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هـــــداء   اإ

ىل وادلي الكرميني الذلين غرسا ِف قليب حب  نساان اإ ىل الذلين لوال هام مل أأكن اإ اإ

العمل و العلامء وسهر عىل راحت كثريا وقدما يل يد العون سواء املادي أأو 

جناز  متام هذه املعنوي كذكل شقيقت الت ساعدتين كثريا ِف اإ هذا املذكرة  و اإ

ىل من أأفقده عزيزا عليه  ىل لك من يمته االإرهاب وتلكها االإرهاب واإ  .الرساةل اإ

لهيم مجيعا هذا اجلهد  املتواضع راجيا من هللا عز وجل التوفيق أأ  هدي اإ

ىل بر الأمان   .والسالمة اإ

 

 



 الـتـــــشــــكرات 

ىل مجيع أأساتذيت الكرام تأأ   ِف مهيبذلون لك هجد ناذليقدم ِبلشكر اخلالص اإ

ىل تبليغ رساةل العمل ،   أأتوجه ِبلشكر و التقدير و العرفان اإ

 ادلكتورة  املرشفة 

 "الواِف احلاجة " 

جناز هذا العمل بنصاحئها و   رشادهتا املتوالية اإ الت ساعدتين ِف اإ

 اعىل هذا البحث ِبلرمغ من ثقل املسؤولية امللقاة عىل عاتقه االإرشافه اعىل قبوله

رشاد اهاحئ لسداد نص  . ااهتو اإ

ىل  كام أأتقدم جبزيل الشكر و العرفان اإ

 "جلنة املناقشة " 

وسدد        الت خصصت من وقهتا المثني دلراسة هذا البحث ومناقش ته جفزامه هللا 

 .خطامه وِبرك ِف معلهم 

جناز هذا العمل من قريب أأو من بعيد لك تشكرايت  ىل لك من ساعدين ِف اإ  اإ

 .وحتيايت 



 قائـــمة اخملترصات

:اللغة العربية -1  

صفحة: ص  

.الوالايت الأمريكية املتحدة: م.أأ .و  

: اللغة الفرنس ية -2  

ONU : Organisation des nations unies. 

VETO : Un droit accordé uniquement aux cinq membres 

permanents de conseil de sécurité qui leur permet de bloquer toute 

résolution ou décision   

:اللغة الاجنلزيية -3  

F.B.I : Fderal bureau of investigation. 

CIA :Central Intelligence Agency. 

IRA : Irish Republican Army. 

INLA : Irish National Liberation Army. 

CTC : Contrer-Terrorism-Committe. 
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 :مقدمة

فالعنف و االغتياالت  ،اإلرهاب ظاهرة قديمة حديثة عانت منها المجتمعات على مر التاريخ    
و في اآلونة األخيرة شكل اإلرهاب ظاهرة خطيرة  ،و القمع مارسها أفراد و جماعات و دول

واستقطبت هذه الظاهرة االهتمام الدولي  ،تركت آثارا ال تمحى على الصعيدين الدولي و المحلي
إدانته بوصفه و دعت للتفكير بوضع الخطط المضادة لإلرهاب و الحد  من آثاره المدمرة و 

 .نوعا من اإلجرام الخطر في المعايير االجتماعية و األخالقية

و  ،حفظ السلم و األمن الدوليين  ONUإن من بين األهداف السياسية لهيئة األمم المتحدة    
لما كانت جرائم اإلرهاب الدولي التي تفشت في أواخر الستينات و بداية السبعينات المتمثلة في 
صور خطف الطائرات و احتجاز المبعوثين الدبلوماسيين و أخذ الرهائن و احتجازهم و التي 
تعد من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد السلم و األمن الدوليين و تنتهك حقوق اإلنسان و 
حرياته األساسية و تؤدي إلى توتر العالقات بين الدول و تهديد مصالح المجتمع الدولي و أمن 

نتيجة لذلك اهتمت  ،بات المجتمع الدولي قلقا من تبعات هذا الوضع ،وسالمة مرافقه الحيوية
فلقد  ،بموضوع مكافحة اإلرهاب الدولي 5491منظمة األمم المتحدة منذ إنشائها عام 

ه المنظمة الدولية العالمية عبر أجهزتها من المساهمة في دفع المجتمع الدولي استطاعت هذ
 .إلى عقد العديد من االتفاقيات التي تجرم األعمال اإلرهابية

حملتها ضد اإلرهاب الدولي و انتقلت من مرحلة  5491كثفت منظمة األمم المتحدة منذ    
قل الجوي و شجب أعمال االستيالء على إدانة اإلرهاب الموجه ضد أمن و سالمة وسائل الن

و تحويل مسارها و تهديد ركابها إلى مرحلة أكثر عمقا تتميز بالشمول و االتساع و  الطائرات 
ذلك من خالل تناول اإلرهاب الدولي بمختلف صوره و أشكاله و تلمس الظروف و األسباب 

محدد للعمل اإلرهابي و  التي تؤدي إليه و بواعث مرتكبيه في محاولة للتوصل إلى تعريف
 .االتفاق على وسائل التعاون الدولي لمكافحته
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لقد اهتمت منظمة األمم المتحدة بمسألة مكافحة اإلرهاب الدولي و ذلك عبر أجهزتها خاصة    
ضف إليها مجلس األمن الذي لعب دورا  ،الجمعية العامة التي أصدرت العديد من القرارات

لجنة مكافحة اإلرهاب الدولي و العديد من القرارات األخرى التي فعاال خاصة قراره المنشأ ل
 (.اإلرهاب الدولي) أصدرها قصد محاربة هذه الظاهرة 

 :إشكالية الموضوع

إن جريمة اإلرهاب تزداد انتشارا يوما بعد يوم لذا وجب على وحدات المجتمع الدولي    
و لقد سعت منظمة األمم المتحدة و هي أهم منظمة عالمية عبر أجهزتها باتخاذ  ،مكافحتها

 . آليات قصد محاربة جريمة اإلرهاب الدولي

 األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي؟ منظمةفما مدى فعالية دور 

 .إضافة إلى تساؤالت أخرى كان علينا اإلجابة عليها للوصول إلى أهم إشكالية في البحث

 :التساؤالت

 ماذا نقصد باإلرهاب؟ ما هي أهم دوافعه؟ ما هي صور اإلرهاب؟ و ما هي أنواعه؟ 

كيف عالجت هيئة األمم المتحدة ظاهرة اإلرهاب الدولي منذ نشأتها إلى يومنا هذا ؟ ما موقف 
 من األعمال اإلرهابية ؟( الجمعية العامة و مجلس األمن)أهم أجهزة األمم المتحدة 

 ليات المتخذة من األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي ؟ما هي اآل

و لإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بتقسيم الموضوع إلى فصلين حيث تناولنا في الفصل األول 
ماهية اإلرهاب الدولي، أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى سياسة األمم المتحدة في مكافحة 

 .ى غاية يومنا هذااإلرهاب الدولي منذ نشأتها إل
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 :أسباب اختيار الموضوع 

إن مبررات اختيار هذا الموضوع ترجع أساسا إلى اهتمام كل دول العالم بهذه الظاهرة سواء    
 .و ذلك قصد محاربتها و القضاء عليها( الدولي )على المستوى الداخلي أو الخارجي 

الصعيد الدولي و السيما بعد االهتمام المتزايد بظاهرة اإلرهاب على : أسباب موضوعية . أ
و ما خلفته من تداعيات خطيرة على مستوى العالقات  1005سبتمبر 55أحداث 

الدولية و التي أصبحت تتسم بالفوضى و الغموض بالرغبة  في كشف مختلف جوانب 
اإلرهاب و إبراز محاوالت الخلط المتعمد و إلصاق تهمة اإلرهاب بحركات التحرر و 

 .ةالمقاومة المشروع

باعتبار اإلرهاب قبل أن يكون ظاهرة دولية عابرة للحدود فهو ظاهرة : أسباب ذاتية  . ب
داخلية عانت منه الدول كالجزائر في العشرية السوداء أي العقد األخير من القرن 

 .العشرين حيث راح ضحيتها اآلالف من األبرياء

كبة و متعددة األبعاد و إن الظواهر السياسية و االجتماعية هي ظواهر مر : منهج الدراسة
 .المتغيرات و من الصعب دراستها من خالل منهج واحد

استخدمنا المنهج االستنباطي و هو ذلك االستدالل التنازلي الذي ينتقل فيه الباحث من      
الكل إلى الجزء أي الدراسة الكلية لظاهرة معينة وصوال إلى جزئياتها و استعملنا هذا المنهج 

فوصلنا إلى تعريف اإلرهاب الدولي من خالل ( ماهية اإلرهاب)األول  خاصة في الفصل
 .الدراسة الكلية لظاهرة اإلرهاب

و المنهج التاريخي استعملناه في كال الفصلين األول و الثاني قصد التعرف على هذه    
يمكن  الظاهرة منذ نشأة هيئة األمم المتحدة إلى غاية يومنا فاالعتماد على المصادر التاريخية

 (.حقيقة ظاهرة اإلرهاب )الباحث من الوصول إلى الحقيقة 
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يثير كل موضوع من موضوعات اإلرهاب خالفا و نقاشا فقهيا و مرد هذا الخالف           
أن اإلرهاب بفروعه المختلفة موضوع متغير بطبيعته ألنه وليد البيئة والظروف التاريخية و 

 .السياسية، ناهيك عن أن هذا الموضوع ليس له محتوى قانوني محدد

ي المبحث األول تناولنا مفهوم اإلرهاب الدولي و قد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين اثنين فف   
قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين في المطلب األول قمنا بتعريف اإلرهاب الدولي سواء التعريف 
اللغوي أو الفقهي و حتى في بعض التشريعات الوطنية و في المؤتمرات و االتفاقيات الدولية، 

اإلرهاب الدولي كالدوافع السياسية و الدوافع  أما في المطلب الثاني تناولنا أهم دوافع
االقتصادية و التاريخية و اإلعالمية و الدينية، في المبحث الثاني قمنا بتحديد أهم أنواع 
اإلرهاب الدولي و ذلك في المطلب األول منها اإلرهاب السياسي، و اإلرهاب اإلديولوجي و 

ني قمنا بتحديد أهم أساليب اإلرهاب الدولي إلخ، و في المطلب الثا.......اإلرهاب االنفصالي
 .   كاالختطاف و االغتيال السياسي، و استخدام المتفجرات
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 . مفهوم اإلرهاب الدولي: المبحث األول

انصرف معنى اإلرهاب الدولي إلى األعمال و السياسات الحكومية التي تستهدف بث     
عهم و انصياعهم لرغبات الحكومة و من جهة الرعب بين المواطنين وصوال إلى تأمين خضو 

أخرى أصبح يستخدم لوصف أعمال تقوم بها  جماعات أو أفراد مناوئين للسلطة تدعي أنها 
تحمل فكرا معينا غالبا ما يرتبط بالدين أو اإلديولوجيات، و في كثير من األحيان أصبح 

ب و ينسبه للغير و هو اإلرهاب يستخدم بمقاييس شخصية، فالكل يدعي أنه يحارب اإلرها
محتضن أو داعيا له، فالقابضون على السلطة يدعون أن المعارضة تربي اإلرهاب وتدعمه 
حينما تفقد السيطرة على األمن و االستقرار، و بالمقابل تدعي المعارضة أن القابضين على 

 .1السلطة يمارسون اإلرهاب تحت غطاء رسمي حكومي

 .لدوليتعريف اإلرهاب ا: المطلب األول

وفي هذا المطلب سنتناول التعريف باإلرهاب من الناحية اللغوية ثم الفقيهة من ثم    
وأخيرا أهم المؤتمرات و االتفاقيات الدولية قبيل و بعد ( بعض التشريعات الوطنية)التشريعية 

 .الحرب العالمية الثانية

 . التعريف اللغوي: الفرع األول

يثير لفظ إرهاب منذ الوهلة األولى معاني الخوف، الرعب و التخويف و لفظ إرهاب    
 .2مصدره الفعل الثالثي المزيد أرهب و يقال أرهب فالنا أي خوفه و أفزعه

                                                           
دار السالم الحديثة ، 1009الطبعة األولى السنة ، المي الجديداإلرهاب الدولي في ظل النظام الععلي يوسف الشكري،  - 1
 .12صفحة ، مصر، القاهرة،
   كلية الحقوق، في العلوم السياسيةماستر  رسالة، آليات منظمة األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدوليإيمان لعرق،  -0

.04صفحة ،1059مستغانم، سنة   جامعة   
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في أصلها إلى اللغة الالتينية ثم انتقلت اللفظة فيما بعد إلى  Terrorوتعود لفظة إرهاب    
و قد استحدثت هذه  Le Terrorismeاللغات األوروبية األخرى فأصبحت في اللغة الفرنسية 

   ismeمضافا إليها المقطع  Terrorاللفظة أثناء الثورة الفرنسية وهي تتشكل من الكلمة الالتينية 

 .يعني على وجه الخصوص مذهب أو نظامو    ismusوأصله الالتيني 

وهكذا فإن كلمة  Système de Terreurتعني نظاما من الرعب  Terrorismeفكلمة إرهاب 
 .ظهرت أثناء الثورة الفرنسية Terrorismeإرهاب 

 :بأنه  Larousseوقد جاء تعريف اإلرهاب في القاموس الفرنسي الروس 

Terrorisme :n.m. Ensemble d’actes de violence commis par une organisation 
pour créer un climat d’insécurité ou renverser le gouvernement établi//régime 

de violence institué par un gouvernement. 

Terroriste : adj. et n qui participe à un acte de terrorisme 1 . 

 :Le roberet أما في قاموس روبير 

Terrorisme :n.m. Emploi systématique de la violence pour atteindre un but 
politique ,actes de violence (attentats d’instructions, prise d’otages)destinés à 

déclencher des changements politiques.  

Terroriste : membre d’une organisation politique qui use du terrorisme 2 . 

فقد عرف اإلرهاب بأنه االستعمال النظامي للعنف   Le robertأما في قاموس روبير     
 . لبلوغ هدف سياسي

                                                           

- -Dictionnaire Petit Larousse en couleur , édition  1984, page 915.    
1  

2
- Dictionnaire le robert, page 1006,1007. 
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أو أعمال عنف موجهة لغرض إحداث تغيرات سياسية، و أعطى مثاال عن ذلك كاختطاف 
 .الرهائن و أعمال عنف ضد األشخاص و تحطيم المنشات و المباني

 .استخدام العنف و التخويف خاصة لتحقيق أهداف سياسية:كسفورد االنجليزي وعرفه قاموس أ

كما أن كلمة الرهبة وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع و معنى، فقد وردت بمعنى   
﴿ و قال اهلل ال تتخذوا إلـهين اثنين إنما :الخشية و مخافة اهلل و تقواه سبع مرات كقوله تعالى

﴿ و لما سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح :وقوله تعالى 1فارهبون﴾ هو إله واحد فإيي
 . 2وفي نسختها هدى و رحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾

﴿ و أعدوا :كما وردت بمعنى إخافة عدو اهلل وعدو المؤمنين خالل الجهاد لقوله عز و جل  
فهي تعني إرهاب  3لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم﴾

 . العدو في المعارك

أي ( رهب)و حديثا أقر المجمع العربي كلمة اإلرهاب باعتباره مصطلح جديد و أساسه   
خاف و كلمة إرهاب هي مصدر الفعل أرهب و هي بمعنى خوف أما اإلرهابي هو الذي 

 .4يسلك سبيل العنف واإلرهاب من أجل تحقيق أهداف سياسية

 .ريف الفقهيالتع: الفرع الثاني

منذ ظهور مصطلح اإلرهاب إلى اآلن و الفقه يجتهد و يحث الخطى من أجل إيجاد    
تعريف جامع مانع لإلرهاب، إن مصطلح اإلرهاب ليس مصطلحا قانونيا محددا فهو مصطلح 
يطغى عليه الطابع السياسي و مثل هذه  المصطلحات بطبيعتها متغيرة المفهوم و المعنى هذا 

                                                           

.15اآلية :سورة النحل  - 1  
.519 اآلية:سورة األعراف  - 2  
.00 اآلية:سورة األنفال  - 3  
  .10 صفحة ،سابقالمرجع ال ،علي يوسف الشكري -9
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اختالف وجهات النظر بشأن األعمال التي تتسم بالعنف، ففي الوقت الذي يصف إضافة إلى 
فيه البعض العمل العنيف بأنه إرهاب يعده البعض األخر عمل فدائي أو وطني أو جهادي 
يستحق اإلشادة و التكريم كمقاومة المحتل و تقرير المصير لهذه األسباب و غيرها لم يتفق 

مع لإلرهاب لكن ذلك لم يمنع الفقه بأن يخوض في هذا حتى اآلن على تعريف واحد جا
الجانب، فقد طرحت عدة تعريفات لإلرهاب في الفقهين العربي و األجنبي، و ما يمكن قوله 
أن كل باحث في مجال اإلرهاب يحمل أولويات معينة و أفكار محددة تسيطر على ذهنه في 

 .تحديد مدلول فكرة اإلرهاب

كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية يترتب على تنفيذها :) Saldanaفقد عرفه سالدانا   
  (أو حتى مجرد اإلعالن عنها إشاعة الفزع العام لما لها من طبيعة منشئة لخطر عام

العمل اإلجرامي المقترن بالرعب أو العنف أو الفزع )بأنه : Sottilكما عرفه الفقيه سوتيل 
 . 1(بقصد تحقيق هدف معين

