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 " سلطانك عظیم و وجهك �جالل ینب�� كما ا�حمد لك یارب"
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لظــــواهر الســـلبية ال�ـــي شــــاعت �ـــ� العــــالم ا مــــن أخطـــر" Le terrorisme" �عت�ـــ� ظـــاهرة اإلرهــــاب 

�عـــد أي مجتمـــع مـــن ا�جتمعـــات بمنـــأى ع��ـــا، و�ـــ�  ماملعاصـــر، وقـــد امتـــد خطرهـــا ليشـــمل العـــالم �لـــھ، فلـــ

شــ�ل عــت صــورها واتخــذت أشــ�اال جديــدة، ممــا جعلهــا �نو اآلونــة األخ�ــ�ة تزايــدت العمليــات اإلرهابيــة، وت

للمجتمــع الــدو�� واســتقرار مؤسســاتھ وهيا�لــھ االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة فــال  حقيقيــا ��ديــدا 

فـرد أو مجموعـة بارت�ـاب أعمـال إرهابيـة ي�اد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل اإلعالم ا�ختلفـة عـن قيـام 

 تث�� الفزع و�شيع االضطراب وتبعث الرعب �� النفوس.

قـــانون هـــو أحـــد أهـــم األســـاليب الالزمـــة مل�افحـــة هـــذه العمليـــات، وأمـــام تصـــاعد وملـــا �ـــان ســـيف ال 

حجمهــــا وارتباطهــــا �غ��هــــا مــــن ا�جــــرائم، فقــــد ســــعت الــــدول إ�ــــ� إيجــــاد وســــائل قانونيــــة وعمليــــة ملتا�ع��ــــا 

مـــــن  دوقمعهـــــا ع�ـــــ� املســـــتوى الـــــدو�� والـــــداخ�� بواســـــطة ســـــن التشـــــريعات العقابيـــــة والتوقيـــــع ع�ـــــ� عـــــد

 ولية واإلقليمية لتوحيد ا�جهود و�عث روح التعاون الدو�� مل�افح��ا.الداالتفاقيات 

وت��ز أهمية املوضوع من عدة زوايا باعتبار اإلرهاب ظاهرة إجراميـة تتطلـب �سـليط الضـوء عل��ـا 

م�افح��ــا ومــن خــالل هــذه ا�حــاور تتج�ــ� األهميــة العمليــة بأ�عادهــا والســبل الكفيلــة  ،مــن حيــث أســبا��ا

، و�ـ� هـذا والقلـق    من حوادث إرهابية ع�� نحو يث�� االنزعاج  عالمالثر ما اكتنف ع�� إ لبحث املوضوع

" ملــــــا يمكــــــن أن ت�ــــــون عليــــــھ املآ�ــــــ�ي  النمــــــاذج املــــــؤثرةمــــــن "  2001ســــــبتم��  11�عت�ــــــ� اعتــــــداءات اإلطــــــار 

� �ــ� شــ�لھ �ع�ــال الناجمــة عــن أعمــال اإلرهــاب الــدو��، أضــف إ�ــ� أن الــرد األمر��ــي ع�ــ� هــذه االعتــداءات 

�عيـد �ـل البعـد عـن القواعـد املسـتقرة هو ومضمونھ عن املقتضيات ا�حقيقية مل�افحة اإلرهاب الدو�� و 

الـــدو�� ح�ـــى أصـــبحت مســـألة اســـتخدام القـــوة للـــرد ع�ـــ� االعتـــداءات اإلرهابيـــة تحـــت ذريعـــة القـــانون  �ـــ�

 الدفاع عن النفس من أهم املسائل ا�خالفية �� م�افحة اإلرهاب الدو��.

 11 اعتـــداءات ع�ـــ� ضـــوءم�افحتـــھ وإشـــ�الية  اإلرهـــاب الـــدو��" قـــد وقـــع اختيارنـــا ع�ـــ� موضـــوع و 

نظــرا إ�ــ� التســاؤالت الكث�ــ�ة ال�ــي يطرحهــا بــدءا بتعر�ــف اإلرهــاب �ــ� حــد ذاتــھ، واختالطــھ "  2001ســبتم�� 

هر بــــبعض املفـــــاهيم ممــــا �ســـــتلزم وضـــــع ا�حــــدود الفاصـــــلة بـــــ�ن هــــذه املفـــــاهيم املتقار�ـــــة مــــن حيـــــث الظـــــا
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ا�خلــــط بي��مــــا لفــــرض  املتعمــــدة مــــن حيــــث املضــــمون �ــــ� ظــــل محــــاوالت �عــــض األطــــرافعنــــھ واملتباعــــدة 

والــذي لــم يتخــذ خطــا  منــذ بدايــة الســبعينيات،مفهومــھ ا�خــاص إضــافة إ�ــ� ا�حمــاس التشــري�� والفق�ــي 

القول بوجود سياسـة جنائيـة موحـدة بـ�ن  بم�انظاهرة مما جعل من الصعو�ة التحليل و واحدا �� رسم 

ففــي حــ�ن فضــلت �عــض الــدول وضــع نصــوص تجــرم اإلرهــاب �ــ� �شــريعا��ا ا�جنائيــة �أصــل  ،�ــل الــدول 

دخل ضـمن التشـريع ا�جنـائي، ومـن الناحيـة املوضـوعية تال رت أخرى وضع �شريعات خاصة مل�افحتھ آث

يا)، �ـ� حــ�ن جعلتـھ دول أخـرى جر�مـة قائمــة (إيطاليـا، إسـبانشـددا اعت�ـ�ت �عـض الـدول اإلرهـاب ظرفــا م

 .(أملانيا، انجل��ا، مصر) بذا��ا

و�ـــ� ضـــوء مـــا تقـــدم فـــإن أســـئلة كث�ـــ�ة تقـــدم نفســـها ولعـــل أولهـــا وأك��هـــا بداهـــة وإ�حاحـــا �ـــ� نفـــس 

  ؟وما �� األسباب ا�حقيقية ال�ي تقف وراءه ؟ما هو اإلرهاب الدو��الوقت هو: 

  "آليــات م�افحتــھ" يطــرح موضــوعا آخــر متالزمــا معــھ أال وهــو " �اإلرهــاب الــدو�و�مــا أن موضــوع " 

مــدى شــرعية الــرد وعــن  دور األ�ــخاص الدوليــة واإلقليميــة �ــ� م�افحــة اإلرهــاب؟ نتســاءل عــن فإننــا

 األمر��ــــــي باســــــتخدام القــــــوة العســــــكر�ة ضــــــد أفغا�ســــــتان وال��ديــــــد باســــــتخدامها ضــــــد دول أخــــــرى؟

ســتخدام القــوة الــذي جــاءت بــھ املــادة الثانيــة مــن ميثــاق األمــم مــا جــدوى ا�خطــر الــوارد ع�ــ� او�التــا�� 

 املتحدة ؟

 وع�� هذا أردنا اعتماد املن�ج الوصفي التحلي��  وتقسيم الدراسة إ�� ثالثة فصول:

 ماهية اإلرهاب الدو��الفصل األول: 

ف��مـــا نتنـــاول  مبحثـــ�نوالـــذي اعت��نـــاه األســـاس املنطقـــي لالنطـــالق �ـــ� معا�جـــة املوضـــوع وذلـــك �ـــ� 

لــيس الوقــوف ع�ــ� األصــول التار�خيــة  ذلــك والهــدف مــنأصــل �شــأتھ، أســبابھ، صــوره �عر�ــف اإلرهــاب، 

لهـذه الظـاهرة فقــط بـل إن الهــدف هـو التعــرف ع�ـ� التطـور الــذي طـرأ ع�ــ� العمليـات اإلرهابيــة مـن حيــث 

 الكم والكيف واألساليب املبتكرة �� ارت�ا��ا.
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 �افحة اإلرهاب الدو��اإلطار القانو�ي ملالفصل الثا�ي: 

دور هيئـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة �ـــ� م�افحـــة اإلرهـــاب،  مـــانتنـــاول ف��مبحثـــ�ن و�ضـــم 

 رات الصادرة �� هذا الشأن مع التطرق إ�� التجر�ة ا�جزائر�ة كنموذج.اوأبرز االتفاقيات والقر 

 2001سبتم��  11م�افحة اإلرهاب الدو�� �عد اعتداءات  الفصل الثالث:

الشـروط ال�ـي يجـب توافرهـا لت��يـر ال�جـوء إ�ـ� حـق الـدفاع املشـروع طبقــا  مـانتنـاول ف�� مبحثـ�ن�ـ� 

ســــبتم�� وتــــداعيا��ا واملنــــا�ج ال�ــــي  11لقواعــــد القــــانون الــــدو��، وإجــــراءات مجلــــس األمــــن مل�افحــــة أزمــــة 

الـــذي يجـــري مـــن  تتخـــذها العالقـــات بـــ�ن األمـــم والشـــعوب والـــذي ســـاعد ع�ـــ� فهـــم طبيعـــة النظـــام الـــدو��

 خاللھ تناول موضوع م�افحة اإلرهاب.

  وإبداء للرأي �� �عض املسائل.خ�� بخاتمة تضم عددا من االستنتاجات أل اننت�ي �� ل
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 : ماهية اإلرهاب الدو��الفصل األول  

�عد اإلرهـاب أحـد الظـواهر اإلجراميـة ا�خط�ـ�ة ال�ـي ��ـدد أمـن ا�جتمـع الـدو�� واسـتقرار العالقـات 

الدوليـــة، و�شـــيع ا�خـــوف والرعـــب �ـــ� نفـــوس األبر�ـــاء. وا�حقيقـــة املؤكـــدة أن اإلرهـــاب ظـــاهرة قديمـــة قـــدم 

يـــــوع صـــــيت األعمـــــال اإلرهابيـــــة تـــــم ال��ك�ـــــ� ع�ـــــ� هـــــذه التـــــار�خ البشـــــري ولكـــــن �ـــــ� الوقـــــت ا�حاضـــــر و�عـــــد ذ

 .1الظاهرة بحماس لم �سبق لھ مثيل

وتكمــــن أهميــــة اإلشــــارة إ�ــــ� تطــــور ظــــاهرة اإلرهــــاب �و��ــــا ضــــرورة تفرضــــها منــــا�ج البحــــث العل�ـــــي 

السليم ال�ي تضعنا أمام الظروف وا�حوادث التار�خية ال�ي ساهمت �� �شأ��ا، األمر الـذي يضـفي مز�ـدا 

 وضوعية ع�� دراسة الظاهرة �� وضعها الراهن، واألسباب ا�حقيقية ال�ي تقف وراءها.من امل

ال�ــــي ضــــر�ت الواليــــات املتحــــدة األمر�كيــــة الصــــدمة ال�ــــي  2001و�شــــ�ل �جمــــات ا�حــــادي عســــر ســــبتم�� 

 أصــابت العــالم بأســره وأثبتــت فشــل األجهــزة األمنيــة األمر�كيــة �ــ� االكتشــاف املبكــر للعمليــة كمــا �ــان لهــا

 األثر �� توجيھ ا�جهود الدولية نحو البحث عن السبل الكفيلة مل�افحتھ

وقبــل تطرقنــا لدراســة األطــر القانونيــة الدوليــة مل�افحــة اإلرهــاب ارتأينــا أنــم �ســتعرض أوال �عر�ــف 

 و�شأة الظاهرة واألسباب ال�ي تقف وراءها ثم تمي��ها عن الصور ال�ي تختلط ��ا وفقا ملاي��:

 ظاهرة اإلرهاب الدو�� و�شأتھ.  املبحث األول:

أشــــــــــــــــــــــ�ال اإلرهــــــــــــــــــــــاب، أســــــــــــــــــــــاليبھ وتمي�ــــــــــــــــــــــ�ه عــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــور ا�ختلطــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــھ. املبحـــــــــــــــــــــث الثــــــــــــــــــــــا�ي: 

                                                 
1de  internationales  autes etudeslevasseur: terrorisme international, institut des h-guillaume et G-G 

paris, 1976-1977, P:62. 
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 : ظاهرة اإلرهاب الدو�� و�شأتھ املبحث األول 

ســنحاول �ــ� هــذا املبحــث أن نتعــرف ع�ــ� مصــط�ح اإلرهــاب وعــن صــورتھ �ــ� املا�ــىي ومــدى اتفاقهــا 

حاضــر وعــن تــأث�� البيئــة الدوليــة بمــا �ســودها مــن قــيم وأف�ــار، ومــا أو اختالفهــا عــن صــورتھ �ــ� الوقــت ا�

يحكمهــا مــن قواعــد ونظــم ومــا يطــرأ عل��ــا مــن متغ�ــ�ات متالحقــة ع�ــ� ســلوكيات األفــراد والــدول �ــ� �شــأة 

 وتطور هذه الظاهرة.

 : �عر�ف اإلرهاب الدو��املطلب األول  

ق املن�جية �ـ� إعـداد البحـوث العلميـة تكمن أهمية تحديد املفاهيم واملصط�حات �و��ا أحد الطر 

ال�ـي تتسـم باملوضـوعية كمـا لـھ أهميـة بالغـة �ـ� إزالـة اللـبس والغمـوض حـول أي ظـاهرة إجراميـة وخاصـة 

اإلرهــاب كمــا تم�ــ�ه عــن غ�ــ�ه مــن مظــاهر العنــف األخــرى وذلــك بوضــع خصــائص ومعــاي�� دقيقــة لــھ، ومــن 

هـــود الدوليـــة نحـــو تب�ـــي إســـ��اتيجية ثابتـــة وموحـــدة الناحيـــة العمليـــة تكمـــن أهميـــة التعر�ـــف �ـــ� دفـــع ا�ج

 لعالج هذه الظاهرة والقضاء عل��ا من جذورها.

 : �عر�ف اإلرهاب لغة الفرع األول 

" أي خـــاف يرهـــب" " رهـــب" ولكنـــھ عـــرف بالفعـــل " اإلرهـــابلـــم يـــرد �ـــ� املعـــاجم العر�يـــة مصـــط�ح " 

نــا أي أخافــھ، وقــد تكــرر لفــظ اإلرهــاب �ــ� " و�قــال أرهــب فــالن فال أرهــبوفــزع، و�شــتق مــن الفعــل املز�ــد " 

 . 1القرآن الكر�م بمعان متعددة تفيد ا�خوف والفزع وا�خشية من هللا سبحانھ و�عا��

" وأصـلها Bersuire"  بقلـم الراهـب 1355"  ظهـرت ألول مـرة �ـ� اللغـة الفر�سـية سـنة رعـبو�لمة " 

 واألورو�يـــة و�ـــ� �ع�ـــي �ـــ� األصـــل خوفـــا أو قلقـــا " ولهـــا مـــا يقابلهـــا �ـــ� جميـــع اللغـــات الهنديـــةTerrorالتي�ـــي "

متناهيــا �ســاوي ��ديــدا غ�ــ� مــألوف وغ�ــ� متوقــع بصــورة واســعة وقــد أخــذت مع�ــى جديــد مــع ��ايــة القــرن 

 " وا��امھ باإلرهاب.رو�سب��م �عد إعدام " 19

خــوف و�ــ� املعــاجم اإلنجل��يــة والفر�ســية ورد لفــظ اإلرهــاب بمــا يفيــد أنــھ وســيلة لنشــر الــذعر وا�

" وهــــذا isme" و "Terrorباســــتعمال وســــائل عنيفــــة لتحقيــــق أهــــداف سياســــية، و�ت�ــــون مــــن مقطعــــ�ن "

 املقطع األخ�� يدل ع�� التنظيم ا�حكم الذي تتسم بھ جرائم اإلرهاب.

                                                 
 32من سورة األنبیاء،  90من سورة األنفال،  60من سورة األعراف،  154و116من سورة البقرة،  40انظر اآلیات القرآنیة:  1

    من سورة الحشر. 13من سورة القصص، 
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" هو من ي�جأ إ�ـ� العنـف إلقامـة سـلطتھ، وا�حكـم اإلرهـا�ي هـو األسـلوب Le terroristeواإلرها�ي "

ض ا�ح�ومــــات أو ا�جماعــــات املتطرفــــة فكر�ــــا ودينيــــا لتحقيــــق أهــــداف إيديولوجيــــة الــــذي �عمــــد إليــــھ �عــــ

 معينة.

و�ت�ـــح مـــن خـــالل املعـــاجم والقـــواميس العر�يـــة واألجنبيـــة أن جـــوهر اإلرهـــاب هـــو الرعـــب فأصـــل 

�لمـة "إرهــاب" هـو "إرعــاب" ولكنـھ جــاء مخالفـا ملع�ــى ال�لمـة املتعــارف عليـھ �ــ� اللغـة العر�يــة والـذي يفيــد 

 ا�خوف املشوب باالح��ام والتوق��. مع�ى

وقــــد بلغــــت أهميــــة التعر�ــــف اللغــــوي لإلرهــــاب حــــدا كب�ــــ�ا دفــــع الــــبعض إ�ــــ� أن يتخــــذ منــــھ أساســــا 

لتعر�فــھ اصـــطالحا، والســتنباط عناصـــره وخصائصــھ ال�ـــي تم�ــ�ه عـــن غ�ــ�ه مـــن الظــواهر ال�ـــي قــد تخـــتلط 

 .1بھ

 : �عر�ف اإلرهاب اصطالحا الفرع الثا�ي 

ر مــن نقــاش ع�ــ� الســاحة الدوليــة هــو مشــ�لة التوصــل إ�ــ� وضــع مفهــوم جــامع مــا�ع إن أهـم مــا يــدو 

لإلرهــاب وهــو مــا ألقــى بضــاللھ ع�ــ� ا�جهــود الدوليــة مل�افحــة الظــاهرة، و�رجــع ســبب ذلــك إ�ــ� إصــرار �ــل 

طـــرف ع�ـــ� فـــرض مفهومـــھ و�عميمـــھ ع�ـــ� �ـــل الصـــور ال�ـــي ال �عت��هـــا الغ�ـــ� كـــذلك. وقـــد بـــدأت ا�حـــاوالت 

إلعطاء مدلول للمصـط�ح أثنـاء عقـد مـؤتمرات مكتـب توحيـد القـانون ا�جنـائي مـن أول اجتمـاع القانونية 

ومــع ذلــك لــم يظهــر املصــط�ح صــراحة إال خــالل اجتماعــات املكتــب �ــ� الف�ــ�ة املمتــدة  1927لــھ �ــ� وارســو 

" Internationalدعت منظمة األمم املتحدة إ�� إضافة لفـظ دو�ـ� " 1972، و�� سنة 1935و  1930ب�ن 

"، وإ�ـــ� إ�شـــاء �جنـــة متخصصـــة مهم��ـــا الرئيســـية دراســـة األســـباب والـــدوافع Terrorismeإ�ـــ� املصـــط�ح "

 .2ال�امنة وراء عمليات اإلرهاب الدو��

استخدام العنف الغ�ـ� القـانو�ي أو ال��ديـد بـھ وقد جاء �� املوسوعة السياسية أن اإلرهاب هو " 

دكتور إســماعيل صــ��ي ع�ــ� أنــھ  نــوع مــن العنــف �غيــة تحقيــق هــدف سيا�ــىي معــ�ن �ــ� حــ�ن عرفــھ الــ

 . 3"غ�� امل��ر وغ�� املشروع باملقياس األخال�� والقانو�ي الذي يتخطى ا�حدود السياسية للدول 

                                                 
، ص 1991جرات، المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض، عبد الرحمان أبو بكر یاسین، اإلرھاب باستخدام المتف 1

106. 
 .01، ص1994یحیى أحمد البنا، اإلرھاب الدولي ومسؤولیة شركات الطیران، دار الفكر العربي، اإلسكندریة،  2
  . 16ص ،1989 ماجستیر، جامعة الجزائر، رسالةسلیم قرحاني، مفھوم اإلرھاب في القانون الدولي،  3
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وعـرف اإلرهـاب �ـ� مشــروع إعـداد االتفاقيـة الدوليــة مل�افحـة ا�جـرائم ضــد اإل�سـانية الـذي أعدتــھ 

املقصــود باألعمـال اإلرهابيــة األفعــال منــھ بـأن "  11املـادة �ــ�  1988وناقشـتھ �جنــة القـانون الــدو�� سـنة 

اإلجرامية املوجهة ضد دولة ما أو س�ا��ا وال�ي من شأ��ا إثـارة الرعـب لـدى �خصـيات أو مجموعـات 

    1..."من األ�خاص أو لدى ا�جمهور ��دف إ�� تدم�� أموال عامة وإ�حاق الضرر ��ا

م العمــــدي االســــتخدا" فيعــــرف اإلرهــــاب ع�ــــ� أنــــھ " G-levasseurأمــــا األســــتاذ جــــورج لوفاســــ�� "

واملنظم لوسائل من طبيع��ا أن تث�� الرعب بقصد الوصول إ�� أهداف محـددة �االعتـداء ع�ـ� ا�حـق 

�ـــــــ� ا�حيـــــــاة أو ا�حـــــــق �ـــــــ� ســـــــالمة ا�جســـــــم أو التعـــــــذيب أو ارت�ـــــــاب جـــــــرائم عنـــــــف بواســـــــطة القنابـــــــل أو 

"، �ـــ� حــ�ن يـــرى األســـتاذ عتـــداء ع�ــ� األمـــوال بــا�حر�قالســيارات املفخخـــة أو إرســال طـــرود ملغمــة أو اال 

يتمثـل �ـ� الرعـب واإلكـراه بواسـطة العنـف أو بتوظيفـھ مـن أجـل بلـوغ أهـداف " أنھ " Glaserجالس�� "

 ".غ�� شرعية

اإلرهـاب �ـ� مفهومـھ  " أستاذ القانون ا�جنائي بجامعة مدر�ـد "Saldanaويعت�� الدكتور سالدانا "

نايـــة سياســـية أو اجتماعيـــة يـــؤدي ارت�ا��ـــا أو اإلعـــالن ع��ـــا إ�ـــ� إحـــداث ذعـــر العـــام هـــو �ـــل جنحـــة أو ج

عــــام يخلــــق بطبيعتــــھ خطــــرا عامــــا، فاإلرهــــاب ينطــــوي ع�ــــ� إشــــاعة الفــــزع وا�خــــوف �ــــ� نفــــوس النــــاس 

باســــتخدام وســــائل إجراميــــة متطــــورة أبرزهــــا التفج�ــــ� والتــــدم�� وتخر�ــــب املمتل�ــــات واملرافــــق العامــــة 

غتيــــــال واحتجــــــاز الرهــــــائن واالعتــــــداء ع�ــــــ� وســــــائل النقــــــل ال��يــــــة والبحر�ــــــة وا�خاصــــــة عــــــالوة ع�ــــــ� اال 

