمال القوة عندما يتخذ  -3

المجمس التدابير الكفيمة بالمحافظة عمى السمم واألمن الدوليين ويفترض وجود تنظيم 
بينيا إذا ما تعرض واتفاق إقميمي يخول األعضاء بتقديم المساعدة المتبادلة فيما 

 .احدىم لعدوان مسمح
رىاب الدولة : الدفاع الشرعي الوقائي وا 

ن نظرية الدفاع الشرعي الوقائي الشرعي الذي جاز االستناد إليو في ظل القانون إ
بالرغم  1914الدولي التقميدي مثمما قامت بو ألمانيا لمياجمة لكسمبورغ وبمجيكا سنة 

    .1سية باستخدام أراضي الدولتين لمياجمة ألمانيامنحياىا من قيام القوات الفرن
إال أن ىذه النظرية ال يجوز االستناد إلييا في ظل ميثاق األمم المتحدة  وما تضمنت 

من الميثاق الذي قيد المبدأ العرفي المتأصل في الدفاع الشرعي مستبعدا  51نص  المادة 
ن ذريعة ال استخدام القوة بدعوى منو حالة الخطر الوشيك او المحتمل الوقوع الذي كا

. الدفاع الشرعي الوقائي وان قامت دولة معينة في ىذه الحالة بالعدوان تعتبر إرىاب دولة
: ومما سبق يمكن التمييز بين إرىاب الدولة والدفاع الشرعي عمى النحو التالي

ما الدفاع إرىاب الدولة عمل غير مشروع يدينو القانون الدولي والمواثيق الدولية بين-
الشرعي عمل مشروع وحق لدفع كل عدوان مسمح يمس استقالليا السياسي وسالمة 

. أراضييا أو حق تقرير مصيرىا
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سواء كان  إرىاب الدولة عمل غير مشروع يترتب عميو المسؤولية الدولية لدولة القائمة بو-
بأسموب مباشر أو غير مباشر بينما الدفاع الشرعي ال يترتب عميو المسؤولية الدولية لدول 

القائم بو ميما نجم عنو من أضرار و طالما ىناك قدر من التناسب مع االعتداء  
إرىاب الدولة عمل يفرض عمى أعضاء الجماعة الدولية االلتزام باالمتناع عن ممارستو -

لقائمين بو و العمل عمى مكافحتو،بينما الدفاع الشرعي عمل يفرض عمى أو مساندة ا
أعضاء الجماعة الدولية االلتزام بتقديم العون و المساعدة لمدولة المعتدي عمييا و العمل 

عمى اتخاذ كافة اإلجراءات و التدابير الجماعية التي يرى مجمس األمن وجوب اتخاذىا لرد 
   .م الدوليينالعدوان و حفظ األمن و السل

يعتبر إرىاب الدولة استخدام غير مشروع لمقوة و اعتداء عمى رعايا و ممتمكات        
دولة أخرى و ال يخضع ألية ضوابط،بينما الدفاع الشرعي يعد استخداما مشروعا لمقوة ضد 

اعتداء مسمح غير مشروع حاال و مباشرة و من ثم يخضع لضوابط معينة حددىا قواعد 
      1 .لدوليالقانون ا

:  التمييز بين اإلرىاب والجريمة السياسية /ه
كممة جريمة من جرم بمعنى كسب وقطع، والجرم ىو الذنب ، والجريمة : الجريمة لغة تعريف

. ىي الكسب المكروه غير المستحسن، أو الفعل الذي يستوجب عقابا ويوجب مالما
كل فعل أو امتناع عن فعل يفرض لو القانون : بأنيا عرفيا الفرنسي جارو:الجريمة فقيا

فعل غير مشروع صادر عن إرادة شخصية يقرر لو : و يعرفيا الفقو العربي عمى أنيا.عقابا
و الجريمة السياسية ىي عمل سياسي يجرمو القانون، فيي صورة  2 ."المشرع جزاءا جنائيا

حممتو العجمة في تحقيق أىدافو أو لمنشاط السياسي الذي استعجل صاحبو طريق القانون، ف
الميل إلى العنف في مواجية الخصوم عمى أن يستبدل باألسموب الذي يرخص لو القانون 

                                                           
. 145، صمرجع سابق عمي يوسف الشكري،  - 1
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أسموب يحظره ويمخص من ذلك أن األصل في الجريمة السياسية أن تتجو إلى العدوان عمى 
النشاط السياسي  الحقوق السياسية لمدولة وان تحمل عمى ارتكابيا دوافع سياسية تتصل بتوجيو

      1لمدولة عمى نحو معين
الجريمة التي تقع انتياكا لمنظام السياسي "كما يمكن تعريف الجريمة السياسية بأنيا 

كشكل الدولة ونظاميا السياسي والحقوق السياسية لألفراد،أو لمجموعة من األفراد تعيش . لمدولة
     2 .م منزىا عن الغايات الشخصيةفي شكل دولة شريطة أن يكون الدافع إلى ىذا اإلجرا

ومن خالل ىذين التعريفين لمجريمة السياسية والتعاريف السابقة سواء المغوية أو الفقيية 
. لمصطمح اإلرىاب فيمكن وضع أوجو الشبو وأوجو االختالف بينيما

  :إن الشبو بين اإلرىاب والجريمة السياسية يأتي من كون :أوجو التشابو -ا  
كال منيما يعبر عن عنف منظم    -1    
كال منيما لو الطابع أو المغزى السياسي   -2     
: يمكن تمخيص الفرق بين ىذين المصطمحين من حيث: أوجو االختالف -ب   

 في الجرائم اإلرىابية كل األسمحة والقنابل والعربات : طريقة والية تنفيذ الجريمة
المفخخة والى ذلك مباح في ىذه الجريمة 

في االنقالب : أما في الجرائم السياسية فغالبا ما تتبع أسموبا محددا في تنفيذىا فمثال
العسكري ضد رئيس الدولة فقد يمجا المجرم إلى استخدام طائرة حربية لمقيام بجريمتو 

 الدافع عمى ارتكاب الجريمة :
الجريمة اإلرىابية اإلرىابي تحركو دوافع دنيئة مثل الحصول عمى األموال، أو الحصول  في 

. عمى جنسية إحدى الدول المشاركة في ىذا العمل وىذا إذا كانت الجريمة اإلرىابية خارجية
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أما الجريمة السياسية فالمجرم السياسي تحركو دوافع ايجابية في بعض األحيان إذ يكون *   
 .  1 ىدفو تحقيق النفع العام أو المصمحة الخاصة مثال تخميص الشعب من ظمم الطاغية

 أثار الجريمة :
خطى الجريمة اإلرىابية تتسم بالعشوائية من ناحية األىداف التي تصبوا إلييا فغالبا ما تت

: الجريمة اإلرىابية آثارىا ما كان مخططا سابقا مثال
االعتداء عمى مناطق سياحية غالبا ما تمتد آثاره ليشمل السائحين والوطنيين وليس السائحين 

. فقط وىم الطائفة المقصودة من ىذه الجريمة
: أما الجرائم السياسية فغالبا ما تنحصر آثارىا عمى محل وقوع ىذه الجريمة مثال 
إذا كانت الجريمة عبارة عن انقالب عسكري ضد رئيس دولة ونجح ىذا االنقالب، فآثاره  

ال تتعدى اليدف المسطر عميو وىو الرئيس وغالبا ما تكون اآلثار واليدف ىو إزاحتو من الحكم 
. فقط دون المساس بجسده

ين نستخمص أن فبعد تطرقنا إلى أوجو التشابو وأوجو االختالف بين ىاتين الظاىرت        
. أفعال اإلرىاب تعتبر جريمة إرىابية ويعاقب عمييا القانون وتخضع لقوانين الجريمة اإلرىابية

بينما الجريمة السياسية فيناك إجماع قانوني دولي عمى عدم اعتبارىا جريمة إرىابية حتى 
م تسميم ولو كان الدافع من ارتكابيا دافعا سياسيا فيي جريمة عادية تخضع لقواعد وأحكا

. المجرمين أو محاكمتيم وعقابيم
:  التمييز بين اإلرىاب والجريمة الدولية/ ز

قبل التطرق إلى العالقة بين اإلرىاب والجريمة الدولية سندرج مختمف التعاريف التي جاء 
الفقو الدولي الجنائي فيما يخص مصطمح الجريمة الدولية، فيناك من يعرف الجريمة الدولية  بيا

ضرارا بالمصالح التي يحمييا، أو ىي  بأنيا السموك الذي يرتكب إخالال بقواعد القانون الدولي وا 
   2انوناألفعال التي تنتيك مبادئ القانون الدولي العام وتضرب المصالح الدولية التي يحمييا الق
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تمك الجريمة التي يترتب عمى وقوعيا إلحاق "الجريمة الدولية بأنيا  saladanaو يعرفيا الفقيو 
وىذا مثل جريمة تزييف العممة التي تعد في دولة ما، وتنفذ في دولة    1"الضرر بأكثر من دولة 

: أخرى، ويتم توزيع العممة في دولة ثالثة وتتمثل الجرائم الدولية في
 إلبادة الجماعية   جريمة ا
           الجرائم ضد اإلنسانية
  جرائم الحرب

اعتبرت لجنة القانون الدولي اإلرىاب إحدى الجرائم : العالقة بين اإلرىاب والجريمة الدولية
المخمة بسمم وامن اإلنسانية من حيث ما ينتج عنو من تخريب وترويع البشر، كما اعتبرتو من 

. ه يمس بسيادة الدول وسالمة إقميميابين الجرائم الدولية حيث ان
فالصفة الدولية تتوافر في اإلرىاب إذا كانت عنصرا أو أكثر من عناصره يمس أكثر من 
دولة سواء في تحضير الجريمة أو تنفيذىا آو الوسائل المستخدمة، أو الفاعمين أو الضحايا أو 

. حتى اآلثار المترتبة عنيا
الدولي الجنائي في الحاالت التالية  فاإلرىاب يصبح دوليا حسب القانون

في حالة إثارتو اضطرابات في العالقات الدولية ( 1    
. أن يوجو ضد دولة أخرى( 2    
أن يكون الفاعمون الجئين من الخارج ( 3    
     2 يتم التجييز لمجريمة في دولة أخرى( 4    

بناء عمى أمر الدولة، أو في حين أن الجريمة الدولية بمعناىا الصحيح ىي التي تحدث 
تشجيعيا آو أرضائيا، أو بناء عمى إىماليا في واجباتيا الدولية، ومن ثمة يمكن القول بان 

اإلرىاب كجريمة يمكن أن يكون داخميا آو دولي وىكذا فان اإلرىاب الدولي يعد إحدى صور 
. الجريمة الدولية والتي تشمل العديد من الصور األخرى
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 :رىاب والجريمة المنظمةالفرق بين اإل /ح
يعرف البعض الجريمة المنظمة بأنيا الجريمة التي تصدر عن تنظيم يتمثل في رئيس 

     .مطاع ومنفذين مطيعين وبعبارة أخرى ىو إجرام العصابات
ويعرفيا البعض األخر عمى أنيا مشروع إجرامي يحوي أنشطة إجرامية متعددة ويقوم 

د متفق عميو عانى شكل منظمات أو جماعات بيدف تحقيق عمييا أناس متعددون بتنظيم محد
      1الربح المالي أو اكتساب السطو والقوة عن طريق استخدام العنف والفساد