وهو أحد كبار المسئولين األمريكيين المكلفين بدراسة موضوع : Leskerعرفه ليسكروقد    
النشاط اإلجرامي المتسم بالعنف الذي يهدف إلى التخويف من أجل تحقيق )اإلرهاب بأنه 
 .أهداف سياسية

اإلرهاب يقوم على تخويف الناس عن طريق أعمال )فيعرفه بأنه  Lemkinأما الفقيه ليمكن   
 (. العنف

   أعمال من طبيعتها أن تثير)اإلرهاب بأنه   Gevanovitchو يعرف الفقيه جيفا نوفيتش   
لدى الغير اإلحساس بالخوف من ضرر أيا كان يحيق به، أعماال تعد ترويعا تحت كل 

صفة تطلق على األعمال غير )اإلرهاب بأنه  Bellو يعرف بيل ( الظروف و بكل المقاييس
إلى أن  Walterو يذهب ولتر ( المشروعة التي تمس المجتمع وتصيب أفراده بالفزع و الترويع

                                                           

.14صفحة  ،سابقالمرجع ال ،الشكريعلي يوسف  - 1  
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اإلرهاب هو عملية رعب تتألف من ثالثة عناصر هي فعل عنيف أو التهديد به، و ردة )
ثار الناجمة عن تلك التي الفعل العاطفية الناتجة عن أقصى درجات خوف الضحايا و اآل

نتاج العنف ) إلى أن اإلرهاب هو  wilkinson، و يذهب ويلكينسون (تمس المجتمع ككل
المتطرف الذي يرتكب من أجل الوصول إلى أهداف سياسية معينة يضحي من أجلها كافة 

 .  1(المعتقدات اإلنسانية و األخالقية

ستخدم في األزمنة المعاصرة لإلشارة إلى اصطالح ا) و قد عرفه صالح الدين عامر بأنه   
االستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي و بصفة عامة جميع أعمال العنف التي تقوم 

 (.منظمة سياسية بممارستها على المواطنين و خلق جو من عدم األمن

دية إستراتيجية عنف محرم دوليا تحفزها بواعث عقائ:) كما عرفه األستاذ شريف بسيوني    
إيديولوجية ترمي إلى إحداث رعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين من أجل الوصول 
إلى السلطة أو الدعاية لمصلحة أو مطلب بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون 

 .2(لمصالحهم الشخصية أو لمصلحة دولة من الدول 

عنيف غير مشروع أو تحريض كل فعل ) كما عرفه األستاذ الدكتور علي يوسف شكري أنه   
عليه يسعى دون وجه حق إلى إثارة الهلع والخوف يستهدف مواطن أو جماعة أو طائفة أو 
قومية من شأنه تهديد أمن الدولة و استقرارها، قامت به جماعة أو تبنته دولة تحقيقا ألغراض 

أي ظرف سواء خاصة أو نكاية بالغير أو بدولة أخرى، وقع هذا الفعل في أي مكان أو تحت 
 .3(تحققت النتيجة أو خاب أثرها ألسباب خارجة عن إدارة الفاعل 

                                                           

.21-25صفحة السابق،  مرجع ، العلي يوسف الشكري - 1  
.22صفحة  ،مرجعنفس ال - 2  
.20صفحة  ،مرجعنفس ال  - 3  
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استخدام طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الرعب ) كما عرفه الدكتور أحمد رفعت    
 .1(لإلجبار على اتخاذ موقف معين أو االمتناع عن موقف معين

 .تعريف اإلرهاب في التشريعات الوطنية:الفرع الثالث 

تبنت التشريعات الوطنية أساليب مختلفة في معالجة اإلرهاب فقد اكتفت بعض التشريعات    
بتحريم األعمال اإلرهابية و المعاقبة عليها في تشريعاتها العقابية العامة، دون أن تضع لها 
تعريفا محددا، فعددت هذه القوانين األفعال التي تشكل إرهابا و العقوبات المفروضة عليها 

جرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي و االغتيال السياسي و أعمال التخريب و كال
العصابات المسلحة و األعمال التي تستهدف االقتصاد الوطني و احتجاز الرهائن و 
استهداف منشآت الدولة و مؤسساتها، و بعكس هذا االتجاه أفردت بعض الدول قوانين خاصة 

و األعمال التي تشكل إرهابا و الجزاءات المحددة لكل منها، وفي  باإلرهاب لتحديد مفهومه
 .هذا الفرع سنستعرض المعالجات التشريعية في بعض القوانين الوطنية لظاهرة اإلرهاب

قانونا خاصا لمكافحة  5490أفرد المشرع البريطاني و منذ سنة :التشريع البريطاني:أوال  
ان انعكاسا لما عانته لبريطانيا من هجمات على يد اإلرهاب و نرى هذا التوجه التشريعي ك

 . INLAو جيش التحرير الوطني االيرلندي  IRAأعضاء الجيش االيرلندي 

استخدم العنف لتحقيق ) اإلرهاب بأنه 5490وعرف قانون مكافحة اإلرهاب البريطاني لسنة   
ف لدى العامة أو غايات سياسية بما في ذلك كل استخدام العنف بغرض إشاعة أو خلق الخو 

و خول التشريع المذكور وزير الداخلية صالحية بتحريم أية منظمة أو جماعة ( لدى جزء منهم
 .  يثبت تورطها في أعمال إرهابية داخل المملكة المتحدة بصورة أو بأخرى

     إن أول ما يالحظ على التشريع األمريكي في هذا الجانب، أن: التشريع األمريكي:ثانيا

                                                           

، لبنانوت، منشورات الحلبي بير  1004 الثانية، طبعة ،الدولي في ظل المتغيرات الدولية اإلرهاب ،أحمد حسن سويدان -0
. 21فحة ص  
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 أصدر أكثر من قانون لمكافحة اإلرهاب في وقت كانت فيه الواليات المتحدة من المشرع

 .أكثر دول العالم أمنا و أمانا

يقصد بفعل )و عرف هذا القانون اإلرهاب أنه  5491فقد صدر التشريع األول عام    
قوانين اإلرهاب كل نشاط يتضمن عمال عنيفا أو خطيرا يهدد الحياة البشرية و يمثل انتهاكا لل

الجنائية في الواليات المتحدة أو أية دولة أو يمثل انتهاكا جنائيا في ما إذا ارتكب داخل 
الواليات المتحدة أو أية دولة أخرى و يهدف إلى نشر الرعب و القهر بين السكان المدنيين أو 

عن التأثير على سياسة دولة ما بممارسة الرعب أو القهر أو التأثير على سلوك حكومة ما 
و يبدو أن القانون السابق الذكر لم يحقق طموح المشرع  1(طريق االغتيال أو االختطاف 

 5419األمريكي أو لم يعد يتماشى و حجم هذه الجريمة من هنا أصدر قانون جديد عام 
تنظيم أو تشجيع أو المشاركة في أي عمل عنف دنيء أو تخريبي )عرف فيه اإلرهاب أنه 
يتسبب في موت أو إحداث أضرار خطيرة و جسمية ألشخاص أبرياء  يحتمل أن ينتج عنه أو

 .2(ليس لهم أي دور في العمليات العسكرية 

لى جانب التعريف التشريعي لإلرهاب، دأبت األجهزة األمنية والسلطة التنفيذية في      وا 
سنة  CIAالواليات األمريكية المتحدة على تعريف اإلرهاب فعرفته وكالة المخابرات المركزية 

استخدام العنف أو التهديد به من أجل تحقيق أهداف سياسية و ذلك بالتأثير ) أنه  5410
عرفه  5412وفي سنة ( على اتجاه و سلوك مجموعة مستهدفة تتجاوز الضحايا المباشرين 

اإلرهاب هو االستخدام غير مشروع للقوة أو العنف ضد  F.B.Iمكتب التحقيقات الفدرالي 
لممتلكات لترويع الحكومة أو المواطنين بغية تحقيق أهداف سياسية أو األشخاص أو ا
االستخدام الغير المشروع للقوة أو )وفي العام ذاته عرفه البانتجون بأنه ( اجتماعية معينة

                                                           

  1 .91صفحة  ،سابقالمرجع ال ،علي يوسف الشكري -
.94صفحة   ،المرجعنفس  - 2  
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العنف أو التهديد به من قبل منظمة ثورية ضد أهداف محددة قد تكون أفراد أو ممتلكات مع 
 .1(لحكومات و المواطنين لتحقيق أهداف سياسية أو عقائدية توافر نية إكراه و ترويع ا

بشأن مكافحة اإلرهاب في المادة  1001لسنة  52ورد في القانون رقم :التشريع العراقي 
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرد أو )األولى اإلرهاب بأنه 

رسمية أوقع األضرار بالممتلكات مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير 
العامة أو الخاصة بغية اإلخالل بالوضع األمني أو االستقرار  و الوحدة الوطنية أو إدخال 

 .2(الرعب و الخوف و الفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية 

رهابية أو تخريبية ورد في القسم الرابع مكرر الجرائم الموصوفة بأفعال إ:التشريع الجزائري 
يعتبر فعال )مكرر أنه  19و في المادة  5441فبراير  11المؤرخ في  55-41باألمر رقم 

إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا األمر كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و 
 : السالمة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي

بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام األمن من خالل االعتداء المعنوي أو  -
 الجسدي على األشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم

عرقلة حرمة المرور أو حرية التنقل في الطرق و التجمهر أو االعتصام في الساحات  – 
 . العمومية

 . اء على رموز األمة و الجمهورية و نبش أو تدنيس القبوراالعتد -

االعتداء على وسائل المواصالت و النقل و الملكيات العمومية و الخاصة و االستحواذ  -
 .عليها أو احتاللها دون مسوغ قانوني

                                                           

  1 .10صفحة   ،سابقالمرجع ال ،علي يوسف الشكري -
.5المتعلق بمكافحة اإلرهاب في العراق، المادة  1001سنة  في الصادر 01/52القانون  - 2  
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االعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقائها  -
ا أو في المياه بما فيها المياه اإلقليمية من شأنها جعل صحة اإلنسان أو الحيوان أو عليه

 . البيئة في خطر

عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة و الحريات العامة و سير  -
 .المؤسسات المساعدة للمرفق العام

أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة عرقلة سير المؤسسات العمومية أو االعتداء على حياة  -
 . 1تطبيق القوانين و التنظيمات

تحدد العقوبات  1000ديسمبر 10المؤرخ في  12-00من القانون  5مكرر 19أما المادة 
مكرر أعاله وهي تتراوح بين السجن  19التي يتعرض لها مرتكب األفعال المذكورة في المادة 

المؤبد و حتى اإلعدام في حالة الجرائم  سنوات و تصل إلى السجن50المؤقت ألكثر من
 . 2الخطيرة

 . مفهوم اإلرهاب في المؤتمرات و االتفاقيات الدولية: الفرع الرابع

ارتكبت إبان الحرب العالمية األولى أبشع الجرائم قابلتها بالضرورة تزايد في أعداد الشعوب    
المقهورة و هو ما كان يعني أن رد الفعل المعاكس سيظهر عاجال أم آجال سواء بالوسائل 
التقليدية أو بوسائل مستحدثة من هنا عملت لجنة الفقهاء المكلفة بدراسة المشاكل المتعلقة 

على إدراج اإلرهاب المنظم ضمن جرائم الحرب و هي قائمة  5454جرمي الحرب عام بم
جريمة جاءت جريمة اإلرهاب في المرتبة الثانية و أوصت اللجنة باإلسراع في  21ضمت 

تجريمها و قد ظهرت جهود دولية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة و تحديد تعريف لها تمثلت 
 :دولية نذكر من بينهافي عدة مؤتمرات و اتفاقيات 

                                                           
 .مكرر 19المادة ، موصوفة بأفعال إرهابية و تخريبيةالالمتعلق بالجرائم  5441فبراير  11المؤرخ في  55-41ألمر ا- 1

.5مكرر 19،المتعلق بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية،المادة 1000ديسمبر 10المؤرخ في  12-00القانون  - 2  
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 . المؤتمرات الدولية  :أوال

عقد ببروكسل أول مؤتمر قانوني حول اإلرهاب تحت شعار اعتماد  5410في عام -5
 . 1إجراءات تشريعية مشتركة

، 5419المؤتمر الدولي األول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا في نوفمبر  -1
م يؤشر لمصطلح جرائم اإلرهاب و مع ذلك فقد تعرضت لكن المالحظ أن هذا المؤتمر ل

أعماله لما يمكن تسميته بالنشاط اإلرهابي و هذا التعبير تولد في ذلك الوقت بعد تعدد أفعال 
 .االعتداء على خطوط السكك الحديدية في أوروبا الوسطى و خصوصا في تشيكوسلوفاكيا

هو األول الذي تكلم صراحة عن : 5420المؤتمر الثالث المنعقد في بروكسل سنة  -2
اإلرهاب و ذلك بوضعه مواد خاصة باإلرهاب فقد عدد فيها بعض التصرفات اإلرهابية و 

 : انتهى إلى طرح مشروع االتفاقية تضمنت المواضيع التالية 

إحراق المباني وغيرها من الممتلكات عمدا أو تفجيرها أو إحداث الفيضانات و كل ما من  -
 . سالمة العامة و تحطيم أدوات إطفاء الحرائق أو حفظ األرواحشأنه تهديد ال

العرقلة الغير مشروعة للسير العادي لوسائل المواصالت كالقطارات و أجهزة البريد و -
الهاتف و األضرار الغير مشروعة بمصادر المياه العامة أو مصادر اإلنارة و التدفئة و غيرها 

 .من مصادر الطاقة

 . 2األغذية تلويث المياه و -

منه على اعتبار األعمال السالفة الذكر أعمال إرهابية إذا ( 01) و قد اعتبرت المادة الثانية
كانت موجهة ضد السالمة البدنية أو حرية األشخاص أو ضد المال العام أو إذا ارتكبت 
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ة بقصد نشر أفكار سياسية أو اجتماعية و ما ميز هذا المشروع أن واضعيه قد أدركوا خطور 
 .هذه الجريمة لذلك جرموا العمل التحضيري له و اعتبروه من قبيل ذلك

و تم إدخال تعديالت من المواد المقترحة  5425عقد المؤتمر الرابع بباريس عام  -9
 .بالمؤتمر السابق

، عاد المؤتمرون من جديد للتأكيد على 5421المؤتمر الخامس المنعقد بمدريد سنة  -1
من المشروع هي جرائم قانون  05المنصوص عليها في المادة  اعتبار أعمال اإلرهاب

 .الشعوب، و تم فيه اتخاذ أسلوب جديد يدعو إلى إخضاع أعمال اإلرهاب إلى قضاء دولي

الجانب  5420خصص المؤتمر السادس المنعقد بكوبنهاكن عام :مؤتمر كوبنهاكن  -0
الداخلي و الدولي حيث تمت األكبر من جدول أعماله لبحث جرائم اإلرهاب على الصعيد 

الموافقة على نصوص محددة بشأن جرائم اإلرهاب و تم التركيز على أهمية مواجهة األفعال 
التي يترتب عليها خطر عام يخلق حالة من الرعب بقصد إحداث تغيير أو اضطراب في  

ال محددة و وظيفة السلطات العامة أو في العالقات الدولية و قد كان االهتمام موجها إلى أفع
هي جرائم االعتداء على الحياة أو السالمة الجسدية أو الحرية لرؤساء الدول و أعضاء 

 5429أكتوبر  04الحكومات و الدبلوماسيين أو أسرهم متأثرا بذلك بنتائج اعتداء مرسيليا في 
 .1على حياة ملك يوغوسالفيا ألكسندر األول

  .االتفاقيات الدولية  :ثانيا

  ةــدولي بمشكل  امـل أول اهتمــلع: 5429اب لعام ــجنيف الخاصة بمنع و قمع اإلرهاقية ـاتف -

 ىـإل رنسية ـالف ومة ـالتي تقدمت بها الحك اء إثر المذكرة ـي قد جـاب على المسرح الدولـاإلره
 و التي بينت فيها مجموعة من األسس قصد عقد 5429ديسمبر  4عصبة األمم في  سكرتير
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 .دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب بغرض اإلرهاب السياسي اتفاق

وقد تضمنت هذه االتفاقية في مادتيها األولى و الثانية تعريفين لإلرهاب أحدهما وصف في  
 .عددي حصري في المادة الثانية خرالمادة األولى و اآل

ة التي ترتكب ضد دولة بأنه األفعال اإلجرامي) المادة األولى في الفقرة الثانية تصف اإلرهاب 
من الدول و يكون الهدف منها أو من طبيعتها نشر الرعب في نفوس أشخاص معينين أو 

 .1(مجموعة من األشخاص أو عامة الجمهور

أما المادة الثانية من االتفاقية فقد حددت وحصرت مجموعة من األفعال على أساس اعتبارها 
 :أفعال إرهابية

ة ضد الحياة أو السالمة الجسدية أو صحة أو حرية الفئات األفعال العمدية الموجه -5
 : التالية

رؤساء الدول أو األشخاص الذين يمارسون اختصاصات رئيس الدول و خلفائهم بالوراثة  -أ
 .أو التعيين

 . أزواج األشخاص المشار إليهم في البند السابق -ب

هم هذه األفعال بسبب األشخاص المكلفين بوظائف أو مهام عامة عندما ترتكب ضد -ج
 .2هذه الوظائف أو المهام ممارسة