وا�جو�ــة، و�ــون اإلرهــاب دوليــا إذا اســ��دف مصــ�حة دوليــة و�ــذلك يمكــن النظــر إليــھ ع�ــ� أســاس أنــھ 

 .2"جر�مة دولية أساسها مخالفة قواعد القانون الدو�� العام

اإلرهــــاب عمــــل مــــادي ، ينــــدرج ضــــمن و�ــــ� �عر�ــــف آخــــر للــــدكتور عبــــد هللا ســــليمان ســــليمان أن " 

حلقــــات تــــرتبط عــــادة بالهــــدف الــــذي يتحــــرك اإلرهــــابيون لتحقيقــــھ، وعليــــھ ال �عــــد األعمــــال الذهنيــــة 

 ".والفكر�ة ا�جردة عمال من األعمال اإلرهابية املدروسة واملنظمة

اإلرهــاب إســ��اتيجية عنــف مجــرم دوليــا تحفزهــا أمــا الــدكتور محمــد شــر�ف �ســيو�ي ف�ــ�ى أن " 

بواعـث عقائديـة لتحقيــق الوصـول للسـلطة أو القيــام بدعايـة ملطلـب أو ملنظمــة �غـض النظـر عمــا إذا 

 ". �ان مق��فو أعمال العنف �عملون من أجل أنفسهم أو نيابة عن دولة من الدول 

                                                 
 .19، ص2004صالح  الدین جمال الدین، إرھاب ركاب الطائرات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  1
عبد العزیز سرحان، تعریف اإلرھاب الدولي وتحدید مضمونھ من واقع القانون الدولي وقررات المنظمات الدولیة، المجلة  2

 .173، ص1973، 29المصریة للقانون الدولي، المجلد 
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وتجــدر اإلشــارة إ�ــ� أن الشــريعة اإلســالمية �عــد أول �شــريع مت�امــل صــور ا�جــرائم اإلرهابيــة ووضــع 

وأر�ا��ــا بمــا يتفــق واالتجــاه ا�حــديث �ــ� �عر�ــف الظــاهرة ، و�عت�ــ� ا�حرابــة إحــدى صــور هــذا  لهــا شــروطها

التشـــــريع ملـــــا ف��ــــــا مـــــن خـــــروج عــــــن ســـــلطان الدولـــــة ، وقطــــــع للطر�ـــــق وقتـــــل وترويــــــع لآلمنـــــ�ن فضـــــال عــــــن 

أن ، وقــــد جــــاء ع�ــــ� لســــان امللــــك فهــــد بــــن عبــــد العز�ــــز رحمــــھ هللا " 1االعتــــداءات ع�ــــ� األمــــوال واألعــــراض

إلرهــاب �ـــ� املصــط�ح السيا�ـــىي اإلعالمـــي املعاصــر هـــو �ـــ� حقيقــة األمـــر إفســـاد �ــ� األرض وديننـــا يحـــرم ا

جــــذوره  ذلــــك وهــــو لــــيس لــــھ وطــــن وال يــــن وال جنســــية، لــــذا فمــــن الطبي�ــــ� التعــــاون مــــن أجــــل اجتثــــاث

تفاديــــا لشــــروره وهــــذا مــــا كنــــا ومــــا زلنــــا نطالــــب بــــھ ون�ــــح �ــــ� طلــــب التعــــاون ملعا�جتــــھ ح�ــــى ال �ســــتفحل 

 . 2"خطره

 ومن خالل ما سبق من محاوالت لتعر�ف اإلرهاب يمكن استخالص أهم العناصر ال�ي تم��ه ��: 

 األسلوب أو الطر�قة املستخدمة و�� �ل عمل من أعمال العنف املفا�� أو ال��ديد بھ ضد األبر�اء.  -

ء مصـــ�حة الرعـــب والفـــزع الـــذي يخلفـــھ �ـــ� نفـــوس املســـ��دف�ن بـــھ كرســـائل مقصـــودة مـــن أجـــل ابتغـــا  -

معينـــة وال�ــــي قـــد ت�ــــون فــــرض مبـــدأ سيا�ــــىي أو عقائـــدي أو بقصــــد زعزعــــة ثقـــة املــــواطن�ن بح�ومــــا��م أو 

 ممثل��ا .

وتبقــى مســألة وضــع مفهــوم لإلرهــاب  ضــرورة م�حــة دالــك أ��ــا  تمكــن الهيئــات الدوليــة مــن اعتمــاد 

غ�ـــ� خاضـــع ملصـــا�ح أي مرجعيـــة قانونيـــة موحـــدة مـــن جهـــة ، كمـــا تضـــع الـــدول أمـــام ال�ـــ�ام قـــانو�ي واحـــد 

شـــاملة �ع�ـــى  دولـــة مـــن الـــدول مـــن جهـــة أخـــرى ، وأمـــام �ع�ـــ� ا�جهـــود الدوليـــة نحـــو اعتمـــاد اتفاقيـــة دوليـــة

بتعر�ــــف اإلرهـــــاب تحـــــول جانــــب مـــــن الفقـــــھ إ�ـــــ� اعتبــــاره ال �شـــــ�ل جر�مـــــة �ـــــ� القــــانون الـــــدو�� وع�ـــــ� حـــــد 

 3"إذ كيف �عاقب ع�� سلوك ما زال غ�� معرف؟�عب��هم " 

  : التطور التار��� لظاهرة اإلرهاب الدو��ا�ياملطلب الث

ال شـــــك أن اإلرهـــــاب الـــــذي نـــــراه ونطـــــالع أخبـــــاره �ـــــ� جميـــــع وســـــائل اإلعـــــالم لـــــيس ظـــــاهرة حديثـــــة، 

قصــــة قابيــــل فالتــــار�خ البشــــري م�ــــ�ء بأحــــداث العنــــف والقتــــل والتخر�ــــب منــــذ بداياتــــھ األو�ــــ�، و�عت�ــــ� " 

                                                 
عزیز محمد حسن، جریمة الحرابة وعقوبتھا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجنائي، دراسة مقارنة، جامعة القاھرة، عبد ال 1

 .48، ص1983
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01نزیھ  نعیم شالال، اإلرھاب الدولي والعدالة الجنائیة، دراسة تحلیلیة قانونیة مقارنة، الطبعة  2

 .  21، ص2003بیروت، 
 .33أحمد حسین سویدان، اإلرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص 3
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ذلــك، فا�حقيقــة املؤكــدة أن لإلرهــاب جــذور عميقــة �ــ�  " املــذ�ورة �ــ� القــرآن الكــر�م شــاهدا ع�ــ�وهابيــل

التـار�خ وإن اتخــاذ الثــورة الفر�ســية للتفرقــة بــ�ن عصــر�ن لإلرهــاب  يــأ�ي باعتبارهــا حــدثا هامــا يفصــل بــ�ن 

تــار�خ قــديم للظــاهرة عرفــت فيــھ بالرهبــة والفــزع وآخــر حــديث شــهد فيــھ ظهــور مصــط�ح اإلرهــاب وتطــور 

 أش�الھ وصوره. 

 1789: اإلرهاب قبل قيام الثورة الفر�سية سنة الفرع األول  

إذا �انت صـور العنـف املتقطـع قـد مـألت ا�حيـاة القديمـة ، فقـد ظهـرت أنمـاط جديـدة مـن العنـف 

وال�ـــي  1"الســـي�اري املـــنظم الرامـــي إ�ـــ� تحقيـــق أهـــداف سياســـية ع�ـــ� أيـــدي جماعـــات �ـــان أهمهـــا جماعـــة "

ن حملـــة واســـعة مـــن ا�حرائـــق والتـــدم�� والقتـــل ضـــد ظهـــرت مـــع مطلـــع القـــرن األول املـــيالدي و قامـــت �شـــ

الرومـــان عنـــدما �انـــت فلســـط�ن جـــزءا مـــن اإلم��اطور�ـــة الرومانيـــة، و�نظـــر معظـــم البـــاحث�ن إ�ـــ� أن هـــذه 

ورغــم �ــل مــا قامــت بــھ إال أ��ــا لــم �ســتطع   2ا�حركــة �عــد أول وأخطــر مثــال لعصــابات اإلرهــاب �ــ� الشــرق 

" والــــذي دمــــر ع�ــــ� أيــــدي  باملعبــــد الثــــا�يهي�ــــل ال��ــــود املعــــروف " تحقيــــق هــــدفها املتمثــــل �ــــ� إعــــادة بنــــاء 

 م. 70الرومان سنة 

ومن جانب آخر فقد عرف التار�خ اإلسـالمي عـددا مـن حـوادث العنـف ع�ـ� أيـدي أفـراد وجماعـات 

منظمــــة مــــن" ا�خــــوارج" ثــــم تطــــور األمــــر إ�ــــ� مــــا �ــــان �عــــرف بحــــروب الــــردة �ــــ� عهــــد ا�خليفــــة األول أبــــو�كر 

 إ�� حادثة قتل ا�خلفاء الراشدين الثالثة لدوافع �� أغل��ا سياسية.الصديق ثم 

وال�ــــي ابتكــــرت أســــلوب  3"جماعــــة ا�حشاشــــ�ن" و�ــــ� مطلــــع القــــرن ا�حــــادي عشــــر للمــــيالد ظهــــرت 

االغتيـــال كبـــديل عـــن ا�حـــروب التقليديـــة لقلـــة عـــددها وضـــعف إم�انيا��ـــا   ح�ـــى أن مصـــط�ح اغتيـــال �ـــ� 

"، وإذا �ــان القاســم املشــ��ك Ashashin" مشــتق مــن اســم هــذه ا�جماعــة " Assassinاللغــة اإلنجل��يــة "

بي��ـا و�ــ�ن جماعــة السـي�اري ال��وديــة هــو قيامهمـا ع�ــ� أســس دينيـة  فإنــھ مــن الوا�ـح اخــتالف األســلوب 

الذي اتبعتھ �ل م��مـا حيـث اقتصـرت األو�ـ� ع�ـ� اغتيـال ا�ح�ـام وهـو مـا �عـرف اليـوم بـاإلجرام السيا�ـىي 

                                                 
جماعة السیكاري  حركة یھودیة منظمة منبثقة عن طائفة "الزیلوت" تمیزت باستخدام سیوف قصیرة تسمى "سیكا" ومنھا جاء  1

وقعت من الیھود في العصر الحدیث تمیزت بنفس خصائص اسمھا "سیكاري" ویمكن رصد العدید من الحوادث البشعة التي 
 جرائم ھذه الحركة ومنھا مذبحة صبرا وشتیال ومذبحة الحرم اإلبراھیمي وقانا.  

  .86، ص1986، 10أحمد جالل عز الدین،اإلرھاب والعنف السیاسي، كتاب الحریة، رقم 2
بإیران زمن أبرز عملیاتھا محاولتھا الفاشلة الغتیال صالح الدین  ھي حركة من الشیعة تنتسب إلى الطائفة اإلسماعیلیة، تمركزت 3

 االیوبي.
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ت جماعـــة الســـي�اري أســـاليب إرهابيـــة حقيقيـــة مثـــل �ســـميم مصـــادر امليـــاه وهـــدم املنـــازل �ـــ� حـــ�ن ابتكـــر 

 وحرقها.

 : اإلرهاب �عد قيام الثورة الفر�سية الفرع الثا�ي 

�عت�ــ� مصــط�ح اإلرهــاب وليــد الثــورة الفر�ســية وذلــك مــع قيــام الدكتاتور�ــة الثور�ــة املتطرفــة وهــو 

                       عهدين لإلرهاب.                                              ما ي��ر استخدام هذا التار�خ كفاصل ب�ن

  : اإلرهاب قبل ا�حرب العاملية الثانيةأوال

ليصــف عهــد الرعــب  1829ظهـر مصــط�ح اإلرهــاب �ــ� قــاموس األ�اديميــة الفر�سـية ألول مــرة ســنة 

وهـو تـار�خ  1794جو�ليـة   27إ�ـ�  1792أوت  10الذي �ان سـائدا �عـد قيـام الثـورة الفر�سـية واملمتـد مـن 

" نظــــرا لألعمــــال le terroriste"  والــــذي وصــــفھ خصــــومھ باإلرهــــا�ي "Robes pierreحكــــم رو�ســــب�� "

.  فخـــالل هـــذه 1البشـــعة ال�ـــي قـــام ��ـــا �ـــ� ســـبيل تحقيـــق املبـــادئ الثور�ـــة ال�ـــي �ـــان يـــؤمن ��ـــا إيمانـــا عميقـــا

األســـاليب اإلرهابيــــة و�ـــدعم مــــن جميـــع املؤسســــات الرســــمية املرحلـــة احتكــــرت الســـلطة حــــق ال�جـــوء إ�ــــ� 

واألجهــزة السياســية والعســكر�ة ح�ــى أصــبح باإلم�ــان القــول أن هــذه الف�ــ�ة �عــد إحــدى الصــور الواقعيــة 

إلرهاب الدولة حيث تـم الـنص ع�ـ� ا�حـاكم االسـتثنائية كمـا تـم إلغـاء �ـل ضـمانات ا�حاكمـة العادلـة بـل 

 . 2كمةنفذ حكم اإلعدام دون محا

 رحلة ما �عد الثورة الفر�سية و�دايات القرن العشر�ن:م -1

بــــــدأ اإلرهــــــاب يتحــــــول مــــــن عمــــــل تحتكــــــره الســــــلطات ا�حاكمــــــة إ�ــــــ� عمــــــل شــــــائع تمارســــــھ األفـــــــراد 

وا�جماعــــات السياســــية وقــــد ظهــــرت حركتــــان إيــــديولوجيتان �انتــــا مبعــــث معظــــم العمليــــات اإلرهابيــــة �ــــ� 

ية القرن التاسع عشر وهما ا�حركة الفوضو�ة وا�حركـة العدميـة كمـا العديد من الدول األور�ية ح�ى ��ا

ظهـــرت �عـــض ا�حر�ـــات األخـــرى تمثـــل �ـــل م��ـــا صـــورة للصـــراع السيا�ـــىي الـــذي اســـتخدمت فيـــھ أســـاليب 

القتـــل والتخر�ـــب مثلمـــا حـــدث �ـــ� إيرالنـــدا، مقـــدونيا، صـــر�يا وأرمينيـــا وزادت حـــوادث االغتيـــال السيا�ـــىي 

ورئــــيس ا�ح�ومــــة  1894" ســــنة Canotوالــــرئيس الفر��ــــىي �ــــانو " 1881 حيــــث اغتيــــل قيصــــر روســــيا �ــــ�

 .1898وإم��اطورة النمسا إل��ابيث ��  Canova �� "1897اإلسبا�ي �انوفا "

                                                 
 .640، ص1971انظر المعرفة، موسوعة علمیة، المجلد الرابع، مطبعة داغر، لبنان،  1
 .28، ص1983محمد مؤنس محب الدین، اإلرھاب في القانون الجنائي، دراسة قانونیة مقارنة، مكتبة األنجلوالمصریة،  2
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 داية القرن العشر�ن وح�ى قيام ا�حرب العاملية األو��:ب -2

" �ـ� روسـيا لشـعبمنظمـة إرادة امع ��اية القرن التاسع عشر و�داية القرن العشر�ن وإثر ا��يـار "

" والــذي اعتمــد ع�ــ� اإلرهــاب كمــن�ج وحيــد لتحقيــق ا�حر�ــة حيــث قــام ا�حــزب االشــ��ا�ي الثــوريت�ــون " 

�ــان أبرزهــا اغتيــال وز�ــر الداخليــة  1910و  1902بتنفيــذ مجموعــة مــن االغتيــاالت �ــ� الف�ــ�ة املمتــدة بــ�ن 

اإلرهــاب ذو ارتبــاط وثيــق بــالفكر  " باعتبــاره أحــد رمــوز النظــام القيصــري و�ــذلك أصــبحبلهيــفالرو�ــىي " 

وســريعا مـا ا�عكـس أثــره ع�ـ� الكث�ــ� مـن ا�حر�ـات اإلرهابيــة �ـ� العـالم فيمــا تقـوم بــھ  1اإليـديولو�� الثـوري

 من أ�شطة ضد أنظمة ا�حكم واس��داف رموز السلطة.

 :1939-1918رحلة ما ب�ن ا�حر��ن العامليت�ن م -3

حيـــث تنفيـــذ العمليـــات اإلرهابيـــة أو ز�ـــادة حجمهـــا شـــهدت هـــذه ا�حقبـــة تطـــورا م�حوظـــا ســـواء مـــن 

وتنـــوع صـــورها إ�ــــ� أخـــذ واحتجــــاز الرهـــائن واختطــــاف ال�خصـــيات البــــارزة إضـــافة إ�ــــ� تحو�ـــل مســــارات 

الطـــائرات ممـــا فـــرض ضـــرورة التعـــاون الـــدو�� مل�افحـــة اإلرهـــاب، و�عت�ـــ� حادثـــة اغتيـــال ملـــك يوغســـالفيا 

ليــــات وال�ـــي تمخضـــت ع��ـــا أو�ـــ� لبنـــات التعـــاون الــــدو�� مـــن أهـــم العم 1934ووز�ـــر خارجيـــة فر�ســـا ســـنة 

 �� إطار عصبة األمم خاصة بمنع اإلرهاب واملعاقبة عليھ. 1937حيث تم وضع اتفاقية جنيف سنة 

 ا: اإلرهاب �عد ا�حرب العاملية الثانيةثاني

 مر اإلرهاب خالل هذه الف��ة بمرحلت�ن هامت�ن: 

 

 

 :1990إ��  1939املرحلة املمتدة من  -1

لقـــــد �انـــــت ا�حـــــرب العامليـــــة الثانيـــــة نقطـــــة تحـــــول وخـــــط فاصـــــل بـــــ�ن تـــــار�خ�ن لإلرهـــــاب، تم�ـــــ� األول 

با�حليــــة وقلــــة اإلم�انيــــات والثــــا�ي إرهــــاب دو�ــــ� ال �عــــرف ا�حــــدود �ســــتخدم أحــــدث مــــا وصــــلت إليــــھ 

التكنولوجيــا ووســائل االتصــال وأصــبح وثيــق الصــلة �عصــابات اإلجــرام املــنظم مثــل عصــابات تجــارة 

درات واألســ�حة وتبيــيض األمــوال ��ــدف تمو�ــل أ�شــطتھ ممــا أعطــاه القــدرة ع�ــ� االســتمرار ح�ــى ا�خــ

                                                 
 .60، ص1983دنیس العكرة، اإلرھاب السیاسي، بحث في أصول الظاھرة وأبعادھا اإلنسانیة، دار الطلیعة، بیروت، أ 1
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، 1أضــ��  اإلرهـــاب كظــاهرة إجراميـــة ال �شــ�ل ��ديـــدا لدولــة واحـــدة فحســب بـــل لنظــام دو�ـــ� بأكملـــھ

 لي�ون بديال عن ا�حرب الباردة وا�حروب التقليدية.

ممـا ســرع �ـ� حركيــة تقنــ�ن  2ا مث�ـ�ا للقلــق وا�ح�ــ�ةمنـذ بدايــة السـتينيات اتخــذ اإلرهــاب �عـدا جديــد

تتعلــق بقمــع  1963ا�جر�مـة اإلرهابيــة ووضـع اآلليــات القانونيـة ملعا�ج��ــا فـتم إبــرام اتفاقيـة طوكيــو سـنة 

، اتفاقيــة 1971ثــم اتفاقيــة مون��يـال �ــ�  1970ا�جـرائم املرتكبــة ع�ـ� مــ�ن الطــائرات واتفاقيـة الهــاي سـنة 

اصـــــة بحمايـــــة ال�خصـــــيات العامـــــة الدوليـــــة ضـــــد االعتـــــداءات واتفاقيـــــة األمـــــم وا�خ 1973نيو�ـــــورك �ـــــ� 

 . 19833املتحدة لقانون البحار وخاصة ما يتعلق م��ا بالقرصنة البحر�ة سنة 

 1990مرحلة ما �عد  -2

شهد اإلرهاب الدو�� طيلة عقد التسعينيات العديد من التطورات وال�ـي �عـود أساسـا إ�ـ� تحـوالت 

فــراد الواليــات املتحــدة األمر�كيــة بالســيطرة عليــھ، األمــر الــذي لقــي رفضــا وتحفظــا مــن النظــام الــدو�� وان

طرف الكث�� من األطراف نتيجة ملـا تتسـم بـھ تلـك السياسـة مـن تح�ـ� كمـا تحولـت أشـ�ال اإلرهـاب الـدو�� 

ي ال عن استخدام العنف إ�� الالعنف وهـو مـا عـرف بال��ديـد النـووي والكيميـائي وغ��هـا مـن األشـ�ال ال�ـ

 .     4�عتمد ع�� العنف ، وإن �ان عنصر الرعب والرهبة يبقى القاسم املش��ك بي��ما

 وفيما ي�� عرض لتطور و خصائص تلك األش�ال :

 

 اإلرهاب التقليدي:  -

و�تم�ــــ� هــــدا الشــــ�ل بحجــــم الــــدمار و ا�خســــائر املاديــــة و البشــــر�ة ال�ــــي يتســــبب ف��ــــا وهــــو مــــا بــــدا 

وكـــدا �جمـــات  1998و ســـفار�ي الواليـــات املتحــدة �ـــ� كينيـــا و تن�انيــا ســـنة  وا�ــحا �ـــ� تفج�ـــ�ات أوكالهومــا

و كث�ــ�ا مــا ي�ـون منفــذو هــذه العمليــات مـن الفنيــ�ن ذوي ا�خ�ــ�ة العاليـة �ــ� التعامــل مــع  2001سـبتم�� 11

 املتفجرات بل أ��ا تتطلب �� �عض األحيان معرفة تكنولوجية أع�� من معرفة أجهزة األمن املناوئة لها. 