التي تمارس الجريمة المنظمة قد يقتصر عمى ( المنظمات)كما أن نشاط المؤسسات 
. المجال الوطني آو قد يتعدى حدود الدولة إلى دولة أخرى

: توضيح أوجو التشابو واالختالف بين ىاتين الظاىرتين عمى النحو التالي ويمكن
يتضح التشابو بين اإلرىاب والجريمة المنظمة عبر الدول في درجة  :أوجو التشابو - أ

التخطيط والتنظيم كما أنيا تستخدم العنف والتخويف والفساد من جانب تنظيمات اإلجرام 
. ا مثل التنظيمات اإلرىابيةالمنظم في طريقة تنفيذا نشطتيا مثمو

  :أوجو ا الختالف-ب
يسعى اإلرىاب إلى تحقيق أىداف سياسية : من حيث األىداف والدوافع

أما العصابات اإلجرامية فتسعى إلى الحصول عمى حاجاتيا الخاصة ومصالح ذاتية       
. ومكاسب مادية بحتة سعيا وراء الربح غير المشروع

ث ترتكز األنشطة اإلرىابية في الحضر والمدن أما األنشطة حي: من حيث نطاق العمميات
. اإلجرامية المنظمة فتشمل الحضر والريف مع التركيز عمى المناطق الحضرية

تكون نتائج الفعل اإلرىابي تتجاوز نطاق ضحايا : من حيث النتائج المترتبة عمى الفعل
جرامي المنظم فيترك تأثيرا نفسيا أما الفعل اإل العمميات اإلرىابية ليؤثر في سموك اآلخرين

 .محدودا ال يتجاوز نطاق ضحايا الفعل اإلجرامي
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بيا إما أفراد أو جماعات  تقوم األفعال اإلرىابية :القائمين بالتنفيذ من حيث
    .أما الجرائم المنظمة فتقوم بيا جماعات منظمة تقتضي التنظيم والتبعية

: الفرق بين اإلرىاب وحرب العصابات/ ط
قتاال يأخذ صورة الحرب تشترك فيو جماعات :تعرف حرب العصابات باسم الغوريال والتي تعني

. من الفدائيين ضد جيش نظامي لمحكومة القائمة أو حكومة أجنبية تفرض سيطرتيا عمى اإلقميم
ويكمن الشبو بينيما في األساليب المتبعة من طرف اإلرىابيين وأفراد العصابات، كما أن 

. طوي عمى عنف منظم باإلضافة لكل منيما أىداف سياسيةكمييما ين
: أما الفرق بينيما فيظير في الجوانب التالية

 تمارس وحدات العصابات أنشطتيا بقوات عسكرية تقميدية :من حيث األسموب المستخدم
. و باستخدام أسموب اليجمات المفاجئة وتركز عمى المباني الحكومية ووحدات الجيش

ال يفرقون بين المقاتمين والمدنيين األبرياء،وال يميزون بين األىداف  أما اإلرىابيون
. العسكرية والمدنية

 تركز أنشطة وعمميات العصابات في األماكن الجبمية :من حيث نطاق األنشطة والعمميات
. والغابات والسفوح

. أما اإلرىابيون فتتركز أنشطتيم في المناطق الحضرية
 تمثل أىداف مجموعات العصابات بتقميص المساحات ت:من حيث األىداف والغايات

 .المحتمة من العدو لتخمص من الوجود العسكري األجنبي
. أما اإلرىابيون فيدفيم الدعاية وتوجيو الرأي اتجاه القضايا التي يعممون من اجميا

 تستيدف مجموعات العصابات انفراد القوات  :من حيث طبيعة األشخاص المستيدفين
 .المسمحة الحكومية

  1 .أما اإلرىابيون فالجميع يشكمون ىدفا ألنشطتيم دون تمييز
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 التمييز بين اإلرىاب وبعض المظاىر االجتماعية: المطمب الثاني
: ونقصد بكل من المظاىر االجتماعية كل من التطرف والعنف،و سنبرز في ىذا المطمب

التمييز بين اإلرىاب والتطرف  : األولالفرع 
ىو مصدر من الفعل تطرف وتطرف الشيء، أي صار طرفا قال : تعريف التطرف

ىو مجاوزة الحد : والتطرف في لغة العرب 1".طرف الشيء يعني جانبو: "الراغب
ىو اعتقاد : والمقصود بو.والخروج عن القصد في كل شيء وىو نقيض التقصير

الناس أنيا تحتكر الحقيقة، وىي فقط عمى صواب وحق والغير  الناس أو مجموعة من
ىو الباطل والخطأ لذلك فيي تفرض رأييا عمى اآلخرين بجميع الوسائل واإلرىاب 

 .أحد وسيمتيا لفرض معتقداتيا وتنفيذىا
    2 :ومن مظاىر ودالئل التطرف نجد

عندما يريد ىذا الذي يبدأ بالتعصب لرأي والذي تزيد خطورتو : اإلرىاب الفكري .1
المتعصب ذو الفيم الجامد أن يفرض رأيو عمى اآلخرين فيجعل من نفسو نبيا 

. معصوما
ومن مظاىر التطرف الديني تبني  :التشديد الدائم عمى المسممين بما ىو غير معموم .2

اآلراء المتشددة والممتزمة والمضيقة عمى الناس، واتيام كل من تبنى رأيا من اآلراء 
يسرة بالتفريط في الدين ويتجمى ذلك في محاسبة الناس عمى النوافل والسنن الفقيية الم

 .كأنيا فرائض، والمكروىات كأنيا محرمات
يقصد بو التزام المتطرف ىذا المنيج المتشدد الدائم حتى من  :التشديد في غير محمو .3

 .ىم حديثي العيد باإلسالم أو مع من ىم حديث التوبة

                                                           
عمم اإلرىاب، األسس الفكرية والنفسية واالجتماعية والتربوية لدراسة محمد عوض الترتوري و أغادير عرفات خويخان،  - 1

 53، ص2006دار الحامد، :عمان اإلرىاب،
 23، ص2006: اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، العسكري، أسبابو، مواجيتو اإلرىابحسنين المحمدي بوادي،  - 2
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وتظير في تعامميم مع الناس أو تحاورىم فيغمب عمييم  :الحدة والغمظة في الدعوة .4
 .الخشونة والشدة والمواجية الغميظة والحادة

سوء الضن بالناس واالتيام ألدنى سبب دون اعتداد بظروف وأحوال  :التربص باآلخرين .5
 .الخمق، وانتقاء اآلخرين وتزكية نفسو

اتيام جميور الناس بالخروج من اإلسالم أو عدم الدخول فيو أصال  :تكفير المسممين .6
 .ويكفرون أيضا من عرضوا عميو فكرىم ولم يقبمو

      1 :ولعل من أىم أسباب التطرف نجد
معانات العالم اإلسالمي من االنقسامات الفكرية الحادة من تيارات مختمفة وذلك بسبب  .1

 :ىات اإلسالم ومن أبرز التيارات نجدالجيل بالدين والبعد عن التمسك بتوجي
. يدعوا لبناء حياة عمى أساس دنيوي غير مرتبط باألصل الشرعية :تيار عمماني - أ

يعارض المدينة الحديثة وكل ما يتصل بالتقدم الحضاري فيي فساد في : تيار ديني متطرف - ب
 .األخالق وتفككا في األسر وجمودا في العالقات االجتماعية

إن أفعال الناس المنتسبين إلى الدين نسب إلى الدين ذاتو، : صورة اإلسالم والمسممين تشوه .2
. إن الغمو في الدين في العصر الحديث شوه الدين اإلسالمي الحنيف

ضآلة االىتمام بالتفكير الناقد والحوار البناء من قبل المربين والمؤسسات التربوية  .3
 .واإلعالمية

 .ئ ألمور الشرعسوء الفيم والتفسير الخاط .4
 . التوسع في التحريم والتشدد والتضييق عمى الناس عن طريق توسع دائرة المحرمات .5

     2 :إضافة إلى العوامل المحيطة بالمسممين دوليا منيا

                                                           
، المجنة العممية لممؤتمر العالمي عن أسباب اإلرىاب والعنف والتطرف، دراسة تحميميةأسماء بنت عبد العزيز الحسينين،  - 1

 212،ص2004موقف اإلسالم من اإلرىاب، جامعة اإلمام محمد بن سعود،
. 40، ص مرجع سابق اإلرىاب العسكري، أسبابو، مواجيتو، مدي بوادي،حسين المح - 2
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ففرض العممانية معناىا رفض أحكام اهلل :فرض العممانية عمى المجتمعات اإلسالمية  .1
 .يةواتيام الشريعة اإلسالمية بعدم الصالح

ظيور التطرف اإلسالمي سبب ما يتعرض لو من ىجمات  :استيداف األمة اإلسالمية .2
 .شرسة عمى أوطان والمقدسات اإلسالمية وىذا ما نالحظو خاصة في فمسطين

        1 :التمييز بين اإلرىاب والتطرف الديني
 .يعد التطرف الديني ىو الخطوة السابقة مباشرة عمى اإلرىاب .1
 .استعداد المتطرف من أجل فكرة التطرف في حين أن اإلرىابي عمى استعداد لذلك عدم .2
 .الفكر المتطرف قابل لتصويب يحسن المناقشة في حين يصعب ذلك عمى الفكر اإلرىابي .3
السموك المتطرف ال يمزم دائما أن يتبع بأعمال إجرامية عنيفة في حين العمل اإلرىابي ىو  .4

 .رات تدميرية ىائمةعنف إجرامي بوسائل ذات قد
يجنح المتطرف دائما بحكم أسموب ونمط تفكيره إلى البعد وعدم االنخراط في الجماعة،  .5

 .بعكس اإلرىابي الذي يعمد دائما إلقامة صالت قوية مع جماعتو المنظمة
التطرف من الممكن أن يأخذ صورة سمبية متمثمة في االمتناع عن عمل معين أو انتياج  .6

يتسم باإللحاد، بعكس اإلرىاب دائما يأتي في صورة ايجابية متمثمة  مذىب وضعي عقائدي
 .في عنف دموي وتخريبي يحقق األثر المرجو من الترىيب والتخويف وبث الرعب والخوف

 التمييز بين اإلرىاب والعنف: الفرع الثاني 
طاقة من أصل إنساني تستعمل أساسا بطريقة غير مشروعة تتجو إلى إحداث  :العنف ىو

أضرار لألشخاص واألموال والعنف يجد في القوة طاقتو األساسية حيث يستحيل وجود عنف 
ن كان العكس صحيحا       2 . "بدون قوة، وا 

: وينظر إلى العنف من خالل ثالثة جوانب رئيسية ىي
 .المتمثل باتخاذ العنف سمة الالمعقول والخروج عن الحالة الطبيعية: الجانب النفسي .1

                                                           
. 18، ص مرجع سابق المنظومة األمنية في مواجية اإلرىاب ،حسين المحمدي بوادي ،  - 1
 32، ص2005عالم الكتب الحديث، :عمان  أثر التطور التكنولوجي عمى اإلرىاب، زكريا أبو دامس، - 2
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المتمثل بإحداث العنف انتياكا لممتمكات اآلخرين وتعديا عمى أرزاقيم  :األخالقيالجانب  .2
 .وحرياتيم 

استخدام العنف لمقوة واالستيالء عمى السمطة أو االنعطاف بيا نحو : الجانب  السياسي .3
 .أىداف غير مشروعة