 :بشأن مقاومة و معاقبة اإلرهاب  5495اتفاقية واشنطن  -1

بعد فشل اتفاقية جنيف ظهر على المستوى اإلقليمي في ظل منظمة الدول األمريكية     
وفي  5495فيفري  01محاولة لتجريم اإلرهاب من خالل اتفاقية لمقاومة أعمال اإلرهاب في 
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دراسة تفسيرية لالتفاقية صادرة عن المجلس الدائم لمنظمة الدول األمريكية يعتبر اإلرهاب 
رعبا أو فزعا بين سكان الدولة أو قطاع منهم، و يخلق تهديدات عامة للحياة كل فعل ينتج "

أو الصحة أو السالمة البدنية، أو حريات األشخاص و ذلك باستخدام وسائل تسبب بطبيعتها 
 ".أو يمكنها أن تسبب ضررا جسميا أو مساسا خطيرا بالنظام العام

بتزاز و باقي االعتداءات على الحياة أو واقتصرت على اعتبار الخطف و القتل و عمليات اال
السالمة البدنية لألشخاص من قبيل األعمال اإلرهابية و عليه كانت هذه الدراسة التفسيرية 

 . غير وافية للمعنى العام لإلرهاب

جانفي  19في : 5499تعريف اإلرهاب حسب االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب  -2
األوروبي اتفاقية إقليمية أوروبية لقمع اإلرهاب، تضمنت في مادتها بستراسبورغ، أقر المجلس 

األولى تعريفا حصريا لإلرهاب، بمعنى أنها حصرت جملة من األفعال في مجال األفعال 
  :اإلرهابية وهي 

األفعال التي تنطوي على استخدام المتفجرات و األسلحة النارية و الرسائل أو الطرود  .5
   .1حياة األفراد الملغمة التي تهدد

  .خطف الطائرات و االستيالء غير المشروع عليها و االعتداء على سالمة الطيران المدني. 1

  .الخطف و أخذ الرهائن  و احتجاز األشخاص بدون وجه حق .2

االعتداء على حياة أو حرية األشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين  .9
  .الدبلوماسيين

لقد تم : 5441أفريل  11تعريف اإلرهاب حسب االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  -9
التوصل إلى صيغة تعريفية لإلرهاب من خالل الجهود العربية الجماعية عبر االتفاقية العربية 
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 5441أفريل 11لمكافحة اإلرهاب  الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية و العدل العرب في 
كل فعل من أفعال )ولى في فقرتها األولى على تعريف اإلرهاب أنه حيث تُنص المادة األ

العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي و 
يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

 .1يئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصةللخطر أو إلحاق الضرر بالب

 :هذا إضافة إلى اتفاقيات أخرى تطرقت لهذه الظاهرة منها

 .   5445اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها لسنة  -

 . 5449االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة  -

 . 5444مويل اإلرهاب لسنة  االتفاقية الدولية لقمع ت -

 .دوافع اإلرهاب الدولي: المطلب الثاني

لكل ظاهرة من الظواهر أسبابها، و ال يخرج عن هذه القاعدة اإلرهاب بل أن لإلرهاب     
باعتباره ظاهرة قديمة حديثة أسبابا عديدة، جدير بالبحث والدراسة أن هذه الجريمة  الظاهرة 

لقرن العشرين و مطاع القرن الحادي و العشرين، فقد تفاقمت بشكل األبرز للعقود األخيرة من ا
مضطرد حتى طالت كل دول العالم سواء الديمقراطية منها أو الدكتاتورية، المتقدمة منها و 

 .المتخلفة

إن للبحث في أسباب هذه الظاهرة أمر ال غنى عنه لتشخيص  المشكلة و وضع الحلول     
بدراسة  5491بادرت الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ عام   لها وقاية و عالجا، من هنا

هذه الظاهرة و كلفت لجنة خاصة تتولى دراسة األسباب المؤدية لإلرهاب كسبيل لوضع 
الحلول  الناجعة لها أو المساعدة في ذلك و تضمن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة 
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أعمال العنف التي تنشأ عن البؤس و خيبة  دراسة األسباب الكامنة وراء أشكال اإلرهاب و)
األمل و الشعور بالظلم و اليأس و التي تحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية بما 

 .1(فيها أرواحهم محاولين بذلك إحداث تغييرات جذرية

و في هذا المطلب من البحث سنتناول أهم األسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة اإلرهاب      
قمها و هي األسباب السياسية و االقتصادية و الدينية و اإلعالمية، العداء التاريخي و و تفا

 .  أخيرا األسباب الشخصية

 . الدوافع السياسية:الفرع األول

غالبا ما يكون الدافع وراء العمليات اإلرهابية و أعمال العنف هو دافع سياسي حيث تقف     
الدوافع السياسية خلف الكثير من األعمال اإلرهابية التي ترتكب في مناطق شتى من العالم 
ومن أمثلة ذلك أعمال العنف و اإلرهاب المرتكبة في حالة انتهاك حقوق اإلنسان، أو تنبيه 

العام العالمي و لفت أنظاره إلى قضايا و مشاكل سياسية و اجتماعية معينة أو  الرأي
االحتجاج على السياسة التي يتبعها بلد ما ضد أقلية قومية أو دينية فيه أو الرغبة في إنزال 
الضرر بمصالح دولة معينة، وقد يكون الدافع للعمليات اإلرهابية إلحاق الضرر بمصالح دولة 

اياها نظرا لمواقفها السياسية المنحازة أو غير العادلة و تعد الواليات المتحدة معينة أو برع
األمريكية من أكثر الدول استهدافا للعمليات اإلرهابية، و ذلك بسبب سياسات القهر و الهيمنة 
التي تتبعها تجاه الدول و الشعوب الضعيفة و من أشهر العمليات التي تعرضت لها الواليات 

أوت  09يام بعض األشخاص بتفجير سفارتيها في دار السالم و في نيروبي في المتحدة  ق
و هذا ما أقره الصحفي  1005سبتمبر 55و تفجير مركز التجارة العالمي في  5441

معلقا على حادثتي  5441أوت  51األمريكي جيم هوجالند في صحيفة الواشنطن بوست في 
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إنه على المهيمن المسيطر أن ).....دار السالم السفارتين األمريكيتين في كل من نيروبي و 
 .1(يدفع الثمن إما باألرواح أو من الثروة أو على األقل من الناحية السياسية و المعنوية

وألن الدافع السياسي يعد من أهم دوافع اإلرهاب الدولي فقد وجدت دوافع سياسية تحرك       
من األحوال اعتبارها من قبيل العمليات  أعماال تتسم بالعنف و مع ذلك ال يمكن بأي حال

اإلرهابية كالعمليات التي يقوم بها رجال المقاومة الفلسطينية على سبيل الكفاح المسلح ضد 
 .قوات االحتالل اإلسرائيلي ال تعد من قبيل أعمال اإلرهاب

 الدوافع االقتصادية:الفرع الثاني

ال شك في أن الفقر والجوع و الشقاء و البؤس الناجم عن الفوارق االقتصادية الشاسعة      
بين الدول نتيجة لجور النظام االقتصادي القائم، هو ما يدفع أفراد و جماعات من الدول 
الفقيرة إلى اللجوء إلى القوة و العنف لضرب مصالح مستغليها و ناهبي خيراتها، أو للتعبير 

 .عر آلية ناجمة عن هذا الوضع القاسي الجائرعن مشا

و مما ال ريب فيه أن األوضاع االقتصادية التي سادت في العصر االستعماري قد أدت إلى   
وجود هوة سحيقة بين الدول من حيث المستوى االقتصادي، مما ترتب عليه انقسام العالم إلى 

االجتماعية للدول الفقيرة و خاصة في  دول غنية و دول فقيرة، وقد اثر ذلك كثيرا في الحياة
قطاع الشباب مما ولد لديهم شعور باليأس، و اإلحباط أدى بهم إلى نوع من العزلة و 

 .2االغتراب داخل مجتمعاتهم، و أصبحوا قنابل موقوتة للعنف و اإلرهاب

مليات ويشكل العامل االقتصادي دافعا هاما من الدوافع  التي تحرك اإلرهاب الدولي فالع   
اإلرهابية قد تهدف إلى اإلضرار باقتصاد دولة ما عن طريق تدمير منشآتها االقتصادية 
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الهامة والتي تعتمد عليها هذه الدولة في اقتصادها كمهاجمة المنشآت السياحية أو مكاتب 
شركات الطيران، و ذلك بهدف إثارة الرعب و الفزع بين المتعاملين معها و بالتالي االبتعاد 

، مما ينتج عنه أضرار مادية بتلك المؤسسات باعتبار أن مثل هذه المنشآت تشكل موردا عنها
 اقتصاديا مهما و مصدرا من مصادر الدخل المهمة للدول هذا من جهة، و من جهة ثانية فإن

الجماعات اإلرهابية تحتاج إلى دعم و تمويل مادي كبير للتمكن من مواصلة عملياتها 
الذي قامت من أجله فقد تلجا هذه الجماعات اإلرهابية إلى القيام ببعض للوصول إلى الهدف 

 .العمليات بهدف الحصول على هذا المال

أما في حالة إرهاب الدولة فإن للعامل االقتصادي دورا ,هذا على مستوى إرهاب األفراد    
ض الدول مهما فيه فقد تقوم بعض الدول الكبرى باستغالل غير مشروع لموارد و ثروات بع

الفقيرة أو حرمانها من السيطرة على مواردها و ثرواتها و هو ما يعرف باالستعمار 
 . 1االقتصادي

ن عدم التوازن في العالقات االقتصادية الدولية و التفاوت البين بين الدول و إغراق      وا 
اإلرهابية  الدول الفقيرة في المشاكل االقتصادية المتعددة قد يؤدي إلى ظهور بعض الجماعات

 .بهدف االنتقام من الوضع القائم على أمل الوصول إلى وضع أفضل

بيد أن الدول الكبرى و خاصة الواليات المتحدة األمريكية تلجأ إلى إتباع سياسة      
العقوبات االقتصادية الجائرة في حق بعض الدول و الشعوب كحرمان هذا الشعب و تجويعه 

و بالتالي القيام ببعض العمليات ضد الدول المستعمرة و القوية  المتعمد قد يولد شعورا مضادا
، و من جهة أخرى فإن بعض الدول االستعمارية تعمل على طرد السكان األصليين من 
أراضيهم و مصادرة ممتلكاتهم بهدف إقامة المستوطنات و جلب سكان جدد كما هو الحال في 
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مة المسلحة و القيام بالعمليات الجهادية إسرائيل مما ينتج عنه نشاط حركة رجال المقاو 
 .إلحباط هذا المخطط

 الدوافع الدينية:الفرع الثالث  

مما ال يخفى على أحد ما للدين و العقيدة و المذهب من تأثير بحياة األفراد، و من     
ان المؤكد أن هذا التأثير يولد مع والدة اإلنسان و يكبر معه و ال ينتهي بوفاته إذ يبقى اإلنس

محاسب أمام خالقه على دينه و عقيدته، ومثل هذه العالقة بين اإلنسان و دينه ال تتأثر برأينا 
بمدى تمسك اإلنسان بتعاليم دينه و إن كانت تختلف درجتها بين األكثر التزاما و األقل، وهذا 

 .يفسر وقوع العديد من الحروب و السيما األهلية منها ألسباب دينية أو عقائدية 

و المالحظ أن السياسة االستعمارية في ظل نظام القطب الواحد كانت قد ركزت على     
العامل الديني كسبيل للنيل من الدول و الشعوب و التمكن منها بعد أن فشلت في اختراقها 
من منافذ أخرى و ال أدل على ذلك من نشوب العديد من النزاعات الدينية و المذهبية منذ 

رين حتى اآلن، من ذلك الحرب األهلية في يوغوسالفيا و التي خلفت تسعينات القرن العش
 .آالف الضحايا من المسلمين في البوسنة و الهرسك على يد الصرب

و سقوط بغداد حاولت الواليات المتحدة األمريكية  1002و في أعقاب حرب الخليج الثالثة    
 . 1لطائفية بين الشيعة و السنةو من خلفها باقي القوى االستعمارية إذكاء نار الفتنة ا

بل إن موجة العنف و اإلرهاب طالت حتى أبناء الديانات األخرى و أماكن عبادتهم فكثيرا    
أدى  1050ديسمبر  55ما استهدفت الكنائس كما حدث في مصر في كنيسة بالقاهرة في 

ناسف، و جريحا عن طريق هجوم إرهابي استعمل فيه الحزام ال 94شخصا و 19إلى وفاة  
 .1055الهجوم على كنيسة األقباط باإلسكندرية في مصر سنة 
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إن جماعات العنف و دعاة اإلرهاب قد يتخذون من الدين وسيلة لتحشيد الرأي العام معهم     
من خالل اإليحاء بأن هجماتهم هذه ال تستهدف إال مواطن الكفر فهي هجمات مشروعة في 

ألبرياء كل ذلك قصد تحقيق أهداف معينة غالبها سياسية نظرهم و إن راح ضحيتها المدنيين ا
كالمعارضة مثال لزعزعة نظام الحكم القائم قصد اإلطاحة بدولة من الدول عن طريق أطراف 

 .  خارجية معادية

 .الدوافع اإلعالمية:الفرع الرابع

اإلعالم  مع التطور العلمي الهائل الذي امتد ليشمل مجاالت الحياة كلها طرأ على وسائل   
تطور مماثل أو يفوق فأصبحت أكثر من قناة إعالمية ميسرة تنقل الخبر و الحدث لحظة 
بلحظة و على الهواء مباشرة، ضف إلى ذلك شبكة االنترنت التي يصعب تعقبها و نتيجة 
للسباق المحموم بين وسائل اإلعالم لنقل الخبر و تهويله، بدأت الجماعات اإلرهابية تتخذ من 

وسيلة لتسويق جرائمها و أعمالها اإلرهابية إن لم تتخذ لنفسها  قناة خاصة تبث  اإلعالم
 . 1أخبارها

من هنا بدأ مشهد اإلعداد للعمليات اإلرهابية و تنفيذها أمرا ميسرا يمكن مشاهدته عبر     
وسائل اإلعالم المنظورة و هو ما شجع و يشجع الجماعات اإلرهابية للمضي قدما في 
عملياتها اإلرهابية بل تكثيفها كوسيلة لنشر الرعب و الخوف بين الجماعات و األفراد و هو 

 .2إلى حد كبيرما نجحت فيه 

لقد أصبحت وسائل اإلعالم تتهافت على الجماعات اإلرهابية لتبث أخبارها للفوز بسبق    
الخبر الصحفي و كسب الشهرة و المزيد من المتابعين من هنا أصبحت صور المختطفين و 
تعذيبهم وقتلهم و التمثيل بجثثهم منظرا مألوفا عند المتلقي، و هو ما شجع الجماعات 
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ابية على تصعيد عملياتها و ربما الدفع بالغير من أصحاب النزعة اإلجرامية إلى اإلره
 .االنخراط في هذه الجماعات

إن الدافع اإلعالمي في جريمة اإلرهاب الدولي هدفه دائما هو جذب انتباه الرأي العالمي    
يام بالعمل اتجاه قضية معينة و كسب تأييده للضغط على الدولة أو أي جهة دولية أخرى للق

أو االمتناع عنه و ال يقتصر الهدف اإلعالمي في جرائم اإلرهاب الدولي على ما تقدم أي 
نشر القضية فقط و إنما هو يهدف إلى بث الرعب و الفزع في نفوس أكبر عدد ممكن من 

 .البشر ألن ذلك يساعد الجماعات اإلرهابية على تحقيق أهدافها و أغراضها

م وسائل مكافحة اإلرهاب و الحد من مده المتزايد تشريع قوانين رادعة من هنا نرى من أه    
 .من شأنها إخضاع وسائل اإلعالم للرقابة و معاقبة كل من يسوق لإلرهاب أو يتعامل معه

 .(العداء التاريخي)الدوافع التاريخية :الفرع الخامس

دول أو جماعات في ال يخلو عصر من العصور أو قرن من القرون من مجازر ارتكبتها     
مواجهة دول أخرى أو جماعات عرقية أو قومية أو دينية، و مثل هذه المجازر عادة ما تخلق 
عداء متأصال لدى األجيال المتعاقبة و ما أن تأتي الفرصة المالئمة إال و تنتقم لنفسها أو 

اسيين في ألسالفها، من ذلك مثال استهداف جيش أألرمني رعايا تركيا و مبعوثيها الدبلوم
 .  1الخارج ردا على المذابح التي اقترفتها تركيا ضد الشعب أألرمني في مطلع القرن العشرين

 .الدوافع الشخصية:الفرع السادس

عندما قام بعض  5491ابتزاز األموال من شركات الطيران المختلفة كما حصل عام  -5
مليون دوالر لإلفراج عن الزنوج األمريكيين بخطف طائرة أمريكية و طلبوا فدية قدرها 

 . المسافرين و هبطوا بالطائرة في مطار الجزائر العاصمة
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الرغبة في مغادرة إقليم دولة معينة و ذلك بخطف طائرة لغرض الهرب إلى إقليم دولة  -1
خطفت مجموعة من الجيش  5490أخرى مثلما كان حاصال خالل الحرب الباردة ففي سنة 

طالب الخاطفون الطيار بالتوجه إلى كوريا الشمالية طلبا للجوء األحمر طائرة يابانية و 
قام أربعة طالب أثيوبيون باختطاف طائرة أثيوبية و أجبروا  5495السياسي، وبعد سنة أي 

 .قائدها على التوجه إلى الخرطوم ثم إلى مصر ثم ليبيا حيث طلبوا حق اللجوء

ء اختطاف الطائرة محاولة مغادرة الدولة و قد يكون السبب ورا: الهروب من تنفيذ األحكام -2
 .الفرار إلى دولة أخرى هربا من تنفيذ أحكام قضائية