                                                 
 . 15، ص1991أكرم بدر الدین،  ظاھرة اإلرھاب السیاسي على المستوى النظري، القاھرة، دار الثقافة العربیة،  1
2s actes de terrorisme, revue de science et Pierre MARGUENAUD: La qualification pénale de-Jean 

de droit pénal comparé (R.S.C), 1990, P01.  
، 2006أوضایفیة مفیدة، جرائم اإلرھاب الدولي وحقوق اإلنسان، مذكرة نیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر،  3

 .08ص
 .  64، ص1990نشر بالمركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب بالریاض، انظر الثقافة األمنیة، سلسلة محاضرات، دار ال 4
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 إلرهاب النووي:ا -

بـــات ا�خـــوف مـــن اإلرهـــاب النـــووي يتخـــذ أ�عـــادا خط�ـــ�ة ســـيما مـــع مـــا تـــردد مـــن أخبـــار عـــن إم�انيـــة 

" مــن طــرف  مجموعــات االتحــاد الســوفي�ي الســابق �ــ� ظــل رؤوس نوو�ــةحصــول جماعــات إرهابيــة ع�ــ� " 

ت املطروحــة إ�ــ� حالــة الفو�ــىى ال�ــي أصــابت ال��ســانة النوو�ــة عقــب تفكــك هــذا األخ�ــ�، و �شــ�� التحلــيال 

"  و �ــ� عبــارة عــن مــواد نوو�ــة بالقنبلــة القــذرةاحتمــال اكتســاب أشــ�ال أك�ــ� �ســاطة أبرزهــا مــا �عــرف " 

مشـــعة يمكـــن وضـــعها مـــع متفجـــرات تقليديـــة بحيـــث يـــؤدي االنفجـــار إ�ـــ� انتشـــار اإلشـــعاع ع�ـــ� مســـاحات 

 . 1شاسعة محدثا بذلك أضرار �شر�ة ومادية معت��ة

  اإلرهاب البيولو�� : -

" �ـــ� �عـــض مـــدن الواليـــات املتحـــدة تـــم �ســـر�بھ مـــن طـــرف ا�جمـــرة ا�خبيثـــة�عـــد انتشـــار ميكـــروب " 

�عــــض ا�جماعــــات إ�ــــ� عــــدد مــــن الــــدول األخــــرى، و تتنــــوع األســــ�حة البيولوجيــــة مــــا بــــ�ن ثــــالث فئــــات �ــــ�  " 

خدامها �ـ� اسـت " إال أن مسـألةالسموم البكت��ية" و" الف��وسات" وأشهرها ا�جمرة ا�خبيثة و" البكت��يا

العمليات اإلرهابية تبقـى معقـدة إ�ـ� حـد كب�ـ� الن تصـنيعها يحتـاج إ�ـ� تكنولوجيـا متقدمـة ال توجـد إال �ـ� 

 الواليات املتحدة و روسيا.  

 اإلرهاب الكيميائي:  -

يمتاز هذا النوع �سهولة تصنيعھ و استخدامھ عالوة ع�� �خامة ا�خسائر امل��تبة عنـھ وهـو ع�ـ� 

املواد املوجهة ضـد األعصـاب و الثـا�ي �شـمل املـواد املوجهـة ضـد اإلنز�مـات املوجـودة  نوع�ن األول �شمل

" الدينيــــــة �ــــــ� اليابــــــان  أ ومداخــــــل ا�جســــــم البشــــــري و املثــــــال األبــــــرز ع�ــــــ� هــــــذا النــــــوع هــــــو قيــــــام طائفــــــة " 

 . 1995باستخدام غاز السار�ن السام �� �جوم ع�� نفق طوكيو سنة 

 اإلرهاب املعلوما�ي:  -

�� استخدام شب�ات االتصـال و أجهـزة الكمبيـوتر بالشـ�ل الـذي يتسـبب �ـ� إ�حـاق الشـلل و�تمثل 

بأنظمة القيادة و السيطرة أو قطع شب�ات االتصال ب�ن الوحدات و القيادات املركز�ة و �عطيـل أنظمـة 

                                                 
أحمد إبراھیم محمود، اإلرھاب الجدید، الشكل الرئیسي للصراع المسلح في الساحة الدولیة، مقال منشور بمجلة السیاسة الدولیة،  1

 . 48، ص2002، األھرام، 147عدد 
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يـة بتشـكيل �جنـة حما 1996" قـد أمـر سـنة بيـل �لينتـون الدفاع ا�جوي و �ان الرئيس األمر��ي السابق " 

 البنية األساسية ا�حيو�ة ومن بي��ا شب�ات الكمبيوتر ضد االستخدام غ�� الشر�� لها. 

ال�ــي ضــر�ت الواليـات املتحــدة منعرجــا حاسـما و نقلــة نوعيــة  2001سـبتم��  11و�شـ�ل اعتــداءات 

شـكال  "  أك�ـ� مـن �و��ـاباإلرهاب ا�جديدهامة �� تار�خ تطور أش�ال اإلرهاب و بدت اقرب إ�� ما �عرف  " 

مـــــن أشـــــ�ال اإلرهـــــاب التقليـــــدي القـــــديم،حيث أصـــــبح �عتمـــــد ع�ـــــ� شـــــب�ات تنظيميـــــة واســـــعة و تحركـــــھ 

اإليــــديولوجيات ذات األســـــاس الـــــدي�ي املتشـــــدد إضــــافة إ�ـــــ� �ونـــــھ أك�ـــــ� تصــــميما ع�ـــــ� اســـــتخدام أســـــ�حة 

 الــــــدمار الشــــــامل مــــــن اجــــــل ز�ــــــادة االتجــــــاه التصــــــاعدي �ــــــ� نطــــــاق و حجــــــم العمليــــــات اإلرهابيــــــة و اآلثــــــار

التدم��يــة امل��تبــة ع��ــا، ومــن ثــم لــيس مــن قبيــل املبالغــة القــول أن هــذه األحــداث �ــان لهــا األثــر �ــ� تحــول 

النظــــام الـــــدو�� و العالقـــــات الدوليـــــة بحيـــــث أصـــــبح اإلرهـــــاب واحـــــدا مـــــن اإلشـــــ�ال الرئيســـــية إن لـــــم يكـــــن 

لــــرئيس األمر��ــــي الشــــ�ل الرئي�ــــىي والوحيــــد للصــــراع ع�ــــ� الســــاحة الدوليــــة ووصــــل األمــــر إ�ــــ� حــــد تب�ــــي ا

م�افحـــة اإلرهـــاب و محاســـبة الـــدول ال�ـــي ترعـــاه أصـــبح " صـــراحة موقفـــا يقـــوم ع�ـــ� أن: "جـــورج بـــوش"

". و�ـــ� خضـــم �ـــل هـــده التغي�ـــ�ات ا�جوهر�ـــة يـــأ�ي التغي�ـــ� األك�ـــ� �ــــ� الشـــغل الشـــاغل لـــإلدارة األمر�كيـــة

لقــــــومي األمر��ــــــي "�ــــــ� تقديمــــــھ إلســــــ��اتيجية األمــــــن اجــــــورج بــــــوشمفهــــــوم ال��ديــــــد فقــــــد صــــــرح الــــــرئيس "

إن أعـــداء املا�ـــىي �ـــانوا يحتـــاجون إ�ـــ� جيـــوش كب�ـــ�ة "... 2002والصـــادرة �ـــ� الســـا�ع عشـــر مـــن ســـبتم��

وإم�انيـــــات صـــــناعية هائلـــــة ل��ديـــــد أمر��ا،أمـــــا اليـــــوم فـــــان الشـــــب�ات املشـــــبوهة مـــــن األفـــــراد بإم�ا��ـــــا 

 1..."إحداث الفو�ىى واملعاناة �� عقر دارنا و�ت�لفة تقل عن ت�لفة شراء دبابة

 

 : أسباب اإلرهاب الدو��املطلب الثالث

�شــ�ل اإلرهـــاب ظــاهرة اجتماعيـــة إجراميــة وصـــورة خاصــة ومتم�ـــ�ة مــن العنـــف الــذي ال يرجـــع إ�ـــ� 

مصدر واحد بل تبعث ع�ـ� ارت�ابـھ جملـة مـن األسـباب السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة، ومعرفـة هـذه 

وث مثــل هــذه ا�جــرائم كمــا يجــرد العناصــر واملنظمــات الــدوافع ا�ختلفــة مــن شــأنھ التقليــل مــن �ســبة حــد

 اإلرهابية من أية م��رات �ستمدون إل��ا أو إ�� أي �عاطف شع�ي معهم ولعل أهم هذه األسباب:

  : األسباب السياسيةالفرع األول  

                                                 
سبتمبر  17مریكیة حول إستراتیجیة األمن القومي، البیت األبیض، واشنطن، مقتطف من خطاب رئیس الوالیات المتحدة األ 1

2002  . 



  الفصل األول: ماهية اإلرهاب الدو��

17 
 

إن أغلــب جــرائم اإلرهــاب الــدو�� تقــف وراءهــا أســباب ودوافــع سياســية ممــا أدى ل�خلــط بي��ــا و�ــ�ن 

السياسـية، ويشـمل العامـل السيا�ـىي �افـة الظـروف واملتغ�ـ�ات املتعلقـة بال��كيبـة السياسـية �ـ�  ا�جرائم

مجتمــــع مــــا فقــــد �ع�ــــ� عــــن رفــــض �عــــض ا�جماعــــات ملبــــادئ معينــــة ع�ــــ� أن يتســــم هــــذا الــــرفض بــــالعنف 

الــدموي إلثــارة الــرأي العــام ضــد الســلطات، وإظهــار �جزهــا عــن محــار���م فضــال عــن اســ��داف عمليا��ــا 

، كمــا قــد �ع�ــ� عــن رفــض الســيطرة االســتعمار�ة وللسياســة العنصــر�ة ال�ــي تنت�جهــا 1مــوز تلــك الســلطةلر 

�عــض الــدول ممــا ي�ــ�ر اســتخدامها للعنــف للــدفاع عــن الــنفس وهــو مــا �ــجع ع�ــ� انتشــار بــؤر التــوتر �ــ� 

ع اإلم��يـــا�� معظــم دول العــالم ســيما دول الشــرق األوســط وأمر��ـــا الالتينيــة وأورو�ــا باإلضــافة إ�ــ� التوســ

الــــذي يحمــــل �ــــ� طياتــــھ الن�عــــة العدوانيــــة ألنــــھ ال يح�ــــ�م حــــدود الغ�ــــ� القوميــــة والتار�خيــــة والدينيــــة، �ــــ� 

. وال شـك أن 2الوقت الذي يتغ�ى فيھ ا�جتمع الـدو�� بالديمقراطيـة وا�حر�ـة السياسـية وحقـوق اإل�سـان

�لها مـن أجـل إشـاعة وتحر�ـك الفـ�ن بـ�ن �خابرات �عض الدول دور كب�� �� خلق املنظمات اإلرهابية وتمو 

�عض األوساط، وتأجيج الغليان والعنف الداخ�� ��ا خدمة ملصا�حها اإلس��اتيجية بتقـديم املسـاعدات 

 وتوف�� الدعم وإيواء عناصرها ورفضها �سليمهم للسلطات ا�ختصة �حاكم��م.

بيئـــة املواتيـــة الســـتفحال ظـــاهرة إن ا�حـــال ال�ـــي آلـــت إل��ـــا األوضـــاع الدوليـــة الراهنـــة تـــوفر حتمـــا ال

 اإلرهاب و�مكن ذكر �عض هذه الدوافع ��: 

 سقوط الشيوعية كتحالف عسكري وانفراد الواليات املتحدة �سلطة القرار �� ا�جتمع الدو��. -

املوقـــــف ا�خـــــزي �جلـــــس األمـــــن و�جـــــزه عـــــن اتخـــــاذ موقـــــف قـــــانو�ي أو أخال�ـــــ� جـــــاد فيمـــــا يحـــــدث مـــــن  -

 ان��ا�ات حقوق اإل�سان.

جـــــود بـــــؤر للتـــــوتر �ـــــ� معظـــــم دول العـــــالم ســـــواء �ـــــ� الشـــــرق األوســـــط أو أمر��ـــــا أو أورو�ـــــا فضـــــال عـــــن و  -

 الرواسب االستعمار�ة.

 : األسباب االقتصادية واالجتماعيةالفرع الثا�ي 

ازداد �عاظم دور االقتصاد �� ا�حياة الدولية �ونھ املعيـار �ـ� تصـنيف الـدول إ�ـ� غ�ـي وفق�ـ�، قـوي 

صــــبح التخر�ــــب املتعمــــد لالقتصــــاديات العامليــــة  مــــن أهــــم دوافــــع اإلرهــــاب للف�ــــ�ة وضــــعيف لــــذلك فقــــد أ

                                                 
 .2007محاضرة بعنوان الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ألقاھا وكیل الجمھوریة المساعد لدى محكمة المدیة في جوان  1
 .31، ص1984الكتاب األخضر، بن غازي، سالم إبراھیم بن عامر، العنف واإلرھاب، المركز العالمي لدراسات وأبحاث  2
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والــــذي ضــــرب أهــــم املنــــاطق  1998" ســــنة تفج�ــــ�ات األقصــــرا�حاليــــة وهــــذا مــــا �عرضــــت لــــھ مصــــر مــــن " 

الســياحية األثر�ــة كمــا قامــت �عــض ا�جهــات ا�جهولــة بتلغــيم �عــض األجــزاء مــن البحــر األحمــر مــن أجــل 

ات قنــاة الســويس والتــأث�� ع�ــ� دول ا�خلــيج باعتبــار أن الب�ــ�ول �شــ�ل أحــد أهــم حرمــان مصــر مــن عائــد

 .1دعائم االقتصاد ��ا

و�ظهــر العامــل االجتمــا�� بوضــوح كــدافع قــوي لالنضــمام إ�ــ� التنظيمــات اإلرهابيــة �ســبب تف�ــىي 

اإل�ســانية الفقــر والبطالــة والت�ــخم وارتفــاع األســعار ممــا يــؤدي إ�ــ� ال�جــز عــن تلبيــة ضــرور�ات ا�حيــاة 

الكر�مة، وهو ما ينعكس إ�� نقمة الفرد ع�� ا�جتمع نتيجة ما يراه من ظلـم وإهـدار ل�حقـوق ومـع اليـأس 

واإلحبـــاط ت�ـــ�اكم األحقـــاد �ـــ� نفســـھ وال يجـــد طر�قـــا إلثبـــات وجـــوده وتحقيـــق ذاتـــھ إال عـــن طر�ـــق العنـــف 

 . 2والتطرف

 : األسباب الثقافية والدينيةالفرع الثالث

املتلق�ن ملا يمكـن أن �سـميھ ثقافـة اإلرهـاب هـم مـن الشـباب وصـغار السـن فـإن هـذا  ملا �ان معظم

يو�ــح مــدى أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــھ العوامــل الثقافيــة �ــ� دفــع هــؤالء الشــباب نحــو التطــرف 

واالغ�ـــــ�اب الفكــــــري والثقـــــا�� والتعصــــــب املـــــذه�ي ممــــــا يـــــؤجج الصــــــراعات والفـــــ�ن بــــــ�ن طوائـــــف ا�جتمــــــع 

 هنا ي��ز دور التوعية بالثقافة الدينية ال�حيحة �� ضبط السلوك االجتما�� وتوج��ھ.الواحد، و 

كمـــا يمكـــن أن تـــدفع ع�ـــ� اإلرهــــاب حالـــة االضـــطهاد واالســـ��انة بــــالقيم الدينيـــة مـــن جانـــب الدولــــة 

وإهـــدارها �حقـــوق األقليـــات ممـــا يقودهـــا إ�ـــ� العنـــف دفاعـــا عـــن تلـــك القـــيم ضـــد األغلبيـــة أو ضـــد أجهـــزة 

"         و" ال��ـود املتطـرف�ن �ـ� إسـرائيل"، " �السيخ �ـ� الهنـدة نفسها و�شهد ع�� ذلك أمثلة كث��ة " الدول

، كمـا �عـد ا�خـوف مـن الغـزو الثقـا�� أثـر يـدفع بالتيـارات جماعات اإلسالم السيا�ىي �� مصـر وا�جزائـر"

. 3الــتخلص م��ــا ال�ــي يجــباملتطرفــة إ�ــ� العنــف بحجــة محار�ــة الثقافــات الوافــدة باعتبارهــا مــن الرذائــل 

و�ـــــذلك حلـــــت الصـــــراعات الطائفيـــــة واملذهبيـــــة محـــــل الصـــــراع الـــــدو�� ولـــــيس أدل ع�ـــــ� ذلـــــك ممـــــا شـــــهده 

" حيــث تــم حضــر جميــع األ�شــطة الثقافيــة املــال عمــرالوضــع �ــ� أفغا�ســتان أثنــاء حكــم طالبــان بزعامــة " 

 11ت املتحــــدة خاصــــة �عــــد أحــــداث ومنــــع ع�ــــ� املــــرأة حقوقهــــا �ــــ� املواطنــــة والتعب�ــــ� وهــــو مــــا دفــــع الواليــــا

                                                 
منتصر سعید حمودة، اإلرھاب الدولي وجوانبھ القانونیة، وسائل مكافحتھ في القانون الدولي العام والفقھ اإلسالمي، دار الجامعة  1

 .147، ص2006الجدیدة، اإلسكندریة، 
 . 23، ص1988نبیل أحمد حلمي، اإلرھاب الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  2
ولیس أدل على ذلك مما شھده الوضع األمني في مصر والجزائر من محاوالت الجماعات اإلسالمیة المسلحة منع االختالط  3

 وتحریم الموسیقى والغناء وتخریب وحرق النوادي العامة وضرب الفنادق واألماكن السیاحیة.   



  الفصل األول: ماهية اإلرهاب الدو��

19 
 

إ�ــ� إعــداد العــدة العســكر�ة لشــن ا�حــرب ع�ــ� أفغا�ســتان بذريعــة م�افحــة اإلرهــاب و�شــر  2001سـبتم�� 

 الديمقراطية وحقوق اإل�سان �� هذا البلد.   

 : األسباب التار�خية الفرع الرا�ع 

تكمــــن وراء �عــــض العمليــــات اإلرهابيــــة دوافــــع تار�خيــــة أساســــها االنتقــــام مــــن دولــــة ســــبق لهــــا وأن 

قامـت بتصــرفات وحشــية أو أعمــال إبــادة جماعيــة ضــد رعايــا دولــة أخــرى �ــ� حقــب تار�خيــة ماضــية وخ�ــ� 

ثـــأر "  ضـــد األتـــراك كنـــوع مـــن الجـــيش التحر�ـــر األرمي�ـــي مثـــال ع�ـــ� ذلـــك ا�جـــرائم ال�ـــي ارتكب��ـــا منظمـــة "

التار��� للمذابح ال�ي ارتكب��ا تركيا ضد الشعب األرمي�ـي �ـ� بدايـة القـرن العشـر�ن وإن �ـان ذلـك ال ينـف 

 . 1وجود دوافع سياسية أخرى و�� إقامة دولة أرمينية جنوب تركيا وشمال العراق

كمــــا أنــــھ مــــن املمكــــن أن تقــــع �عــــض ا�جــــرائم اإلرهابيــــة ألجــــل تحقيــــق �عــــض املطالــــب ال�خصــــية 

تــــة، وتتم�ــــ� بمخالف��ــــا للقــــوان�ن الوطنيــــة ا�جنائيــــة و �ــــ� ذات الوقــــت تتســــم بالصــــفة الدوليــــة ســــواء البح

 بالنظر إ�� �خصية ال�حايا أو ا�جناة ومن أهم ما ��دف إليھ: 

اب�ـــ�از األمـــوال مـــن شـــر�ات الط�ـــ�ان ا�ختلفـــة عـــن طر�ـــق خطـــف الطـــائرات وطلـــب فديـــة تصـــل أحيانـــا  -

قامــت جماعــة مــن األمــر�كي�ن الســود بخطــف طــائرة أمر�كيــة وطلبــوا  1972ملاليــ�ن الــدوالرات، ففــي ســنة 

باملقابــــل فديــــة قــــدرها مليــــون دوالر لإلفــــراج عــــن املســـــافر�ن و�عــــد ذلــــك تــــم الهبــــوط ��ــــا بمطــــار ا�جزائـــــر 

 . 2العاصمة

الرغبــة �ــ� مغــادرة إقلــيم الدولــة هرو�ــا مــن تنفيــذ األح�ــام القضــائية كحادثــة خطــف الطــائرة التا�عــة  -

وال�ـــــي حطـــــت ب�و�ـــــا ليت�ـــــح مـــــن التحقيقـــــات أن الســـــبب هـــــو  1971ط ا�جو�ـــــة األمر�كيـــــة ســـــنة ل�خطـــــو 

 مطاردة الشرطة ألحد ا�خاطف�ن �سبب ارت�ابھ �جر�مة قتل وفراره من العدالة. 

 : أش�ال اإلرهاب، أساليبھ وتمي��ه عن الصور ا�ختلطة بھاملبحث الثا�ي

ل اإلرهــاب بي��ــا و�ــ�ن أســاليبھ وطــرق تحقيــق يخلــط الــبعض أثنــاء استعراضــھ و�حثــھ لصــور وأشــ�ا

تلـــــك الصـــــور وهـــــذا نـــــاتج عـــــن ا�خلـــــط بـــــ�ن اإلرهـــــاب �ـــــ� حـــــد ذاتـــــھ والعمـــــل اإلرهـــــا�ي وهـــــو مـــــا رأينـــــاه عنـــــد 

استعراضـــنا �عر�ـــف اإلرهــــاب حيـــث عـــرَّف العديــــد مـــن الفقهـــاء العمــــل اإلرهـــا�ي بـــدال مــــن اإلرهـــاب وذلــــك 

                                                 
 .148منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص 1
 .151، ص1974طف الطائرات، بحث منشور في مجلة معھد البحوث والدراسات العربیة، محمد المجذوب، خ 2
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ملقصـودة باإلرهـاب. وفيمـا ي�ـ� سـنتطرق إ�ـ� دراسـة أهـم بوضع وصف �امل لصوره ا�ختلفة ع�� أ��ا �� ا

 األش�ال واألساليب اإلرهابية وإ�� ا�حدود الفاصلة بي��ا و��ن �عض الصور ا�ختلطة ��ا.           

 األول: أش�ال اإلرهاباملطلب   

صـوره  إذا �ان اإلرهاب عمل ال إ�سا�ي و ال أخال�� فان هذا ينطبق ع�� اإلرهـاب  بجميـع أشـ�الھ و

وأيـــــا �ـــــان مرتكبـــــوه، وأشـــــ�ال اإلرهـــــاب ال تقــــــع تحـــــت ا�حصـــــر فتجـــــارب و ممارســـــات الـــــدول وا�جماعــــــات 

اإلرهابيــة مــا زالــت تكشــف عــن صــور جديــدة لــھ و أمــام اســتحالة اإلحاطــة ب�ــل هــذه األشــ�ال فإننــا ســوف 

 نتطرق إ�� دراسة أهمها:

 : اإلرهاب من حيث مرتكبيھالفرع األول 

ن حيث مرتكبيھ إ�� نوع�ن رئيسي�ن و هما إرهاب الـدول وإرهـاب األفـراد و يمكن تقسيم اإلرهاب م

 ا�جماعات.