كذلك نجد من ينظر إلى العنف من خالل مشروعيتو فيقسم إلى عنف مشروع وعنف غير 
      1 .مشروع

جراءات عسكرية التي تقوم بيا  :العنف المشروع -أ يقصد بو أنواع العنف من قمع وعقاب وا 
. سمطات الدولة الرسمية لقمع حركات االحتجاج 

أعمال العنف والمقاومة التي تمجأ إليو جماعات مختمفة لمواجية  :العنف غير المشروع -ب
. السمطة

: ث العدد القائم بووىناك من ينظر إلى العنف من حي
: العنف الفردي والعنف الجماعي

. يمارسو فرد بذاتو لتحقيق أىداف شخصية ويعتبر جريمة : العنف الفردي
العنف الذي تمارسو مجموعات تحقيقا لألىداف عامة، وىو ما يطمق عميو  :العنف الجماعي

ىو المجوء إلى القوة لجوءا كبيرا أو مدمرا ضد األفراد أو :" ىند ريش العنف السياسي ويعرفو تيد
األشياء لجوءا إلى قوة خطرىا موجيا إلحداث تغييرا في السياسة وفي نظم الحكم أو أشخاصو، 

   ".وكذلك فإنو موجو أيضا إلحداث تغييرات في وجود أفراد في المجتمع وربما مجتمعات أخرى
: مظاىر العنف السياسي

نجد الحروب فيما بين الدول سواء كانت حرب شاممة أو عالمية أو  :عمى المستوى الدولي/ أ
. وقائية

االضطرابات والمظاىرات العامة، االنقالب، الثورات، الحروب  :عمى المستوى الداخمي/ ب
. األىمية

                                                           
. 237، صرجع سابق مرشدي شحاتة أبو زيد،  - 1
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: ويمكن التمييز بينيما من خالل
. بالتدبير واإلعداد المسبقالعنف يتسم بالتمقائية في حين يتسم اإلرىاب  -1
. درجة بشاعة ودموية العنف أقل من آلياتيا التنفيذية عنيا في اإلرىاب -2
عدم اتسام العنف بالصبغة الدولية في حين يتسم اإلرىاب بالصبغة الدولية إلى درجة أن  -3

. أصبح ىناك اصطالح دولي معروف وىو عولمة اإلرىاب 
وراءه شخص واحد في حين يتسم اإلرىاب بالعمل الجماعي العنف دائما وغالبا ما يكون  -4

. المنظم والمخطط إحكاما وتنفيذا
عشوائية العنف وعدم التخطيط المسبق يقابميا في اإلرىاب التخطيط المسبق المتضمن في  -5

. ثنايا توظيفو وتخطيطو وتنفيذه كثيرا من التعقيدات التي يصعب عمى الشخص العادي اكتشافيا
يديولوجيات  أسباب -6 العنف غالبا ما تكون دوافعو شخصية بعكس اإلرىاب يتولد عن قيم وا 

. محددة
   1طويلسيولة السيطرة عمى العنف في حين يصعب القضاء عمى اإلرىاب إال في المدى ال -7
 
 
 

                                                           
 19، ص مرجع سابق،  المنظومة األمنية في مواجية اإلرىابحسين المحمدي بوادي،  - 1
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تتعدد أساليب اإلرىاب المستخدمة لتحقيق األىداف اإلرىابية خاصة بعد تمكن ىذه   
الجماعات اإلرىابية من السيطرة عمى الوسائل التكنولوجية واستخداميا لتحقيق مصالحيا وىذا 

وأمام كل ىذا نجد  2001 ما الحظناه من الدقة التي تتميز بو العمميات المنفذة في انفجارات
عدة جيود مكثفة لمواجية أو محاولة الحد أو التخفيف من العمميات اإلرىابية والمتمثمة في 

و اعتمدنا في ىذا الفصل عمى . الجيود الدولية واإلقميمية سواء عمى المستوى الغربي أو العربي
: التقسيم التالي

ة أساليب و دوافع األعمال اإلرىابي: المبحث األول

اإلرىاب  طرق مكافحة : المبحث الثاني
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أساليب و دوافع األعمال اإلرهابية :المبحث األول

ىناك عدة أساليب ينتيجيا اإلرىابيين أثناء عممياتيم اإلجرامية وىذا ما نبلحظو من خبلل 
ىي  نجد عدة دوافع و أسباب لؤلعمال اإلرىابية منيا ما المعاصرة، كماالعمميات اإلرىابية 

: وتم التطرق في ىذا المبحث إلى. و سياسية ، إعبلمية، اقتصاديةشخصية

أساليب و دوافع اإلرىاب الدولية : المطمب األول

أسالب و دوافع اإلرىاب في اإلسبلم         : المطمب الثاني

أساليب ودوافع اإلرهاب الدولية  : المطمب األول

: و في ىذا المطمب تناولنا

اإلرىاب الدولية  أساليب: أوال

سباب األعمال اإلرىابية أدوافع و  :ثانيا

  :اإلرهاب الدولية أساليب :الفرع األول 

: ومن األساليب اإلرىابية المستعممة لتنفيذ األعمال اإلجرامية نجد  

:   1عمميات االختطاف و حجز الرهائن/ 1  

تعتبر عممية الخطف من بين االستراتيجيات المفضمة لدى الجماعات اإلرىابية وىذا   
لكونيا توفر األموال من اجل دعم أىداف التنظيمات وقد يقع الخطف إما عمى وسائل النقل 
البحري كالسفن وىو ما يسمى بالقرصنة البحرية أو وسائل النقل الجوي كالطائرات وأيضا 

 .ارات النقل البريةاختطاف الحافبلت وسي
                                                           

، المجنة العممية لممؤتمر العالمي أسباب اإلرىاب والعنف والتطرف، دراسة تحميمية، ( أسماء)بنت عبد العزيز الحسينين  - 1
 20،ص .2004عن موقف اإلسبلم من اإلرىاب، جامعة اإلمام محمد بن سعود،
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كما تقوم الجماعات اإلرىابية باختطاف واحتجاز األشخاص وىذا ما يسمى باختطاف 
واحتجاز الرىائن حيث إن ىذه األخيرة اصطبحت تكتيكا آخر من تكتيكات اإلرىاب حيث أن 

اسر وتيديد مجموعة من األشخاص من ممارسة الضغط عمى "في العصر الحديث يقصد بو
( اإلرىاب السياسي)وىي في غالب الحيان ما يتم احتجاز الرىائن بيدف سياسي " طرف ثالث

. إما إلطبلق سراح مسجونين سياسيين أو إجبار الحكومة عمى اتخاذ موقف سياسي معين 

: حرب العصابات/ 2

لماصة في معظم دول العالم خاصة دول أمريكا لقد أخذت حرب العصابات أبعادىا ا 
وقد مورست ىذه الحرب في كولومبيا وغواتيماال  1959البلتينية بعد نجاح الثورة الكوبية عام 

وبوليفيا وحتى في فنزويبل والبرازيل ومن جية أخرى حاربت الواليات المتحدة األمريكية ىذه 
تو "كانت تمر بيا مثل منظمات  العصابات بار ىاب معاكس من خبلل تنظيمات مسمحة

رائد حرب " تشي غيفازا"في ىاييتي وفرقة الموت في البرازيل ويعتبر " ماكوتيسي"و" تنتسي
. العصابات في أمريكا البلتينية

: االغتيال السياسي/ 3

ىو ظاىرة استخدام العنف والتصفية الجسدية بحق شخصيات سياسية ألسموب من  
اسي ضد الخصوم وتعتبر ىذه الظاىرة قديمة إال أنيا أصبحت أساليب العمل والصراع السي

عندما انتشرت األفكار الفوضوية وكذا األفكار  19أكثر شيوعا في النصف الثاني من القرن 
اليدمية وىما حركتان أقرت االغتيال كأسموب مشروع في تحقيق األىداف السياسية وقد ذىب 

. ألمريكية واألسيويةضحية ذلك عدد من رؤساء الدول األوربية وا

لذا أن ظاىرة االغتيال السياسي حدثت منذ القدم وستبقى ىذه الظاىرة كونيا وسيمة من  
  .  1الوسائل التي تستخدميا التنظيمات اإلرىابية وىي محتممة الحدوث في إي مكان من العالم

                                                           

 127،ص، المرجع السابق ( أسماء)الحسينين بنت عبد العزيز  - 1
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: استخدام المتفجرات/ 4

: الجماعات اإلرىابية إلى استخدام ىذه الوسيمة لعدة أسباب منيا تمجا

سيولة استخداميا فضبل عن سيولة الحصول عمييا  -أ

كفاءة االستخدام والتي تتضح، من حيث تحقيق أىدافيا  -ب

إمكانية استخداميا عن بعد عن طريق التحكم فييا بجياز ريمو كونترول فمثبل تمجا  -ج 
عادة إلى استخدام العبوات الناسفة لما ليا من نتائج تخدم أىداف اإلرىابيين  الجماعات اإلرىابية

والمتمثمة في الترويع والتخويف واستمرار عدم االستقرار، وزيادة التوتر الن أسموب التفجيرات 
   1 .من أساليب الصراع السياسي

وسيمة المتفجرات أكثر الوسائل اإلرىابية تحقيق لؤلىداف وىذا راجع إلى التأثير  تبقى 
االقتصادي والسياسي واالجتماعي والنفسي ليذه الوسيمة عمى المجتمع وكذا عمى السمطة 

.  السياسية

دوافع و أساليب اإلرهاب  :الفرع الثاني 

انتشاره بصورة مخيفة  ىناك عدة أسباب و دوافع أدت إلى ظيور اإلرىاب الدولي و
في مختمف أنحاء العالم حيث أصبح وسيمة الستخدام كبديل لمحروب التقميدية في العصر 
الحالي و ذلك نظرا لتقدم العصري الذي أتاح لئلرىاب قدرات جديدة إضافة إلى االنتشار 

ن ىناك ونبلحظ أ.   اليائل لوسائل اإلعبلم التي تشجع اإلرىاب لمجوء إلييا كوسيمة لدعاية
 :عدة أسباب أخرى أدت إلى انتشار ظاىرة اإلرىاب و المتمثمة فيما يمي

 

                                                           

 36،ص،مرجع سابقىارون فوعمي - 1
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:  دوافع سياسية  -1

يرى أند ونيس العكرة أن دوافع اإلرىاب السياسية تكمن في أسباب عينية و مباشرة  ودوافع 
    1 .كامنة 

الترىيب التي تمجا إلى أحدث الوسائل ضد  يقصد بيا:األسباب العينية و المباشرة / أ
الشعوب لمسيطرة عمييا أو التدخل في شؤونيا الداخمية و الجيات التي تقوم بيا الدول تحت 

. نمار الثأر أو اإلجراءات الوقائية ضد سيادة ووحدة الدول األخرى 

كومين  وىي التي تتحدد بمقتضى العبلقة القائمة من الحاكمين و المح: دوافع كامنة/ب

: و ىناك من يرى أن األسباب السياسية لئلرىاب تكمن في 

البعد عن الشريعة و اإلجماع السياسي مما أدى لظيور توجييات مناىضة  
ومنظمات سرية، كذلك إىمال الرعية أو التقصير في أمورىم، وظيور التحريات السرية 

م، كذلك نجد من األسباب التي تحث عن قراءات خاصة ومفاىيم خاطئة ال يعرفيا أىل العل
    .2االستعمار والسيطرة وانتياك حقوق اإلنسان وأخذ أمواليم بالباطل: السياسية لئلرىاب