و قد تنفذ العملية اإلرهابية من قبل شخص مختل عقليا أو مضطرب نفسيا من ذلك قيام  -9
باختطاف طائرة إيطالية متجهة من روما إلى ميالنو و أكرهت قائد الطائرة  5491امرأة عام 

التوجه إلى ميونيخ بألمانيا الغربية ثم استسلمت بعد ذلك للسلطات األلمانية التي اكتشفت على 
 .1أن الخاطفة كانت مختلة عقليا

وقد تصل الدوافع الشخصية للعمليات اإلرهابية حد التضحية بالنفس كأن يفجر المنفذ  -1
ه و هذا ما هو مشاهد نفسه وسط حشد من الناس يضم األعداء و غيرهم انتقاما لنفسه و أسرت

 .في العراق في أعقاب نظام صدام حسين

قد تكون العملية اإلرهابية احتجاز رهائن قصد تحقيق طلبات كإطالق سراح المعتقلين  -0
عندما قامت مجموعة من الشيشان باقتحام مسرح في روسيا و هددوا  1002كما حصل سنة 

الروسية لطلبهم المتمثل في طالق سراح بتفجير المسرح بمن فيه إذا لم تستجب الحكومة 
 .2المعتقلين الشيشان
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  .أساليب اإلرهاب الدولي وأنواعه: المبحث الثاني
إن لإلرهاب أساليب متعددة أهمها االختطاف كخطف وسائل الطيران أو خطف السفن     

أو اختطاف الرهائن، أو عن طريق االغتيال السياسي للمعارضين أو حتى ( القرصنة البحرية)
المسؤولين، كما قد يكون عن طريق األعمال التخريبية كاستعمال المتفجرات و القنابل 

 (.م بنيروبي و دار السالم.أ.سفارتي و)مقر البعثات األجنبية الستهداف السفارات و 

كما أن لإلرهاب أنواعا و أشكاال متعددة و هي تنقسم حسب معايير محددة، إما حسب   
ما وفق الهدف أو (إرهاب الدولة و إرهاب األفراد و الجماعات ) مرتكبي الجريمة اإلرهابية  ، وا 

، و إما يصنف اإلرهاب ...هاب السياسي أو اإلديولوجي الغاية كاإلرهاب االنفصالي أو اإلر 
 .وفق النطاق أو من حيث المدى فيكون إما إرهابا محليا داخليا و إما خارجيا دوليا

 .أساليب اإلرهاب الدولي:  المطلب األول

إن لإلرهاب الدولي أساليب متعددة و كل أسلوب من هذه األساليب يستهدف زرع الخوف و     
الدولة وأجهزتها أو قد يكون وسيلة لالنتقام ألسباب سياسية أو وطنية أو شخصية أو  الفزع لدى

 .1غيرها

إن أهم الصور أو الطرق التي ترتكب عن طريقها الجريمة اإلرهابية تكون إما باالختطاف     
أوال، كخطف الطائرات و القرصنة البحرية و اختطاف و احتجاز الرهائن األجانب مثال من 

ف معين، أو عن طريق االغتيال السياسي ثانيا فقد تستخدمه الدولة أو السياسيين أجل هد
لتصفية المعارضين أو ثالثا عن طريق األعمال التخريبية كاستخدام المتفجرات و هي الوسيلة 

 . المفضلة لدى اإلرهابيين

 .االختطاف: الفرع األول

 لتحقيق أهدافها و إيصال ذيع رسالتها، و كثيرا ما تقوم الجماعات اإلرهابية بعملية اختطاف    
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أو اختطاف و أخذ (القرصنة البحرية)يكون االختطاف إما على وسائل الطيران أو السفن 
 .1الرهائن

 :اختطاف الطائرات -5

شكلت جريمة خطف الطائرات و تغيير مسارها عالمة فارقة تميز وسيلة النقل هذه عن    
غيرها، فمنذ ستينات القرن الماضي برزت هذه الجريمة بشكل ملحوظ حتى غدت شبحا يهدد 
أمن المسافرين على متنها، من هنا طالب بعض الفقه الدولي باعتبار جريمة خطف الطائرات 

لذي كان يعني إضفاء صفة الجريمة الدولية عليها، ومن جانبها دعت قرصنة جوية، األمر ا
المنظمات الدولية كاألمم المتحدة و المنظمة الدولية للطيران المدني و االتحاد الدولي لجمعيات 
و نقابات طياري الخطوط الجوية إلى وضع تشريع دولي يعاقب على هذه الجريمة و اتخاذ 

 .2التخفيف من آثارها و نتائجهاتدابير وقائية للتصدي لها و 

 :    و من بين أسباب تزايد حاالت اختطاف الطائرات

 .زيادة و انتشار استعمال وسيلة النقل الجوي 5.5

التقدم الفني الذي لحق بوسائل االتصال ووسائل اإلعالم المختلفة، مما يجعل من  1.5
 .اقاختطاف الطائرات وسيلة لنشر القضية باإلعالم على أوسع نط

استمرار بؤر التوتر السياسي قائمة في أجزاء كثيرة من العالم، و من ثم اللجوء إلى  2.5 
 .3ارتكاب مثل هذه الجرائم كوسيلة من وسائل الضغط السياسي

و الجدير بالذكر أن الباعث على خطف الطائرات و تغيير مسارها إما بدافع ذاتي شخصي     
 .أو بدافع سياسي
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و تتصل بالجوانب الشخصية حيث يقوم أشخاص منفردون دون أن يكونوا : الدوافع الذاتية
أعضاء في منظمات لتحقيق هدف محدد كالهروب من البلد أو طلب اللجوء السياسي أو قد 

 . تكون تهدف ابتزاز األموال و الحصول على فدية

مى من األسباب الكامنة وراء عمليات و تمثل الدوافع السياسية الغالبية العظ: الدوافع السياسية 
اختطاف الطائرات مثل التعبير عن االحتجاج على أوضاع اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 
غير مرضية أو اإلعالن عن قضية معينة و دفعها إلى دائرة الضوء و لفت أنظار الرأي العام 

من اهتمام بهذه الحوادث إذ  العالمي إلى قضية سياسية معينة نظرا لما توليه وسائل اإلعالم
 . غالبا ما تحمل الطائرة على متنها عددا كبيرا من المسافرين من جنسيات مختلفة

أقدم وسائل النقل التي عرفها ( النهري –البحري )يعد النقل المائي :اختطاف السفن  -1
القة، آالف اإلنسان، و ما يميز وسيلة النقل هذه حموالتها الكبيرة التي تصل في السفن العم

األطنان و انخفاض تكاليف النقل فيها من هنا يجد هذا النوع من النقل إقباال كبيرا من قبل 
 .المسافرين و التجار

وعلى حد سواء مع وسائل النقل األخرى و المواقع المدنية لم يكن النقل المائي بمنأى عن      
هو أنه يجري في أماكن منقطعة و  اإلرهاب و ما يزيد خطورة اإلرهاب في هذا النوع من النقل

 .1نائية و بالتالي من الصعب تقديم المساعدة أو تطويقه أو معالجته

بموجب  5411والمالحظ أن اإلرهاب في هذا الوسط لم يعالج إال من فترة متأخرة في     
أو اتفاقية دولية جماعية أما قبل ذلك فكان يجري التعامل معه بموجب اتفاقيات دولية ثنائية 

متعددة اإلطراف من ذلك االتفاقية التي أبرمتها كل من الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا و  
 . 5411فرنسا و اليابان في واشنطن عام 
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وحفز اختطاف السفينة االيطالية أكيلي الورو الجمعية العامة لألمم المتحدة إلصدار توصية 
لمنظمة الدولية للمالحة البحرية لدراسة تدعو بمقتضاها ا 5411في الخامس من ديسمبر 

 . مشكلة اإلرهاب البحري و اقتراح الحلول المالئمة لهذه المشكلة

 اختطاف وأخذ الرهائن -2

مع تراجع حوادث اختطاف الطائرات بفعل اإلجراءات األمنية المتبعة في أغلب المطارات     
، برزت بشكل ملحوظ ظاهرة أخذ و احتجاز 1005سبتمبر55العالمية السيما بعد أحداث 

الرهائن باعتبار هذه الجريمة غالبا ما تنتهي إلى تحقيق ذات األغراض التي كانت تختطف 
إذ غالبا ما تكون الرهينة إما شخصية سياسية أو دبلوماسية إذا كان ألجلها الطائرات، 

االختطاف ألغراض سياسية، أو يكون من رجال المال واألعمال أو ينتمي إلى طبقة اجتماعية 
 .1مميزة إذا كان االختطاف بقصد االبتزاز و الحصول على المال

 الم اتجهت التشريعات الوطنية  و مع تزايد هذه الحاالت بشكل مضطرد في غالبية دول الع  

إلى تجريم هذا الفعل بشكل صريح في تشريعاتها لما تحدثه هذه الجريمة من ذعر يطول    
المجتمع بأسره هذا إضافة إلى اإلضرار االقتصادية التي تلحق االقتصاد الوطني حيث تدمر 

 .قطاع السياحة في البلد

حيث تقدمت  5491جريمة اهتماما واسعا منذ سنة أما على الصعيد الدولي فقد القت هذه ال    
في هذا العام الحكومة األلمانية للجمعية العامة بطلب إدراج جريمة أخذ الرهائن على جدول 
أعمالها على إثر قيام مجموعة إرهابية باقتحام السفارة األلمانية في استوكهولم، فشكلت الجمعية 

دمت به الحكومة األلمانية و أقرت الجمعية العامة العامة لجنة خاصة لدراسة المشروع الذي تق
و عرفت الفقرة األولى من المادة األولى من هذه  5412ذلك المشروع و دخل حيز النفاذ 

أي شخص يقبض على آخر أو يحتجزه و يهدد بقتله أو إيذائه أو ) االتفاقية أخذ الرهينة بأنه 
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لة أو منظمة دولية حكومية أو شخص يستمر في احتجازه إلجبار شخص ثالث سواء أكان دو 
طبيعي أو معنوي أو مجموعة من األفراد على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل كشرط 

 (.صريح أو ضمني لإلفراج عن الرهينة

 .االغتياالت: الفرع الثاني 

ذ يتسم هذا يعد أسلوب االغتياالت و التصفيات الجسدية أسلوبا تقليديا للجماعات اإلرهابية إ    
األسلوب بسهولة إلى الوصول إلى هذا الهدف في أغلب األحيان و صعوبة تحديد الجهة التي 
تقف وراء الحادث أو منفذيه ناهيك عما يثيره هذا األسلوب من شكوك بين الفرقاء السياسيين 

من  السيما في الدولة التي تسودها االضطرابات السياسية و األمنية أو تلك التي يسودها جو
 .1عدم الثقة بين الساسة

 فقد لعبت االغتياالت دورا كبيرا في خلق حالة من عدم االرتياح بين القابضين الجدد على   

 .السلطة

 .    5491وفي لبنان مثال لعبت االغتياالت دورا هاما في إذكاء نيران الحرب األهلية عام 

 :ا للدوافع و يمكن أن نذكر منهاولالغتياالت بصفة عامة أسباب عديدة و متنوعة تختلف تبع

و الذي غالبا ما يهدف إلى إزاحة خصم سياسي أو عنصر بارز في : االغتيال السياسي -5
 .صنع القرار

 .االغتيال من أجل لفت النظر إلى قضية معينة -1

 .2االغتيال بدافع شخصي كأن يكون بسبب ثأر شخصي أو عائلي-2

 .بإلقاء القنابل وزرع المتفجراتاألعمال التخريبية : الفرع الثالث
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الجماعات اإلرهابية تستعمل القنابل و المتفجرات في أغلب األحيان وتعرف أعمال العنف    
التي تستخدم فيها المتفجرات أنها المتفجرة إلحداث الرعب أو التهديد ضد أهداف حيوية أو 

ئنان و زعزعة الثقة أشخاص بقصد تحقيق أهداف سياسية أو خلق حالة الشعور بعدم االطم
 .بالسلطة القائمة

فقد يستهدف اإلرهاب مواقع مدنية آمنة ال عالقة لها بالجانب العسكري أو األمني و لكن     
بقصد االنتقام أو اإلضرار بالمواطنين و اإليحاء لهم أن السلطة غير قادرة على توفير األمن أو 

ء أو محطات الوقود أو أنابيب نقل توفير الخدمات لهم كتخريب محطات الكهرباء و الما
 .البترول

 وقد تستهدف العمليات اإلرهابية السفارات و مقر البعثات األجنبية العاملة في الدولة حتى   

سفارتي الواليات المتحدة ) تضطر الدولة األجنبية إلى سحب سفرائها و ممثليها الدبلوماسيين 
التخريب قد يطول مقر المنظمات الدولية و اإلقليمية بل إن ( األمريكية بنيروبي و دار السالم

راح ضحيتها  1002من ذلك استهداف مقر األمم المتحدة في بغداد بسيارة مفخخة سنة 
المبعوث الشخصي لألمين العام البرازيلي سيرجيو دي ميلو األمر الذي اضطر األمم المتحدة 

 .1إلى إغالق مكتبها في بغداد عدة أشهر

 .أنواع اإلرهاب الدولي: يالمطلب الثان

إرهاب ) يمكن تقسيم اإلرهاب إلى عدة أشكال وذلك إما أوال حسب مرتكبي الجريمة اإلرهابية 
، أو ثانيا وفق الهدف منه أو الغاية فقد يكون إديولوجيا أو (الدولة، إرهاب األفراد و الجماعات 

فيكون إما محليا داخليا ( ي النطاقأ)، أو ثالثا من حيث مداه و آثاره ....سياسيا أو انفصاليا 
 .أو دوليا
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 .أنواع اإلرهاب وفقا لمعيار مرتكبي الجريمة اإلرهابية: الفرع األول

قد تلجأ الدولة من خالل أجهزتها القمعية النتهاكات بليغة لحقوق اإلنسان : إرهاب الدولة -أوال
إهدار حقوق اإلنسان من خالل التعذيب و القتل و القمع المسلح و الخطف ألقسري و 

المنصوص عليها في اإلعالن العالمي و المعاهدات الدولية، كما قد تقوم بالتحريض على 
العصيان أو دعم األشخاص و الجماعات للقيام بتفجيرات ضد أهداف معينة أو التدخل في 

لرسمي شؤون دولة  أخرى و هنا تعتبر الدولة فاعال رئيسيا قائما بإرهاب الدولة أو اإلرهاب ا
 .1المنظم

إن هذا النمط من اإلرهاب الذي تمارسه أو ترعاه األنظمة و الحكومات يتم من خالل مستويين 
 :داخلي و خارجي حيث

 وذلك من خالل منظمات الدولة أو مجموعات إرهابية تنشئها لهذا: على المستوى الداخلي-5

 .الخصوص بغرض إرهاب المجتمع ككل 

الرهبة والفزع في أوساط مجموعات معينة من المواطنين قد إن زرع الرعب و خلق جو من 
 :تكون أقليات عرقية أو دينية أو لغوية معينة أو ضد المجتمع بأسره يكون عموما قصد

 -  . تحقيق االستمرارية لنظام الحكم القائم و الذي ال يحظى بتأييد شعبي واسع

 .فرض الهيمنة و السيطرة و تصفية العناصر المعارضة - 

 .القضاء على مراكز القوى التي تمثل خطرا على استقرار النظام - 

 .إعادة صياغة األفكار و تدعيم مفاهيم معينة تخدم النظام - 
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و المثال على ذلك ما تقوم به الحكومة الصينية ضد فئة اإليغور المسلمة و ما أنشأته من  
 .مية لديهممعتقالت قصد فرض الفكر الشيوعي عليهم و طمس الهوية اإلسال

وذلك من خالل إرسال الدولة مجموعات إرهابية الغتيال بعض : على المستوى الخارجي -1
 .1معارضيها السياسيين المقيمين في الخارج

بل يمكن أن نشاهده في أشكال و صور تتعدد ,إن إرهاب الدولة ال يتخذ شكال معينا و وحيدا   
ا أن تمارس اإلرهاب على أراضي الغير بأساليب بتعدد األهداف المرسومة له، فالدولة يمكن له

متنوعة لتحقق بذلك اإلرهاب االجتماعي و السياسي و االقتصادي و الصحي و اإلعالمي 
كوسيلة من وسائل التأثير و الضغط و التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان األخرى ونوعا من 

 .أنواع العدوان

اإلرهاب الذي يقوم به أشخاص أو أفراد معينون في  و هو: إرهاب األفراد و الجماعات -ثانيا
المجتمع أو تقوم به جماعات إرهابية و ذلك بالقيام بأفعال إرهابية و تخريبية قصد نشر الرعب 
و الخوف في نفوس المواطنين و يكون هدف هؤالء اإلرهابيون أو الجماعات اإلرهابية لفت 

ينة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو نظر دولتهم و ذلك رغبة منهم لتحقيق أهداف مع
اجتماعية أو بغرض االنتقام و قد تكون هاته الجماعات مدعومة من طرف سياسي معارض 
في البلد قصد الوصول إلى الحكم و ذلك بتوصيل فكرة للرأي العام و المواطنين بفشل النظام 

لنوع من اإلرهاب عدم الثقة بين القائم في تحقيق األمن و االستقرار في البلد و هكذا يخلق هذا ا
 .2الشعب و الطبقة الحاكمة و الضغط على هذه األخيرة حتى تترك الحكم للمعارضين