 

 

 : إرهاب الدولة:أوال

مــن الثابــت تار�خيــا أن األنظمــة الديكتاتور�ــة اســتخدمت الرعــب �ــأداة للقمــع و الــتحكم �ــ� مصــ�� 

كــ��م �ــ� ذات الوقــت هــو الصــورة الرئيســية  لإلرهــاب و ل 1شــعو��ا ح�ــى أن الــبعض رأى أن إرهــاب الدولــة

" الن الـدول بمعـزل عـن �ـل ا��ـام وسيلة حكم إرهابيـة" و يفضلون عبارة " دولة إرهابيةيرفضون عبارة "

 وفوق �ل الش��ات وهو نوعان:

  . إرهاب الدولة الداخ��:1

�عـــــرف باســـــتعمال الدولـــــة العســـــكر�ة أو الســـــلطو�ة لوســـــائل العنـــــف و القمـــــع إلثـــــارة الرعـــــب بـــــ�ن 

ن اجـل تحقيـق أهـداف سياسـية �االحتفـاظ بالسـلطة أو إسـ�ات أصـوت املعارضـة مـن أوساط الشعب مـ

                                                 
تعتبر دولة إسرائیل وفضال على أنھا قامت أساسا على اإلرھاب والتقتیل، فإنھا تتخذه سیاسة ثابتة لھا وما استمرارھا في اختالل  1

ل الفلسطینیة والتي كان أبرزھا الشیخ أحمد یاسین زعیم حركة األراضي العربیة إال نوع من اإلرھاب وكذا استھدافھا قادة الفصائ
 حماس ومحاولة االغتیال الفاشلة التي تعرض لھا خالد مشعل في األردن. 
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مثل ما شهدتھ أملانيـا الناز�ـة  1خالل تقييد ا�حر�ات األساسية للمواطن و التعسف �� استعمال السلطة

خــالل عهــد هتلر.وتجــدر اإلشــارة إ�ــ� عــدم وجــوب ا�خلــط بــ�ن األعمــال اإلرهابيــة ال�ــي تمارســها الدولــة ع�ــ� 

 الذي يمارس ضد األقليات العرقية أو الدينية.  " Le génocideقليمها و��ن أعمال إبادة ا�جنس"إ

  . إرهاب الدولة ا�خار��:2

و�تمثـــــل �ـــــ� صـــــورة قيـــــام دولـــــة �غـــــارات عســـــكر�ة ضـــــد مـــــدني�ن �ـــــ� دولـــــة أخـــــرى مـــــن اجـــــل أهـــــداف 

والعـدوان  1986أفر�ل  14يبية �� إس��اتيجية ومن األمثلة �ش�� إ�� العدوان األمر��ي ع�� ا�جماه��ية الل

، كما يمكن أن تتخذ �ـ� صـورة عمليـات الـدعم والتمو�ـل وتؤكـد 2006اإلسرائي�� ع�� لبنان خالل جوان 

 .2�عض الدراسات ضلوع ا�خابرات  األمر�كية واإلسرائيلية �� عمليات إرهابية خالل ا�حقبة الشيوعية

 : إرهاب األفراد وا�جموعات  ثانيا

يـــھ كـــذلك باإلرهـــاب غ�ـــ� الســـلطوي ألنـــھ يوجـــھ ضـــد الدولـــة مـــن طـــرف �عـــض العناصـــر و�طلـــق عل

املناوئـة لهـا مــن اجـل زعزعــة النظـام السيا�ــىي القـائم وإحــداث �غي�ـ� �امــل وشـامل �ــ� ال��كيبـة السياســية 

 واالجتماعية طبقا ملنظور إيديولو�� مع�ن.

 : اإلرهاب من حيث الهدف منھالفرع الثا�ي

ال�ــــــــــي �ســــــــــ�� إل��ــــــــــا ا�حر�ــــــــــات اإلرهابيــــــــــة و يمكــــــــــن أن نم�ــــــــــ� بــــــــــ�ن األهــــــــــداف تختلــــــــــف األهــــــــــداف   

اإليديولوجية، األهداف االنفصالية، واألهداف اإلجرامية وع�� أسـاس ذلـك تتعـدد أشـ�ال اإلرهـاب ع�ـ� 

 النحو التا��:

 " اإلرهاب العقائدي"  : اإلرهاب اإليديولو��أوال

معينـة يؤمنـون ��ـا مثـل مـا حـدث �ـ� روسـيا عنـد  وفيھ يقاتـل اإلرهـابيون ��ـدف تحقيـق إيديولوجيـة

، و قــــد ي�ــــون ا لهــــدف  دينيــــا مثــــل الــــذي عرفتــــھ القــــرون الوســــطى �ــــ� 1917قيــــام الثــــورة البلشــــفية ســــنة 

 أورو�ا من خالل محاوالت فرض املواالة للكنسية ال�اثوليكية �� روما.

 " اإلرهاب االث�ي"  ا: اإلرهاب االنفصا��ثاني

                                                 
 .1996جویلیة  20جورج عزموني، اإلرھاب بین صیانة القانون وغیاب اإلصرار الدولي، جریدة النھار، العدد الصادر في  1
، 1997قرنا، الجزء األول، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  40كاساتھ على الشرق األوسط خالل حسن شریف، اإلرھاب وانع 2

 . 120ص
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�ـــ� األفـــراد و ا�جموعـــات السياســـية و يقـــوم ع�ـــ� أســـس عرقيـــة أو قوميـــة و وهـــذا النـــوع يقتصـــر ع

غايتــھ االنفصــال عــن الدولــة األم و�ــ� املقابــل االع�ــ�اف باالســتقالل �جموعــة أو جــنس معــ�ن ومــن األمثلــة 

" و" ETAمنظمـة إيتـا االنفصـالية �ـ� اسـبانيا  " و" IRAمنظمـة ا�جـيش ا�جمهـوري االيرلنـدي الراهنة " 

 ".تاميل �� س��يالن�احركة ال

 ا: اإلرهاب اإلجرامي ثالث

وهــو النــوع الــذي تحركــھ دوافــع �خصــية، اقتصــادية أو اجتماعيــة متخــذا أســاليب مختلفــة مثــل 

االب��از، السطو املس�ح، أخذ الرهـائن، وغ��هـا مـن صـور اإلجـرام الفـردي واملـنظم والـذي يـرفض الـبعض 

 . 1إلصاق ��مة اإلرهاب بھ

 إلرهاب من حيث نطاقھ: االفرع الثالث

يمكـــــن تقســـــيم اإلرهـــــاب مـــــن حيـــــث مـــــداه و امتـــــداد آثـــــاره إ�ـــــ� إرهـــــاب مح�ـــــ� تنحصـــــر ممارســـــاتھ و 

 عملياتھ داخل الدولة و إرهاب دو�� يمتد ع�� مجموعة من الدول.

 

  : اإلرهاب ا�ح��أوال

تجــــاوز وهــــو النــــوع الــــذي تمارســــھ التنظيمــــات ذات األهــــداف ا�حــــدودة داخــــل نطــــاق الدولــــة و ال ي

حدودها كما انھ ال يوقع �حايا من األجانب بمع�ى انھ يتطلب ا�حلية �� جميع عناصره سـواء مـن حيـث 

منفــــذي العمليــــات أو م�ــــان التخطــــيط و التنفيــــذ أو ح�ــــى بالنســــبة �جنســــية ال�ــــحايا و يــــرى جانــــب مــــن 

ة نـادرة وذلـك �سـبب الفقھ أن اإلرهاب ا�ح�� لم �عد لھ سوى االسم �� الوقـت الـراهن و انـھ أصـبح صـور 

�شـــــابك املصـــــا�ح الدوليـــــة إضـــــافة إ�ـــــ� التحالفـــــات اإلجراميـــــة بـــــ�ن املنظمـــــات اإلرهابيـــــة ع�ـــــ� العـــــالم و�ـــــ�ن 

 لتف�ح ا�جال لم �س�ى باإلرهاب الدو��.  2عصابات ا�جر�مة املنظمة العابرة ل�حدود

 : اإلرهاب الدو�� ثانيا

                                                 
، 2004إمام حسانین عطاء هللا، اإلرھاب، البنیان القانوني للجریمة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  1

 .142ص
 .23، ص2005، 13ذكرة نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة بلونیس نوال وآخرون، الجریمة المنظمة، م 2
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ول و تتعـــدى األوطـــان و تـــأ�ي صـــفة الدوليـــة و�قصـــد بـــھ األعمـــال اإلرهابيـــة ال�ـــي تتخطـــى حـــدود الـــد

ســواء العتبــارات امل�ـــان أو ال�ــخص أو املصـــ�حة املســ��دفة و تتم�ــ� بتعـــدد املشــارك�ن ف��ـــا واملــدبر�ن لهـــا 

مــن مخططــ�ن ومنســق�ن ومنفــذين ينتمــون إ�ــ� جنســيات مختلفــة  تجمعهــم إيديولوجيــة دينيــة وسياســية 

ار ع�ــ� إقلــيم واحــد إضــافة إ�ــ� انتشــار خالياهــا ع�ــ� العــالم واحـدة و تتم�ــ� هــذه ا�جماعــات �عــدم االســتقر 

 مما زاد �� صعو�ة �عق��ا و متا�عة عناصرها.

لقـد أصـبح اإلرهــاب الـدو�� صــورة حقيقيـة للتعب�ــ� عـن الكراهيــة و الـرفض الشــديد لآلخـر و يؤكــد 

ات اإلرهابيـة تتسـم " لدراسـة الظـاهرة أن ا�جماعـالكـونجرس األمر��ـي" ال�ي ش�لها " �جنة بر�مرتقر�ر " 

�غمــوض الهــدف السيا�ــىي ح�ــى انــھ بــات مــن الصــعب الوقــوف عنــد هــدف محــدد و حســب نفــس التقر�ــر 

 .1فان الهدف هو  مجرد  االنتقام من الواليات املتحدة األمر�كية ح�ومة و شعبا

ي ومـــا زاد �ـــ� تفـــاقم أخطـــار اإلرهـــاب الـــدو�� و تداعياتـــھ غ�ـــ� املســـبوقة هـــو املعطيـــات ا�جديـــدة ال�ـــ

فرضـــ��ا العوملـــة ع�ـــ� الســـاحة الدوليـــة مـــن انفتـــاح بـــ�ن الـــدول و �شـــابك السياســـات االقتصـــادية واملاليـــة 

ال�ـــي ضـــر�ت الواليــات املتحـــدة األمر�كيـــة أن اإلرهـــاب  2001ســـبتم��  11واملعلوماتيــة وقـــد أثبتـــت أحــداث 

" وهـو شـعار الوسـيلة الغايـة ت�ـ�رالدو�� ظاهرة معقدة وخط��ة خاصة وأن اإلرها�ي �عمل تحـت شـعار " 

و�ـــــ� كـــــذلك ســـــتالزم ا�جتمـــــع الـــــدو�� طاملـــــا ظلـــــت دوافعـــــھ السياســـــية و  2هـــــدام ل�ـــــل تقـــــدم �ـــــ� ا�جتمـــــع

 االجتماعية و الثقافية قائمة.

 : أساليب األعمال اإلرهابية املطلب الثا�ي

ن ينــت�ج اإلرهــاب �ــ� ســبيل تحقيــق أهدافــھ أســاليب كث�ــ�ة تتناســب مــع طبيعــة األهــداف املبتغــاة مــ

جهــة ومــع مســرح العمليــات اإلرهابيــة مــن جهــة أخــرى ، وإذا �انــت أشــ�ال اإلرهــاب �ــ� خــارج ا�حصــر كمــا 

ســــبقت اإلشــــارة إليــــھ فــــإن أســــاليبھ �ستع�ــــىي �ــــ� األخــــرى و�درجــــة أك�ــــ� ومــــن ثمــــة سنقتصــــر ع�ــــ� بيــــان 

 الصور األك�� شيوعا .

 : االختطافالفرع األول  

                                                 
 .46أحمد إبراھیم محمود، مرجع سابق، ص 1

Jean Pradel: les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de l'éclatement du droit pénal,  2 
recueil Dalloz Sirey, 1987, P39.     
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ستخدمة لتوف�� األموال والدعم املـادي  للتنظيمـات، و �عت�� االختطاف من األساليب اإلرهابية امل

                             قد تقع ع�� وسائل النقل أو ع�� األ�خاص وذلك ع�� النحو التا��:                                     

 : اختطاف وسائل النقلأوال

ملدنيــة وذلــك �عــد تزايــد أهميــة يمــارس اإلرهــابيون أســلوب خطــف وســائل النقــل ســيما الطــائرات ا

 1حادثـــة اختطـــاف 87أك�ـــ� عـــدد مـــن ا�حـــوادث حيـــث بلـــغ نحـــو  1968النقـــل ا�جـــوي ، وقـــد شـــهدت ســـنة 

ت��اوح أهدافها ب�ن مجرد طلب  فدية �ستعان ��ا �ـ� تمو�ـل املنظمـات اإلرهابيـة ، و�ـ�ن محاولـة شـد انتبـاه 

ن مـــن الدعايـــة والـــدعم لهـــا.إال أنـــھ و�املقابـــل الـــرأي العـــام العـــال�ي  لقضـــية معينـــة وحشـــد أك�ـــ� قـــدر ممكـــ

فقد ظهر مـا �عـرف بجـرائم التخر�ـب ا�جـوي وال�ـي تتضـمن االسـتيالء ع�ـ� الطـائرات بصـورة غ�ـ� قانونيـة 

وال�ــــي راح  1985وتفج��هــــا �ــــ� ا�جــــو مثــــل حادثــــة تفج�ــــ� الطــــائرة الهنديــــة شــــمال ا�حــــيط األطل�ــــىي ســــنة 

 �خصا.  329�حي��ا 

 جاز األ�خاص ا: اختطاف واحتثاني

ترتكــــب معظــــم هــــذه ا�جــــرائم مــــن أجــــل ممارســــة الضــــغط ع�ــــ� طــــرف معــــ�ن إمــــا لتحقيــــق أغــــراض 

سياســـــية أو م�اســـــب �خصـــــية وذلـــــك بطلـــــب فديـــــة مقابـــــل اإلفـــــراج عـــــن الرهـــــائن ومـــــن أهـــــم الشـــــواهد 

 25وطلب فديـة تقـدر بـــ 1975" اإلحدى عشر عام  منظمة األو�يكالتار�خية عملية احتجاز وزراء دول " 

مليـــون دوالر إلطـــالق ســـراحهم ، وكـــذا حادثـــة اقتحـــام مقـــر الســـفارة األمر�كيـــة �ـــ� �واالالمبـــور مـــن طـــرف 

" واحتجــــــاز العــــــامل�ن ��ــــــا بمــــــا فــــــ��م القنصــــــل األمر��ــــــي  منظمــــــة ا�جــــــيش األحمــــــر اليابــــــا�يعناصــــــر مــــــن "

بقتــــل  للضــــغط ع�ــــ� ا�ح�ومــــة اليابانيــــة لإلفــــراج عــــن معتقلــــ�ن سياســــي�ن، وقــــد تنت�ــــي عمليــــة االحتجــــاز

الرهـــــائن وإذاعـــــة ا�خ�ـــــ� ع�ـــــ� وســـــائل اإلعـــــالم وشـــــب�ات اإلن��نـــــت مثـــــل األســـــلوب الـــــذي تنت�جـــــھ ا�حر�ـــــات 

 املس�حة �� العراق ضد الرهائن األجانب .

 : االغتيال السيا�ىي  الفرع الثا�ي 

�عــد االغتيـــال مـــن أقـــدم األســـاليب اإلرهابيـــة املســتخدمة والـــذي يقـــف وراءه أســـباب  لبـــث  الرعـــب 

�� نفوس القادة وإظهار �جز السلطات عن تحقيق األمن الـداخ�� ومـن أشـهر ا�حـوادث حادثـة  وا�خوف

ومحاولــة االغتيــال الفاشــلة ال�ــي �عــرض  1981"  �ــ� أكتـو�ر ســنة أنــور الســاداتاغتيـال الــرئيس املصــري" 
                                                 

طائرة حسب ما أكدتھ إحدى البحوث المقدمة أمام  723حوالي  1984إلى  1930لمخطوفة من سنة حیث بلغ عدد الطائرات ا 1
 بتونس.  1987المؤتمر العربي الثاني لمسئولي أمن الحدود والطائرات سنة 
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ئــري ، وكــذا محاولــة اســ��داف موكــب الــرئيس ا�جزا1996" �ــ� أد�ــس بابــا ســنة حســ�ي مبــاركلهــا الــرئيس "

 بوالية باتنة شرق ا�جزائر. 2007سبتم�� 06" �� عبد العز�ز بوتفليقة "

و�املقابـــل يمكـــن أن ت�جـــأ إليـــھ الدولـــة مـــن أجـــل تصـــفية عناصـــر معينـــة مـــن املعارضـــة أو لعناصـــر 

منظمــــــة التحر�ــــــر " املوجهــــــة ضــــــد أعضــــــاء " املوســــــاد تا�عــــــة للمنظمــــــات التحرر�ــــــة كسلســــــلة عمليــــــات "

 . " الفلسطينية

 : استخدام املتفجرات لثالثالفرع ا

لقــــد أصـــــبح اســـــتخدام املتفجـــــرات األســـــلوب املفضــــل للتنظيمـــــات اإلرهابيـــــة �ـــــ� لتحقيـــــق أهـــــدافها 

 و�رجع ذلك لعدة أسباب أهمها: 

 سهولة استخدام املتفجرات فضال عن سهولة ا�حصول عل��ا.  -

تحدثــھ مــن ردود فعــل  كفــاءة االســتخدام وحجــم ا�خســائر املاديــة والبشــر�ة ال�ــي تخلفهــا فضــال عــن مــا -

 وتأث�� نف�ىي �� األوساط الرسمية والشعبية.

درجــة الســـالمة واألمـــان الـــذي تحققـــھ ع�ـــ� مســتخدم��ا وذلـــك بفضـــل اســـتعمال تقنيـــات الـــتحكم عـــن  -

 . 1�عد

دقـــــة الوصـــــول إ�ـــــ� ال�ـــــخص أو امل�ـــــان املســـــ��دف عـــــن طر�ـــــق تنفيـــــذ العمليـــــات االنتحار�ـــــة بواســـــطة  -

 األحزمة الناسفة. 

هده ا�خطورة إ�� تقـدم الواليـات املتحـدة بـاق��اح إلبـرام معاهـدة دوليـة تـنظم التعـاون وقد دفعت 

ب�ن الدول �� سبيل م�افحة ال�جمات التفج��ية �ـ� األمـاكن العامـة، وال�ـي يمكـن مـن خاللهـا إلـزام الـدول 

 ية لقمـع ال�جمـاتاألطراف بمحاكمة أو �سليم مرتكب��ا إ�� العدالة، وهو ما تم تقر�ره �� االتفاقية الدول

مــــاي  23، وال�ـــي دخلــــت ح�ـــ� النفــــاذ �ـــ� 1997د�ســــم��  15اإلرهابيـــة بالقنابـــل امل��مــــة �ـــ� نيو�ــــورك بتـــار�خ 

2001   . 

 : اإلرهاب وما يختلط بھ من صور املطلب الثالث 

                                                 
 .43، ص1992فكري عطاء هللا، المتفجرات واإلرھاب الدولي، القاھرة،  1
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إن اإلرهــاب بوصــفھ ســلو�ا عنيفــا ��ــدف إ�ــ� تحقيــق أهــداف وأف�ــار إيديولوجيــة قــد يخــتلط �غ�ــ�ه 

هـــذا ا�خلـــط ت��تـــب عليـــھ نتـــائج هامـــة تـــؤثر إ�ـــ� حـــد �عيـــد �ـــ� طـــرق م�افحتـــھ ومـــن أهـــم تلـــك مـــن الصـــور و 

 الصور نجد حروب التحر�ر الوطنية وجرائم القانون العام وذلك ع�� النحو التا��:   

 : حروب التحر�ر الوطنيةالفرع األول   

شــع�ي لهــا مــن أجــل  و�قصــد ��ــا أعمــال املقاومــة ال�ــي تصــدر عــن  حر�ــات التحر�ــر الــوط�ي و بــدعم

مـن خـالل إقـرار مبـدأ حـق  1نيل االستقالل ، وقد استفادت هذه ا�حر�ات من اع�ـ�اف ا�جتمـع الـدو�� ��ـا

تقر�ــر املصــ�� �أحــد املبــادئ األساســية �ــ� القــانون الــدو�� ممــا أضــفى الشــرعية ع�ــ� العمليــات ال�ــي تقــود 

 .2لتحقيق هذا ا�حق

شـــــروطا  1977بروتو�ــــو�� جنيـــــف األول والثــــا�ي ســــنة وقــــد وضــــع املــــؤتمر الدبلوما�ـــــىي الــــذي أقــــر 

لــــذلك وهــــو وجــــوب توج��هــــا ضــــد قــــوات االحــــتالل األجن�ــــي واألنظمــــة العنصــــر�ة،                 ومــــن ثــــم فــــإن 

حـــروب التحر�ـــر الوطنيـــة تطلـــق ع�ــــ� الن�اعـــات املســـ�حة ال�ـــي تقودهــــا الشـــعوب ضـــد الســـيطرة األجنبيــــة 

تتم�� عـن ا�حـروب االنفصـالية ال�ـي �عـارض مبـدأ الوحـدة اإلقليميـة وتتم�� بالعنصر الوط�ي مما يجعلها 

مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة والســــؤال الـــذي يبقـــى مطروحـــا مـــا �ــــ�  04فقــــرة  02املنصـــوص عليـــھ �ـــ� املـــادة 

 ا�حدود الفاصلة ب�ن أعمال اإلرهاب والكفاح املس�ح من أجل نيل االستقالل؟ 

 : من حيث الطبيعة والهدفأوال

ب التحر�ـــر الوطنيـــة بالطـــا�ع العســـكري والـــدعم الشـــع�ي �ـــ� حـــ�ن ال تحظـــى العمليـــات تتم�ـــ� حـــرو 

اإلرهابيـــــة بـــــأي تأييـــــد كمـــــا أن الـــــدافع إ�ـــــ� الكفـــــاح املســـــ�ح هـــــو تحر�ـــــر األرض وتخلـــــيص الـــــوطن مـــــن رقبـــــة 

-1830" ضــد االســتعمار الفر��ـــىي      الثــورة ا�جزائر�ـــةاالســتعمار ومــن أهــم الشـــواهد التار�خيــة قيــام " 

�ــــ� حــــ�ن يبقــــى الباعــــث ع�ــــ� ارت�ــــاب ا�جر�مــــة اإلرهابيــــة مجــــرد االب�ــــ�از والتخر�ــــب وإشــــاعة العنــــف  1962

 والتوتر �� العالقات الداخلية وا�خارجية.   