وال بد من اإلشارة إلى الدور الذي مارستو الدول الكبرى في تنمية ظاىرة اإلرىاب 
الدولية قائمة حيث نبلحظ أنو منذ مطمع القرن حتى قيام الحرب العالمية كانت العبلقات 

عمى أساس التعددية القطبية حيث نجد أن ىناك تقاسم في التسيد عمى العالم والحكم في 
مصير الشعوب كبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد السوفيتي فمم 

. تجد اإلرىاب ظاىرة مميزة في مسرح األحداث 

                                                           

 137-130،  مرجع سابقاندونيس العكرة،  - 1
، المجنة العممية لممؤتمر العالمي عن موقف اإلسبلم من أسباب اإلرهاب والعنف والتطرفصالح بن غانم السدالوي،  - 2

 87ص.سعودجامعة اإلمام محمد بن :اإلرىاب، السعودية 
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ثانية وظيور الثنائية القطبية كبديل لمتعددية ولكن بعد انتياء الحرب العالمية ال
القطبية أين تقاسمت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي الييمنة عمى العالم بدأ 

. اإلرىاب يبرز أكثر من ذي قبل حيث برز في الصراع القائم بين القطبين

النظام العالمي الجديد  وبعد ظيور األحادية القطبية، برز اإلرىاب باعتباره أحد مميزات
والذي يظير من خبلل احتبلل العراق  في أعقاب غزو الكويت وفرض إجراءات حظر 

  .اقتصادي وسقوط العراق عمى يد أمريكا

وقد فرض مجمس األمن بتأثير الواليات المتحدة األمريكية خطرا جويا عمى ليبيا 
.   1لوكربيالتياميا بتفجير الطائرة األمريكية في 

أعمنت الواليات المتحدة األمريكية قائمة .2001سبتمبر  11أعقاب أحداث وفي 
العراق، إيران، سوريا، ليبيا، : جديدة تضمنت مجموعة من دول المتيمة باإلرىاب منيا

. السودان، كوريا الشمالية

 بالحادثةرفيق الحريري ، واتيام سوريا  أعقاب اغتيال رئيس الوزراء المبناني إثرو
يات المتحدة األمريكية باستخدام القوة ضد سوريا أو فرض إجراءات اقتصادية ىددت الوال

. بحقيا

كذلك تيديد كل من إيران وكوريا الشمالية بتخصيب اليورانيوم ألغراض عسكرية أما 
فقد أسيمت ىذه التنظيمات بشكل فعال في إنماء ظاىرة : عمى الصعيد التنظيمات الدولية
: اإلرىاب ويظير ذلك من خبلل

فشل عصبة األمم في  حل النزاعات واألزمات السياسية وذلك النقسام الدول العضوية  -
(. ألمانيا، ايطاليا، اليابان)والثاني ( بريطانيا، فرنسا)في مجمس العصبة لقسمين ضم األول 

                                                           

. 18، ص1998ب د ن ، : ، عماناإلرهاب في العالمين العربي والغربياحمد يوسف البل،  - 1
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لتي اظيور خمل في ىيئة األمم المتحدة خاصة فيما يخص حق الفيتو الذي منح لدول  -
. العرفان لنشأة المنتظم إضافة الستخدامو لتحقيق أغراض سياسيةترى أن ليا 

: دوافع اقتصادية -2

نظرا لدور الذي يمعبو االقتصاد في الحياة الدولية، أصبح التخريب المتعمد وتدمير 
. اقتصاديات بعض الدول دافع من أىم الدوافع اإلرىاب الدولي

ة الذي استيدفت السواحل األجانب في وىذا ما يبدوا واضحا من خبلل العمميات اإلرىابي
مصر بيدف ىدم موارد مصر السياحية التي تمعب دورا أساسا وحيويا في الدخل القومي، 

كذلك تمغيم بعض أجزاء من البحر األحمر من أجل حرمان مصر من عائدات قناة 
   .1السويس واألضرار باقتصاديات دول الخميج

لئلرىاب اليوة الشاسعة بين الدول الغنية  كذلك نجد من بين األسباب االقتصادية
والفقيرة التي كرستو الدول الغنية بفصل االستعمار االقتصادي الذي يعمل عمى إبقاء 

ىيمنتو عمى الدول التابعة ونفرض تدابير الحظر االقتصادي المنصوص عميو في ميثاق 
ثرواتيا وىذا ما يبدوا األمم المتحدة وسيمة لمضغط عمى الدول النامية الغنية كسبيل لنيب 

   .2واضحا في الخطر االقتصادي عمى العراق إلضعاف نظام حكم صدام حسين

: ومن أىم األسباب األمنية نجد:الدوافع األمنية -3

ميمة التأمين والحراسة إلى  عدم ارتفاع الحس األمني لدى بعض الكوادر األمنية المنوط بيا -أ
. المستوى القادر عمى إمكان التمييز بين الخطر اإلرىابي في مرحمتي التوقع والوقوع

                                                           

 146، ص ، مرجع سابقمنتصر سعيد حمودة - 1
 72، ص ،مرجع سابقعمي يوسف الشكري - 2
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   .1اإلخفاق األمني أي فشل األجيزة األمنية في احتواء الحدث األمني ومواجيتو -ب

: دوافع إعالمية -4

أمام الرأي العام العالمي الدافع اإلعبلمي لمعمميات اإلرىابية ييدف لطرح القضية إن 
والمنظمات العالمية لجذب االنتباه إلييم ومحاولة كسب تأييد دول وجماعات أخرى لمناصرة 

قضاياىم، ومن المبلحظ مع تطور العممي لوسائل اإلعبلم واالتصال فقد نجحت ىذه 
ات إرىابية األعمال اإلرىابية في إثارة انتباه الرأي العام العالمي لقضايا كانت تعرف بعممي

عطائيا العناية الكافية لحميا أو  وينتج عن ىذا ضغط عمى دولة لبلىتمام بالقضية وا 
حيث نجد أن التسابق المحمول بين وسائل اإلعبلم لنقل الخبر 2التفاوض مع أطرافيا

وتيويمو شجع الجماعات اإلرىابية باتخاذ اإلعبلم وسيمة لتسويق جرائميا اإلرىابية بل 
اإلعبلم تتيافت عمى الجماعات اإلرىابية لتثبت أخبارىا لمفوز بالسبق وأصبحت وسائل 

   .3الخبر الصحفي وكسب الشيرة ، وىو ما شجع الجماعات اإلرىابية عمى تصعيد عممياتيم

 :األسباب الدينية -5

من المبلحظ أن السياسة االستعمارية في ظل نظام القطب الواحد كانت قد ركزت 
يل لنيل من الدول والشعوب والدليل عمى ذلك نشوب العديد من عمى العامل الدين كسب

مثل الحرب األىمية في يوغسبلفيا التي  20النزاعات الدينية والمذىبية من السبعينات القرن
. خمفت اآلالف من ضحايا من المسممين في البوسنة واليرسك عمى يد الصرب

                                                           

. 58، ص2008، دار الجامعة الجديدة : ،اإلسكندرية1، ط، الجريمة اإلرهابيةالسمير مطر.عصام عبد الفتاح، عبد - 1
 35، ص مرجع سابق، اإلرهاب الدولي بين التجريم والمكافحةحسنين المحمدي بوادي،  - 2
،الجزائر كمية 6،مجمة الصراط،العدداإلرهاب بين الحضارة العربية المعاصرة والعربية اإلسالميةمحمد عوض ليزايمة، - 3

 216،ص2002العموم اإلسبلمية ،
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فتنة الطائفية بين الشيعة نار ال.أ إشعال.م.حاولت و 2003وفي أعقاب حرب الخميج 
. والسنة بعد أن اضطيدت نظام حكم صدام حسين األكراد في الشمال والشيعة الجنوب

ومن المبلحظ أن الواليات المتحدة األمريكية قد ميدت لؤلسموب االستعماري جديد 
تشريعا يخول لمواليات المتحدة األمريكية صبلحية  1998من خبلل إصدار الكونغرس 

ت اقتصادية وعسكرية ودبموماسية عمى الدول التي تمارس االضطياد الديني فرض عقوبا
ضد بعض الطوائف واألقميات واألديان، حيث نجد أن ىذا التشريع دفع جماعات العنف 

     1 .ودعاة اإلرىاب إلى اتخاذ الدين، وسيمة لتشيد الرأي العام

: أن من أىم أسباب الدينية لئلرىاب ىو صالح بن غانم السدالنالدكتور ويرى 

الجيل بقواعد اإلسبلم، وآدابو وسوكو، كذلك الجيل بمقاصد الشريعة والتعرض عمى 
     2 .معانييا بالظن من غير تثبت، كذلك الغمو أي التطرف في الدين

في كتابو صدام الحضارات ساىم خاصة في توجيو  غتوننينتكذلك نجد أن كتابات ه
األنظار إلى الدين اإلسبلمي خاصة بعد اتيام الدين اإلسبلمي باإلرىاب أو ربطو باإلرىاب 

.  2001بعد أحداث 

: األسباب الشخصية -6

تقع الحوادث اإلرىابية تمبية لغايات وأىداف شخصية مثل أن يكون الدافع انتقاما من 
زتيا األمنية، أو يكون رغبة في الحصول عمى المال فيجري احتجاز دولة أو أخذ أجو

الرىائن، وقد تنفذ العممية اإلرىابية من قبل شخص مختل عقميا أو مضطرب نفسيا من ذلك 

                                                           

. 77، ص سابقمرجع عمي يوسف الشكري،  - 1
. 15، ص مرجع سابقصالح بن غانم السدالن، - 2
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باختطاف طائرة ايطالية متجية من روما إلى ميبلنو وأكرىت قائد  1972قيام امرأة عام 
     .1نيا الغربية الطائرة عمى التوجو إلى ميونيخ في ألما

ونجد بعض جرائم اإلرىاب الدولي تقع من أجل تحقيق بعض المطالب الشخصية 
: البحتة ومن بينيا نجد ما يمي

عن طريق خطف الطائرة وطمب فدية : ابتزاز األموال من شركات الطيران المختمفة .1
 .تصل لمميارات الدوالرات

 .لميرب من إقميم دولة معينةخطف طائرة : الرغبة في مغادرة إقميم دولة ما .2

 : اليروب من تنفيذ األحكام القضائية .3

. خطف طائرة من أجل مغادرة دولتو وفراره لدولة أخرى ىروبا من تنفيذ حكم قضائي

: الدوافع التاريخية -7

االنتقام : جد بعض العوامل والدوافع التاريخية تقف وراء بعض الجرائم اإلرىابية مثلوت
بعض األعمال الوحشية أو أعمال إبادة جماعية ضد رعايا دول أخرى من دولة ما قامت ب

في حقب تاريخية سابقة ومثال ذلك جرائم اإلرىاب التي ارتكبتيا منظمة جيش التحرير 
األرميني ضد أتراك كنوع من الثأر التاريخي لممذابح التي ارتكبتيا تركيا ضد الشعب 

  2 .20األرميني في بداية القرن 

 

     
                                                           

. 218،ص مرجع سابقمحمد عوض ليزايمة، - 1
،أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول غمى درجة ماجستير  اإلرهاب في القانون الدوليحسن عزيز نور الحمو ، - 2