 .أنواع اإلرهاب من حيث الغاية و الهدف: الفرع الثاني

 :ينقسم إلى عدة أشكال نذكر أهمها و األكثر شيوعا وهي
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الوفاق العام داخل المجتمع هو حلم أكثر منه حقيقة، فالسلطة هي : اإلرهاب السياسي -أوال
هدف كل فئة تسعى إلى الوصول إليها و االحتفاظ بها، فالسلطة إذا تصبح محور صراع 
الطبقات في الدولة، فكل طرف يسعى إلى ضرب األخر و إخضاعه، فالفريق الحاكم يعمل 

زات السلطة بينما يحاول الفريق األخر تحدي الفريق الحاكم و على االحتفاظ بمكاسب و امتيا
 .  إجباره على التنازل و التخلي عن مكاسبه و امتيازاته

إن هيمنة الفئة الحاكمة و سيطرتها على آلة الدولة تعطي الحجة للفئة المحكومة لمكافحة    
 هذه السيطرة، إن أشكال الهيمنة السياسية تثير لدى الفريق اآلخر الشعور بالمقاومة و مقاومة

 .1اإلرهاب السياسي للسلطة الحاكمة

اإلرهاب إلى عوامل أثنية و جغرافية، تعود أسباب هذا : اإلرهاب العرقي أو االنفصالي -ثانيا
فتطالب فئة عرقية معينة تقطن منطقة جغرافية محددة باالنفصال عن الدولة المركزية لتقييم 
كيانها المستقل و من ثمة توجه هذه الفئة العرقية أو القومية أنشطتها اإلرهابية ضد أفراد و 

ورة كيانها القومي المستقل، هذا النوع مؤسسات الدولة التي تعتبرها مسئولة عن حرمانها من بل
من اإلرهاب يتميز بالعنف الدموي و باالستمرارية و بالطابع الشعبي أي أن له امتداد بين فئات 
الشعب التي يعبر عنها و يعمل باسمها، كما أن هذا النوع من اإلرهاب تحكمه وحدة الهدف 

 .المتمثل في العمل على خلق كيان قومي مستقل

يسعى إليه شعب منطقة الباسك في اسبانيا حيث يطالب باالستقالل و االنفصال عن  هذا ما  
سلطة مدريد، وهذا ما يطالب به األكراد في العراق، وهذا ما تطالب به المارونية في لبنان 

 .2بإقامة دولة مسيحية في لبنان

 لرأسمالي أو االشتراكيلهذا النوع من اإلرهاب صلة بنوعية النظام ا: اإلرهاب اإلديولوجي -ثالثا
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و قد يقوم الصراع بين مؤيدي كل من النظاميين و محاولة كل فريق الوصول إلى السلطة  
 .لتطبيق النظام و اإلديولوجية التي تعتنقها

وقد يدخل هذا النوع من اإلرهاب في إطار الحرب اإلديولوجية األهلية و هو من أشد أنواع 
إلى تدمير النظام القائم و استبداله بنظام حسب معتقداته اإلرهاب خطورة ألن كل فريق يسعى 

و ميوالته السياسية و اإلديولوجية و يتمثل هذا النوع بحركة التوبوماروس في األرغواي و 
ماينهوف في ألمانيا الغربية، و قد فشلت جميع هذه  –األلوية الحمراء في إيطاليا ومنظمة بادر

 .1الحركات أمام مكافحة الدولة 

 .أنواع اإلرهاب من حيث المدى و اآلثار: فرع الثالثال

 وهنا يمكن تقسيمه إلى إرهاب وطني داخلي و إرهاب دولي    

 : اإلرهاب الوطني الداخلي -أوال  

ينحصر هذا النوع من األعمال داخل إقليم محدد، حيث يتم إعداد الفعل اإلجرامي و تنفيذه     
و تحقيق أهدافه و آثاره داخل اإلقليم، ولكي يتحقق هذا النوع من اإلرهاب يجب توافر الظروف 

 :اآلتية

وقع بها أن ينتهي المشاركون قي العمل اإلرهابي و ضحاياه إلى جنسية نفس الدولة التي -   
 . العمل اإلرهابي

 . أن تنحصر نتائج الفعل اإلرهابي داخل حدود نفس الدولة-  

أن يتم اإلعداد و التخطيط للعمل اإلرهابي في نطاق السيادة القانونية و اإلقليمية لتلك -  
 .الدولة

 .أن يكون تواجد المشاركين في العمل اإلرهابي داخل حدود نفس الدولة -  
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ناك أي دعم مادي أو معنوي لذلك النشاط اإلرهابي من الخارج، هذا النوع من أال يكون ه-  
 .اإلرهاب يخضع لالختصاص العقابي للدولة دون تدخل خارجي

ماينهوف في ألمانيا الغربية، إرهاب منظمة  –و من أمثلة هذا النوع إرهاب منظمة بادر  
ما لم تنج الواليات المتحدة األمريكية من األلوية الحمراء في ايطاليا، منظمة إيتا في اسبانيا، ك

اإلرهاب الداخلي في حادثة أوكالهوما سيتي و التي نفذ فيها حكم اإلعدام مؤخرا على مرتكبها، 
 .كما تعاني الهند من تطرف السيخ و الهندوس و غيرها من الحركات التي تدمي البالد

 :اإلرهاب الدولي -ثانيا

ب حيزا كبيرا من االهتمام الدولي و كان لإلعالم العالمي دورا يأخذ هذا النوع من اإلرها     
هاما في إبراز هذه الظاهرة و قد زاد االهتمام بهذه الظاهرة بعد أحداث نيويورك واشنطن، و ما 
بدأ يعاني منه األمريكيون من أعراض بكتيريا الجمرة الخبيثة دون أن يدري أحد حتى اآلن أي 

 .ثوميةشيء عن مرسلي الطرود الجر 

و اإلرهاب الدولي هو ذاك اإلرهاب الذي يأخذ بعدا أو طابعا دوليا و هذا البعد أو الطابع يتمثل 
 :في

 . اختالف جنسية المشاركين في العمل اإلرهابي -

 .1اختالف جنسية الضحية عن جنسية مرتكب العمل اإلرهابي -

ولة التي ينتمي إليها مرتكبوا نطاق حدوث العمل اإلرهابي يخضع لسيادة دولة أخرى غير الد -
قد يكون جزءا من إقليم الدولة أو سفارة تابعة لتلك ( الميدان)الفعل اإلرهابي، و هذا النطاق 

 .الدولة

 .وقوع الفعل اإلرهابي ضد وسائل نقل دولية كطائرات و سفن -
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نحو دولة  تجاوز األثر المترتب عن العمل اإلرهابي نطاق الدولة الواحدة، كأن يكون متجها -
 .أخرى أو منظمة أو تجمع دولي معين

تبيان واختالف مكان اإلعداد و التجهيز و التخطيط للعمل اإلرهابي عن مكان التنفيذ كأن  -
 .يتم التخطيط في دولة ما على حين يقع الفعل اإلرهابي في إقليم دولة أخرى

 .وقوع العمل اإلرهابي في إقليم دولة أخرى -

 .هابي بتحريض دولة أخرى أو يتم بواسطتهاوقوع العمل اإلر  -

 .تلقي المجموعة اإلرهابية مساعدة أو دعما معنويا خارجيا -

 .قرار مرتكبي العمل اإلرهابي و لجوئهم إلى دولة أخرى بعد تنفيذ عملياتهم اإلرهابية -
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لقد بدأ اهتمام منظمة األمم المتحدة بظاهرة اإلرهاب على إثر تفشي موجة العنف على       
المستوى الدولي و انتشار ظاهرة خطف الطائرات و احتجاز الرهائن و المبعوثين الدبلوماسيين 
و بعض السلوكيات اإلجرامية التي أودت بحياة المئات و حتى اآلالف من البشر و نظرا لما 

إليه هذه األعمال و السلوكيات من توتر في العالقات الدولية و تقويض لدعائم االستقرار تؤدي 
 .بين الدول و زعزعة أمن و سالمة البشرية جمعاء

و ازداد هذا االهتمام األممي سعيا للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت ال تقتصر على    
منظمة األمم المتحدة هي المنظمة  دولة معينة بل غدت ظاهرة دولية و انطالقا من كون

العالمية المنوط بها الحفاظ على األمن و السلم الدوليين واستقرار وحدات المجتمع الدولي 
،حسبما جاء في ميثاقها األساسي و تعاقدت عليه الدول و سنتطرق لدور هذه المنظمة في 

في ( هذه األحداثأي )وما بعدها  1005سبتمبر  55محاربة اإلرهاب الدولي قبل أحداث 
المبحث األول ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى آليات األمم المتحدة في محاربة اإلرهاب 
الدولي سواء كانت آليات تشريعية منها أو آليات مؤسساتية كلجنة مكافحة اإلرهاب و غيرها من 

 .اللجان المنوط لها بمحاربة هذه الظاهرة

هيئة األمم المتحدة لظاهرة اإلرهاب الدولي وذلك في سنتطرق في المبحث األول لمحاربة    
سبتمبر، والمرحلة الثانية ما بعد هذه  55مرحلتين، األولى منذ نشأة المنظمة إلى غاية أحداث 

م ، أما في  المبحث الثاني سنتطرق إلى آليات هيئة .أ.األحداث أو الهجمات التي طالت و
قرارات مجلس األمن و )سواء اآلليات التشريعية األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي 

 .، أو أجهزة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب الدولي(الجمعية العامة
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 . محاربة األمم المتحدة لإلرهاب الدولي: المبحث األول

 :            لقد شهدت محاربة األمم المتحدة لظاهرة اإلرهاب الدولي مرحلتين بارزتين أال وهما

 1005سبتمبر  55إلى غاية أحداث  5491المرحلة األولى منذ نشأت هذه المنظمة سنة     
التي استهدفت الواليات األمريكية  1005سبتمير 55،أما المرحلة الثانية فكانت منذ هجمات 

المتحدة إلى غاية يومنا هذا، ويبدو أن هذه الهجمات كانت تعمل في طياتها و مضامينها بداية 
و أصبحت ظاهرة اإلرهاب الدولي تضرب كل دول  15رهاب مع بداية القرن عهد جديد لإل

 . العالم، المتقدمة منها و النامية، القوية و الضعيفة

 . 0229دور األمم المتحدة في محاربة اإلرهاب الدولي قبل سنة : المطلب األول

لمية تسعى إلى عندما وضعت الحرب العالمية أوزارها وقامت األمم المتحدة كمنظمة عا    
تحقيق السلم و األمن الدوليين و تجرم استخدام القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية كما 

والتي يفترض التزام الدول جميعا بأحكامها انطالقا من مبدأ  9الفقرة  1ورد في ميثاقها بالمادة 
واء بتوقيعها على الميثاق المساواة الذي أقره الميثاق و اعترفت به الدول خاصة الكبرى منها س

مندوب  austinأو من خالل تصريحات وردت على لسان مسئوليها، كما ورد على لسان 
الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة بمناسبة انعقاد الدورة األولى للجمعية العامة و قال 

االلتزامات التي تقع  بأن األعضاء الدائمين في مجلس األمن ملتزمين قانونيا و أخالقيا بكل
 .91الفقرة  1على جميع الدول األعضاء وفقا ألحكام المادة 

و من بين هذه االلتزامات التي يجب على جميع هذه الدول احترامها التزام مواجهة اإلرهاب    
الدولي بكافة صوره و أيا كان القائمين به خاصة ذلك الذي تمارسه دولة ضد دول و شعوب 

ستخدام القوة و التهديد بها بغير سند من القانون الدولي، ذلك ألن اإلرهاب أخرى من خالل ا
 .يعد أبشع صور العدوان الذي جرمه ميثاق األمم المتحدة 

                                                           

  1 .590ص،1009القاهرة ولي العام، دار الكتب القانونية ،اإلرهاب في ضوء أحكام القانون الدمسعد عبد الرحمن زيدان، -
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 1005و لكي نقف على دور األمم المتحدة في هذا الصدد خالل الفترة السابقة على سنة   
 :موقفها من اإلرهاب الدولي سنتعرض من خالل هذا المطلب ألهم أجهزة األمم المتحدة و

خالل هذه المرحلة تعارضت مواقف أجهزة األمم المتحدة تجاه مشكلة اإلرهاب خالل الفترة     
حيث لم تتفق األجهزة المعنية خاصة مجلس األمن و الجمعية العامة  1005السابقة على سنة 

من أن الجمعية العامة  على تحديد موقفها من تعريف اإلرهاب أو كيفية مواجهته، فعلى الرغم
لألمم المتحدة تشكل في عملها موقف جميع الدول األعضاء على قدم المساواة شأنها في ذلك 
شأن البرلمانات داخل الدول، إال أنها لم تستطع وضع القواعد الحاسمة و اإلجراءات الالزمة 

ن على مقدرات لمواجهة مشكلة اإلرهاب، ذلك ألن مجلس األمن باعتباره الجهاز الذي يهيم
األمم المتحدة لما فيه من خمس دول دائمة العضوية لديها من القوة السياسية و االقتصادية ما 
يمكنها عرقلة أي جهود أو مواقف تبنتها الجمعية العامة و ظهر ذلك جليا فيما يتعلق بتحديد 

 .1مفهوم اإلرهاب و كيفية مواجهته

 .اإلرهاب الدوليموقف الجمعية العامة من : الفرع األول

و المتعلق  5490أكتوبر سنة  19لقد أصدرت الجمعية العامة  لألمم المتحدة إعالنا في    
 بمبادئ القانون الدولي و واجبات الدول األعضاء وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة و يتضمن

 ولة أخرى أوهذا اإلعالن واجب كل دولة باالمتناع عن تشجيع األعمال اإلرهابية على إقليم د

 . 2تقديم المساعدة لإلرهابيين أو السماح لهم بالعمل على إقليمها أو من خالله

إنشاء لجنة خاصة لإلرهاب الدولي و قد  5491ديسمبر  51كما قررت الجمعية العامة في    
انبثق عن هذه اللجنة ثالث لجان فرعية تختص إحداها بتعريف اإلرهاب الدولي، أيضا تناولت 

تحت بند  5491لسنة ( 19)ة العامة موضوع اإلرهاب في دورتها السابعة و العشرين الجمعي

                                                           

.591، المرجع السابق، صفحة مسعد عبد الرحمن زيدان - 1  
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التدابير الرامية إلى منع اإلرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يهدد 
 .1الحريات األساسية كما تعرضت لألسباب التي تقف وراء األشكال المختلفة لألعمال اإلرهابية

و  5491ديسمبر سنة  51في  2029مر بإصدار الجمعية العامة قرارها رقم وانتهى األ    
الذي ينص على قلق المنظمة الشديد إزاء تزايد األعمال اإلرهابية الدولية و حث الدول على 
ضرورة إيجاد حلول عادية و سلمية لألسباب التي تقف وراء هذه األعمال اإلرهابية و أضافت 

شعوب جميعا في مناهضة األنظمة االستعمارية و العنصرية وتلك بأنه يجب احترام حقوق ال
كما قررت ،التي تخضع للسيطرة األجنبية و حق تقرير المصير و شرعية كفاحها لنيل استقاللها

الجمعية العامة إنشاء لجنة خاصة تعنى بدراسة اإلرهاب الدولي و تتألف من خمسة و ثالثين 
مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي و تقوم اللجنة بدراسة عضوا يعينهم رئيس الجمعية العامة 

 . المالحظات التي تقدمها الدول و تقوم اللجنة بإعداد تقريرها متضمنا توصياتها

ناقشت اللجنة دراسة تحليلية أعدتها األمانة العامة  5499وفي الدورة الثانية و الثالثين لسنة    
بالنسبة ألسباب اإلرهاب و تعريفه و تقدمت  لألمم المتحدة و درست وجهات نظر الدول

باقتراحات بشأن تدابير مكافحته و قد أوضح التقرير أنه البد من استبعاد األعمال التي تقوم بها 
حركات التحرر الوطنية المعترف بشرعية كفاحها بهدف تقرير المصير و االستقالل، وفي نفس 

يما يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها لمنع ف 21/599الدورة أصدرت الجمعية العامة قرارها 
 اإلرهاب و نص على أهمية احترام حق تقرير المصير و االستقالل لجميع الشعوب الخاضعة

 .لالستعمار

بشأن  5494ديسمبر سنة 59قي   29/591كما أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم     
إلرهاب الدولي بعد إدانتها لجميع صور التدابير العملية للتعاون من أجل القضاء على مشكلة ا

اإلرهاب الدولي والتي من شأنها تعريض أرواح بشرية للخطر و تهديد الحريات األساسية من 

                                                           

.594صفحة  ، المرجع السابق،مسعد عبد الرحمن زيدان  - 1  
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خالل أعمال إرهاب معينة يرتكبها االستعمار و األنظمة العنصرية و التي تخالف حق تقرير 
 . 1المواثيق الدولية المصير و حصول الشعوب على حريتها األساسية التي اعترفت بها

أيضا نجحت األمم المتحدة في إبرام اتفاقيتين دوليتين لمواجهة بعض األعمال اإلرهابية و   
و  5492اتفاقية خاصة بحماية األشخاص المتمتعين بحماية دولية من الدبلوماسيين لسنة 

نها منع و أقرت بعض اإلجراءات التي من شأ 5494الثانية تتعلق باختطاف الرهائن لسنة 
 .األعمال اإلرهابية و التعاون من أجل معاقبة اإلرهابيين

 5411ديسمبر   4الصادر في  05/90كما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار   
وحثت الدول األعضاء فرادى أو بالتعاون مع الدول األخرى من خالل األمم المتحدة على 

نة وراء اإلرهاب الدولي، ودعت إلى اتخاذ التدابير المساهمة في القضاء على األسباب الكام
التشريعات  الالزمة على المستوى الوطني للقضاء على مشكلة اإلرهاب  الدولي من خالل سن