 : من حيث ال�خص املس��دف ثانيا

                                                 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة الثقافیة،   01المتحدة، والمادةمن میثاق األمم  02فقرة  01انظر المادة  1

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.   01والمادة 
 .45، ص1977عز الدین علي الخیرو، المقاومة الفلسطینیة وحق تقریر المصیر، مطبعة اللواء، بغداد،  2
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من الوا�ح أن حر�ات التحر�ر تقـوم �عمليا��ـا ضـد عـدو أجن�ـي وضـد أهدافـھ العسـكر�ة دون أن 

�ن العـــزل وع�ــ� العكـــس بالنســـبة لأل�شـــطة اإلرهابيــة فباعتبارهـــا ظـــاهرة إجراميـــة فإ��ـــا تطــال يـــدها املـــدني

توجــھ �ـــ� الغالـــب ضـــد األبر�ـــاء لنشــر الرعـــب... وتبـــدو أهميـــة العنصـــر األجن�ــي �ـــ� عمليـــة التمي�ـــ� وإن �ـــان 

اســـ��داف �عـــض حر�ـــات التحر�ـــر لـــبعض األهـــداف ال��يئـــة قـــد أثـــار النقـــاش حـــول شـــرعي��ا وهـــو مـــا يـــراه 

 . 1البعض إساءة إ�� نضالها الوط�ي مما دفعها إ�� إعادة حسابا��ا والعودة للمواجهة املباشرة مع العدو

 : من حيث السند القانو�ي ثالثا

أو�ـحنا فيمــا سـبق أن الكفــاح املســ�ح �سـتند إ�ــ� مجموعــة مـن املبــادئ ال�ــي أقرهـا القــانون الــدو�� 

نظمـــات اإلقليميـــة موقـــف اإلقـــرار �شـــرعية نضـــال هـــذه وقـــد تبنـــت منظمـــة األمـــم املتحـــدة وغ��هـــا مـــن امل

بـــــاالع��اف  29�ـــــ� دور��ـــــا  1974لعـــــام  3237ا�حر�ـــــات وم��ـــــا قـــــرار ا�جمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحـــــدة رقـــــم 

بمنظمــــة التحر�ـــــر الفلســــطينية ومنحهـــــا عضــــو�ة مراقـــــب �ـــــ� ا�جمعيــــة العامـــــة ومنظمــــات وأجهـــــزة األمـــــم 

ع�ــ� أن منظمــة التحر�ــر �ــ� املمثــل الشــر��  3375القــرار رقــم  أكــد 1975لعــام   30املتحــدة، و�ــ� الــدورة 

 .2لشعب فلسط�ن

واتفاقيــات جنيــف األر�ــع ا�خاصــة باملر�ــىى  1907باإلضــافة إ�ــ� املبــادئ ال�ــي أقر��ــا اتفاقيــة الهــاي  

وا�جر�� واألسرى حيث أضفت ا�حماية القانونيـة ع�ـ� �افـة ضـروب املقاومـة، وجـاء �ـ� وصـف االتفاقيـة 

ألفـــراد املقاومـــة املســـ�حة بوصـــف ا�حـــار��ن وهـــو مـــا �ع�ـــي معـــامل��م �أســـرى �ـــ� حـــال وقـــوعهم �ـــ� الرا�عـــة 

 قبضة العدو وذلك �شروط: 

 أن ي�ونوا تحت قيادة �خص مسئول عن مرؤوسيھ.  -

 أن ت�ون لهم عالمة تم��هم عن غ��هم.  -

 حمل السالح �ش�ل ظاهر.  -

 ممارسة عمليا��م طبقا لقانون ا�حرب.  -

 لعدوان واالحتالل. عدم شرعية ا -

                                                 
ب، ورقة عمل مقدمة أمام ندوة اإلرھاب ومشكالت التحریر والثورة في العالم الثالث، مركز اتحاد المحامین أسامة الغزالي حر 1

 . 27، ص1986، 03العرب للبحوث والدراسات القانونیة، سلسلة حوار الشھر، رقم 
 .76یة، الجزائر، صعمر سعد هللا، دراسات في القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامع 2
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لكـــن هـــذا االع�ـــ�اف بـــا�حق �ـــ� املقاومـــة املســـ�حة لـــم يلـــق اع��افـــا �ـــامال مـــن طـــرف القـــوى العظ�ـــى 

ا�حــــــرب الدوليــــــة مل�افحــــــة الــــــذي يجــــــب مواجهتــــــھ تحــــــت غطــــــاء "  1واعت����ــــــا نوعــــــا مــــــن اإلرهــــــاب الــــــدو��

 ".اإلرهاب

 :  جرائم القانون العامالفرع الثا�ي

�ـــ� ســـياق ســـلوك إجرامـــي منـــاف للســـلوك االجتمـــا�� ومخـــالف للقـــوان�ن ترتكـــب ا�جـــرائم اإلرهابيـــة 

الوطنيــة والدوليــة و�التــا�� فإنــھ مــن وجهــة نظــر قانونيــة ينب�ــ� تجر�مهــا ومتا�عــة مرتكب��ــا، وتخضــع شــأ��ا 

شــأن ا�جر�مــة العاديــة إلجــراءات محاكمــة و�ســـليط عقو�ــات رادعــة وتنفيــذها ضــمانا �حمايــة املمتل�ـــات 

 :م�� عن ا�جر�مة العادية فيما ي��رعية إال أن ا�جر�مة اإلرهابية تبقى  تتوسيادة مبدأ الش

أ��ا �عد من ا�جرائم ا ملركبة واملعقدة وتت�ون مـن سلسـلة مـن ا�جـرائم املتداخلـة ذات طبيعـة واسـعة  -

 النطاق وتجري بمخالفة عدد من القوان�ن ا�حلية والدولية.

من حجمها حيث أصـبحت تقـوم بنشـر وقـائع العمليـات  تتم�� بنشاط إعالمي واسع �ش�ل جزءا كب��ا -

 ع�� شب�ات اإلن��نت من أجل التأث�� النف�ىي وإحداث ردود فعل سريعة حولها.

��دف إ�� تحقيق أ�عاد وغايات سياسية بحيـث يمكـن أن تتحـول إ�ـ� سـالح بيـد األنظمـة الديكتاتور�ـة  -

املسيطرة إلحداث االضـطرابات وإعاقـة تطـور لتصفية معارض��ا �� الداخل وا�خارج و�يد القوى الدولية 

 ا�جتمعات النامية. 

الــدعم الــدو�� الــذي تحظــى بــھ ا�حر�ــات اإلرهابيــة فغالبــا مــا تقــف خلفهــا قــوى دوليــة تمــدها بالســالح  -

واألمـــوال كمـــا �ســـهل لهـــا التنقـــل ع�ـــ� أراضـــ��ا و��ـــتم �عـــض دوائـــر ا�خـــابرات الدوليـــة وتتخـــذ منـــھ وســـيلة 

 ات بلدا��ا .لتنفيذ أهداف وسياس

ا�جر�مــــــة اإلرهابيــــــة �عب�ــــــ� عــــــن عنــــــف مــــــنظم تقــــــوده مجموعــــــات ومنظمــــــات ذات قــــــدرات وإم�انــــــات  -

و�ـــــذلك أصـــــبح اإلرهـــــاب �شـــــ�ل  2تنظيميـــــة كب�ـــــ�ة تتســـــم عمليا��ـــــا بـــــالتخطيط املســـــبق والتنفيـــــذ الـــــدقيق

 لسالح.إ�� جانب شب�ات ا�خدرات واملتاجرة با 3أحداهم دوائر ا�جر�مة املنظمة العابرة ل�حدود

                                                 
 حیث اتھمت كل من حركة المقاومة الفلسطینیة حماس وحزب هللا اللبناني بممارسة اإلرھاب ضد إسرائیل.  1
 .96، ص1996عبد الناصر حریز، اإلرھاب السیاسي، دراسة تحلیلیة، مكتبة مدبولي، القاھرة،  2
 تاج ونقل المخدرات إلى جنوب أمریكا مقابل مبالغ مالیة ضخمة فقد أعطت عناصر من العصابات في كولومبیا الدعم األمني إلن 3

 تفوق ما یمكن أن تحصل علیھ من عملیات الخطف والسطو على البنوك.
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 خالصة الفصل األول: 

إن اإلرهـاب كشــ�ل جنــائي وجــد منــذ عــدة قــرون وقــد أصــبح أحــد أســاليب الصــراع السيا�ــىي الــذي 

يمكــن أن ت�جــأ إليــھ �ــل القـــوى السياســية فقــد اســتخدمتھ الثـــورة الفر�ســية باســم العدالــة واســـتخدمھ 

ا، وتـــأ�ي صـــعو�ة التوصـــل إ�ـــ� تحديـــد الثـــوار الشـــيوعيون �ـــ� روســـيا، وكـــذلك عناصـــر الثـــورة املضـــادة لهـــ

�عر�ــف اإلرهــاب الختالطــھ بظــاهر�ي العنــف والتطــرف، وارتباطــھ �ــ� أذهــان الكث�ــ�ين بــديانات وجنســيات 

 محددة وتجاوزه حدود الدول ليتخذ أ�عادا إقليمية ودولية.

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل األول: ماهية اإلرهاب الدو��

30 
 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثا�ي: اإلطار القانو�ي مل�افحة اإلرهاب الدو��

32 
 

 تمهيد :

بظهــــور مشــــ�لة اإلرهــــاب الــــدو�� واســــتمرار الفشــــل �ــــ� التوصــــل إ�ــــ� معاهــــدة دوليــــة جامعــــة ما�عــــة 

مل�افحتــھ فقــد ظهــرت ا�حلــول ا�جزئيــة ملواجهــة تلــك األعمــال ال�ــي تتســم بــا�خطورة ع�ــ� املصــا�ح الدوليــة 

ر العمــل اإلرهــا�ي ا�حيو�ــة وذلــك �ــ� شــ�ل إبــرام اتفاقيــات �ع�ــى �ــل واحــدة م��ــا بمظهــر أو أك�ــ� مــن مظــاه

 معت��ة إياه جر�مة دولية.

 2001ســــبتم��  11وقــــد تزايــــد االهتمــــام بفكــــرة التعــــاون الــــدو�� مل�افحــــة اإلرهــــاب قبــــل أحــــداث     

ليصبح من أهـم التحـوالت املن�جيـة لالسـ��اتيجيات القانونيـة واألمنيـة سـواء �ـ� إطـار هيئـة األمـم املتحـدة 

 الشرطة ا�جنائية الدولية.أو املنظمات اإلقليمية وح�ى منظمة 

و�ـــ� هـــذا الفصـــل ســـوف نبحـــث دور األ�ـــخاص الدوليـــة �ـــ� مجـــال م�افحـــة اإلرهـــاب الـــدو�� وذلـــك 

 ع�� النحو التا��: 

 م�افحة اإلرهاب ع�� الصعيد الدو��. املبحث األول:

 م�افحة اإلرهاب ع�� الصعيد اإلقلي�ي. املبحث الثا�ي:
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 لصعيد الدو��: م�افحة اإلرهاب ع�� ااملبحث األول 

لقد تزايد اهتمام ا�جتمع الدو�� منذ منتصف القرن العشر�ن باتخاذ إجراءات فعالة �ـ� مواجهـة 

ا�جر�مــــة اإلرهابيــــة ب�افــــة صــــورها وأشــــ�الها، وألجــــل ذلــــك فقــــد عملــــت الــــدوائر الرســــمية �ــــ� العديــــد مــــن 

ات وإصـدار تقـار�ر وتوصـيات الدول واملنظمات الدولية وع�� رأسها هيئة األمم املتحـدة ع�ـ� وضـع اتفاقيـ

 تدين ف��ا جميع صور اإلرهاب الدو�� وتحث ف��ا الدول ع�� اتخاذ التداب�� املناسبة لردع هذه ا�جرائم. 

 : دور منظمة األمم املتحدة   املطلب األول 

ت�ـــاد تجمـــع �ـــل اآلراء ع�ـــ� أن مســـألة اإلرهـــاب لـــم ت�ـــ� �شـــ�ل جـــدي وفعـــال ع�ـــ� نطـــاق دو�ـــ� إال إثـــر 

" ع�ــــ� يــــد أحــــد لــــويس بــــارتو" ووز�ــــر خارجيــــة فر�ســــا " اســــكندر األول تيــــال ملــــك يوغســــالفيا " حادثــــة اغ

عصــبة بحيــث تقــدمت فر�ســا بمشــروع اتفاقيــة أمــام " 1934املــواطن�ن الكــروات �ــ� مدينــة مرســيليا ســنة 

تتعلــق األو�ــ� بمنــع  1937" �شــأن  تجــر�م اإلرهــاب، وقــد تمخــض عــن مســعاها إبــرام اتفــاقيت�ن ســنة األمــم

. ومـــــن هـــــذا 1وقمـــــع اإلرهـــــاب والثانيـــــة بإ�شـــــاء محكمـــــة جنائيـــــة دوليـــــة �حاكمـــــة امل��مـــــ�ن بأعمـــــال إرهابيـــــة

املنطلق فإن أول تجر�م لإلعمال اإلرهابية جاء من القانون الدو�� ولـيس مـن القـوان�ن الداخليـة وإن �ـان 

 لم يكتب لهذه االتفاقية التنفيذ �سبب ظروف قيام ا�حرب العاملية الثانية.

و�عـــد إ�شـــاء هيئـــة األمـــم املتحـــدة فقـــد حاولـــت وضـــع ا�حلـــول ا�جديـــة �حاصـــرة الظـــاهرة والقضـــاء 

عل��ــا بدايــة بمحاولــة وضــع �عر�ــف لإلرهــاب والبحــث عــن أســبابھ ووســائل م�افحتــھ حيــث جــاء �ــ� تقر�ــر 

ل�امنــة أنــھ يتعــ�ن البحــث عــن األســباب ا 1972األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة �ــ� دراســة لهــا للظــاهرة ســنة 

وراء أشـــ�ال العنـــف وعـــن العوامـــل ال�ـــي تنشـــأ عـــن البـــؤس وخيبـــة األمـــل والشـــعور بـــالظلم واليـــأس وال�ـــي 

. كمــا 2تــدفع الــبعض إ�ــ� الت�ــحية بــأرواحهم ســعيا مــ��م إ�ــ� إحــداث �غي�ــ�ات جذر�ــة داخــل مجتمعــا��م

وا�خاصـة بمنـع  1973نجحت املنظمة �� إبـرام العديـد مـن االتفاقيـات مـن أهمهـا اتفاقيـة نيو�ـورك لسـنة

                                                 
ولة ولم تدخال حیز التنفیذ إذ لم یتم التصدیق د 13مادة والثانیة وقعت علیھا  29دولة وتتضمن  24المعاھدة األولى وقعت علیھا  1

 على أي منھما إال من جانب دولة واحدة وھي الھند.
علي محمد جعفر، مكافحة الجریمة، مناھج األمم المتحدة والتشریع الجزائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  2
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 1979وقمــــع ا�جــــرائم املرتكبــــة ضــــد األ�ــــخاص الــــدولي�ن واملتمتعــــ�ن با�حصــــانة الدوليــــة والثانيــــة ســــنة 

أبرمــت بنيو�ــورك االتفاقيــة الدوليــة لقمــع  1997وا�خاصــة بم�افحــة اختطــاف وأخــذ الرهــائن. و�ــ� ســنة 

أمـا االتفاقيـة الدوليـة  1999اب سـنة ال�جمات اإلرهابية بالقنابل ثم االتفاقية الدولية لقمع تمو�ل اإلره

فلـم تـدخل ح�ـ� النفـاد �عـد لعـدم حصـولها  2005أفر�ـل  13لقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي وال�ـي أقـرت �ـ� 

 تصديقا.  22ع�� العدد املطلوب من التصديقات وهو

وفيما ي�� سنتعرض إ�� أهم قـرارات ا�جمعيـة العامـة و مجلـس األمـن ذات الصـلة باإلرهـاب الـدو�� 

 وذلك ع�� النحو التا��:          

 : قرارات ا�جمعية العامةالفرع األول 

لقيــــت األعمــــال اإلرهابيــــة إدانــــة واســــعة مــــن طــــرف هيئــــة األمــــم املتحــــدة وقــــد صــــدر عــــن ا�جمعيــــة 

يـــدين تحو�ـــل مســـارات الطـــائرات املدنيـــة وأو�ـــحت عـــن  2551القـــرار رقـــم  1969د�ســـم��  12العامـــة �ـــ� 

دخل غ�� املشروع �ـ� حركـة الط�ـ�ان املـد�ي الـدو�� ودعـت الـدول إ�ـ� دعـم ومسـاندة قلقها امل��ايد نحو الت

ا�جهــود املبذولــة مــن املنظمــة الدوليــة للط�ــ�ان املــد�ي �ــ� م�افحــة هــذه الظــاهرة وإ�ــ� اإلســراع بالتصــديق 

      املتعلقة بقمع ا�جرائم املرتكبة ع�� م�ن الطائرات.       1963واالنضمام التفاقية طوكيو لسنة 

يـدين التـدخل وتحو�ـل  35�� دور��ا  2645تحت رقم  1970أكتو�ر  30وقد صدر لها قرارا آخر �� 

مســـارات الطـــائرات أو اختطافهـــا و�افـــة عمليـــات أخـــذ الرهـــائن ال�ـــي تـــنجم ع��ـــا، وطلبـــت مـــن �افـــة الـــدول 

وضـعت ا�جمعيـة  1972الصادر �ـ� د�سـم��  3034األعضاء اتخاذ تداب�� مناسبة لردعها. و�� القرار رقم 

العامــة �جنــة خاصــة باإلرهــاب الــدو�� وقــد قســمت إ�ــ� ثــالث �جــان �جنــة التعر�ــف، �جنــة تحديــد أســباب 

اإلرهــــاب، �جنــــة تحديــــد التــــداب�� الواجــــب اتخاذهــــا ملنــــع اإلرهــــاب، وقــــد أصــــدرت ال�جنــــة توصــــيا��ا  �عــــد 

زال ال�جنــــــة ا�خاصــــــة وال تــــــ 1مناقشـــــات واســــــعة أظهــــــرت خالفــــــا عميقــــــا �ــــــ� الـــــرأي حــــــول �عر�ــــــف اإلرهــــــاب

ولك��ـا لــم تصـل إ�ــ� إبـرام املعاهــدة الدوليـة املنشــودة   3034باإلرهـاب الــدو�� تمـارس أعمالهــا طبقـا للقــرار 
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رغــم دعــوات واق��احــات عــدة منــدو��ن �ــ� عقــد مــؤتمر دو�ــ� تحــت مظلــة األمــم املتحــدة ��ــدف إ�ــ� �عر�ــف 

عـن تحديـد املسـؤولية الدوليـة لألطـراف ال�ـي اإلرهاب والتمي�� بينھ و��ن نضـال الشـعوب املشـروع فضـال 

 . 1يثبت تورطها �� أعمال إرهابية

حثــت مــن خاللــھ ا�جمعيــة العامــة جميــع الــدول فـــرادى  40/61صــدر القــرار رقــم  1985و�ــ� ســنة 

و�التعــاون مــع الــدول األخــرى ومــع أجهــزة األمــم املتحــدة ع�ــ� املســاهمة �ــ� القضــاء التــدر��� ع�ــ� األســباب 

ء اإلرهــــاب الـــدو�� وأن تــــو�� اهتمامـــا خاصــــا بــــبعض ا�حـــاالت بمــــا ف��ـــا االســــتعمار والعنصــــر�ة ال�امنـــة ورا

 49/60وا�حــــاالت ال�ــــي تنطــــوي ع�ــــ� االن��ا�ــــات �حقــــوق اإل�ســــان وا�حر�ــــات األساســــية. و�ــــ� قرارهــــا رقــــم 

زايـد �ـ� ع��ت ا�جمعية العامـة عـن قلقهـا البـالغ إزاء مـا �شـهده منـاطق كث�ـ�ة مـن العـالم مـن ت 1995لسنة 

أعمــــــال اإلرهــــــاب القائمــــــة ع�ــــــ� التعصــــــب والتطــــــرف دون أن تبــــــدي اهتمامــــــا لألســــــباب ال�ــــــي �غــــــذي هــــــذا 

الـذي سـبقت اإلشـارة إليـھ كمـا  30/34التعصب وهو ما يتعارض مع العنوان الذي اعتمدتھ لقرارهـا رقـم 

 لم تلتفت إ�� اإلرهاب الذي تمارسھ القوى الك��ى وملعاناة الشعوب الفق��ة.