 88،ص2007في القانون العام،فمندا،
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 أساليب و دوافع اإلرهاب في اإلسالم:المطمب الثاني

لمشريعة اإلسبلمية األسبقية في التصدي لئلرىاب، فقد وضعت من حوالي أربعة عشر 
ويجزم العقوبات لمرتكبييا، وأوضح الفكر . قرنا أول تشريع قانوني يصور الجرائم اإلرىابية

والسمطة السياسية لمدولة ىما  اإلسبلمي صورتين من صور الخروج  من النظام االجتماعي
 .جريمتين الحرابة البغي

. أسباب ودوافع اإلرهاب في اإلسالم: الفرع األول 

  الحـرابـــــة: أوال  

تعتبر جريمة الحرابة من أخطر الجرائم عمى أمن المجتمع لما فييا من خروج سمطة 
 مأخوذة من المحاربة والحرابة.الدولة، وكذا إخافة اآلمنين واالعتداء عمى أمواليم وأرواحيم

المغالبة، والمحاربون ىم العصابة المكونة لئلرىاب وتخويف اآلمنين وذلك بسمب أمواليم :بمعنى
إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو،ويسعون في :"وىذا حسبما جاء في قولو تعالى. وقتميم

األرض فسادا أن يقتموا،ويصمبوا،أو تقطع أيدييم وأرجميم من حبلف أو بغوا في األرض،ذالك 
ىم خزي في الدنيا،وليم في اآلخرة عذاب عظيم، إال الذين تابوا من قبل أن تقدر عمييم فاعمموا ل

ىو الخروج مغالبة ألخذ المال، أو لمقتل أو إرىابا،  في اإلسبلم والحرابة 1 "إن اهلل غفور رحيم
    2 .اعتمادا عمى المنعة وقوة الشوكة

الخروج عمى المارة ألخذ المال عمى سبيل المغالبة، عمى وجو : يعرفون الحرابة بأنيا الحنفية
الخروج  إلخافة : والمالكية يذىبون إلى أن الحرابة ىي.يمنع المارة من المرور، وقطع الطريق

                                                           

 ( 33)، اآلية سورة المائدة - 1
دار : ، مصرمن الدستور 179اإلرهاب ومواجهته جنائيا، دراسة مقارنة في ضوء المادة أحمد محمد أبو مصطفى،  - 2

. 52، ص2007فتح لمطباعة والنشر، 
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أو إذىاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق . سبيل بأخذ مال بمكابرة قتال، أو إخافة
. رة وال لغائرة وال لعداوةال إلم

. القتل، أو الصمب، أو تقطيع األيدي واألرجل من خبلف، أو النفي من األرض: عقوبة الحرابة

: أركان جريمة الحرابة 

من جريمة الحرابة ضرورة مواجية  األوليتمثل الركن  : المجاهرة بقطع الطريق:الركن األول
. المال باستعمال القير والقوة ،وان يتم اخذ ىرا وعبلنية جالمحاربين لناس 

أما الركن الثاني فيشترط لتوفر جريمة الحرابة حدوث :  توفر الخوف والترويع:الركن الثاني
الخوف والفزع في نفوس المجني عمييم،وذالك إما باستعمال القوة الذاتية أو السبلح من طرف 

. المحارب،وتكون عقوبة ىذا األخير القصاص

 ويتمثل ىذا الركن في قصد المحارب في ارتكاب الجريمة :الجنائي القصد :الركن الثالث
واإلفساد في األرض ليذا يشترط في مرتكب الجريمة أن يكون بالغا وعاقبل وتكون عقوبة 

والمتمثمة إما القتل ،أو القتل مع الصمب،أو قطع اليد اليمنى الجاني تمك المقررة في أية الحرابة 
   1 .والرجل اليسرى ،أو النفي 

: وتتحدد جريمة الحرابة عند األئمة باألفعال التالية 

. قتل واخذ المال وتكون عقوبتو القتل والصمب

. قتل ولم يأخذ المال وتكون عقوبتو القتل وال يصمب

اخذ المال ولم يقتل عقوبتو تكون بقطع يده ورجمو  

   .تكون عقوبتو النفي ولم يأخذ ماالمن أخاف الطريق ولم يقتل 
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  البـغـــــي:  الفرع الثاني

إن البغي من أخطر الجرائم عمى كيان الدولة اإلسبلمية لذلك وردت كثير من اآليات 
وان طائفتان من :"كما في قولو تعالىالقرآنية، وكذا أحاديث نبوية لمواجية ىذه الجريمة 

التي تفيء إلى أمر المؤمنين اقتتموا فأصمحوا بينيما،فان بغت أحداىما عمى األحرى فقاتموا 
      1"اهلل،فان فائت فأصمحوا بينيما بالعدل واقسطوا إن اهلل يحب المقسطين

ليم لى اإلمام مغالبة وبتأويل من قوىو الخروج ع:الفقه ، وفي"الطمب"ىو :لغةوالبغي 
.   2منعة

: لجريمة البغي ثبلثة أركان: أركان جريمة البغي 

الشرط األول لجريمة البغي ىو الخروج  :اإلمام بتأويلالخروج عن عمى : الركن األول 
عمى اإلمام ويكون ذالك إما بعمل أو نشاط ايجابي مثل مقاومة السمطان أو من ينويو ، أو 

. بعمل سمبي مثل االمتناع عن أداء حقوق واجبة هلل أو لئلفراد 

يكون  أنويتحدد الشرط الثاني لتوفر جريمة البغي  :أن يكون الخروج مغالبة: الركن الثاني
. القوة  باستعمال مغالبة، أي اإلمامالخروج عن 

يتمثل في توفر القصد لدى الخارجين عمى  أما الشرط الثالث :القصد الجنائي:الركن الثالث
.  اإلمام والقصد ىنا يكون عاما
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أساليب اإلرهاب في اإلسالم  

: دافع أخذ المال .1

األساسي لممحاربين ىو أخذ مال المسممين وىو مطابق لمدافع الشخصي في الدافع 
القانون الدولي ولآلن أخذ المال ىو الدافع الرئيسي لمحرابة في اإلسبلم سميت بالسرقة 

: الكبرى وقد يصاحب ىذا الدافع عدة دوافع عرضية عمى سبيل المثال 

. ن لمكافةضعف وعجز الحاكم عن تحقيق وحفظ األم: دوافع سياسية

. مثل التصدي لقوافل وحركة التجارة بين الدول: دوافع اقتصادية

. إخبار العالم بمطالب المحاربين السياسيين: دوافع إعبلمية

: دافع قتل النفس. 2

قد يحدث أثناء أخذ المال والسرقة مما ينتج الخوف والفزع وبيذا يكونوا المحاربون 
خافة الطريقارتكبوا عدة صور لجريمة الحرابة وىي  . السرقة، القتل وا 

: دافع إخافة الطريق .4

إن سموك المحاربين اإلجرامي فيو إخافة لممارة بالطريق وترويعيم إذ لم يأخذوا ماال 
     1 .ولم تقتموا نفسا وىذا ما سبب الفوضى واالضطراب والجرائم
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االتفاقيات و الندوات الدولية لمكافحة اإلرهاب  :المبحث الثاني

لجأت . تزايد حدة األعمال اإلرىابية وعجز الدول المعتدى عمييا من التصدي ليا إزاء
العديد من الدول إلى إبرام اتفاقيات دولية وندوات تيدف إلى تجريم بعض األفعال اإلرىابية ذات 
الصفة الدولية التي تتميز بخطورتيا سواء عمى وسائل النقل الدولي كالطائرات، أو تمك التي تقع 

وقسمنا المبحث إلى .األشخاص المتمتعين بحماية دولية كالمبعوثين الدبموماسيين وغيرىاعمى 
: مطمبين 

 .االتفاقيات الغربية لمكافحة اإلرهاب الدولي: طمب األولمال

 اإلتفاقيات الدولية : الفرع األول 

: ومن أىم االتفاقيات الدولية التي تجرم ظاىرة اإلرىاب نجد

: الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب الدولي ضد سالمة الطيران المدني الدولياالتفاقيات  -أ

  :1963اتفاقية طوكيو سنة  :أوال

إزاء تزايد حوادث خطف الطائرات في وائل النصف الثاني من القرن العشرين وما 
صاحبيا من إعمال عنف وتخريب واحتجاز ركاب الطائرة، والتيديد من جانب المختطفين الذين 
يسعون إلى الضغط عمى الدول والحكومات من اجل تحقيق مطالبيم في مقابل تحرير الرىائن 

فقد بذلت العديد من الجيود الدولية لقمع كافة اإلعمال الموجية ضد سبلمة الطيران . المحتجزين
تضمنت  1963سبتمبر 14المدني الدولي وتمخضت عن ىذه الجيود إبرام اتفاقية طوكيو في 

     1 :ولى من ىذه االتفاقية النص عمى نطاق تطبيقيا يمتد ليشمل مايميالمادة األ

. الجرائم الخاضعة إلحكام قانون العقوبات -1
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التي تعد جرائم أو ال تعد كذلك والتي من شانيا أن تعرض أو يحتمل أن تعرض  االنفعال -2
النظام .لمخطر سبلمة الطائرة أو األشخاص أو األموال الموجودة فييا أو تعرض لمخطر حسن

. والضبط عمى متنيا

الجرائم أو األفعال التي يقوم بيا أي شخص عمى متن أي طائرة مسجمة في دولة متعاقدة  -3
. ء وجود ىذه الطائرة في حالة الطيرانأثنا

وعالجت المادة الحادية عشر من ىذه االتفاقية مسالة اختطاف الطائرات أو االستيبلء 
: غير المشروع عمييا، حيث نصت عمى أنو

إذا ارتكب شخص ما عمى متن طائرة في حالة طيران العنف أو ىدد باستخدامو بطريقة  -1
في ارتكاب مثل ذلك الفعل، فان عمى الدول المتعاقدة أن تتخذ  غير مشروعة عمييا، أو إذا شرع

التدابير المناسبة إلعادة السيطرة عمى الطائرة إلى قائدىا الشرعي أو لممحافظة عمى سيطرتو 
. عمييا

وفي الحاالت المشار إلييا في الفقرة السابقة، فانو يجب عمى الدول المتعاقدة التي تيبط  -2
ح لركابيا بمواصمة رحمتيم في اقرب وقت ممكن، وعمييا أن تعيد الطائرة فييا الطائرة أن تسم

. وحمولتيا إلى األشخاص الذين ليم الحق في تممكيا بمقتضى القانون

بالرغم من أن ىذه االتفاقية تعرضت لمعديد من االنتقادات نظرا لعدم نصيا عمى اعتبار  
العقاب وعدم التزاميا لمدولة التي تيبط االستيبلء غير المشروع عمى الطائرة جريمة تستوجب 

فييا الطائرة المختطفة بقمع ىذا االستيبلء غير المشروع، إال أن ىذه االتفاقية تعد خطوة ىامة 
    1 .عمى طريق منع وقمع األعمال اإلرىابية الموجية ضد سبلمة الطيران المدني
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  :م1976اتفاقية الهاي سنة : ثانيا

طوكيو عن تقديم حمول فعالة لمواجية مشكمة االستيبلء عمى نظرا لعجز اتفاقية 
فقد اىتمت المنظمة الدولية لمطيران المدني بإعداد اتفاقية جديدة لقمع االستيبلء غير . الطائرات