الداخلية التي تتفق و االتفاقيات الدولية تماشيا مع تنفيذها اللتزاماتها الدولية كما أن الجمعية 
 2502هاب الدولي و الكفاح المسلح في قرارها رقم العامة وضعت معيار للتمييز بين اإلر 

 (.21)في دورتها الثامنة و الثالثون  5492ديسمبر  51الصادر في 

 .موقف مجلس األمن من اإلرهاب الدولي: الفرع الثاني 

من الجدير بالذكر أن مجلس األمن يعد من أقوى األجهزة داخل األمم المتحدة حيث أن     
قراراته تعبر عن رأي القوى الكبرى في المجتمع الدولي خاصة الدول الخمس الدائمة العضوية 
و قراراته هذه تقف و راءها  هذه الدول أو إحداها و يكون لها تأثير فوري على المستوى الدولي 

، VETOا كان له تأثير أو عالقة بمصالح هذه الدول و ذلك باستخدام حق الفيتو خاصة إذ
غير أنه كان له عدة مواقف تصدى فيها ألعمال اإلرهاب من قبل بعض األنظمة كما حدث 

بشأن اإلرهاب الصربي ضد األلبان في إقليم  5441لسنة  5500بشأن قرار المجلس رقم 
 .كوسوفو

                                                           

.510، صفحة سابقالمرجع مسعد عبد الرحمن زيدان، ال  - 1  
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ن اإلرهاب الدولي من تاريخ إنشاء األمم المتحدة و حتى تفكك موقف مجلس األمن م: أوال
 .  االتحاد السوفييتي

تأثر أداء  5445وحتى تفكك االتحاد السوفييتي عام  5491منذ تأسيس األمم المتحدة عام   
اإلتحاد  –الواليات المتحدة )المجلس سلبا بفعل سيادة الثنائية القطبية، إذ كان كل قطب 

تجنب التصويت مع القرار الصادر في مواجهة اآلخر ضمانا لموقف مماثل في ي( السوفييتي 
قرار آخر و إذا ما اتجهت اإلدارة للتصويت مع القرار فإن حق الفيتو كفيل بإسقاطه، ناهيك 
عن أن كل قطب ليس على استعداد للخروج عن مبدأ المهادنة من أجل دول أخرى ال يرتبط 

 .1المنظمة معها  سوى بعالقة العضوية في

من هنا جاءت قرارات المجلس بشأن اإلرهاب ال تتالءم و حقيقة هذا الخطر و حجمه، فقد   
الكونت فولك ) بمناسبة اغتيال  5491تحرك هذا األخير ألول مرة إلدانة اإلرهاب عام 

عمل جبان "أول وسيط لألمم المتحدة في فلسطين، و قد وصف قرار االغتيال بأنه ( برنادوت
 ".بواسطة جماعة من اإلرهابيين ارتكب

و من المؤكد أن صياغة مثل هذا القرار ال تتالءم و جريمة بهذا الحجم ال من حيث الوصف و 
 .ال من حيث اإلجراءات

لم يتصد مجلس األمن لموضوع اإلرهاب،  5490سبتمبر  4و منذ ذلك التاريخ و حتى    
الطيران المدني، و في نفس التاريخ         بالرغم من تكرار حوادثه السيما تلك التي استهدفت

بشأن اختطاف الطائرات حيث أعرب  110أصدر مجلس األمن قراره رقم  5490سبتمبر  4
عن قلقه البالغ للتهديدات التي تتعرض لها حياة المدنيين، و طالب الدول باتخاذ كافة 

 .اإلجراءات القانونية الالزمة لمنع خطف الطائرات

                                                           

.102علي يوسف الشكري، المرجع السابق، صفحة  - 1  
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الذي أدان فيه جميع أعمال  194أصدر مجلس األمن قراره رقم  5411ر ديسمب 51وفي   
حجز الرهائن و االختطاف و أكد على ضرورة التزام الدول التي ارتكبت على إقليمها تلك 
الحوادث بأن تكفل أمن و سالمة المحتجزين و تعمل على مالحقة و معاقبة مرتكبي األعمال 

 .1ولياإلرهابية وفقا لقواعد القانون الد

في  021ونتيجة لتصاعد وتيرة العمليات اإلرهابية أصدر مجلس األمن قراره المرقم ب   
الذي أدان فيه كافة األعمال اإلرهابية الموجهة ضد الطيران المدني و أعقبة   5414جوان 59

و الذي ندد فيه بأعمال خطف و احتجاز الرهائن و حث  5414جويلية   25في  012بالقرار 
 . عضاء في المنظمة على اتخاذ التدابير الفعالة للحيلولة دون وقوع مثل هذه العملياتالدول األ

من خالل استعراض هاته القرارات يتبين أن المجلس لم يتخط حاجز اإلدانة و التنديد و من 
المؤكد أن قرارات بهذا المستوى ال تتالءم مطلقا و حجم الخطر اإلرهابي السيما و أن وتيرة هذا 

 .ر أخذت بالتزايد يوما بعد يومالخط

موقف مجلس األمن من اإلرهاب الدولي من تاريخ تفكك االتحاد السوفييتي و حتى : ثانيا
 . 1005سبتمبر  55أحداث 

الحدث األبرز في القرن العشرين، فلم تعد هناك  5445بعد تفكك االتحاد السوفييتي عام   
من بينها األحادية القطبية و العولمة و النظام  ثنائية قطبية و سادت مفاهيم جديدة في العالم

العالمي الجديد، و رافق  هذا التطور تطور آخر على صعيد القرارات الصادرة عن مجلس 
األمن بشأن اإلرهاب، حيث استند المجلس في هذه القرارات للفصل السابع من الميثاق، األمر 

-5440)من القرن العشرين  الذي جعل بعض الفقهاء يتجهون إلى وصف العقد األخير
، حيث صدر خالل هذه الفترة اثنا عشر قرارا فرض جزاءات عسكرية و بعقد الجزاءات( 1000

– 5441ليبيا  -5445يوغوسالفيا السابقة  -5440العراق ) اقتصادية على اثني عشرة دولة 
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 – 5442أنجوال  – 5442هاييتي  – 5441كمبوديا  – 5441الصومال – 5441ليبيريا 
و حيث أن اللجوء ( 5444أفغانستان – 5449سيراليون – 5440السودان – 5449رواندا 

للفصل السابع من الميثاق محكوم بالضرورة بوقوع عدوان أو التهديد به أو حدوث ما يهدد السلم 
و األمن الدوليين، فإن هذا يعني أن هناك تحوال هاما في موقف مجلس األمن من اإلرهاب، إذ 

ب وفقا للتوجه الجديد لمجلس األمن مهددا للسلم و األمن الدوليين و هذا ما أصبح اإلرها
 5441مارس  25الصادر في  991أشارت إليه بعض القرارات صراحة و من بينها القرار رقم 
 5441جانفي  15الصادر في  925الذي اعتبر تقاعس ليبيا عن االلتزام بمضمون القرار 

 .1للسلم و األمن الدوليين بشأن حادثة لوكربي يشكل تهديدا

الذي أشار إلى أن عدم استجابة حكومة  5444أكتوبر  51الصادر في  5109و القرار رقم 
 5441ديسمبر  1في  5159طالبان لقرارات األمم المتحدة و عدم التزامها بأحكام القرار رقم 

 .يشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين

 .  0229األمم المتحدة و محاربة اإلرهاب الدولي بعد سنة : المطلب الثاني 

 1005سبتمبر 55من األهمية بمكان ضرورة عرض موقف األمم المتحدة من اإلرهاب بعد   
ذلك ألنها تعد المنظمة العالمية ذات الطابع السياسي و التي تضم في عضويتها جميع دول 

تجاه ما يفترض فيه أن يعبر عن اإلرادة الجماعية لدول العالم مع العالم تقريبا كما أن موقفها 
 . 2افتراض تطبيق الشرعية الدولية بحسن نية من قبل الجميع

و بخصوص مشكلة اإلرهاب فإن األمم المتحدة كانت قد اتخذت موقفا متوازنا مع وضع   
ألن دول العالم  1005الحدود الفاصلة بين اإلرهاب و الكفاح المسلح قبل أحداث سبتمبر 

لذا جاءت ( خاصة في الجمعية العامة) الثالث كان لها ثقل سياسي و قانوني داخل المنظمة 
أغلب قرارات المنظمة معبرة عن المصلحة الدولية العامة و متوافقة مع الشرعية الدولية غير أن 
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كشفت عن  ألن الواليات المتحدة 1005سبتمبر 55األمر انقلب رأسا على عقب بعد أحداث 
أنيابها و هددت الجميع بقوتها العسكرية و قال العديد من مسؤوليها و منهم رامسفيلد وزير 
الدفاع األمريكي بأن بالده قادرة على إدارة أكثر من حرب في أكثر من منطقة في العالم و 

في  تحقيق النصر لما لديها من إمكانيات عسكرية و قدرات تقنية في هذا الصدد و ال تنافسها
ذلك قوة في العالم خاصة بعد زوال االتحاد السوفييتي و لذا جاءت قرارات األمم المتحدة خالل 

سبتمبر أكثر تطرفا في تأييد التوجهات األمريكية وأطماعها حتى  55الفترة الالحقة على أحداث 
لميثاق  أنها أصدرت قرارات من شأنها تأييد عمليات العدوان و احتالل أراضي الغير بالمخالفة

األمم المتحدة كما حدث بشأن احتالل أفغانستان و العراق تحت دعوى محاربة اإلرهاب كما 
تراها الفلسفة و التوجهات األمريكية، و كان لهذه السياسة آثارها الخطيرة حيث ذهب ضحيتها 

ية مئات اآلالف من البشر و تم تبديد ثروات الشعوب بعد أن استخدمت القوة بطريقة غير أخالق
األمم المتحدة محل شك من قبل العديد بعد أن  و منافية للشرعية الدولية، و أصبحت قرارات

تزايدت العمليات اإلرهابية خاصة ما تقوم به الدول الكبرى و الدول المتحالفة معها ضد األبرياء 
 .من الشعوب األخرى

 .0229 سبتمبر سنة 99الجمعية العامة و اإلرهاب الدولي بعد : الفرع األول

الجمعية العامة لها دور كبير و فعال في هيئة األمم المتحدة حيث يتم التصويت فيها    
بالمساواة الكاملة بين كافة الدول األعضاء، و لما كانت دول العالم النامي تشكل األغلبية في 

كثر هذا الجهاز المهم من أجهزة األمم المتحدة كان لذلك أثره في مواقف الجمعية العامة األ
اعتداال بشأن المشاكل الدولية و منها مشكلة اإلرهاب حيث عبرت الجمعية العامة خالل هذه 
المرحلة عن موقفها إزاء عمليات التمييز بين اإلرهاب الدولي و حركات الكفاح المسلح ضد 

بأن  1009، و كان قمة هذه المواقف تجلى في موقف الجمعية العامة لسنة 1المستعمر
للوقوف على رأي محكمة العدل الدولية في بناء السور الواقي الذي أقامته إسرائيل أصدرت قرار 
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في عمق األراضي الفلسطينية منتهكة كافة حقوق اإلنسان الفلسطيني كما ورد في المواثيق 
و كذا البروتوكولين  5494المختلفة خاصة القانون الدولي اإلنساني و منها اتفاقية جنيف لسنة 

و جاء قرار المحكمة موافق للشرعية الدولية و قضى بعدم شرعية  5499سنة  المكملين لها
األعمال اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني و منها بناء السور العازل داخل فلسطين، ولكن هذا 
القرار من قبل الجمعية العامة لم يلق أي معارضة على المستوى العالمي سوى إسرائيل و 

لة التأثير على المستوى الدولي والتي تخضع لهيمنة السياسة أمريكا و بعض الدول قلي
األمريكية، كما أكدت الجمعية العامة أهمية إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين و االحتالل 

 .األمريكي للعراق و تحرير شعبيهما

عوبها كما أكدت الجمعية العامة أهمية التمييز بين اإلرهاب الدولي الذي تمارسه الدول ضد ش  
والدول األخرى و الكفاح المسلح الذي تمارسه الشعوب ضد االحتالل و األنظمة الدكتاتورية و 
تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان و حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا ألحكام ميثاق األمم 

 .1المتحدة و القواعد القانونية الدولية األخرى

ر جهازها الرئيسي الجمعية العامة تحركا غير و من جهة أخرى فقد شهدت األمم المتحدة عب
معهود في االعتناء بملف اإلرهاب الدولي و بصفة مباشرة بعد الهجمات التي تعرضت لها 

و كان هذا بضغط من مجلس األمن، واعتمدت  1005سبتمبر  55المصالح األمريكية في 
ئية لدراسة الملف و إجراءات بتوافق اآلراء و تم عقد دورة استثنا 10/5الجمعية العامة القرار 

 .2المتابعة

 .0229سبتمبر سنة  99مجلس األمن و اإلرهاب الدولي بعد أحداث : الفرع الثاني

تحوال محوريا في نشاطات الجماعات اإلرهابية و  1005سبتمبر سنة  55شكلت هجمات    
اإلرهاب بصفة عامة، فقد طالت هذه الهجمات واحدة من الدول األكثر استقرارا و أمنا في العالم 
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ممثلة بالبيت األبيض و وزارة ( م.أ.و)ليس هذا و حسب و لكنها استهدفت رموز هذه الدولة 
برج التجارة العالمية، ناهيك عن أن أسلوب تنفيذ هذه الهجمات نمى عن تطور كبير الدفاع و 

 . في حجم اإلمكانيات الفنية و المادية التي تمتلكها المجموعات اإلرهابية

كانت تحمل في طياتها و مضامينها بداية عهد جديد  1005سبتمبر  55ويبدو أن هجمات   
بدليل أن مثل هذه الهجمات أصبحت أمرا  و العشرين، لإلرهاب بدأ مع بداية القرن الحادي

معتادا و في جميع دول العالم المتقدمة منها و النامية، و أصبحت هذه الهجمات تستهدف 
المدنيين في أغلب األحيان بعد أن كانت موجهة فيما مضى ألضعاف الدول و مؤسساتها 

 .1األمنية و العسكرية

رهابية تطور آخر في رد فعل المجتمع الدولي ممثال باألمم ورافق هذا التطور في العمليات اإل
المتحدة و تحديدا مجلس األمن الذي حث الخطى لمواجهة هذا الخطر الداهم بعد أن أيقنت 
الدول دائمة العضوية فيها أنها ليست بمنأى عن هذا الخطر بل ربما كانت أكثر استهدافا 

 .تصفية لحسابات قديمة و جديدة

المجلس  فقد صدر عن,يفسر الموقف الجدي الحديث لمجلس األمن من اإلرهاب  وهذا ما    
بشأن اإلرهاب أشارت جميعه إلى أن ( 59)سبعة عشر قرارا ( 1001-1005)خالل الفترة من 

اإلرهاب أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم و األمن الدوليين، و من المؤكد أن هذا التحول 
اإلرهاب لم يأت إال كرد فعل على الخطر الذي بدأ يهدد الدول  في موقف مجلس األمن من

اجتمع مجلس األمن و  1005سبتمبر  55الدائمة العضوية فيه، ففي اليوم التالي لهجمات 
الذي أدان فيه باإلجماع تلك الهجمات المروعة و اعتبرها تهديدا (  5201) أصدر قراره رقم

(  5292)ا من وقوع تلك الهجمات أصدر القرار رقم يوم 59للسلم و األمن الدوليين، و بعد 
استنادا للفصل السابع من الميثاق، و يعد هذا القرار باتفاق اآلراء أهم القرارات الصادرة عن 
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حيث نص على تدابير  1000مجلس األمن بشأن اإلرهاب منذ تأسيس األمم المتحدة حتى عام 
 : لجنة تابعة له لجنة مكافحة اإلرهابمعينة ألزم كل الدول بإتباعها كما قرر إنشاء 

Counter-terrorism-committe (CTC)  لمراقبة تنفيذ القرار و طلب إلى جميع الدول
 .موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لهذا القرار

باجة و تضمن القرار ديباجة احتوت على عشر فقرات، تلتها تسع بنود إجرائية، و أكدت الدي  
في أغلب فقراتها على إدانة الهجمات اإلرهابية كونها إحدى أهم التهديدات التي تواجه السلم و 

 .األمن الدوليين

و حظر البند األول من القرار تمويل العمليات اإلرهابية كما أوجب تجميد أموال الجماعات   
 .اإلرهابية و أي أصول مالية أو موارد اقتصادية تابعة لها

البند الثاني فقد ألزم جميع الدول باالمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم أما    
للجماعات اإلرهابية و حثها على اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع ارتكاب األعمال اإلرهابية و 

 .التعهد بتقديم أي شخص يمول أعماال إرهابية إلى العدالة

ت وفقا للضوابط التي تحددها القوانين الدولية و نص البند الثالث على ضرورة تبادل المعلوما  
 . 1و المحلية لمنع وقوع االعتداءات اإلرهابية

و أكد البند الرابع من القرار على العالقة الوثيقة بين اإلرهاب الدولي و الجريمة المنظمة عبر   
وني الوطنية و االتجار الغير المشروع بالمخدرات و غسيل األموال و االتجار الغير قان

 .باألسلحة و النقل الغير قانوني للمواد النووية و الكيميائية و البيولوجية

و أشار البند الخامس إلى أن العمليات اإلرهابية و التحريض عليها عن قصد و تمويلها أمور   
 .تتنافى و مقاصد األمم المتحدة و مبادئها
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الالزمة لكفالة تنفيذ هذا القرار  و أكد البند الثامن على اتخاذ مجلس األمن جميع الخطوات  
 .بصورة كاملة وفقا لمسؤولياتها المنصوص عليها في الميثاق