" وال تصـــل دعـــوة " أو "مناشـــدة" ســـواء �انـــت ع�ـــ� شـــ�ل "توصـــياتى هـــذه القـــرارات مجـــرد " وتبقـــ

 " ذلك أ��ا ليست لها أية قيمة قانونية ملزمة وإنما �� ذات قيمة أدبية فقط.القرارلدرجة " 

 

 

 : قرارات مجلس األمنالفرع الثا�ي

ات و�دايـــة الســـبعينيات، أمـــام تزايـــد ظـــاهرة اختطـــاف الطـــائرات وال�ـــي تفشـــت مـــع أواخـــر الســـتيني

عــــن  276أصــــبحت هــــذه األخ�ــــ�ة �شــــ�ل ��ديــــدا للســــلم واألمــــن �ــــ� العــــالم لــــذلك فقــــد صــــدر القــــرار رقــــم 

كرد فعل ع�� عملية االختطـاف ا�جماعيـة لعـدد مـن الطـائرات ال�ـي تـم  1970سبتم��  9مجلس األمن  �� 

اب�� العاجلــــة ملنــــع تجــــدد مثــــل تلــــك التوجــــھ ��ــــا إ�ــــ� احــــد املطــــارات بــــاألردن وطلــــب مــــن الــــدول اتخــــاذ التــــد
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يتضــــمن قلقــــھ العميــــق إزاء ا�خطــــورة ال�ــــي  1972جــــوان  20العمليــــات ثــــم أعقــــب ذلــــك صــــدور قــــرار �ــــ� 

 .1�ش�لها ع�� حياة الر�اب

و�بقى االختالف بـ�ن الـدول حـول تحديـد املـدلول ا�حقيقـي لإلرهـاب هـو السـبب �ـ� �عطيـل ا�جهـود 

اليــات املتحــدة األمر�كيــة أن حر�ــات التحــرر حر�ــات إرهابيــة  م��مــة الدوليــة مل�افحتــھ، ففــي حــ�ن تــرى الو 

العر�ية واإلسالمية بأ��ا بيئة منتجة وداعمـة لإلرهـاب مثـل السـودان وسـور�ا وإيـران فإ��ـا �ـ� نفـس  الدول 

الوقـــت �عت�ـــ� الغـــارات اإلســـرائيلية ع�ـــ� لبنـــان، وا�جـــازر اليوميـــة �ـــ� حـــق الشـــعب الفلســـطي�ي مـــن قبيـــل 

ال�ــــــي تقــــــوم ع�ــــــ� الكيــــــل بمكيــــــال�ن �ــــــ� وزن العمليــــــات  -شــــــروع، وقــــــد �ــــــان لهــــــذه السياســــــة الــــــدفاع امل

األثر العميـق ع�ـ� جهـود هيئـة األمـم املتحـدة عمومـا ومجلـس األمـن بوجـھ خـاص والـذي أصـبح  -اإلرهابية

أداة �ــ� يــد اإلدارة األمر�كيــة يفــوض لهــا حــق التــدخل وشــن حــروب عدوانيــة ع�ــ� دول أعضــاء �ــ� املنظمــة 

 07حـــت مســـميات م�افحـــة اإلرهـــاب. فقبـــل انطـــالق العمليـــات العســـكر�ة األمر�كيـــة ع�ـــ� أفغا�ســـتان �ـــ� ت

حيـث اعت�ـ� بموج��مـا أن اعتـداءات  1373و 1368�ان مجلس األمـن قـد أصـدر قـراره رقـم  2001أكتو�ر 

واجهـة ا�حادي عشر من سبتم�� �ش�ل ��ديدا حقيقيا للسـلم واألمـن الـدولي�ن واتخـذ إجـراءات عاجلـة مل

تـــداعيات األزمـــة كمـــا وجـــھ دعوتـــھ للمجتمـــع الـــدو�� مـــن أجـــل مضـــاعفة ا�جهـــود ملنـــع تجـــددها معر�ـــا عـــن 

اســتعداده للــرد ع�ـــ� ال�جمــات ال�ـــي وقعــت ضـــد الواليــات املتحـــدة األمر�كيــة وفقـــا ملســئولياتھ املنصـــوص 

ي أكـد فيـھ أن اإلرهـاب والـذ 2003سـنة  1456عل��ا �� امليثاق. و�ـ� مقابـل ذلـك تب�ـى مجلـس األمـن القـرار 

ال يمكـــن دحـــره وفقـــا مليثـــاق األمـــم املتحـــدة والقــــانون الـــدو�� إال باتبـــاع ن�ـــج شـــامل ينطـــوي ع�ـــ� مشــــاركة 

و�عـــاون فع�ـــ� مـــن جانـــب �افـــة الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة، و�ـــ� ظـــل تواصـــل ا�جهـــود لتعز�ـــز 

ي إ�ـ� منـع االسـ��داف العشـوائي لألديـان ا�حـوار وتوسـيع نطـاق التفـاهم بـ�ن ا�حضـارات �ـ� إطـار جهـد يرمـ

والثقافـــــات ا�ختلفـــــة ومواصـــــلة حملـــــة معا�جـــــة الن�اعـــــات اإلقليميـــــة والقضـــــايا العالقـــــة بمـــــا ف��ـــــا قضـــــايا 

عقـدت �جنـة م�افحـة اإلرهـاب أر�عـة اجتماعـات مـع منظمـات دوليـة وإقليميـة  2001التنمية، ومنذ سـنة 

                                                 
 .328منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص 1
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مع ال�جنة �� إطار ا�جهود الدوليـة مل�افحـة اإلرهـاب، وخـالل للبحث �� الكيفيات ال�ي يتم وفقها التعاون 

منظمـــــة تـــــم االتفـــــاق ع�ـــــ� تبـــــادل  57بمشـــــاركة  2003مـــــارس  06أول تلـــــك االجتماعـــــات ال�ـــــي عقـــــدت �ـــــ� 

، واستضـــــاف ثالثـــــة 1373املعلومـــــات وا�خ�ـــــ�ات وع�ـــــ� إعطـــــاء األولو�ـــــة مل�افحـــــة اإلرهـــــاب �ـــــ� إطـــــار قـــــرار 

الـدول األمر�كيـة و�جنـة الـدول األمر�كيـة مل�افحـة اإلرهـاب التا�عـة لهـا اجتماعات متتا�عة �ل من منظمـة 

واألخ�ــ� عقــد �ــ�  2004، ثــم مكتــب األمــم املتحــدة املتعلــق با�خــدرات �ــ� فيينــا ســنة 2003بواشــنطن ســنة 

 .1�� إطار رابطة الدول املستقلة 2005�ازاخستان سنة 

ال بحاجـة إ�ـ� ترجمـة فعليـة كمـا أن القبـول والواقع أن هذا االل��ام الصادر عـن مجلـس األمـن مـا ز 

�ع�ــــي إطــــالق يــــد الواليــــات املتحــــدة ال�ــــي  2001ســــبتم��  11بالوجهــــة ا�جديــــدة ال�ــــي أبــــداها �عــــد �جمــــات 

 " لضرب أي م�ان �� العالم.      الفيتوتتمتع بحق " 

 : دور املنظمات الدولية املتخصصة املطلب الثا�ي

م املتحـدة مل�افحـة اإلرهـاب باعتبارهـا ا�جهـاز الـدو�� ا�خـول لـھ �عـد أن تطرقنـا إ�ـ� جهـود هيئـة األمـ

حفــــظ األمــــن والســــلم �ــــ� العــــالم ســــنتطرق فيمــــا ي�ــــ� إ�ــــ� ســــبل م�افحــــة االعتــــداءات غ�ــــ� املشــــروعة ع�ــــ� 

 املالحــة ا�جو�ــة والبحر�ـــة �ــ� إطـــار املنظمــة الدوليــة للط�ـــ�ان املــد�ي ثـــم �ــ� إطــار املنظمـــة الدوليــة للمالحـــة

 البحر�ة.

 : املنظمة الدولية للط��ان املد�يرع األول الف

ظهر إرهاب الطائرات منـذ بدايـة السـتينيات ومـع �ـل مـرة تقـع ف��ـا هـذه ا�جـرائم تتـأثر اقتصـاديات 

شر�ات النقل ا�جوي نظرا لعدم ثقة جمهور املسافر�ن �� سالمة وأمن الـرحالت ا�جو�ـة وللتصـدي لهـذه 

مـــن معاهـــدة  12ة دوليـــة باســـتثناء مـــادة واحـــدة �ـــ� املـــادة الظـــاهرة ال�ـــي لـــم تكـــن تخضـــع لقواعـــد قانونيـــ

دعــــت املنظمــــة الدوليــــة للط�ــــ�ان املــــد�ي جميــــع الــــدول التخــــاذ التــــداب�� القانونيــــة  1944شــــي�اغو لســــنة 

                                                 
 وان "لجنة مكافحة اإلرھاب".صفحة بعن  www.un.org  ،انظر في ذلك موقع االنترنت 1

http://www.un.org/
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واألمنيــة والوقائيــة باملطــارات والطــائرات ملنــع وقــوع هــذه ا�حــوادث وقــد أســفرت جهودهــا عــن إبــرام ثــالث 

 وقمع اإلرهاب و��: اتفاقيات دولية خاصة بمنع

املتعلقـة بـا�جرائم املرتكبـة ع�ـ� مـ�ن الطـائرات، وال�ـي دخلـت ح�ـ� النفـاذ  1963اتفاقية  طوكيو لسنة  -

 .1969سنة  

واملتعلقـــة بم�افحـــة االســـتيالء غ�ـــ� املشـــروع ع�ـــ� الطـــائرات وال�ـــي دخلـــت  1970اتفاقيـــة الهـــاي ســـنة  -

 .  1971ح�� النفاذ سنة

واملتعلقـــة بقمـــع جـــرائم االعتـــداء ع�ـــ� ســـالمة الط�ـــ�ان املـــد�ي وامل�حقـــة  1971اتفاقيـــة مون��يـــال لســـنة  -

 . 1973ب��وتو�ول لقمع أعمال العنف غ�� املشروعة �� املطارات وال�ي دخلت ح�� النفاذ سنة 

وقد لعبت هذه االتفاقيات الدولية دورا هاما �� تجا�س وتنسيق القواعد ا�خاصة بم�افحـة هـذه 

وذلــك نظـرا ملــا ترتبــھ مــن ال�ــ�ام ع�ــ� الــدول بضــرورة  1"اإلرهــاب ا�جــوي  طلــق عل��ــا "ا�جـرائم وال�ــي أصــبح ي

 �عديل �شريعا��ا بما يتفق مع محتواها.

 : املنظمة الدولية للمالحة البحر�ة الفرع الثا�ي  

الــدافع نحــو إبــرام اتفاقيــة  1985أكتــو�ر  07�ــ�  2"أكي�ــ� الورو �عت�ــ� حادثــة اختطــاف الســفينة  "

عوة مـــن ا�جمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة للمنظمـــة الدوليـــة للمالحـــة البحر�ـــة مـــن أجـــل إعــــداد دوليـــة بـــد

دراســـة �ـــ� املوضـــوع، وقـــد تقـــدمت �ـــل مـــن دولـــة مصـــر، إيطاليـــا والنمســـا بـــاق��اح مشـــروع اتفاقيـــة لقمـــع 

االعتــــداءات وأعمــــال العنــــف أو ال��ديــــد باســــتخدام العنــــف �خطــــف الســــفن أو الســــيطرة ع�ــــ� �ــــخص 

� ظهرهــــا أو إ�حــــاق أضــــرار ��ــــا أو بحمول��ــــا أو وضــــع املتفجــــرات أو مــــواد قابلــــة لالنفجــــار بأيــــة موجــــود ع�ــــ

 01ودخلـــت ح�ـــ� النفـــاذ �ـــ�  1988مـــارس  10وســـيلة �انـــت ع�ـــ� ظهـــر الســـفن وقـــد تمـــت املوافقـــة عل��ـــا �ـــ� 

وطبقــا لنصــوص االتفاقيــة فــان �ــل صــورة مــن هــده الصــور تمثــل جر�مــة قائمــة بــذا��ا ضــد  1992مــارس 

                                                 
1Gilbert guillaume, le terrorisme aérien, institut des hautes études internationales de Paris, Paris,  

1977, P04.  
تم اختطاف السفینة أثناء مغادرتھا میناء اإلسكندریة بمصر من طرف مجموعة من الفلسطینیین، وكان ھدفھم الضغط على  2

  معتقال فلسطینیا. 50ة اإلسرائیلیة لإلفراج عن الحكوم
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ملالحة البحر�ة، ومن ثـم ال يلـزم اجتمـاع �ـل هـده الصـور بـل يكفـي أي م��ـا لتـوافر االعتـداء غ�ـ� املشـروع ا

  ع�� املالحة البحر�ة.

 : دور منظمة الشرطة ا�جنائية الدولية  املطلب الثالث 

ن أمام ا�ساع دائرة اإلجرام أصبح من الضروري �عاون �افة األجهـزة األمنيـة �ـ� الـداخل وا�خـارج مـ

أجل حفظ األمن وم�افحة ا�جر�مة ، وقد قطع التعـاون الشـرطي الـدو�� شـوطا كب�ـ�ا �ـان أبـرز العالمـات 

وفيمـــا ي�ـــ� ســـنتعرض إ�ـــ� دور   1"األن��بـــول ع�ـــ� هـــذا التعـــاون إ�شـــاء منظمـــة الشـــرطة ا�جنائيـــة الدوليـــة " 

 املنظمة �� منع اإلرهاب وقمعھ .

  ب الدو��: دور األن��بول �� منع اإلرهاالفرع األول 

يضــــطلع األن��بــــول  بــــدور حيــــوي �ــــ� مجــــال منــــع جــــرائم اإلرهــــاب الــــدو�� عــــن طر�ــــق تحليــــل أنمــــاط 

األ�شــطة اإلرهابيــة للتوصــل إ�ــ� نتــائج �ســهم �ــ� إيجــاد الوســائل الكفيلــة ملنــع وقوعهــا وتجنيــب األ�ــخاص 

ل�ـي ي�ن املطلـو��ن دوليـا، واواألموال اآلثار املدمرة لهـا، وذلـك بواسـطة جمـع �ـل البيانـات املتعلقـة باإلرهـاب

تمــده ��ــا امل�اتــب املركز�ــة املتواجــدة ع�ــ� أقــاليم الــدول األعضــاء ومــا ســاعد ع�ــ� حركــة تبــادل املعلومــات 

تزو�د املنظمة ب�افة وسائل االتصـال ا�حديثـة لضـمان سـرعة نقـل املعلومـات والصـور والبصـمات سـيما 

ن، ومدى فعالية هـذا الـدور أمـر يتوقـف ع�ـ� حجـم �� ما يتعلق بجرائم خطف الطائرات واحتجاز الرهائ

املعلومـــــات املتــــــوافرة لــــــد��ا ، وقـــــد أســــــهمت �ــــــ� إحبـــــاط العديــــــد مــــــن العمليـــــات اإلرهابيــــــة والقــــــبض ع�ــــــ� 

تمكنت السلطات اليونانية من القبض ع�� أحد اإلرهـابي�ن مـن أملانيـا الغر�يـة  1976مرتكب��ا، ففي سنة 

  سابقا بفضل التعاون مع األن��بول.

  : دور األن��بول �� قمع اإلرهاب الدو��الفرع الثا�ي

                                                 
وتتكون  1923األنتربول: ھو االسم الدال على المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، مقرھا العاصمة الفرنسیة باریس، أنشئت سنة  1

 یة الوطنیة.أجھزة الجمعیة العامة، اللجنة التنفیذیة، األمانة العامة، جھاز المستشارین، المكاتب المركز 05من 
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يقوم األن��بول بالتعاون وتنسيق ا�جهود مع الدول األعضـاء بمالحقـة و�عقـب اإلرهـابي�ن الهـار��ن ، 

و�سليمهم وتبدأ إجراءات املالحقة والضبط بطلب يقدم إ�� األمانـة العامـة، ويشـ��ط أن يحتـوي ع�ـ� �ـل 

ملتعلقـــة بــاملطلوب و�الوقـــائع ال�ـــي تثبـــت تورطــھ �ـــ� إحـــدى جــرائم اإلرهـــاب الـــدو�� مـــع املعلومــات الالزمـــة وا

اســــتثناء ا�جـــــرائم السياســـــية والعســـــكر�ة وحينئـــــذ تقـــــوم األمانــــة العامـــــة بإصـــــدار �شـــــرة دوليـــــة إ�ـــــ� �افـــــة 

تم امل�اتـــب املركز�ـــة التا�عـــة لهـــا واملوجـــودة ع�ـــ� الـــدول األعضـــاء �ـــ� املنظمـــة، و�ـــ� حالـــة ضـــبط اإلرهـــا�ي يـــ

تبليـــغ املكتــــب املركـــزي للدولــــة طالبــــة التســـليم ع�ــــ� أن �ســـلك هــــذه األخ�ــــ�ة الطـــرق الدبلوماســــية الالزمــــة 

 الستالمھ.

كمــــا أن االن��بــــول يحــــتفظ بملفــــات خاصــــة تحتــــوي ع�ــــ� �افــــة البيانــــات املتعلقــــة بجــــرائم اإلرهــــاب 

ت الكشـــف عـــن ا�جر�مـــة الـــدو�� واإلرهـــابي�ن الـــدولي�ن وأوصـــافهم، و�مكـــن عـــن طر�ـــق �شـــر هـــده املعلومـــا

 . 1مبكرا وضبط مرتكب��ا أين ما �انوا

 : م�افحة اإلرهاب الدو�� ع�� الصعيد اإلقلي�ي املبحث الثا�ي

إن مسألة التصدي ل�جر�مة ومحاصـر��ا تبـدأ بوضـع اآلليـات التشـريعية والقضـائية مـن طـرف �ـل 

للـــــدول واختلفـــــت تجار��ـــــا �ـــــ� دولـــــة ، و�خصـــــوص ا�جر�مـــــة اإلرهابيـــــة فقـــــد تباينـــــت السياســـــات ا�جنائيـــــة 

م�افحـــة اإلرهـــاب إال أ��ـــا اعتمـــدت �ـــ� املقـــام األول حمايـــة أم��ـــا وفـــرض ســـياد��ا ع�ـــ� أراضـــ��ا ســـيما �عـــد 

ا�ســاع رقعــة ال��ديــدات اإلرهابيــة وأمــام �ع�ــ� ا�جهــود �ــ� التوصــل إ�ــ� إبــرام معاهــدة دوليــة �ع�ــى بتعر�ــف 

لـول ا�جزئيـة ملواجهـة تلـك األ�شـطة ا�خط�ـ�ة عـن اإلرهـاب وتضـع أسـس وآليـات م�افحتـھ فقـد ظهـرت ا�ح

طر�ق إبرام اتفاقيـات إقليميـة وسـن �شـريعات داخليـة و�ـ� مـا ي�ـ� سـنتطرق إ�ـ� أهمهـا مـع دراسـة التجر�ـة 

 ا�جزائر�ة كنموذج مل�افحة اإلرهاب. 

  1977: االتفاقية األور�ية لقمع اإلرهاب لسنة املطلب األول 

                                                 
 .338-337منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص 1
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التحــاد األور�ــي ا�حفــاظ ع�ــ� حقــوق اإل�ســان و حر�اتــھ األساســية ملــا �ــان مــن األهــداف الرئيســية ل

فإنھ قد اهتم بمواجهة ظـاهرة اإلرهـاب الـدو�� منـذ تأسيسـھ حيـث أدانـت ا�جمعيـة االستشـار�ة للمجلـس 

وطالبــــــت الـــــدول األور�يــــــة بضـــــرورة �شــــــديد العقـــــاب ع�ــــــ�  1اإلرهـــــاب �ـــــ� العديــــــد مـــــن قرارا��ــــــا وتوصـــــيا��ا

أعلـن  1976جو�ليـة  12ورة أخذ موقف أور�ي موحد ضد اإلرهاب الدو�� و�� اإلرهابي�ن كما أوصت بضر 

األمــ�ن العــام �جلــس أور�ــا عــن ان��ــاء �جنــة الــوزراء مــن وضــع اتفاقيــة أور�يــة مل�افحــة اإلرهــاب وقــد تمــت 

 .1977أوت  4املوافقة عل��ا ودخلت ح�� التنفيذ �� 

 : مضمون االتفاقية الفرع األول 

مـن  ديباجـة وسـتة عشـرة مـادة  1977ور�يـة لقمـع اإلرهـاب الـدو��  امل��مـة سـنة تت�ون االتفاقية األ 

وجــاء �ـــ� الديباجـــة أن الهــدف مـــن االتفاقيـــة اتخـــاذ تــداب�� فعالـــة لتأكيـــد عــدم إفـــالت اإلرهـــابي�ن وتطبيـــق 

 : 2عقو�ات رادعة عل��م وقد نصت املادة األو�� ع�� ا�جرائم ال�ي �ش�ل إرهابا دوليا و��

ملنصوص عل��ا �� اتفاقي�ي الهاي ومون��يـال واملتعلقـة بقمـع األفعـال غ�ـ� املشـروعة املوجهـة ا�جرائم ا -

 ضد أمن وسالمة الط��ان املد�ي.

ا�جــــرائم ا�خط�ــــ�ة ال�ــــي  �شــــ�ل اعتــــداءا ع�ــــ� حيــــاة أو حر�ــــة أو ســــالمة أ�ــــخاص متمتعــــ�ن با�حمايــــة  -

 الدولية وكذلك تلك املتعلقة باحتجاز الرهائن.

 تتضمن استخدام القنابل والقذائف واألس�حة اآللية واملتفجرات.ا�جرائم ال�ي  -

 محاولة ارت�اب أي من هذه ا�جرائم السابقة أو االش��اك ف��ا. -

و�س�� هذه االتفاقية إ�� إلزام الدول املوقعة ع�� نزع الصبغة السياسية عن طائفة مـن ا�جـرائم 

 أهمها:اإلرهابية إضافة إ�� وضع جملة من االل��امات األخرى و 

                                                 
عن الجمعیة االستشاریة لمجلس أوروبا والتي أدانت فیھا التغییر  1970أفریل  18الصادرة في  598انظر في ذلك التوصیة رقم  1

 غیر المشروع  للطائرات المدنیة  وأعمال التخریب التي تستھدف شركات النقل الجوي.
 .1977من االتفاقیة األوروبیة لقمع اإلرھاب لسنة  5-1لك المادة األولى فقرة انظر في ذ 2
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االل��ام بتسليم اإلرهابي�ن للدولـة ال�ـي وقعـت ا�جر�مـة ع�ـ� إقليمهـا أو محاكمتـھ أمـام قضـا��ا الـوط�ي  -

 إذا �عذر التسليم ألي سبب من األسباب الدستور�ة أو القانونية. 

االل�ـــــ�ام بالتعـــــاون واملســـــاعدة املتبادلـــــة بـــــ�ن الـــــدول واألطـــــراف ح�ـــــى ولـــــو �انـــــت ا�جـــــرائم ذات صـــــبغة  -

 سياسية.

وال�ـــ�يء املالحـــظ أن االتفاقيـــة تفـــادت وضـــع �عر�ـــف ل�جر�مـــة اإلرهابيـــة وعوضـــا عـــن ذلـــك أو ردت 

بيانـــا باألفعـــال ال�ـــي �عـــد جـــرائم إرهابيـــة مـــع اســـتثناء ا�جـــرائم ذات الطـــا�ع السيا�ـــ�ي و���تـــب ع�ـــ� انتفـــاء 

                                  .                                  1الصبغة السياسية ل�جر�مة جواز �سليم مرتكب��ا

 :االنتقادات املوجهة لالتفاقية األور�ية لقمع اإلرهابالفرع الثا�ي

بـــــالرغم مـــــن أن االتفاقيـــــة األور�يـــــة لقمـــــع اإلرهـــــاب �عـــــد بحـــــق محاولـــــة  جـــــادة و ضـــــرور�ة ملواجهـــــة 

 ي��:نتقادات أهمها مااإلرهاب ع�� مستوى إقلي�ي كب�� مثل القارة األور�ية إال أنھ اخذ عل��ا �عض اال 

اســــتخدام ألفــــاظ وعبــــارات تتســــم بالعموميــــة والتجر�ــــد عنــــد تطرقهــــا لألفعــــال اإلرهابيــــة ال�ــــي �شــــ�ل  -

 جرائم معاقب عل��ا مما يفتح ا�جال للتفس�� الواسع لنصوص املادت�ن األو�� والثانية م��ا.