دعت المنظمة إلى عقد مؤتمر بمدينة الىاي   1970ديسمبر  16المشروع عمى الطائرات وفي 
عقد اتفاقية الىاي لقمع االستيبلء غيرا لمشروع عمى بيولندا وأسفرت جيود المنظمة عن 

. 1970الطائرات لعام 

:   تضمنت المادة األولى من االتفاقية النص عمى أن نطاق تطبيقيا يشمل ما يمي  

أن يقوم أي شخص عمى نحو غير مشروع وىو عمى متن طائرة في حالة طيران باستعمال  -1
اإلكراه، باالستيبلء عمى الطائرة أو ممارسة سيطرتو  القوة أو التيديد أو أي شكل من أشكال

. عمييا أو يشرع في ارتكاب أي من ىذه األفعال

. أن يشترك مع أي شخص يقوم أو يشرع في ارتكاب أي من ىذه األفعال -2

وقد وسعت االتفاقية من نطاق تطبيقيا، فمم تتضمن نصوصيا تحديد اليوية الطائرات 
فاالتفاقية تطبق عمى األفعال . ستيبلء غير المشروع عمى متنياالتي ينبغي حدوث جريمة اال

التي ترتكب عمى متن الطائرة دون التمييز بين طائرات الدول المتعاقدة وطائرات الدول األخرى، 
وىو ما يؤدي إلى تحقيق األىداف التي أبرمت من أجميا، ولم تستبعد االتفاقية من نطاق 

    1.ة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطةتطبيقيا سوى الطائرات المستعمل

. كما نصت المادة الثانية بتعيد الدول المتعاقدة بجعل عقوبة ىذه الجريمة مشددة
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وتنظم المادة السادسة من االتفاقية إجراءات القبض عمى مرتكب جريمة االستيبلء غير المشروع 
المادة تمزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني أو المتيم داخل أو المتيم بارتكابيا، وطبقا ليذه 

. إقميميا باحتجازه

: ووفقا ليذا أخذت اتفاقية الىاي بالمبادئ التالية

مبدأ تسميم أو المحاكمة حيث تكون الدولة المتعاقدة ممزمة بإحالة القضية إلى سمطتيا  -1
. الة عدم تسميموالمختصة لمحاكمة المتيم الموجود في إقميميا في ح

مبدأ االختصاص الجنائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم االستيبلء غير المشروع عمى  -2
     1الطائرات

: 1971اتفاقية مونتلاير سنة : ثالثا

عقدت اتفاقية مونتلاير سبب االنتقادات التي تعرضت ليا اتفاقية الىاي والمتمثمة في عدم 
د الطائرات الموجودة عمى األرض المطارات أو المنشآت معالجتيا لمجرائم التي ترتكب ض

  2 .التي تحط فييا ىذه المطارات األرضية

في مدينة مونتلاير بكندا بين الدول  1971سبتمبر  23وعميو أبرمت ىذه االتفاقية في 
األطراف المتعاقدة التخاذ اإلجراءات البلزمة لمعاقبة الجناة، وقد تضمنت نفس نصوص اتفاقية 

. مع بعض التعديبلت وبعض األحكام الجديدة 1970الىاي 

نصت المادة األولى في الفقرة األولى يعتبر أي شخص مرتكب لمجريمة إذا وقع الجرم 
: عمدا أو دون حق مشروع وتتمثل ىذه الجرائم في األفعال التالية

                                                           

      98،ص مرجع سابقاحمد محمد رفعت ، - 1
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ران ما القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص ما عمى متن الطائرة وىي في حالة طي -1
. ينجم عن ذلك تعريض سبلمة لطائرة لمخطر

تدمير طائرة في الخدمة مما يجعميا غير صالحة لمطيران أو يحتمل أن يعرض سبلمتيا  -2
. لمخطر في حالة الطيران

   1أن يعطي معمومات يعمم بأنيا كاذبة مما يعرض سبلمة الطائرات لمخطر في حالة الطيران -3

: معنية بمكافحة اإلرهاب الدولي ضد الدولةاالتفاقيات الدولية ال -ب

عند تعرضنا لبلتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد الدولة، نجد أنيا 
عقدت بين الدول أي مكافحة اإلرىاب الذي يقع ضد الدول، لم يستيدف مواجية اإلرىاب 

مبعوثين الدوليين، وأىم الموجو ضد مصالح دولية معينة كوسائل النقل الجوي أو حماية ال
، 1937اتفاقية جنيف لعام : االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرىاب الدولي ضد الدولة ىي

في ىذا المجال، ( اإلقميمي)لقمع اإلرىاب كنموذج لمتعاون القاري 1977االتفاقية األوروبية لعام 
ج لمتعاون العربي الحديث في ىذا كنموذ 1998واتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرىاب لعام 

. المجال

: لمنع وقمع اإلرهاب الدولي 1937اتفاقية جنيف سنة  -1

 1934وزير الخارجية لفرنسا في  إثر أحداث اغتيال ممك يوغسبلفيا السابقة ولويس بارتو
قررت كل من عصبة األمم ضد اإلرىاب الدولي وكذا دول العالم، وأظير الحاجة الضرورية 

لعقد اتفاقية دولية تحت إشراف عصبة األمم لمنع وقمع اإلرىاب الدولي فأسفرت الجيود الدولية 
 1937تين بجنيف في نوفمبر وجيود لجنة الخبراء التابعة لعصبة األمم عن عقد اتفاقيتين دولي

. األولى خاصة بمنع وقمع الجرائم اإلرىابية والثانية خاصة بإنشاء محكمة دولية جنائية
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     1 :أىم المبادئ التي جاءت بيا ىذه االتفاقية في ىذا المجال ىي

: يعد الفعل أو العمل إرىابيا إذا توفرت فيو صفات معينة وتتمخص في/ 1

  مؤثما جنائياأن يكون ىذا العمل. 

 أن يكون العمل موجيا ضد الدولة المتعاقدة. 

  أن يكون الغرض من العمل إثارة الفزع والرعب لدى رموز الدولة أو لدى جماعة غير
 .محدودة من الناس أو لدى الشعب بصفة عامة

كما نصت االتفاقية في مادتيا الثانية عمى بعض األفعال التي تعد من أعمال اإلرىاب  
: وىي

أي فعل عمدي يتسبب في موت أو إصابة جسدية أو فقدان الحرية لرؤساء الدول  -1
. وزوجاتيم، واألشخاص من ذوي المناصب العامة

التخريب المتعمد أو إتبلف الممتمكات المخصصة ألغراض عامة والمتعمقة أو الخاضعة  -2
. لسمطات دولة أخرى من الدول المتعاقدة

. 2العامة لمخطرأي فعل عمدي يعرض حياة  -3

نصت ىذه االتفاقية عمى أنو ليس من بين أحكاميا ما يتعرض مع قواعد توجيو االتيام، 
جراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وقواعد تخفيف العقاب أو  والعقوبات الواجب تطبيقيا، وا 

رطين العفو عنو التي تنص عمييا القوانين الداخمية لمدول المتعاقدة، بيد أن ذلك مشروط بش
: وىما
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يجب أن ال يكون عدم خضوع الفعل لمعقاب مرده عدم تجريمو في القوانين الداخمية لمدول / 1
. المتعاقدة، ىذا الشرط يوافق مع ما تفرضو االتفاقية من التزامات عمى الدول المتعاقدة

 عدم تطبيق عقوبات تتجاوز حدود العقوبات المنصوص عمييا في قانون الدولة المتعاقدة/ 2
التي وقعت الجريمة عمى إقميميا، وذلك في حالة محاكمة المتيم أمام قضاء دولة متعاقدة غير 

    1 .التي ارتكبت الجريمة فوق أراضييا

: لقمع اإلرهاب 1977االتفاقية األوروبية  -2

، وقد نصت المادة 1977أبرمت ىذه االتفاقية في إطار المجمس األوروبي في جانفي 
: األفعال التي تشكل إرىابا دوليا وىياألولى منيا عمى 

  الخاصة بقمع االستيبلء غير  1970الجرائم المنصوص عمييا في اتفاقية الىاي لعام
 .المشروع عمى الطائرات

  الخاصة بقمع االستيبلء غير  1971الجرائم المنصوص عمييا في اتفاقية مونتلاير لعام
 .المشروع عمى الطائرات

  الجرائم التي تمثل االعتداء عمى السبلمة الجسدية أو حرية األشخاص المتمتعين
 .بالحماية الدولية

 الجرائم التي تتضمن الخطف وأخذ الرىائن أو االحتجاز غير المشروع لؤلفراد. 

  الجرائم التي تتضمن استخدام القذائف والقنابل اليدوية أو الخطابات أو الطرود المفخخة
 .د منيا تيديد حياة األفرادإذا كان القص
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  الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم السابق اإلشارة إلييا أو االشتراك مع شخص
    1 .يرتكب ىذه الجريمة أو في محاولة ارتكابيا

كما نصت االتفاقية األوروبية لقمع اإلرىاب عمى عدد من االلتزامات التي يجب عمى 
أجل تحقيق الغاية التي من أجميا تم إبرام ىذه االتفاقية وىي قمع  الدول المتعاقدة القيام بيا من

: اإلرىاب الدولي، وأىم ىذه االلتزامات ىي

  االلتزام بتسميم اإلرىابي لمدولة التي وقعت الجريمة عمى إقميميا أو محاكمتو أمام
وطمبت قضائيا الوطني إذا تعذر التسميم لسبب ما، واالتفاقية أعطت األولوية لمتسميم 

كافة الدول المتعاقدة أن تعدل معاىدتيا السارية الخاصة بتسميم المجرمين والمساعدة 
 .القضائية لكي توافق مع أحكام ىذه االتفاقية

  االلتزام بالتعاون والمساعدة المتبادلة في مجال الجرائم الجنائية واإلجراءات المنصوص
 .2م ذات صبغة سياسيةعمييا في ىذه االتفاقية حتى ولو كانت ىذه الجرائ

االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب : الفرع الثاني 

: االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب الدولي ضد األفراد/ جـ

اتخذ اإلرىاب الدولي بمختمف أشكالو األفراد واألموال أىدافا لو يمارس ضدىم أنشطتو 
اإلرىابية، ليذا سعى المجتمع الدولي إليجاد وسائل قانونية لحماية ىؤالء األفراد سواء كانت 
حماية لحقيم في الحياة، أو سبلمتيم الجسدية، أو لحقيم في حريتيم، وأىم االتفاقيات التي 

: وعالجت ىذا الجانب ىي تناولت
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اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد األفراد المتمتعين بالحماية الدولية بما في ذلك / 1
     1 :1973المبعوثين الدبموماسيين الموقعة في نيويورك سنة 

بعض الدول إلى األمم المتحدة بشأن إبرام  بناء عمى بعض االقتراحات التي تقدمت بيا
اتفاقية دولية تمتزم الدول من خبلليا باتخاذ جميع اإلجراءات لمنع ومعاقبة الجرائم الموجية ضد 
األشخاص المتمتعين بالحماية الدولية بما في ذلك المبعوثين الدبموماسيين وىذا في ظل تزايد 

ت الجمعية العامة بتكميف لجنة القانون الدولي أعمال العنف واإلرىاب ضد ىذه األخيرة، قام
بإعداد مشروع اتفاقية لتعزيز سبل الوقاية والدفاع عن ىؤالء األشخاص فطرحت ىذه المجنة 