و من استعراض بنود هذا القرار يتبين أنه ركز على أربعة محاور تشكل في الواقع منابع    
اإلرهاب و أساس وجوده، بحيث يوجد اإلرهاب و ينمو بوجودها، و يأفل و يتراجع بالقضاء 

 :أو الحد منها، وهذه المحاور هي عليها

التمويل، تبادل المعلومات بشأن اإلرهاب، التحريض عليه، العالقة بينه و بين الجريمة   
المنظمة و تجارة المخدرات و األسلحة، إذ ال يمكن الحديث عن اإلرهاب بمعناه الحقيقي دون 

غالبا ما يتم ممارسته من تمويل مالي كبير و مستمر باعتبار أن اإلرهاب بصورته الحالية 
 .1خالل جماعات منظمة

و من المؤكد أن القضاء على اإلرهاب أو الحد من نشاطه يستوجب بالضرورة تبادل     
 . 1005المعلومات بشأنه بين الدول إذ أصبح عابرا للحدود السيما بعد هجمات سبتمبر 

أما التحريض على اإلرهاب، فلن نكون مبالغين إذا قلنا أنه أخطر من اإلرهاب ذاته،     
السيما و أن الجماعات اإلرهابية تخاطب عادة مشاعر الناس و عواطفهم و عقائدهم و هي 
تحقق بذلك غايتين في آن واحد، تدفع إلى اإلرهاب و تخلق العداء للدين و العقيدة و هو أمر 

حيث انخرط الكثيرون في نشاط  1005جلية بعد هجمات أيلول سبتمبر  مشاهد بصورة
الجماعات اإلرهابية أو تعاطفوا مع اإلرهاب بحجة أنه موجة لمحاربة الكفار، و في ذات الوقت 
تزايد العداء و نزعة الكراهية ضد اإلسالم و المسلمين األمر الذي جعل الكثير من العمليات 

م اإلسالم أو يهتم بها اإلسالم و المسلمون إذا كان منفذوها مجهولي اإلرهابية ترتكب كذبا باس
 .الهوية أو لم يتركوا وراءهم دليل
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و مع اتساع نطاق اإلرهاب و اتخاذه صورة منظمة، اتخذت الجماعات اإلرهابية من تجارة    
المخدرات و األسلحة و المواد المحظورة موردا للتمويل و هذا ما يفسر اتخاذها من المناطق 
الحدودية و أماكن زراعة المخدرات و تجارتها موطنا لها، و من أبرز قرارات مجلس األمن بعد 

الذي اعتبر تنظيم الدولة اإلسالمية  1052لسنة  1059الربيع العربي القرار رقم  ظاهرة
بشأن فرض العقوبات  1059سنة  1590مجموعة إرهابية باإلضافة إلى اتخاذه القرار ( داعش)

الذي دعا بموجبه الدول إلى القيام  1051لسنة  1194على تنظيم داعش، و كذا القرار رقم 
اعفة و تنسيق جهودها لمنع و إحباط األعمال اإلرهابية التي يرتكبها بكل ما في وسعها لمض

المتخذ باإلجماع،  1051لسنة  1112تحديدا تنظيم داعش باإلضافة إلى القرار الدولي رقم 
نجد أن المجلس قد اتخذ تقريبا  1059والذي يلزم الدول بمكافحة تمويل اإلرهاب و خالل سنة 

بوجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان على رأسها  قرار متعلقا معظمها 15حوالي 
الخاص بالتهديدات للسلم و األمن الدوليين الناجمة عن األعمال اإلرهابية و  12090القرار 

 .1كذلك منع اإلرهابيين من حيازة األسلحة

الل من هنا نالحظ أن المجلس يسعى اليوم من خالل قراراته إلى محاربة هذه الظاهرة من خ   
محاولة مالحقة مرتكبيها و مموليها و المحرضين عليها، و لم يأت هذا الموقف إال بعد أن 

 .خرب اإلرهاب مصالح الدول الكبرى و أراضيها
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 آليات هيئة األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي : المبحث الثاني

محاربة ظاهرة اإلرهاب الدولي ل 5491لقد سعت هيئة األمم المتحدة و منذ إنشائها سنة       
وقصد ذلك قامت بابتكار آليات تشريعية تمثلت في إصدار قرارات عبر أجهزتها الرئيسية 

إضافة إلى عمل لجنة ( الجمعية العامة و مجلس األمن و المجلس االقتصادي و االجتماعي )
 .حقوق اإلنسان التي أدانت كل األعمال اإلرهابية

مم المتحدة لمكافحة اإلرهاب الدولي التي تجسدت في عدة وسائل ضف إلى ذلك أجهزة األ  
 :فعالة منها 

مكتب األمم المتحدة الخاص لمحاربة المخدرات و الجريمة و لجنة مكافحة اإلرهاب الدولي    
من طرف مجلس األمن و لجنة الوقاية من  1005الصادر في سنة  5292المنشأة بقرار 

و هناك وسيلة أخرى تمثلت في صندوق األمم المتحدة للوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية 
 .الجريمة و العدالة الجنائية

و سنتطرق في هذا المبحث إلى هذه اآلليات بالتفصيل بدءا باآلليات التشريعية وصوال إلى   
 .أجهزة مكافحة اإلرهاب الدولي على مستوى هيئة األمم المتحدة

 اآلليات التشريعية لمحاربة اإلرهاب الدولي على مستوى هيئة األمم المتحدة :المطلب األول

تجسدت اآلليات التشريعية لمحاربة اإلرهاب الدولي على مستوى هيئة األمم المتحدة في    
 .1إصدار العديد من القرارات على مستوى أجهزتها

 على مستوى جهاز الجمعية العامة: الفرع األول

أصدرت الجمعية العامة من جهتها مجموعة من القرارات لمعالجة ظاهرة اإلرهاب الدولي و   
 :القضاء عليها إن أمكن
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 51الصادرة في  2920حيث أنه و ألول مرة أوصت الجمعية العامة في توصيتها رقم   
ولي الخاصة بإجراءات الوقاية من اإلرهاب الدولي بدراسة موضوع  اإلرهاب الد 5491ديسمبر 

 .و التمهيد لتعريفه

و قد أكدت اللجنة السادسة على أهمية التعريف و التحديد للظاهرة ممهدة الطريق لعدة    
 59المؤرخ في  2029قرارات أخرى لتضطر إلى ترك أعمالها ثم االستمرار فيه بقرار آخر رقم 

 . 5499مارس 

 :من خالل عدة قراراتو كانت قد ضمنت من قبل نصوصا تعالج فيها اإلرهاب الدولي   

أكتوبر  19كإعالن المبادئ العامة الخاصة بالتعاون الودي وفق ميثاق األمم المتحدة في 
، التي طالبت من الدول االمتناع عن تنظيم أو مساعدة أو إنشاء أو تمويل أو إثارة 5490

ورة أو األنشطة اإلرهابية العسكرية التي تهدف إلى قلب أنظمة الحكم بالعنف في دول مجا
التدخل في الحروب األهلية الدائرة في دول مجاورة، كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية ضد 

بإرسال المنشقين الكوبيين إلى خليج الخنازير إلسقاط حكم  5405أفريل  59كوبا في 
 .1كاسترو

 25/501بناءا على توصية اللجنة السادسة أصدرت القرار رقم  5490ديسمبر  1و في   
شيرة إلى إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية و التعاون الدولي رقم القرار م

للجمعية العامة معربة عن قلقها إزاء تزايد أعمال اإلرهاب الدولي التي تعرض للخطر  1011
 .أرواحا بريئة

م على تحث فيه شباب العال 5490أكتوبر  51كما أصدرت الجمعية العامة قرار في    
الوقوف ضد أي عمل أيا كان نوعه عسكريا أو غير عسكري الهدف منه النيل أو القضاء على 

 . حركات التحرير

                                                           

.21، المرجع السابق، صفحة محمد سعادي -  1  



 المتحدة لألمم العــــامة السياسة في الدولي اإلرهــــاب مكافحة:                    الفصل الثاني 
 

56 
 

الذي عارضت به الجمعية العامة التفرقة العنصرية و  5490نوفمبر  59و قرار بتاريخ   
 .1قررت على ضوئه سحب االعتراف بأوراق االعتماد الخاصة بوفد جنوب إفريقيا

 21قررت الجمعية العامة تكوين لجنة خاصة باإلرهاب الدولي تضم  5492و في سنة   
و درست ثالثة مواضيع أساسية تمثلت  5492عضوا حيث اجتمعت في شهري جويلية و أوت 

 .في تحديد مفهوم اإلرهاب الدولي، حصر أسبابه و اقتراح إجراءات الوقاية منه

تي في اللجنة السادسة و العشرين للجمعية العامة أشار المندوب السوفيي 5419في سنة   
لألمم المتحدة إلى أهمية التعاون الدولي لمكافحة أعمال اإلرهاب الدولية و ذلك من أجل تأمين 

 .2تدابير المقاومة الفعالة ضد أي نشاط إرهابي

ة أعدت اللجنة القانونية لألمم المتحدة مشروع توصية خاصة بمحارب 5419و في ديسمبر   
اإلرهاب الدولي و استدعاء مؤتمر دولي يتولى التفريق بين اإلرهاب و كفاح التحرير الوطني، 

 .دولة على هذه التوصية 511فوافقت 

و لما استفحلت ظاهرة اإلرهاب الدولي في سنوات التسعينات من القرن العشرين صادقت 
 :الجمعية العامة فيما بعد على قرارات تدين اإلرهاب منها

المعروف باإلعالن حول التدابير الرامية إلى  5449ديسمبر  04المؤرخ في  94/500القرار 
 .القضاء على اإلرهاب الدولي

 .المتعلق بمستلزمات القضاء على اإلرهاب الدولي 5441ديسمبر  59القرار المؤرخ في 

لمنظمات المتعلق بمنع تمويل اإلرهابيين وا 5440ديسمبر  59المؤرخ في  15/150القرار 
 .اإلرهابية
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الذي طالبت فيه من الدول تنفيذ بعض بنود ما  5449ديسمبر  51المؤرخ في  11/501القرار 
 .15/150جاء في القرار 

الخاص بدعم التعاون الدولي بين الدول و  1000ديسمبر 51المؤرخ في  11/511القرار 
األمم المتحدة من أجل الوقاية، المنظمات و المؤسسات الدولية و االتفاقات اإلقليمية و منظمة 

 .1محاربة وقمع اإلرهاب

، 5440جانفي  14المؤرخ في  10/12، رقم  5441فيفري  59المؤرخ في  94/00القرار رقم 
، 5441جانفي  54المؤرخ في  11/501، رقم 5449جانفي  50المؤرخ في  15/150رقم 
،  1000فيفري  01في المؤرخ  19/550، رقم 5444جانفي  10المؤرخ في  12/501رقم 
،  1001جانفي  19المؤرخ في  10/11، رقم  1005جانفي  20المؤرخ في  11/511رقم 
،  1009جانفي  01المؤرخ في  11/15، رقم  1002جانفي  51المؤرخ في  19/19رقم 
 .، الخاصة بإجراءات منع اإلرهاب الدولي1009ديسمبر   50المؤرخ في  14/90رقم

جانفي  19المؤرخ في  11/522، رقم 5449فيفري  09المؤرخ في  91/511القرارات رقم 
مارس 50المؤرخ في  11/599، رقم  1000فيفري  15المؤرخ في  19/509، رقم  5441
الخاصة بحقوق اإلنسان و اإلرهاب ، حيث رأت الجمعية العامة بأن اإلرهابيين  1009

 .يخترقون حقوق اإلنسان

مارس 11المؤرخ في  11/519، رقم 1002فيفري  19المؤرخ في  19/154القرارين رقم 
 .الخاصين بحماية حقوق اإلنسان و الحريات األساسية أثناء محاربة اإلرهاب 1009

المتضمن التنديد بالهجومات اإلرهابية  1005سبتمبر 51المؤرخ في  10/05القرار رقم 
 .المرتكبة ضد الواليات األمريكية المتحدة
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جانفي  01المؤرخ في  11/91، رقم 1002جانفي  04رخ في المؤ  19/12القرارات رقم 
المتعلقة بإجراءات منع اإلرهابيين من  1009ديسمبر  50المؤرخ في  14/10، رقم  1009

 .الحصول على أسلحة الدمار الشامل

 .الخاص باحتجاز الرهائن و التنديد به 1002فيفري  19المؤرخ في  19/110القرار رقم  

الخاص بتكثيف التعاون الدولي و  1002ديسمبر  11المؤرخ في  11/520القرار رقم 
المساعدة التقنية من أجل الوقاية و تطبيق المعاهدات و البروتوكوالت العالمية الخاصة 

 .1باإلرهاب في إطار نشاطات مركز الوقاية الدولية من الجريمة

 .على مستوى جهاز مجلس األمن الدولي: الفرع الثاني

 :من عدة قرارات تدين اإلرهاب الدولي و تقمعه منهااتخذ مجلس األ

الذي يطلب من الحكومة الليبية تقديم على الفور ردا كامال و حقيقيا ( 5441) 991القرار رقم 
و تسليم المشتبه فيهما من طرف السلطات األمريكية و البريطانية، ليقرر فيما بعد في غياب 

جوان  50المؤرخ في  5199القرار رقم ( 5442)112الرد الليبي معاقبتها بواسطة القرار 
الذي يدين فيه جميع أعمال العنف ضد شعب الكوصوفو و كذا جميع األعمال  5444

 . اإلرهابية مهما كان فاعلوها

ألول مرة يتحدث مجلس األمن عن اإلرهاب  5444أكتوبر  54المؤرخ في  5104القرار رقم 
اربة اإلرهاب على المستوى الوطني و الدولي بصورة عامة و تحدث عن تدعيم و تقوية مح

تحت مظلة األمم المتحدة و قال بأن التعاون الدولي يجب أن يؤسس على ميثاق األمم المتحدة 
 .و قواعد القانون الدولي العام و السيما ضمن احترام القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان
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بوقف تمويل األعمال اإلرهابية  الذي يمنع فيه 1005سبتمبر  11المؤرخ في  5292القرار رقم 
 .1وتجميد أموال مرتكبي هذه األعمال أو المشاركين فيها

و تحريم قيام رعاياها عمدا بتوفير األموال أو جمعها لكي تستخدم في أعمال إرهابية    
االمتناع عن تقديم الدعم إلى الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية و عدم 
توفير المالذ لإلرهابيين و منعهم من استخدام أراضيها لتنفيذ مآربهم و كفالة تقديم اإلرهابيين 

لعدالة و تبادل المعلومات في سبيل منع و قمع االعتداءات اإلرهابية و اتخاذ اإلجراءات ضد ل
 .مرتكبيها

كما يبين في نفس القرار مدى العالقات الوثيقة بين اإلرهاب الدولي و الجريمة الدولية    
ة و المنظمة كالمخدرات و تبييض األموال، بيع األسلحة و النقل الالشرعي للمواد النووي

 .2الكيماوية و البيولوجية و غيرها

الذي يحث على العمل على المستوى العالمي  1005نوفمبر  51المؤرخ في  5299القرار 
 . لمحاربة اإلرهاب

من أهم القرارات الصادرة عن مجلس األمن بشأن هذه الظاهرة كما  5299و يعد القرار رقم   
إلرهاب لمراقبة تنفيذ القرار و طلب إلى جميع قرر إنشاء لجنة تابعة له و هي لجنة مكافحة ا

 .الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات المتخذة تنفيذا لهذا القرار

 .على مستوى جهاز المجلس االقتصادي و االجتماعي: الفرع الثالث

 1002/11، القرار رقم 1001جويلية  19المؤرخ في  1001/54 حيث أصدر القرار رقم  
المتضمنة تكثيف التعاون الدولي و المساعدة التقنية في إطار  1002جويلية  11المؤرخ في 

 .نشاطات مركز الوقاية الدولية من الجريمة ترمي إلى الوقاية و محاربة اإلرهاب
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 .على مستوى جهاز لجنة حقوق اإلنسان: الفرع الرابع

يون من قتل النساء و المنشغلة بقوة بسبب اختراقات حقوق اإلنسان التي يرتكبها اإلرهاب   
األطفال و التقتيل األعمى و التي تدين كل األعمال اإلرهابية و الممارسات اإلرهابية كأعمال 
ترمي إلى إفناء حقوق اإلنسان و الحريات األساسية و الديمقراطية، السالمة الترابية و أمن 

عواقب على النمو  الدولة و زعزعة الحكومات الشرعية و أسس المجتمعات المدنية التي لها
االقتصادي و االجتماعي للدول و تطالب من الدول بمحاربة هذا اإلرهاب، كما تطالب من 

مارس  02المجتمع الدولي على المستوى الوطني، اإلقليمي و الدولي في قراراتها الصادرة في 
أفريل  10، في 5441أفريل  59، في 5449أفريل  55، في 5440مارس  54، في 5441
، حيث ذكرت 1001أفريل  11، في 1005أفريل  12، في 1000أفريل  10في  ،5444

 15وفي قرار 1009أفريل  54، وفي 1002أفريل  12وفي قرار 1005سبتمبر  55بضربات 
، و لم تبق لجنة حقوق اإلنسان في معالجتها لظاهرة اإلرهاب الدولي عند حدود 1009أفريل 