اب عمـــل مـــن أعمـــال العنـــف ارت�ـــغمـــوض املعيـــار الـــذي تبنتـــھ املـــادة الثانيـــة مـــن االتفاقيـــة بنصـــها "  -

" �ــون أن �ــل عنــف فهــو يتســم بــا�خطورة وهــذا يــؤدي إ�ــ� تفســ��ات  �عســفية مــن جانــب الــدول  ا�خط�ــ�ة

 .2األعضاء و�� تحديدها لألفعال ال�ي تدخل ضمن دائرة اإلرهاب وتلك ال�ي تخرج ع��ا

 

  1998: االتفاقية العر�ية مل�افحة اإلرهاب لسنة املطلب الثا�ي 

ت جميـــع الــدول العر�يـــة خطــورة إهمـــال املواجهــة املشـــ��كة لإلرهــاب والـــذي أصــبح ��ـــدد لقــد أدركــ

أمـــن واســـتقرار الـــوطن العر�ـــي ومصـــا�حھ ا�حيو�ـــة لـــذلك فقـــد عمـــل وزراء الداخليـــة والعـــدل العـــرب ع�ـــ� 

                                                 
 .141، ص2004محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  1
، 1997خارجیة واألمن القومي، راجع التقریر الخاص باألبعاد الخارجیة لظاھرة اإلرھاب الصادر عن لجنة الشؤون العربیة وال 2

 .20ص
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 البحث عن آلية عر�ية مش��كة ��دف إ�� �عز�ز التعاون مل�افحة ا�جر�مة اإلرهابيـة فـتم وضـع اتفاقيـة �ـ�

مـــادة وقـــد راعـــت أح�ـــام هـــذه االتفاقيـــة مبـــادئ الشـــريعة  42تت�ـــون مـــن  1998مـــارس  22هـــذا الشـــأن �ـــ� 

اإلســـــالمية النابـــــذة لإلرهـــــاب والداعيـــــة  إ�ـــــ� األخـــــالق الدينيـــــة الســـــامية ومبـــــادئ القـــــانون الـــــدو�� وأسســـــھ 

ل األجن�ـي وفقــا وميثـاق هيئـة األمـم املتحـدة مـع التأكيــد ع�ـ� حـق الشـعوب �ـ� الكفــاح املسـ�ح ضـد االحـتال

ملبـــادئ األمـــم املتحـــدة وفيمـــا ي�ـــ� دراســـة ألهـــم  مـــا جـــاء �ـــ� االتفاقيـــة مـــن حيـــث مفهـــوم اإلرهـــاب والتـــداب�� 

 املوضوعة ملواجهتھ .

 : مفهوم اإلرهاب �� ظل االتفاقية العر�ية مل�افحة اإلرهاب الفرع األول 

�ل فعل مـن أفعـال العنـف أو " بدأت االتفاقية بتعر�ف اإلرهاب �عر�فا وصفيا حيث عرفتھ بأنھ 

ال��ديـــد بـــھ أيـــا �انـــت بواعثـــھ أو أغراضـــھ يقـــع تنفيـــذا ملشـــروع إجرامـــي فـــردي أو جمـــا�� ��ـــدف إللقـــاء 

ة �عـر�ض حيــا��م أو حر�ــا��م أو أمــ��م ل�خطـر أو إ�حــاق الضــرر بالبيئــالرعـب بــ�ن النــاس أو تــرويعهم أو 

وارد أو بأحــد املرافـــق أو األمـــالك العامــة أو ا�خاصـــة أو احتاللهـــا أو االســـتيالء عل��ــا أو �عـــر�ض أحـــد املـــ

 ".الوطنية ل�خطر

 �ــــل جر�مــــة أو شــــروع ف��ــــا ترتكــــب تنفيــــذاثــــم اتجهــــت االتفاقيــــة لتعر�ــــف اإلرهــــاب الــــدو�� بأنــــھ " 

لغـرض إرهــا�ي �ــ� أي مــن الـدول املتعاقــدة ســواء ع�ــ� رعاياهـا أو ممتل�ا��ــا أو مصــا�حها ويعاقــب عل��ــا 

" ويعــد مــن ا�جــرائم اإلرهابيــة ا�جــرائم املنصــوص عل��ــا �ــ� االتفاقيــات التاليــة مــا عــدا مــا قانو��ــا الــداخ��

 : 1استثنتھ م��ا �شريعات الدول األعضاء أو ال�ي لم تصادق عل��ا و��

جــــرائم واألفعــــال ال�ــــي ترتكــــب ع�ــــ� مــــ�ن الطــــائرات واملنصــــوص عل��ــــا �ــــ� اتفاقيــــة طوكيــــو        لســــنة ا� -

1963. 

 .1970االستيالء غ�� املشروع ع�� الطائرات طبقا ملا نصت عليھ اتفاقية الهاي لسنة  -

                                                 
 .1998انظر في ذلك المادة األولى من االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب لسنة  1
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ال األعمـــال غ�ـــ� املشـــروعة املوجهـــة ضـــد ســـالمة الط�ـــ�ان املـــد�ي طبقـــا ملـــا تـــنص عليـــھ اتفاقيـــة مون��يــــ -

 .1984ماي  10وال��وتو�ول امل�حق ��ا واملوقع ��  1971لسنة 

ا�جرائم املرتكبة ضد األ�خاص املشمول�ن با�حماية الدولية بما فـ��م املبعـوث�ن الدبلوماسـي�ن طبقـا  -

 .1973لنصوص اتفاقية نيو�ورك لسنة 

 .1979ا�جرائم املنصوص عل��ا �� اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن لسنة  -

 وما �علق م��ا بالقرصنة البحر�ة. 1982قية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة اتفا -

وقـــد اســـتثنت االتفاقيـــة �عـــض األعمـــال وأخرج��ـــا مـــن دائـــرة اإلرهـــاب الـــدو�� ع�ـــ� ســـبيل ا�حصـــر، 

 بمع�ى ال يجوز التوسع �� تفس��ها أو القياس عل��ا و�� ع�� النحو التا��:

حتالل األجن�ي من أجل التحرر وتقر�ر املصـ�� وفقـا ملبـادئ القـانون الكفاح املس�ح ضد العدوان أو اال  -

 . 1الدو�� و�خرج عن ذلك املفهوم �ل عمل يمس بالوحدة ال��ابية ألي من الدول العر�ية

ا�جـــــرائم السياســـــية مـــــا عـــــدا ا�حـــــاالت ا�خاصـــــة بالتعـــــدي ع�ـــــ� رؤســـــاء الـــــدول األعضـــــاء وزوجـــــا��م أو  -

أو رؤســـــاء ا�ح�ومـــــات أو الـــــوزراء و التعـــــدي ع�ـــــ� األ�ـــــخاص ذوي أصـــــولهم و فـــــروعهم ونـــــواب الرؤســـــاء 

ا�حمايـــة الدوليـــة بمـــا فـــ��م الســـفراء والدبلوماســـي�ن �ـــ� الـــدول األعضـــاء أو املعتمـــدين لـــد��ا وكـــذا القتـــل 

العمـــــدي والســـــرقة وأعمـــــال التخر�ـــــب واإلتـــــالف للممتل�ـــــات العامـــــة وجـــــرائم تصـــــنيع أو ��ر�ـــــب أو حيـــــازة 

 .2ملتفجرات وغ��ها من املواد ال�ي �عد الرت�اب جرائم إرهابيةاألس�حة والذخائر أو ا

و�ــــذلك تت�ــــح نيــــة الــــدول العر�يــــة املتعاقــــدة �ــــ� تب�ــــي تفرقــــة وا�ــــحة بــــ�ن جــــرائم اإلرهــــاب الــــدو�� 

" ألمـة العر�يـة األو�ـ�والكفاح املس�ح من أجل التحرر سيما أن هذه التفرقة هامة وضـرور�ة �ـ� قضـية " ا

 " وحق الفلسطيني�ن �� املقاومة ضد ا�حتل اإلسرائي�� .ينيةالقضية الفلسطو�� " 

 : تداب�� م�افحة اإلرهاب الدو�� الفرع الثا�ي

                                                 
 .1998من االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب لسنة  01فقرة  02انظر في ذلك المادة  1
 .1998ب لسنة من االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھا 02فقرة  02انظر في ذلك المادة  2
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نصـت االتفاقيـة العر�يـة مل�افحـة اإلرهـاب ع�ـ� نـوع�ن مـن التـداب�� األو�ـ� تتعلـق بـاملنع مـن اإلرهـاب 

 والثانية بقمعھ. 

 : تداب�� املنعأوال

 ملنع جرائم اإلرهاب الدو�� تل��م ��ا الدول املتعاقدة و��: نصت االتفاقية ع�� عدة تداب��

ا�حيلولة دون اتخاذ أي دولة أراض��ا مسـرحا لتخطـيط أو تنظـيم أو تنفيـذ جـرائم إرهابيـة أو الشـروع  -

 ف��ا ومنع �سلل اإلرهابي�ن وتدر���م أو إيوا��م لد��ا.

ا�حــــدود واملنافــــذ ال��يــــة والبحر�ــــة ملنـــــع تطــــو�ر و �عز�ــــز األنظمــــة املتصــــلة بــــإجراءات املراقبــــة وتــــأم�ن  -

 التسلل م��ا .

�عز�ـــــــز نظـــــــم تـــــــأم�ن وحمايـــــــة ال�خصـــــــيات بمـــــــن فـــــــ��م أعضـــــــاء البعثـــــــات الدبلوماســـــــية والقنصـــــــلية  -

 واملنظمات اإلقليمية والدولية املعتمدة لدى الدول األعضاء.

ا لسياســ��ا اإلعالميــة تطــو�ر أ�شــطة اإلعــالم األم�ــي وتنســيقها مــع األ�شــطة اإلعالميــة �ــ� �ــل دولــة وفقــ -

 �غرض الكشف عن أهداف التنظيمات اإلرهابية وإحباط مخططا��ا.

 : تداب�� القمعثانيا

إ�ـــ� جانـــب تـــداب�� املنـــع نصـــت االتفاقيـــة العر�يـــة �ـــ� ماد��ـــا الثالثـــة ع�ـــ� تـــداب�� أخـــرى خاصـــة بقمـــع 

 اإلرهاب الدو�� تل��م ��ا �ل دولة عضو و��:

اب ومحــاكم��م وفقــا للقــانون الــوط�ي أو �ســليمهم وفقــا إلح�ــام هــذه القــبض ع�ــ� مرتك�ــي جــرائم اإلرهــ -

 االتفاقية أو االتفاقيات الثنائية امل��مة ب�ن الدولت�ن الطالبة واملطلوب إل��ا التسليم.

تـــــام�ن حمايـــــة فعالـــــة للعـــــامل�ن �ـــــ� ميـــــدان العدالـــــة ا�جنائيـــــة وكـــــذا ملصـــــادر املعلومـــــات عـــــن ا�جـــــرائم  -

 .1ما يلزم من مساعدات ل�حايا اإلرهاب اإلرهابية وللشهود وتوف��

                                                 
 الذي جاء تنفیذا لھ. 06/01وھو النھج التي سلكتھ الجزائر وتجسد في روح میثاق السلم والمصالحة واألمر  1
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إقامــة �عــاون فعــال بــ�ن األجهــزة املعنيــة و�ــ�ن املــواطن�ن ملواجهــة اإلرهــاب بمــا �ــ� ذلــك إيجــاد ضــمانات  -

وحوافز مناسبة للت�ـجيع ع�ـ� اإلبـالغ عـن األعمـال اإلرهابيـة وتقـديم املعلومـات ال�ـي �سـاعد ع�ـ� كشـفها 

 والتعاون �� القبض ع�� مرتكب��ا.

 : التعاون القضائي العر�ي مل�افحة اإلرهاب الدو�� لفرع الثالثا 

نصت االتفاقية العر�ية مل�افحة اإلرهاب ع�� عدة وسائل لتحقيق �عاون قضائي �ـ� مجـال جـرائم 

 اإلرهاب الدو�� و خلق آلية عر�ية فعالة ملواجهتھ ومن أهم هذه الوسائل:

 : �سليم ا�جرم�نأوال

االتفاقيــة ع�ـ� �عهــد الـدول األعضــاء بتسـليم امل��مــ�ن أو ا�ح�ـوم علــ��م نصـت املـادة ا�خامســة مـن 

 من: �ل وقد استث�ى من نطاق التسليم�� ا�جرائم اإلرهابية واملطلوب �سليمهم من أي من هذه الدول 

ا�جرائم السياسية أو العسـكر�ة وا�جـرائم اإلرهابيـة املرتكبـة ع�ـ� إقلـيم الـدول املطلـوب م��ـا التسـليم  -

ذا �ـــان قـــانون الدولـــة طالبـــة التســـليم يج�ـــ� طلـــب التســـليم �ـــ� هـــذه ا�جـــرائم و�انـــت تمـــس بمصـــا�حها إال إ

 وذلك �لھ مشروط بأال ت�ون الدولة املطلوب م��ا التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو ا�حاكمة.  

م��ــــا  ا�جــــرائم ال�ــــي صــــدر �شــــأ��ا حكــــم ��ــــائي حــــائز لقــــوة ال�ــــ�يء املق�ــــ�ي فيــــھ لــــدى الدولــــة املطلــــوب -

 التسليم أو لدى دولة أخرى عضو �� االتفاقية.

ا�جــرائم ال�ــي ت�ــون قــد ســقطت عقو���ــا أو دعواهــا ا�جنائيــة بالتقــادم ع�ــ� أن يــتم حســاب هــذه املــدة  -

 طبقا لقانون الدولة طالبة التسليم.

جنســي��ا ا�جــرائم ال�ــي ترتكــب خــارج إقلــيم الدولــة املتعاقــدة طالبــة التســليم وال�ــي تقــع ممــن ال يحملــون  -

و�ـــان قـــانون الدولــــة املطلـــوب م��ـــا التســــليم ال يج�ـــ� توجيـــھ اال��ــــام عـــن هـــذه ا�جــــرائم إذا ارتكبـــت خــــارج 

 إقليمها من هذا ال�خص.

 ا: اإلنابة القضائية ثاني
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نصــت املــادة التاســعة مــن االتفاقيــة عــل حــق �ــل دولــة عضــو أن تطلــب مــن دولــة متعاقــدة أخــرى 

ضـائي متعلـق بـدعوى ناشـئة عـن جر�مـة إرهابيـة ويشـمل بصـفة خاصـة مـا القيام ونيابة ع��ا بـأي إجـراء ق

 ي��:

 سماع شهادة الشهود واألقوال ال�ي تؤخذ ع�� سبيل االستدالل. -

 تبليغ الوثائق القضائية. -

 إجراء املعاينة و فحص األشياء. -

 تنفيذ عمليات التفتيش وا�حجز. -

تنفيــذ اإلنابــة القضــائية رفــض تنفيــذها �ــ� وأجــازت املــادة العاشــرة للدولــة املتعاقــدة املطلــوب م��ــا 

 حالت�ن هما:

 إذا �انت ا�جر�مة املطلوب تنفيذ اإلنابة القضائية �شأ��ا محل تحقيق أو محاكمة �� هذه الدولة. -

 إذا �ان تنفيذ هذه اإلنابة من شأنھ املساس �سيادة وأمن هذه الدولة أو نظامها العام. -

أن م�افحـــة اإلرهــــاب ال تمـــر ع�ـــ� طر�ــــق واحـــد أو وســــيلة و�نب�ـــ� التأكيـــد ع�ــــ� حقيقـــة هامـــة و �ــــ� 

�عي��ـــا وإنمـــا ينب�ـــ� أن �ســـتخدم �ـــل الوســـائل املتاحـــة وأن توظـــف جميـــع اإلم�انيـــات األمنيـــة والقضـــائية 

والسياســـــية وال��بو�ـــــة واإلعالميـــــة مـــــن اجـــــل نبـــــذ العنـــــف واالعتـــــداء واح�ـــــ�ام  القـــــيم واملشـــــاعر وا�حيـــــاة 

       . 1اإل�سانية

 : التجر�ة ا�جزائر�ة �� م�افحة اإلرهاب الثالثاملطلب  

ت�جأ �عض الدول إ�� إصدار �شريعات خاصـة مـن أجـل م�افحـة اإلرهـاب، �ـ� حـ�ن يكتفـي الـبعض 

اآلخـر �ــ� إجــراء �عـديالت ع�ــ� القــوان�ن القائمـة ح�ــى ت�ــون أك�ـ� مالئمــة للمتطلبــات ال�ـي تفرضــها عمليــات 

�شــــأن م�افحــــة  1986ســــبتم��  9�ــــ�  86/1020قــــانون رقــــم مواجهــــة اإلرهــــاب، ففــــي فر�ســــا مــــثال صــــدر ال

اإلرهـــاب، والـــذي نـــص ع�ـــ� العديـــد مـــن األح�ـــام اإلجرائيـــة ال�ـــي مـــن شـــأ��ا بلـــوغ هـــذا الهـــدف. و�ـــ� إســـبانيا 

                                                 
 .45، ص1999، أكتوبر 205حسن طاھر، االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب، مقال منشور بمجلة األمن والحیاة، العدد  1



 الفصل الثا�ي: اإلطار القانو�ي مل�افحة اإلرهاب الدو��

48 
 

�شــأن العصــابات املســ�حة والعناصــر اإلرهابيــة، أمــا �ــ� مصــر فقــد صــدر القــانون  1984صــدر قــانون �ــ� 

. وذلــك �عــدما 1ت واإلجــراءات ا�جنائيــة، وإ�شــاء محــاكم أمــن الدولــةبتعــديل قــانون العقو�ــا 92/98رقــم 

شهدتھ مصر من أعمال عنف وتطرف. و�� الواليات املتحدة األمر�كية فقـد صـدر عـن ال�ـو�غرس قـانون 

إزاء تزايـــد العمليـــات اإلرهابيـــة ضـــد املصـــا�ح األمر�كيـــة �ـــ� الـــداخل وا�خـــارج  1996مل�افحــة اإلرهـــاب ســـنة 

 عينات.مثال بداية التس

وقد وقع اختيارنا ع�� دراسة التجر�ة ا�جزائر�ة نموذج قـانو�ي مل�افحـة اإلرهـاب نظـرا �خصوصـية 

سلسلة التشريعات الصادرة �� هذا الشأن من جهة، والنجاح الذي حققتھ مـن جهـة أخـرى  حيـث بـدأت 

دور قـــانون كخطـــوة أو�ـــ� لفـــتح بـــاب التو�ـــة وتأكـــدت النيـــة بصـــ 95/12�ســـن تـــداب�� الرحمـــة بموجـــب رقـــم 

 املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصا�حة.       06/01ثم األمر  99/08استعادة الوئام املد�ي 

 

 

 95/12: تداب�� الرحمة بموجب األمر  الفرع األول 

لـــــم تـــــؤد إ�ـــــ� نتيجـــــة  92/03مـــــن املرســـــوم التشـــــري��  40يبـــــدو أن املشـــــروع تفطـــــن وأن مقتضـــــيات املـــــادة 

ع، فنظـــرا لضـــيق الوقـــت ا�حـــدد لســـر�انھ وهـــو شـــهر�ن مـــن تـــار�خ صـــدوره ميدانيـــة تـــذكر ع�ـــ� أرض الواقـــ

لتمكيـــ��م مـــن االســـتفادة بأح�امـــھ، أضـــف إ�ـــ� ذلـــك محاولتـــھ وضـــع آليـــات تطبيـــق هـــذه اإلجـــراءات �انـــت 

أســباب �افيــة لبلــورة فكــرة البحــث عــن بــدائل أك�ــ� نجاعــة لوضــع حــد للظــاهرة اإلرهابيــة بــا�جزائر بــنص 

بيــــق ع�ــــ� أرض الواقــــع، وأدق مــــدلوال �ــــ� تحديــــد الضــــمانات املوضــــوعة �حمايــــة جديــــد أك�ــــ� قابليــــة للتط

ا�خاضـــــع�ن ألح�امـــــھ، وأوكــــــل تطبيـــــق مقتضـــــيات األمـــــر املتضـــــمن تـــــداب�� الرحمـــــة للســـــلطات اإلدار�ـــــة أو 

املدنيـــــة أو العســـــكر�ة. و�ـــــ� حالـــــة ثبــــــوت ارت�ـــــاب ا�جـــــرائم يحـــــال ال�لــــــف كمـــــن طـــــرف الســـــلطات لوكيــــــل 

 ي يتا�ع املع�ي وفقا لإلجراءات املعتادة.ا�جمهور�ة ا�ختص الذ

                                                 
 .8، ص1996ة في مواجھة اإلرھاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، إبراھیم عید نایل، السیاسة الجنائی 1
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 وقد خص املشرع املستفيدين من مقتضيات هذا األمر �� ش�ل�ن:

 : اإلعفاء من املتا�عة  أوال 

 من نص األمر أعفى من املتا�عة فئت�ن من ا�جرم�ن وهم:   03و 02بموجب املادة 

تضــم �ـل مـن أ�شــأ أو أسـس أو نظـم أو ســ�� و  3مكـرر  87و�ـ� الفئــة ال�ـي نصـت عل��ــا املـادة  الفئـة األو�ـ�:

أيــة جمعيــة أو تنظــيم أو جماعــة منظمــة غرضــها القيــام بأعمــال إرهابيــة أو تخر�بيــة تــدخل ضــمن أح�ــام 

مكــرر كمــا يــدخل ضــمن هــذه الفئــة كـــل مــن انخــرط أو شــارك �ــ� ا�جمعيــات أو التنظيمــات مــع  87املــادة 

 .مكرر  87العلم بنشاطها الواقع ضمن أح�ام املادة 

 و �ش��ط �� هذه الفئة ح�ى �ستفيد من عدم املتا�عة القضائية ما ي�� : 

 عدم ارت�اب جرائم قتل لأل�خاص أو سببت لهم �جزا دائما. -

 عدم املساس بالسالمة املعنو�ة أو ا�جسدية للمواطن�ن. -

 عدم ارت�اب جرائم تخر�بية لألمالك العمومية أو ا�خاصة . -

ســـلطات ا�ختصــــة وأشــــعارها بـــالتوقف عــــن �ـــل �شــــاط إرهــــا�ي أو �ســـليم أنفســــهم و�صـــفة تلقائيــــة لل -

تخر��ــي و�ــذلك فــإن هــذا التبليــغ والتســليم يخــص �ــل �ــخص قــدم نفســھ و�لــغ عــن جرائمــھ وال يمتــد إ�ــ� 

الشر�اء إذا لم �سلموا أنفسهم كما ال يخص األ�خاص الذين ال دخـل لهـم ��ـذه ا�جـرائم أو التنظيمـات 

 اإلرهابية.