. مشروع االتفاقية إلى الجمعية العامة لؤلمم المتحدة والتي وافقت عميو

الدولية والتي  ونصت المادة األولى من ىذه االتفاقية عمى صفة األشخاص ذوي الحماية
كما جرمت ىذه .تشمل كل من رئيس الدولة وممثمي أو موظفي أو شخصيات لمنظمات حكومية

: االتفاقية مجموعة من األفعال العمدية التي ترتكب وىي

. ارتكاب القتل أو االختطاف أو أي ىجوم آخر ضد شخص أو  ضد حريتو -

. بحماية دوليةأي اعتداء عنيف عمى مقر العمل الرسمي لشخص يتمتع  -

. التيديد بارتكاب أي اعتداء من ىذا النوع -

. محاولة ارتكاب أي اعتداء من ىذا النوع -

ىذه االتفاقية لم تتضمن نصوص تحدد فييا العقوبات عمى مرتكبي ىذه الجرائم، بل ألزمت      
كما أخذت الدول األطراف بأن تضع في تشريعاتيا الداخمية العقوبات الرادعة ليذه الجرائم، 
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حيث ألزمت الدول المتعاقدة بضرورة إحالة المجرم أمام " التسميم أو المحاكمة"االتفاقية بمبدأ 
محاكميا الوطنية، وألزمت االتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة والضرورية 

. لمحيمولة دون وقوع مثل ىذه الجرائم عمى إقميميا أو خارجو

     1 :1979الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في نيويورك سنة  االتفاقية/ 2

نظرا لبلنتشار الكبير لظاىرة خطف واحتجاز الرىائن واستخداميم كوسيمة ضغط وابتزاز 
ضد الدول والحكومات والتي راح جراءىا الكثير من الضحايا بادرت األمم المتحدة بحشد 

اإلجراءات الضرورية لمنع وقمع ىذه الجرائم ومحاكمة المجتمع الدولي لمعمل واتخاذ كافة 
مرتكبييا وقد أسفرت جيود األمم المتحدة عن إقرار اتفاقية دولية لمناىضة أخذ الرىائن وىذا في 

. 1979ديسمبر 

عرفت المادة األولى من االتفاقية جريمة أخذ الرىائن بأنيا قيام شخص بالقبض عمى 
لو أو إيذائو، أو االستمرار في احتجازه وذلك إلجبار طرف شخص آخر واحتجازه والتيديد بقت

ثالث عمى القيام بعمل معين أو االمتناع عن القيام بو كشرط صحيح أو ضمني لئلفراج عن 
. الرىينة

كما أن ىذه االتفاقية ال تطبق عمى جرائم أخذ الرىائن التي تقع بكل عناصرىا داخل إقميم 
أخذ الرىائن في زمن النزاعات المسمحة التي عالجتيا اتفاقية  دولة واحدة، وال تسري عمى مسألة

ألزمت االتفاقية الدول المتعاقدة بوضع الجرائم .والبروتوكوالت اإلضافية  1949جنيف 
المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية ضمن تشريعاتيا الوطنية مع فرض العقوبات التي تتناسب 

.   2 مع خطورة ىذه الجرائم
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ىذه االتفاقية إلى حد كبير في تحقيق التعاون الدولي في مجال منع وبيذا ساىمت 
. ومعاقبة ىذه الجرائم

االتفاقيات و الندوات العربية لمكافحة اإلرهاب الدولي : المطمب الثاني

إضافة إلى الجيود التي قامت بيا األمم المتحدة لمحد من ظاىرة اإلرىاب، نجد ىناك 
وتكثيف الجيود لقمع ومنع ىذه الظاىرة ومن بينيا سياسة  سياسات أخرى من أجل التحسيس

. المؤتمرات والندوات التي تعقد ويتم من خبلليا اقتراح األساليب الفعالة لقمعيا 

االتفاقيات العربية لمكافحة اإلرهاب : الفرع األول 

      1 :1998اتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب سنة / 1

إن اإلرىاب الدولي ال يقف عند حدود دولة من الدول أو قومية من القوميات أو أمة من 
األمم، وأصبح خطره في قمب األمة العربية فعمل كل من وزراء العدل والداخمية العرب عمى 
إيجاد اتفاقية عربية لمتعاون في مكافحة اإلرىاب تيدف لتعزيز التعاون العربي في مكافحة 

ىابية التي تستيدف األمة العربية وتشكل خطرا لمصالحيا الحيوية، واعتبرت ىذه الجرائم اإلر
الىاي، طوكيو، )االتفاقية الجرائم اإلرىابية واألفعال السالفة الذكر في مختمف االتفاقيات 

كميا أفعال وجرائم إرىابية يجب إصدار أحكام ...( مونتلاير، اختطاف الرىائن واحتجازىم
. وعقوبات تجرميا

كما وضحت االتفاقية الفرق بين جرائم اإلرىاب الدولي والكفاح المسمح من أجل التحرير 
وتقرير المصير وال سيما أن ىذه التفرقة ىامة في قضية األمة العربية األولى وىي القضية 

. الفمسطينية

: كما نصت ىذه االتفاقية عمى نوعين من التدابير لمكافحة الجرائم اإلرىابية وىي
                                                           

 387،ص مرجع سابق ، ( أندونيس) العكرة - 1



         مكافحته وطرق اإلرهاب أسالية                                    الثاني الفصل
 

74 

حيث نصت االتفاقية عمى عدة تدابير لمنع جرائم اإلرىاب الدولي تمتزم بيا : بير المنعتدا/ 1
: الدول المتعاقدة ونذكر منيا

عدم اتخاذ أراضييا مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم اإلرىابية بما فيو منع تسمل  -أ
. أو إيوائيم، أو تدريبيم، أو تسميحيم أو تمويميم اإلرىابيين إلييا

. التعاون بين الدول المتعاقدة وخاصة المتجاورة والتي تعاني من اإلرىاب  -ب

. إجراء المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البحرية والبرية والجوية لمنع حاالت التسمل -ج

. حماية الشخصيات والمنشآت ووسائل النقل العام -د

كذلك نصت االتفاقية عمى تدابير لقمع اإلرىاب الدولي يجب أن تمتزم بيا  :ابير القمعتد/ 2
: الدول المتعاقدة وىي

القبض عمى مرتكبي جرائم اإلرىاب ومحاكمتيم وفق ألحكام ىذه االتفاقية أو االتفاقيات  -أ
. الثنائية بين الدولة الطالبة والمطموب إلييا التسميم

. ممين في ميدان العدالة الجنائيةتأمين الحماية لمعا -ب

. تأمين الحماية لمصادر المعمومات عن الجرائم اإلرىابية ولمشيود فييا -ج

. توفير المساعدات لضحايا اإلرىاب -د

: أما فيما يخص الوسائل التي نصت عمييا ىذه االتفاقية من أجل مكافحة اإلرىاب الدولي ىي

 تبادل المعمومات بين الدول المتعاقدة. 

 التحريات وتقوم بيا األجيزة األمنية لمدولة المتعاقدة. 
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  تبادل الخبرات وىذا عن طريق التعاون في إجراءات البحوث والدراسات لمكافحة الجرائم
     1 .اإلرىابية

حسن  وتبقى اتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرىاب  جيدا ممموسا لدول العربية وتعبيراعمى
نيتيا في مكافحة اإلرىاب الدولي وىذا عمى غرار ما قامت بو أوروبا وكذا أمريكا منذ حوالي 

. عشرين عاما

المؤتمرات  العربية لمكافحة  لإلرهاب : الفرع الثاني

: 1996مؤتمر مكافحة اإلرهاب المنعقد في مصر سنة/1

في ىذا المؤتمر العديد من قادة وممثمي دول العالم وبرئاسة مشتركة بن رئيس  شارك 
الجميورية المصرية ورئيس الواليات المتحدة األمريكية، وتتجمى األىداف الرئيسية ليذا المؤتمر 

: في

. تعزيز السبلم. 1

. صيانة األمن. 2

. في الشرق األوسط( اإلرىاب)محاربة العنف . 3

: مر تتضح فينتائج ىذا المؤت

الدعم الكامل لعممية السبلم في الشرق األوسط  -

. تعزيز األمن والسبلم في المنطقة -

. إدانة مختمف األعمال اإلرىابية بغض النظر عن دوافعيا ومرتكبييا -
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العزم عمى مناىضة اإلرىاب وحث جميع الحكومات عمى المشاركة في قمع اإلرىاب  -
  1 .والعمميات اإلرىابية

: 2005المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب المنعقد في السعودية سنة /2

انعقد ىذا المؤتمر نتيجة تزايد العمميات اإلرىابية في منطقة الشرق األوسط خاصة 
دول باإلضافة إلى عدد من المنظمات الدولية كاألمم المتحدة ( 50)السعودية وشاركت فيو 

. لعربيةمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، جامعة الدول ا

: ويمكن تمخيص أىداف ىذا المؤتمر في النقاط التالية

  تأكيد الدول المشاركة عمى التزاميا بالقرارات التي تصدرىا األمم المتحدة والتي تخص
 .مكافحة اإلرىاب

  التأكيد عمى أن أي جيد دولي سيكون قاصرا إذا افتقر إلى العمل الجماعي والمنظور
 .مل معيااالستراتيجي الشامل في التعا

  التأكيد عمى أن اإلرىاب ليس لو دين معين، أو جنس، أو جنسية، أو منطقة جغرافية
 .محددة

  التأكيد عمى أن اإلرىاب يمثل تيديدا مستمرا لمسبلم واألمن واالستقرار، كما أن كل
 .العمميات اإلرىابية تبقى مدانة ميما كانت الظروف والدوافع

 عبلم والمؤسسات المدنية ونظم التعميم في تحديد التأكيد عمى أىمية دور وسائل اإل
 .استراتيجيات لمتصدي لئلرىاب

: ومن نتائج ىذا المؤتمر
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التأكيد عمى ضرورة وضع تعريفا شامبل لئلرىاب وىذا لضبط ىذا المصطمح وتحديد ( 1
. أبعاده

بكافة صوره ضرورة تعزيز التعاون الدولي واإلقميمي والثنائي بين الدول لقمع اإلرىاب ( 2
 .وأشكالو

نستنتج آن لمجماعات اإلرىابية عدة أساليب ودوافع لتنفيذ أعماليا اإلجرامية، وتختمف  
 أنالمراد تحقيقيا، ونجد  األىدافىذه األخير باختبلف حجم العمميات المراد تنفيذىا وكذا 

كذلك نجد ىناك عدة جيود .اإلجرامية األعمالكانت السباقة لتحريم مثل ىذه  اإلسبلميةالشريعة 
ومن ,القانونية واالتفاقيات الدولية صورىابمختمف لمكافحة ظاىرة اإلرىاب  الدوليةإقميمية و

الحظ أن جل ىذه الجيود اتخذت الطابع العبلجي، أي أن المكافحة تأتي و تنصب فيما بعد الم
ائية غالبا ما تقارب الحادث اإلرىابي، وحتى تمك الجيود الضئيمة المرتبطة بالمعالجة الوق

الظاىرة أمنيا، وىذا ليس بغريب أن ىول وجسامة األعمال اإلرىابية التي أضحت مظاىرىا 
تتطور بشكل يتوازى والتطورات التكنولوجية المدنية والعسكرية و غالبا ما تجعل صناع القرار 