 :1الموضوع كل ضمن اختصاصها عملها بل تعدته إلى فروعها التي عالجت

 عمل اللجنة الفرعية لحماية حقوق اإلنسان: الجهاز الفرعي األول: أوال

 :حيث أصدرت عدة قرارات نذكر منها

الذي تؤكد فيه على أن محاربة اإلرهاب يجب أن يتطابق  1001أوت  59القرار المؤرخ في 
مع قواعد القانون الدولي العام مواثيق حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني واصفة اإلرهاب 

لتطلب  1005سبتمبر  55الدولي بأنه ظاهرة معقدة و متعددة األشكال و السيما بعد ضربات 
 . ول توفير المعلومات لمقررتها الخاصةمن الد

 59المؤرخ في  1001/19و القرار رقم  1002أوت  52كما أصدرت القرارات المؤرخة    
 10المؤرخ في  1005/51، رقم  5444أوت  10المؤرخ في  5444/10، رقم  1001أوت 
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ول الذي تحث فيها الدول على التعاون في جميع المعلومات و المعطيات ح 1005أوت 
 .اإلرهاب

 .عمل اللجنة الفرعية لمحاربة الميز العنصري و حماية األقليات: الجهاز الفرعي الثاني: ثانيا

 5440/10، و القرار رقم 5449أوت  11المؤرخ في  5449/51حيث أصدرت القرارات رقم 
و القرار   5449أوت  11المؤرخ في  5449/24و القرار رقم  5440أوت  14المؤرخ في 

التي تطلب فيها من الدول محاربة اإلرهاب على  5441أوت  10المؤرخ في  5441/14رقم 
 .كل المستويات

 1.أجهزة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب الدولي:المطلب الثاني

 تجسدت اآلليات المؤسساتية لمحاربة اإلرهاب الدولي على مستوى هيئة األمم المتحدة    

 :المهمة الصعبة و تمثلت فيبإحداث وسائل فعالة للقيام بهذه 

 .مكتب األمم المتحدة الخاص بمحاربة المخدرات و الجريمة: الوسيلة األولى: الفرع األول

 حيث كلفته الجمعية بمهام إضافية في مسألة الوقاية من اإلرهاب بإنشاء مصلحة على مستواه

 :و قد تمثل عمله في" مصلحة محاربة اإلرهاب" 

لمساعدة الدول الطالبة لخدماته لتدعيم ( 1001أكتوبر )اربة اإلرهاب تقديم برنامج عالمي لمح
 . النظام القانوني ضد اإلرهاب

 .مساعدة الدول على مراجعة و تعديل قوانينها العقابية لتتماشى مع جريمة اإلرهاب الدولي

و حتى يقوم بعمله هذا على أحسن  1009/1001هذا ما جعله يضاعف من وتيرة عمله سنتي 
 :يرام كلف المكتب بالمهام التاليةما 
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 . تعديل التشريعات الوطنية و إبداء الرأي حول تحرير النصوص القانونية في المسألة -

المساعدة العميقة حول تعديل و تنفيذ الوسائل الجديدة الخاصة بمحاربة اإلرهاب بفضل  -
 .برنامج مواكبة

للعدالة الجنائية لتعويدهم على استعمال تنظيم دورات تدريبية ألعوان األنظمة الوطنية  -
 .الوسائل القانونية العالمية الجديدة لمحاربة اإلرهاب

برلمانيا و أعوان مصالح التنبيه و القمع و أجهزة العدالة  100كما أن المكتب قام بمساعدة    
 لمجلس( 1005) 5292دولة لتعويدها على إجراءات القرار  10الجنائية األخرى ألكثر من 

 .األمن و الوسائل العالمية لمحاربة اإلرهاب و التفاهم الدولي للتعاون

و قد قدم موظفو المكتب للدول المشاركة في الورشات الجهوية لمحاربة اإلرهاب الدولي   
 .1العناصر الضرورية لوضع تقاريرها لتقديمها للجنة محاربة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن

تشريعي حول المسائل العالمية لمحاربة اإلرهاب و قوائم المراقبة أيضا و ضع المكتب دليل   
 .لمساعدة الدول على المصادقة على هذه الوسائل

انطالقا من مهامه هذه استدعى بمعية المعهد العالمي للعلوم الجنائية و المرصد الدائم    
بمناسبة ورشة عمل  للجريمة المنظمة، مجموعة خبراء لتحرير قوانين نموذجية لتسليم المجرمين
إلى  01من ( إيطاليا)تكوينية حول تسليم المجرمين في مسائل اإلرهاب المنعقد بمدينة سيراكوزا 

 .1002ديسمبر  00

 CAPكما دعا المكتب بمعية معهد الدراسات حول األمن إلى اجتماع خبراء بمدينة كاب    
، حيث عالج المجتمعون مجموعة من الوسائل 1009فيفري  11و  19يومي ( إفريقيا الجنوبية)
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التشريعية الدولية إعالنات و نماذج التي لها عالقة باإلرهاب و أشكال الجريمة المرتبطة و 
 .التعاون الدولي

عدالة الجنائية ليجتمعوا بمساعدة المركز الدولي الخاص بإصالح القانون الجنائي و سياسة ال   
 Directivesتوجيهات ( 50)و يقترحوا على لجنة الوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية عشر 

 .خاصة بإعطاء المساعدة من قبل المكتب

كما اقترحوا على األمانة وضع دليل تطبيقي لتحقيق الدليل التشريعي حول المعاهدات و   
لتمكن من إدراج الخبرة المكتسبة أثناء تنفيذ مشاريع البروتوكوالت العالمية لمحاربة اإلرهاب ل

 .تدعيم النظام التشريعي لمحاربة اإلرهاب و التبني الجيد لمحتواه لحاجيات الدول

و قد أرسل خبراء في اإلرهاب إلى الميادين اإلستراتيجية في مناطق مختلفة لمساندة    
 .1النشاطات المساعدة ضد اإلرهاب الدولي

 ".لجنة مكافحة اإلرهاب : " الوسيلة الثانية: الفرع الثاني

من طرف مجلس  1005المؤرخ في  5292أنشأت هذه اللجنة بموجب القرار :نشأتها:أوال  
األمن، و ما يزيد من أهمية هذه اللجنة أنها لجنة دائمة ترتبط بمجلس األمن و تعد أحد أجهزته 

ول إلى العمل على التقيد بما جاء الفرعية ما يضفي على عملها طابع الجدية و يدفع الد
بمضمون القرار، كونها خاضعة للمراقبة الدائمة و ملزمة برفع تقارير تبين فيها  ما اتخذته من 

 .2خطوات لتنفيذ ما جاء في القرار

خمسة عشرة عضو في مجلس األمن أي جميع  51و تتكون لجنة مكافحة اإلرهاب من    
ئمي العضوية، و حينما باشرت أعمالها في أكتوبر أعضاء مجلس األمن دائمي و غير دا

كان هيكلها التنظيمي يتألف من رئيس و ثالثة نواب للرئيس و ثالثة لجان فرعية تتألف  1005
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كل منها  من خمسة أعضاء و يترأس كل لجنة أحد نواب الرئيس، كما تضم اللجنة مجموعة 
جغرافي و تمثيل معظم النظم القانونية من الخبراء المستقلين يراعى في اختيارهم التوزيع ال

 . إلسداء المشورة للجنة مكافحة اإلرهاب بشأن اختصاصها

طرأ تعديل على الهيكل التنظيمي للجنة، حيث أصدر مجلس األمن  1009و في مارس     
و بموجب هذا القرار أضيف للجنة جهاز جديد هو ( 5121)بناء على اقتراح اللجنة القرار رقم 

التنفيذية و ترتبط هذه اإلدارة بالهيئة العامة، و يكون لها مدير يعين بناءا على اقتراح اإلدارة 
 .األمين العام و موافقة مجلس األمن يرتبط باألمين العام إداريا و يتبع الهيئة العامة للجنة فنيا

 عمل لجنة مكافحة اإلرهاب: ثانيا

نظرا لسعة المهام الملقاة على عاتق لجنة مكافحة اإلرهاب و تشعبها كسبيل لتمكينها من أداء   
 . 1عملها بصورة مالئمة فقد ارتأى أعضاء اللجنة تقسيم عملها على ثالث مراحل

 :إعداد التشريعات المالئمة على أن يتم التركيز في هذه المرحلة على: المرحلة األولى -5

و اتخاذ  5292على إصدار التشريعات الالزمة لتغطية مضامين القرار  حث الدول.    
( 51)اإلجراءات الالزمة لالنضمام في أسرع وقت ممكن إلى االتفاقات و البروتوكوالت ال

 .المتعلقة باإلرهاب

و قد ركزت اللجنة عند استعراض . إنشاء آليات فعالة لقمع تمويل األنشطة اإلرهابية.   
مدى التزام الدول بما جاء بأولويات المرحلة األولى و تم االتفاق على أن ال تنتقل التقارير على 

 .أي دولة إلى المرحلة الثانية إال إذا أنجزت المرحلة األولى

تقوية الجهاز التنفيذي للدول بما يمكنها من تنفيذ التشريعات المتصلة : المرحلة الثانية -1
 :قامة آليات تنفيذ فعالة تشتمل علىبالقرار، و يدخل في ذلك العمل على إ
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إنشاء أجهزة أمنية خاصة للكشف عن األنشطة اإلرهابية و رصد و مالحقة اإلرهابيين و .    
 .القبض عليهم

وضع ضوابط جديدة للتنقل و الهجرة و الجمرك و الحدود تمنع تنقل اإلرهابيين و إقامة .    
 .أماكن لجوء آمنة لهم

 .تمنع اإلرهابيين من الحصول على السالح وضع ضوابط صارمة .    

 :إقامة آليات تعاون و تعزيزها من خالل: المرحلة الثالثة-2

تعزيز التعاون على مستوى األصعدة الثنائية و اإلقليمية و الدولية، بما في ذلك تبادل .    
 .المعلومات

 .للعدالة تعزيز التعاون القضائي بين الدول و العمل على تقديم اإلرهابيين.   

العمل على مكافحة الجرائم المرتبطة باإلرهاب، كاالتجار باألسلحة و المخدرات و غسيل .   
 .1األموال و النقل الغير المشروع لألسلحة الكيميائية و البيولوجية و النووية

 .2"لجنة الوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية : " الوسيلة الثالثة: الفرع الثالث

 :يتمثل عملها في التي 

اجتماع لجنة الوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية الذي حث فيه المشاركون على التقدم في    
األعمال الخاصة بمشروع المعاهدة العالمية لمحاربة اإلرهاب الدولي من أجل تحسين اإلطار 

 .رهابالتشريعي الدولي لمحاربة اإلرهاب و حث أيضا على الخروج بتعريف واضح لإل

جويلية  19المؤرخ في  1001/54كما أن المجلس االقتصادي و االجتماعي في قراره رقم   
كلف اللجنة الخاصة بالوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية بالمسألة، وقد شجعت هذه  1001
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األخيرة الدول األعضاء باالشتراك في ملتقى حول محاربة اإلرهاب الدولي كمساهمة األمم 
 .بفينا لدراسة المسألة  1001جوان  09و 02حدة في المسألة، و قد عقد الملتقى في المت

 ".صندوق األمم المتحدة للوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية : " الوسيلة الرابعة: الفرع الرابع

الذي ساهمت فيه الدول لتمويل مشاريع المساعدة التقنية لمصلحة الوقاية من اإلرهاب، وقد    
ساهمت في ذلك كل من النمسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، فرنسا، الواليات األمريكية المتحدة، 

 .  ألمانيا، إسبانيا، كندا، تركيا، و هولندا
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 :الخاتمة

عملت بشكل جاد ومكثف الحتواء هذه   في الختام يمكننا القول أن هيئة األمم المتحدة قد   
الظاهرة و محاولة مكافحتها منذ وضعت وكاالتها المتخصصة العديد من االتفاقيات 

وطورتها لتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لقمع اإلرهاب و مكافحة  الدولية
أدوات قانونية  5402 المسؤولين عنه حيث تقدم هذه االتفاقيات التي يرجع أقدمها إلى عام

أساسية لمحاربة اإلرهاب الدولي بكافة أشكاله من خطف الطائرات إلى حجز الرهائن إلى تمويل 
و إن غالبية بلدان العالم قد صادقت على معظم االتفاقيات التي تم وضعها من  ،اإلرهاب

لدولية و الوكالة ومنظمة الطيران المدني و المنظمة البحرية ا ،الجمعية العامة لألمم المتحدة
 .الدولية للطاقة الذرية

في مجابهة ( الجمعية العامة و مجلس األمن)كما ساهمت األمم المتحدة عبر أهم أجهزتها    
اإلرهاب ) هذه الظاهرة و ذلك من خالل إصدار قرارات مهمة تسعى للحد من هذه الظاهرة 

د سبعة عشر يوما من وقوع الصادر عن مجلس األمن بع 5292و من بينها القرار ( الدولي
على الواليات المتحدة األمريكية أهم ما جاء في هذا القرار إنشاء  1005سبتمبر  55هجمات 

و هي لجنة تابعة له لمراقبة القرار و طلب إلى جميع الدول موافاة   CTCلجنة مكافحة اإلرهاب
 .اللجنة بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لهذا القرار

د كثفت هيئة األمم المتحدة جهودا كاملة قصد مكافحة اإلرهاب الدولي خاصة بعد هجمات لق  
ضد الواليات المتحدة األمريكية فأصبح اإلرهاب يمس كل دول العالم بما  1005سبتمبر  55

و بذلك أصبح ظاهرة عالمية  ،فيها المتقدمة و لم يعد منحصرا على الدول النامية و الفقيرة
ثيف الجهود ألجل مكافحتها عبر هيئة األمم المتحدة لما لها من مكانة خاصة دولية وجب تك

 . كيف ال و هي أهم منظمة عالمية تضم تقريبا كافة دول العالم

و في خضم ما يجري حاليا على الساحة الدولية من أحداث و مجريات في ظل انقياد العالم   
و لن يتم القضاء على  ،الدولي كتهديد خطيرفإن العالم لم يسلم من اإلرهاب  ،خلف قوة متفردة
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هذه الظاهرة الخطيرة التي هي في ازدياد ما لم يتفق المجتمع الدولي على النقاط األساسية 
 :اآلتية 

فالقضاء على هذه الدوافع  ،معالجة دوافع اإلرهاب التي هي أساس خروج الظاهرة للوجود -
 .ودهايعني معالجة الظاهرة و الحد من استمرارية وج

وضع تعريف شامل لإلرهاب لتحديد ماهية األفعال اإلرهابية مع وضع الحدود القانونية  -
للفصل بين ما هو فعل إرهابي أو فعل جنائي مع عدم تجاهل حق الشعوب في تقرير مصيرها 

 .في النضال و الكفاح المسلح

اف المتعاقدة بشكل وضع اتفاق دولي شامل لمكافحة اإلرهاب و االلتزامات الدولية لألطر  -
قانوني لتجعل من مهمة مكافحة اإلرهاب مهمة إنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي و 

 .اإلنسانية جمعاء

وضع حد لإلرهاب في المجتمع العربي الذي سببه البطالة المقنعة مما جعل قسم كبير من - 
  .رخيصالشباب العربي يلجأ إلى ممولي اإلرهاب ألجل الحصول على العيش ال

على الشعوب العربية أن تكافح ضد الحكومات الفاسدة في مجتمعنا العربي التي تتالعب - 
بمصائر شعوبها بشتى وسائل القهر و اإلذالل مما جعل اإلرهاب يجد له المناخ المناسب 
ليعشش في الوطن العربي كسوريا و العراق و ما تقوم به منظمة داعش اإلرهابية في تحطيم 

دين الشقيقين فوجب علينا التكاتف و التعاون لتكسير هذه الظاهرة التي أصبحت هذين البل
 . تهددنا من بعيد أو من قريب
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 الماستر  مــلخص مذكرة

يعتبر اإلرهاب الدولي جريمة خطيرة لما لها من آثار وخيمة على الصعيد الداخلي   

باإلرهاب سواء المتقدمة منها أو النامية ،إن فجميع دول العالم أصبحت مهددة .و الدولي 

جريمة اإلرهاب الدولي تستخدم فيها طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الرعب في 

أوساط المواطنين قصد تحقيق أهداف معينة كما أن لإلرهاب دوافعه و أسبابه  التي تؤدي 

ات ، كما أن له أنواعا إليه ،كما أن له صورا عديدة كاالختطاف و االغتياالت و التفجير

متعددة كاإلرهاب اإلديولوجي أو االنفصالي أو السياسي أو الدولي أو الداخلي ، و لقد 

سعت منظمة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب الدولي منذ نشأتها و اتخذت سياسية صارمة 

و ذلك للحد من هذه الظاهرة و ذلك عبر أجهزتها المختلفة كالجمعية العامة ومجلس األمن 

و أخرى ( تقرارا)بإصدار قرارات مناهضة لإلرهاب الدولي كما اتخذت آليات تشريعية 

 . مؤسساتية كلجنة مكافحة اإلرهاب قصد الحد من هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأسره

 :الكلمات المفتاحية

 اإلرهاب دوافع /3األمم المتحدة                /2اإلرهاب الدولي                     /1

 مكافحة اإلرهاب/6أنواع اإلرهاب              /5صور اإلرهاب                      /4

 

Abstract of The master thesis 

International terrorism is a serious crime that has severe 

consequences at the local and international level .all countries 

of the world are threatened by terrorism .The crim of 

international terrorism uses violent methods to spread terror 

among the citizens to achieve certain goals. Also ,terrorism has 

its motives and causes ,he also has many pictures such us 

kidnapping and assassinations and bombings, it has also 

multipl types( political , separtist…..) .The United nations fought 

international terrorism by legislative and institutional 

mechanisms.  
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