ركز يطرحون أسئمة أضحت عادية وتتكرر باستمرار عقب األحداث اإلرىابية، تنصب وت
باألساس عمى من قام بالفعل؟ وكيف قام بيذا الفعل؟  في حين يتم إىمال سؤال محوري 

 لماذا تم القيام بيذا الفعل؟: وضروري وىام وىو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 تمةاخ

 

78 

، و تختمف األشكالمفيوم واسع و متعدد  لإلرىاب أنتبين لنا من خالل ىذه الدراسة 
المراد تحقيقيا و كذا ظروف  األىدافحسب المصالح و  اإلرىابية األعمالو دوافع  أسباب

البيئة الداخمية و الخارجية بمختمف متغيراتيا و تطوراتيا، كما الحظنا من خالل تطرقنا و 
انو مصطمح مصطنع و روج لخدمة مصالح الدول  اإلرىابتحميمنا لتعريف و تطور مصطمح 

ارزا في تبمور المييمنة فكما الحظنا في جميع مراحل تطور النظام الدولي الذي لعب دورا ب
لخدمة ىذا التغيير الحاصل في النظام لصالح الدول المييمنة عميو،  أساليباستراتيجيات و 

في وقتنا الحاضر حرب  أصبحكان االستعمار و االنتداب مشكمة الدول في الماضي  أنفبعد 
في نجاعة لتحقيق أىداف و مصالح فشمت  األكثرتكمفة و  األقل اإلستراتيجيةالمصطمحات ىي 

الدمار الشامل و الردع النووي،ليذا نجد  أسمحةخاصة بعد انتشار  السابقة األساليبتحقيقيا 
مصطمح ذات شرعية دولية تحت مبادئ نشر الديمقراطية، و  اإلرىابمصطمح الحرب عمى 

، كما استغل كذريعة لمتدخل في الشؤون الداخمية لمدول و ىذا ما حدث اإلنسانحماية حقوق 
 اإلستراتيجيةالعبارات التي تستخدم في ظل ىذه  إلى إضافةعراق و افغنستان ،في كل من ال

الفكرية التي ساىمت في تفعيل و تقنين ىذه  األطروحاتو كذا " من ليس معنا فيو ضدنا"مثل
 ".صدام الحضارات"ىنتغتون  كأطروحة اإلستراتيجية

تختمف باختالف شدة و تطور  اإلرىاباستراتيجيات مكافحة  آنكل ىذا نجد  أمامو  
 اإلرىابيةو انتشارىا خاصة مع التطور التكنولوجي الذي صخرتو الجماعات  اإلرىابية األعمال

قبل أحداث اإلرىابالمنتيجة لمكافحة  السياسةيتضح من خالل  االختالفلصالحيا،و 
تم استحداث  األحداثلكن بعد تمك  حيث طبقت سياسة االحتواء و الردع،  2001سبتمبر

مسيطرة عمى مسار العالقات الدولية و سياسات و استراتيجيات تخدم المصالح الجديدة لمدول ال
تصبح  إنالحرب العادلة مع التشديد و التركيز عمى الحرب االستباقية و  إستراتيجيةتتمثل في 

 قضية عالمية  اإلرىابقضية 
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 إنو  مرة الذعر و الخوف في عقر دارىا ولاألمريكيةألذاقت الواليات المتحدة  أنو ىذا بعد 
 أن إال األمريكيةعمى الواليات المتحدة  تأثيرىاو  األحداثكان ىناك اختالف حول حقيقة ىذه 

كونيا المستيدفة  نتائجيا كانت وخيمة عمى العالم بصفة عامة و الدول السالمية بصفة خاصة
الخارجة عن  وأالمارقة في قائمة الدول ىذا ما يتضح من خالل الدول المدرجة األحداثمن ىذه 
 .  القانون

إلرىاب ظاىرة التي ترتكز عمى العنف وظيرت مع ظيور اإلنسان، ليا خصوصيانتيا   
وعناصرىا الذاتية والمميزة، إال أن دالالت مصطمح اإلرىاب واستعماالتو قد تختمف من وقت 

 .آلخر، فيي في تطور مستمر

مكافحة اإلرىاب، في غياب تعريف قانونية لمظاىرة وتحديد أركان وعناصر لجريمة  إن 
. واضحة ودقيقة التزاما بمبدأ الشرعية، ومبدأ التأويل الضيق لمنص الجزائي، ومبدأ المساواة

وتجدر اإلشارة إلى أن كثيرا من الفقياء والباحثين، والمالحظين أصبحوا مبالين العتبار 
في استعمالو المعاصر، يحمل دالالت سياسية دعائية أكثر من دالالتو مصطمح اإلرىاب 

القانونية واإلجرامية، فقد أصبح ىذا المصطمح يستعمل كشعار سياسي أو قمة سياسية، وتوظف 
. بالتالي لمضغط واالبتزاز أو لمتشيير والدعاية

لصعبة التي وما تجدر إليو اإلشارة ىو أن اإلرىاب كظاىرة إجرامية وليد الظروف ا 
الجامعات والتي تدفع بأفراده نحو التطرف وىو كذلك قد يقع حتى في المجتمعات  تعيشيا بعض

وازدىارا من قبل دوليا وحتى من قبل أكثر شرائحيا بمعنى الجماعات اليمينية  التي تعيش رخاء
". ددالنازيون الج" الغربية والواليات المتحدة وىو ما يطمق عميو  المتطرفة في أوروبا

سبتمبر مجرد عممية إرىابية عادية، بل كانت نقطة بالغةاألىمية  11ولم تكن ىجمات  
الكبرى بما  في أشكال وأليات الصراع الدولي وتسببت في إعادة تشكيل السياسة الخارجية لمدول
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ومن أبرز  يتضمنو ذلك من إعادة تعريف دور أدوات ىذه السياسة وال سيما األداة العسكرية
ىذه التطورات أنا دفعت اإلدارة األمريكية إلى وضع ىدف مكافحة اإلرىاب نتائج 

 ومعاقبة الدول التي ترعاه، فقد أخذت خيار المواجية العسكرية مع ما تسميو باإلرىاب بغض

. النظر عن نجاعة ىذا الخيار

وعمى الرغم من المحاوالت المختمفة لوضع تعريف لإلرىاب ىناك شبو إجماع عمى  
تعريف لو باإلضافة إلى سعي الدول العظمى إلى إبقاء مفيومو غامضا لكي  وضعصعوبة 

في إطالق قمة اإلرىاب عمى الحركات التي تعارض سياستيا، كما ىو  تبقى ليا الحرية المطمقة
التي تحاول إلصاق قمة اإلرىاب بالمقاومة المبنانية والفمسطينية  الحال بالنسبة إلسرائيل
تتسم بالوحشية والبربرية لمياجمة أىداف بريئة بشكل يمثل  قت وسائلمستخدمة في نفس الو

. خرقا ألبسط القيم اإلنسانية

نما ينبغي أن توظف فييا   إن الحرب الدولية لمكافحة اإلرىاب ال تمر عبر طريق واحد وا 

يسية كل الوسائل الممكنة واإلمكانيات المتاحة األمنية، السياسية واإلعالمية ومن الضمانات الرئ

النجاحو ىو ضرورة االلتزام بقواعد القانون الدولي وتوفير اآلليات القضائية التي تتيح مالحقة 

. مرتكبيو وعدم توفير الحصانة من ىذه المالحقة ألي كان

وفي ما يمي مجموعة من االقتراحات التي نأمل أن يكون ليا صدى عالمي وأن تمقيتأثيرا  
: في نفوس أصحاب القرار

تمر دولي تحت مضمة األمم المتحدة لتعريف اإلرىاب ووضع الحدود الفاصمةبينو عقد مؤ. 
وبين أشكال العنفاألخرى عن طريق اتفاقية دولية شارعة ممزمة لكافة أعضاء 
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 المجتمع الدولي يترتب عمى اإلخالل بأحكاميا اتخاذ تدابير من قبل األمم المتحدة ضد

. الدول المخالفة

. دولية خاصة بمكافحة مرتكبي جرائم اإلرىاب الدولي  إنشاء محكمة جنائية -

والعمل  القيام بدراسات عن طريق مراكز بحث متخصصة لمعرفة أسباب وجذور اإلرىاب -
. عمى الحل السممي ليا

تبادل  تنمية التعاون الدولي الثنائي ومتعدد األطراف بين الدول لمكافحة الظاىرة عن طريق -
: اإلرىابيين لمجيات القضائية المختصة بمحاكمتيمالمعمومات وتسميم 

وضيح ت الدوائر الرسمية واإلعالمية واجبعمى الصعيد العربي واإلسالمي فإنو يقع عمى عاتق 
. الصورة الصحيحة لإلسالم لمرأي العام العالمي

" ىو الشر تياره الجارف"وفي األخير نقول أنو ميما تعددت أشكال اإلرىاب ودوافعو فإن  
تى ولو تزود بوسائل الحضارة والتكنولوجيا وأي محاولة لمكافحة اإلرىاب ينبغي أنتبدأ من ح

يمانم بنبذ العنف وعدم االعتداء واحترام القيم والمشاعر اإلنسانية،  أفكار الناس ومعتقداتيم وا 
 المعايير فالحرب الحقيقية التي يمكنيا القضاء عمى اإلرىاب تماما ىي إقامة العدل وتوحيد

 .والنظر في القضايا العالقة وتسويتيا دون تحيز وبسياسة ال تعرف االلتواء والمراوغة
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 مــلخص المذكرة

 
لقد أصبح اإلرىاب ظاىرة خطيرة تيدد الحياة اليومية لإلنسان في أي مكان في العالم، كما أن 

ىذه الظاىرة اإلجرامية لم تعد ذات صفة محمية أو إقميمية ترتبط بدولة ما أو بحضارة بعينيا، لكن الحقيقة 
ونتيجة النتشار األعمال  .التي تؤكدىا األحداث في كل لحظة أن ىذه الظاىرة بال وطن وال دين وال ىوية

اإلرىابية عمى المستوى الدولي أدرك المجتمع الدولي أن اإلرىاب أصبح خطرا استراتيجيا ييدد جميع 
الجيود الدولية لتجريم األفعال المكونة لمجريمة اإلرىابية تيدف إلى إيجاد وسائل  تضافرتولذا فقد . الدول

. تكون قادرة عمى منع وقمع اإلرىاب الدولي
يمكن القول أن ىناك عدة إشكاالت طرحت في كيفية مكافحة اإلرىاب الدولي وفق األجيزة 

الرئيسية لمنظمة األمم المتحدة، إال أنو نتساءل كيف يواجو المجتمع الدولي ىذه اإلشكاالت ؟ 
، أعمنت الواليات 2001سبتمبر  11بعد اليجمات اإلرىابية عمى الواليات المتحدة األمريكية في 

تحدة األمريكية الحرب ضد اإلرىاب وشنت عمميات عسكرية عمى دول إدعت مساندتيا لإلرىاب الم
، غير أن السؤال المطروح ىو ما مدى شرعية ىذه الحرب ضد اإلرىاب وفقا (أفغانستان والعراق ) الدولي 

ع استراتيجية لمقانون الدولي ؟ ىل حقيقة أن ىذه الحرب كانت من أجل مكافحة اإلرىاب أم أن ىناك دواف
لمواليات المتحدة األمريكية تريد تحقيقيا وىي متسترة خمف مزاعم أخالقية وقانونية بدعوی تحقيق األمن 

لمواليات المتحدة األمريكية خاصة ولممجتمع الدولي عامة ؟ 
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