تضــــم �ــــل مــــن حــــاز أســــ�حة أو متفجــــرات أو وســــائل ماديــــة أخــــرى دون تحديــــدها، وهنــــا و  الفئــــة الثانيــــة:

�شــــ��ط أن يــــتم �ســــليمها للســــلطات تلقائيــــا ح�ــــى يمكنــــھ االســــتفادة مــــن اإلعفــــاء مــــن املتا�عــــة القضــــائية 

مـــن األمـــر أ��مـــا يتعلقـــان  03و 02)، يت�ـــح األمـــر مـــن املـــادت�ن 95/12مـــن األمـــر  03(وهـــذا بمفهـــوم املـــادة 

املتا�عـة القضـائية أي أن األمـر يخـص النيابـة �عـدم متا�ع��ـا هـذين الفئتـ�ن طاملـا تـوافرت الشـروط �عدم 

 املذ�ورة سالفا.
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و�نتج عـن تـوفر األعـذار املعفيـة مـن العقـاب رفـع العقو�ـة عـن ا�جـا�ي رغـم بقـاء السـلوك اإلجرامـي 

� مسئوال عن الضرر  النـاتج عـن و�قتصر اإلعفاء ع�� ا�جزاء ا�جنائي فال �شمل التعو�ض املد�ي إذ يص�

 سلوكھ اإلجرامي.

  ا: ش�ل التخفيف من العقو�اتثاني

مــن األمــر املتضــمن تــداب�� الرحمــة ع�ــ� أن ا�جــرم�ن الــذين ســلموا أنفســهم وفقــا  04نصــت املــادة 

ملقتضـــياتھ وقـــد ثبـــت ارت�ـــا��م �جـــرائم موصـــوفة إرهابيـــة �ســـببت �ـــ� قتـــل �ـــخص أو إصـــابتھ ��جـــز دائـــم 

 و�ة ت�ون ع�� النحو التا�� :فإن العق

 سنة إذا �انت العقو�ة املنصوص عل��ا قانونا �� اإلعدام. 20و 15ال�جن املؤقت ملدة ت��اوح ب�ن  -

 سنة إذا �انت العقو�ة �� ال�جن املؤ�د.  15و 10ال�جن املؤقت ملدة ت��اوح ب�ن  -

ا�ح�ـــوم علـــ��م وفقـــا أن ي�ـــون التخفـــيض لنصـــف العقو�ـــة �ـــ� جميـــع ا�حـــاالت األخـــرى هـــذا و�حـــتفظ  -

 بحقهم �� االستفادة بمقتضيات تداب�� العفو املنصوص عل��ا دستور�ا. 95/12ألح�ام األمر 

   99/08: املعا�جة القانونية لإلرهاب �� ظل قانون استعادة الوئام املد�ي الفرع الثا�ي 

اجهــة مــع اإلرهــابي�ن نظــرا الســتفحال الظــاهرة اإلرهابيــة وقناعــة املشــرع �ــ� فشــل ا�حــل األم�ــي واملو 

خاصة مع عدم استجاب��م لتداب�� الرحمة، لم يكن بوسع املشرع إال تطو�ر هذه الفكـرة إ�ـ� مفهـوم أك�ـ� 

رحابــــة، والتفك�ــــ� �ــــ� وضــــع آليــــات قانونيــــة أك�ــــ� فعاليــــة لتجســــيد الرحمــــة، خاصــــة �عــــد انخفــــاض حــــدة 

اعــات اإلرهابيــة، ممــا هيــأ ا�جــو العمليــات اإلرهابيــة وظهــور خالفــات حــادة وا�شــقاقات بــ�ن صــفوف ا�جم

 . 99/08تحت رقم  1999جو�لية  13لبلورة قانون الوئام املد�ي الصادر بتار�خ 

ولعـــل املـــادة األو�ـــ� منـــھ تكفـــي �ـــ� صـــياغ��ا لفهـــم الفكـــرة الغالبـــة ع�ـــ� نفســـية املشـــرع وإرادتـــھ عنـــد 

لظـاهرة ومـراده �ـ� ذلـك وضعھ لنصوص هذا القانون، وال�ي �انت صر�حة ووا�حة �� محاولتـھ احتـواء ا

استعادة الوئام املد�ي، بـأن عمـد إ�ـ� وضـع تـداب�� خاصـة �غيـة تـوف�� حلـول مالئمـة للمتـورط�ن �ـ� قضـايا 

اإلرهاب والتخر�ب الذي �ع��ون عن إراد��م �ـ� التوقـف ع�ـ� �ـل �شـاط إرهـا�ي ومـنحهم فرصـة لتجسـيد 
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حضـــور أمامهـــا �خصـــيا. وقـــد جـــاءت تلـــك الرغبـــة شـــر�طة إشـــعار الســـلطات ا�ختصـــة ��ـــذا التوقـــف وا�

 التداب�� �التا��: 

 : نظام اإلعفاء من املتا�عات أوال

أعفـــــــى قـــــــانون الوئـــــــام املـــــــد�ي مـــــــن املتا�عـــــــة فئتـــــــ�ن مـــــــن ا�جـــــــرم�ن بموجـــــــب أح�ـــــــام             املــــــــواد 

 منھ: 03/04/05

� جر�مـــة مـــن املنتمـــون �جماعـــة أو منظمـــة إرهابيـــة داخـــل أو خـــارج الـــوطن ولـــم يرتكبـــوا أو �شـــار�وا �ـــ -

مكرر من قانون العقو�ات أدت إ�� القتل أو إحداث �جـز دائـم ل�ـخص أو اغتصـاب أو  87جرائم املادة 

 وضع متفجرات �� م�ان عمومي، شرط قيامهم فضال عن ذلك بإشعار السلطات.

ا�حــائزون ألســ�حة أو متفجــرات الــذين تقــدموا أمــام الســلطات وأشــعروها بــذلك وســلموا األســ�حة أو  -

 ئل املادية تلقائيا.الوسا

امل�ــجونون أو غ�ــ� امل�ــجون�ن ا�ح�ــوم علــ��م بأح�ــام ��ائيــة أو غ�ــ� ��ائيــة وذلــك بتــار�خ صــدور هــذا  -

 منھ. 36القانون طبقا للمادة 

واملالحظــــة أن هــــذا القــــانون أعفــــى املتــــورط�ن �ــــ� هــــذه القضــــايا بــــنفس الطر�قــــة املتبعــــة �ــــ� نظــــام 

"، إال أنــھ 96دســتور "  07فقــرة  77لــرئيس ا�جمهور�ــة �ــ� مادتــھ  العفــو املكــرس بالدســتور والعائــد أصــال

خالف نظام العفو الرئا��ي، الذي �سري ع�� ا�ح�وم عل��م ��ائيا فقط، وقد امتد اإلعفـاء إ�ـ� املتـا�ع�ن 

 وغ�� ا�ح�وم عل��م ��ائيا.

    : نظام الوضع رهن اإلرجاءثانيا

 06، فقــد نصــت املــادة 26إ�ــ�  06�ــ� املــواد مــن ع�ــ� نظــام الوضــع رهــن اإلرجــاء  99/08نــص قــانون 

يتمثــل الوضــع رهــن اإلرجــاء �ــ� التأجيــل املؤقــت للمتا�عــات خــالل ف�ــ�ة معينــة �غــرض التأكــد ع�ــ� أن " 

السـلطات  99/142"، وقد ألزم املرسـوم التنفيـذي رقـم من االستقامة ال�املة لل�خص ا�خاضع لها...

األمــن، قـادة جهــاز الــدرك، الــوالة، رؤســاء الــدوائر، النــواب ا�حـددة �ــ� وحــدات ا�جــيش، مســئو�� مصــا�ح 
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العـامون، وكــالء ا�جمهور�ـة �ــ� حالــة تقـدم أحــد املــذنب�ن التعر�ـف ال�امــل بــھ  وتحديـد أمــاكن اختبائــھ أو 

والقاضــية بإلغــاء تأجيــل  99/08مــن القــانون  10تحركــھ والتصــر�ح بصــدق ب�ــل �شــاطاتھ وتــذك��ه باملــادة 

وتحر�ك الدعوى العموميـة �ـ� حـق �ـل �ـخص يثبـت كـذب تصـر�حاتھ �عـد التحر�ـات  املتا�عات ا�جزائية

 املقامة �� حقھ.

 06/01: تداب�� قانون السلم واملصا�حة طبقا لألمر الفرع الثالث

تمـــــت املصـــــادقة ع�ـــــ� ميثـــــاق الســـــلم واملصـــــا�حة بأغلبيـــــة أصـــــوات الشـــــعب ا�جزائـــــري وذلـــــك �عـــــد 

و��ـــــدف إ�ـــــ� وضـــــع مجموعـــــة مـــــن التـــــداب��  06/01در األمـــــر وتطبيقـــــا لـــــھ صـــــ 2005ســـــبتم��  29اســـــتفتاء 

 واآلليات القانونية لتنفيذه وأهمها: 

إبطال املتا�عات القضـائية �ـ� حـق األفـراد الـذين يكفـون عـن �شـاطهم املسـ�ح ويسـلمون مـا لـد��م مـن  -

ت أو اسـتعمال سالح، وال تنطبق ع�� األفراد الذين �انت لد��م يد �� ا�جازر ا�جماعية أو ان��اك ا�حرمـا

 املتفجرات �� االعتداءات ع�� األماكن العمومية.

إبطال املتا�عات القضائية �� حق األفراد املطلو��ن داخل الوطن، وخارجھ الذين يمثلـون طوعـا أمـام  -

الهيئــــات ا�جزائر�ــــة ا�ختصــــة، وال ينطبــــق إبطــــال هــــذه املتا�عــــات ع�ــــ� األفــــراد الــــذين �انــــت لــــد��م يــــد �ــــ� 

 ية أو ان��اك ا�حرمات أو استعمال املتفجرات �� االعتداءات ع�� األماكن العمومية.ا�جازر ا�جماع

إبطال املتا�عات القضـائية �ـ� حـق جميـع األفـراد املنضـو�ن �ـ� شـب�ات دعـم اإلرهـاب الـذين يصـرحون  -

 بنشاطا��م لدى السلطات ا�جزائر�ة ا�ختصة.

 �م غيابيا باستثناء أولئك الذين �انت لـد��م يـدإبطال املتا�عات القضائية �� حق األفراد ا�ح�وم عل� -

 �� ا�جازر ا�جماعية أو ان��اك ا�حرمات أو استعمال املتفجرات �� االعتداءات ع�� األماكن العمومية.

العفـــــو ع�ـــــ� األفـــــراد ا�ح�ـــــوم علـــــ��م واملوجـــــودين رهـــــن ا�حـــــبس عقابـــــا ع�ـــــ� قيـــــامهم بأ�شـــــطة داعمـــــة  -

 لإلرهاب.
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عتبــــــارهم �ــــــحايا املأســــــاة الوطنيــــــة ولــــــذوي حقــــــوقهم ا�حــــــق �ــــــ� طلـــــــب التكفــــــل بملــــــف املفقــــــودين با -

 التعو�ض.  

 

 

 

       

 خالصة الفصل الثا�ي: 

، إال أ��ـــا تبلـــورت 2001ســـبتم��  11إن ا�جهـــود الدوليـــة مل�افحـــة اإلرهـــاب قـــد بـــدأت قبـــل أحـــداث 

 هـاب مـن خـالل االتفاقيـاتأك�� �ـ� األذهـان ابتـداء مـن هـذا التـار�خ، وإذا �ـان التعـاون الـدو�� مل�افحـة اإلر 

واملعاهـــــدات الدوليـــــة واإلقليميـــــة أمـــــرا ضـــــرور�ا ال غ�ـــــى عنـــــھ، فـــــإن أحـــــد أهـــــم أســـــباب نجـــــاح ونفـــــاذ هـــــذه 

املعاهدات هو وضعها موضع التنفيذ بتضمي��ا �� �شريعات الدول ال�ـي أبرم��ـا وحـث الـدول األخـرى ع�ـ� 

 االنضمام إل��ا، وتضمي��ا �� �شريعا��ا �� األخرى.

لتجر�ــــة ا�جزائر�ــــة رائــــدة �ــــ� مجــــال وضــــع آليــــات م�افحــــة اإلرهــــاب مــــن خــــالل تبن��ــــا ل�حلــــول �عــــد ا

 السلمية وأسلوب الوئام واملصا�حة ب�ن �ل األطراف مما يجعلها بحق نموذجا مثاليا يقتدى بھ.  
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 تمهيد:

تمكنـت إحـدى ا�جماعـات اإلرهابيـة مـن اختطـاف أر�ـع  2001سـبتم��  11�� صـبيحة يـوم الثالثـاء   

طائرات مدنية �انت تقوم بـرحالت جو�ـة ليـتم توجيـھ مسـارها نحـو أهـداف منتقـاة فاصـطدمت إحـداهم 

ن ضـرب ال�ــ�ج بأحـد بر�ـ� مب�ــى التجـارة العــال�ي �ـ� نيو�ــورك و�عـد وقـت قصــ�� تمكنـت  الطــائرة الثانيـة مــ

الثـا�ي ممــا أدى إ�ـ� ا��يــار ال�ــ�ج�ن والتسـبب بمقتــل اآلالف ممــن �ـانوا بداخلــھ و�محيطــھ إضـافة إ�ــ� ممــن 

 �ــــانوا ع�ــــ� مــــ�ن الطــــائرات ا�خطوفــــة، هــــذا وســــقطت طــــائرة ثالثــــة فــــوق مب�ــــى وزارة الــــدفاع األمر�كيــــة "

" �ـــ� قلـــب البيـــت األبـــيضبأنـــھ " " �ـــ� حـــ�ن لـــم تـــتمكن الرا�عـــة مـــن إصـــابة هـــدفها والـــذي أشـــيع البنتـــاغون 

 العاصمة واشنطن �سبب اع��اض طائرة عسكر�ة أمر�كية لها وإسقاطها.

لقــد شــ�لت هــذه األحــداث تحــديا كب�ــ�ا لألمــن القــومي األمر��ــي، الــذي ظــل لســنوات طو�لــة مح�ــي 

اصـرة أي بمحيط�ن شاسع�ن وجارت�ن مساملت�ن من الشمال وا�جنوب وال يوجد �� الذاكرة األمر�كيـة املع

، ومــن " أثنــاء ا�حـرب العامليــة الثانيـةمينـاء ب�ــ�ل هـار�رأثـر لالعتـداء ع�ــ� أراضـ��ا باســتثناء االعتـداء ع�ــ� " 

اجــل الـــرد الســـريع ع�ــ� تلـــك االعتـــداءات  فقـــد قامــت الواليـــات املتحـــدة األمر�كيـــة بــإعالن ا�حـــرب ع�ـــ� مـــا 

�ستان تحت شعار الـدفاع عـن مصـا�حها " ومعسكرات التدر�ب التا�عة لھ بأفغابتنظيم القاعدةس�ي " 

القوميــة واإلســ��اتيجية ع�ــ� الــرغم مــن أن مســالة اســتخدام القــوة ضــد هــذه املنظمــات يــؤدي عمليــا إ�ـــ� 

اســتخدام القــوة ضــد الــدول ال�ــي تتواجــد ف��ــا وهــو بــال شــك ��ديــد خط�ــ� للســالم �ــ� العــالم الــذي قامــت 

 هيئة األمم املتحدة من اجل حفظھ.

لــق سـنتعرض �ــ� هــذا الفصـل إ�ــ� دراســة شـروط الــدفاع عــن الـنفس طبقــا  لقواعــد ومـن هــدا املنط

القـــانون الـــدو�� لنصـــل إ�ـــ� تقـــدير مـــدى شـــرعية التـــدخل العســـكري األمر��ـــي �ـــ� أفغا�ســـتان وتـــأث��ه ع�ـــ� 

 العالقات الدولية وفقا ملا ي��: 

 اإلرهاب الدو�� وحق الدفاع عن النفس. املبحث األول:

 دخل العسكري �� أفغا�ستان.الت املبحث الثا�ي:
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 اإلرهاب الدو�� وحق الدفاع عن النفس :املبحث األول 

" مفهوم عرف �ـ� القـوان�ن الداخليـة منـذ وقـت مبكـر بوصـفھ حالـة تز�ـل الدفاع الشر�� إذا �ان "

عــن الفعــل غ�ــ� املشـــروع صــفة التجــر�م وتجعلــھ فعـــال مباحــا فإنــھ حــديث العهـــد �ــ� القــانون الــدو�� ولـــم 

إال �عــــد أن ت�املــــت األعــــراف واملواثيــــق ال�ــــي �عت�ــــ� أن ا�حــــرب جر�مــــة ال يجــــوز ال�جــــوء إل��ــــا إال �ــــ� يظهــــر 

أن  للـدول حـق الـدفاع عـن الـنفس إذا مـا  51، فقـد أقـر ميثـاق األمـم املتحـدة �ـ� مادتـھ 1حاالت استثنائية

ة  فــرض الســلم واألمــن �عرضــت العتــداء مســ�ح إ�ــ� أن يــتم اتخــاذ التــداب�� الالزمــة �ــ� مجلــس األمــن إلعــاد

الــدولي�ن والــدول إذ تمــارس هــذا ا�حــق فإ��ــا تخضــع ملعــاي�� قانونيــة دقيقــة تحــت طائلــة قيــام مســؤولي��ا 

 الدولية �� هذا الشأن.    

وقــــد �انــــت هـــــذه الفكــــرة حاضـــــرة تمامــــا �ـــــ� أذهــــان واضـــــ�� ميثــــاق األمـــــم املتحــــدة أمـــــا اليــــوم فقـــــد 

�عـــض ا�جماعـــات وال�ـــي قـــد ت�ـــون مرتبطـــة بصـــورة  أصـــبحت الـــدول عرضـــة ل�جمـــات مســـ�حة مـــن جانـــب

وثيقة بإحـدى الـدول فيطبـق �ـ� هـذه ا�حالـة قـانون الـدفاع عـن الـنفس بصـورتھ املعروفـة والتقليديـة أمـا 

إذا �انــت هــذه ا�جماعــات ال تملــك أيــة صــلة مــع دولــة مــن الــدول فإنــھ يصــبح تطبيــق النظر�ــة أمــرا صــعبا 

ه ا�جماعـات عرضـة إ�ـ� �جـوم عسـكري تحـت غطـاء الـدفاع عـن فهل يمكن أن ت�ون الدولة املضيفة لهـذ

 من امليثاق ضد هذه ا�جماعات؟ 4فقرة  2النفس؟ وهل يمكن استعمال القوة �استثناء من املادة 

  : شروط العدوان املن��ئ �حق الدفاع عن النفساملطلب األول 

دفعـــھ �عمـــل غ�ـــ� يـــرتبط حـــق الـــدفاع الشـــر�� بوجـــود عـــدوان ســـابق أصـــاب الدولـــة وال�ـــي لهـــا حـــق 

 مشروع مضاد صونا �حقها ودفاعا عن أراض��ا وهو يخضع �جملة من الشروط ع�� النحو التا��:

 : العدوان ا�حال الفرع األول 

�ش��ط �� العدوان أن ي�ون قد �شأ قبل الرد عليھ فهو عمل قائم لم ينتھ �عد بمع�ى أنـھ ال يجـوز 

قايــــة مــــن عــــدوان مزعــــوم كمــــا ال يجــــوز أن ي�ــــون الحقــــا أن ي�ــــون الــــدفاع ســــابقا ع�ــــ� االعتــــداء بحجــــة الو 

الن��ـاء العـدوان إذ �عـد عندئـذ عمــال انتقاميـا ولـيس مـن قبيـل الــدفاع  الشـر�� و�ـ� القـانون الـداخ�� �عــد 

ا�خطـــر حـــاال و�نـــتج عنـــھ حـــق الـــدفاع ولـــو �ـــان العـــدوان لـــم يقـــع �عـــد ولكنـــھ �ـــان ع�ـــ� وشـــك الوقـــوع أمـــا 

                                                 
ع الشرعي فإنھ یحق وفي ھذا المعنى یقول مونتیسكیو: " إن حیاة الدول كحیاة األفراد فمثلما یحق للناس أن یقتلوا في حالة الدفا 1

 للدول أن تحارب ألن بقاءھا حق ككل بقاء آخر. 
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يـــرى �عـــض الفقهـــاء أن بمجـــرد أن ي�ـــون العـــدوان ع�ـــ� وشـــك الوقـــوع �عـــد بالنســـبة للقـــانون الـــدو�� فإنـــھ 

بحد ذاتھ �افيا لقيام حق الدفاع املشروع وقد تم تقر�ر ذلك �� كث�ـ� مـن املعاهـدات الدوليـة، ومـن ذلـك 

�ــل تخطــيط أو تــدب�� أو تحضــ�� ل�حــرب �عــد جــرائم " بــأن " الئحــة نــور نبــوغمــن "  6مــا نصــت عليــھ املــادة 

بحجــة أنــھ ال يمكــن أن ي�ــون العــدوان ع�ــ� وشــك الوقــوع  1�ــ� حــ�ن أنكــر آخــرون هــذا الــرأي" ضــد الســالم

مــن  51العتبــاره حــاال إذ يتطلــب األمــر وجــوب قيامــھ فعــال ل�ــي ي�ــ�ر بالــدفاع الشــر�� وهــو مــا أكدتــھ املــادة 

ر رقــم ميثــاق األمــم املتحــدة وكــذلك مــا جــاء �ــ� �عر�ــف ا�جمعيــة العامــة للعــدوان والصــادر بموجــب القــرا

هـــــو اســـــتخدام القـــــوة املســـــ�حة مـــــن دولـــــة ضـــــد حيـــــث نـــــص ع�ـــــ� أن العـــــدوان "   1974لســـــنة  14/  33

" ويعـــد هـــذا الـــرأي األدق واألك�ـــ� الســـيادة أو الســـالمة اإلقليميـــة أو االســـتقالل السيا�ـــ�ي لدولـــة أخـــرى 

عـــاءات غ�ـــ� �شـــددا �ـــ� ت��يـــر ا�حـــرب ألن هنـــاك خشـــية مـــن أن يـــؤدي األخـــذ باالتجـــاه الفق�ـــي األول إ�ـــ� اد

 �حيحة واف��اءات مغلوطة بوجود العدوان.

  : العدوان املس�حالفرع الثا�ي

من ميثاق األمم املتحدة أن ي�ون العدوان مس�حا وهو شرط ال نجـد لـھ نظ�ـ�ا �ـ�  51�ش��ط املادة 

ظل قواعد القانون الداخ�� و�قصد بـھ تحر�ـك ا�جيـوش للغـزو، إلقـاء القنابـل، احـتالل األرا�ـ�ي، ضـرب 

، وا�جتمــع الــدو�� حــر�ص ع�ــ� 2�حصــار ع�ــ� املــوا�ئ أو الســواحل وغ��هــا مــن مظــاهر اســتخدام الســالحا

عدم  ت��ير األعمـال ا�حر�يـة بالـدفاع الشـر�� إال إذا �انـت ردا ع�ـ� اعتـداء مسـ�ح أمـا مجـرد قيـام حـوادث 

نفس إذ يمكـن تفـادي محدودة األثر ع�� حدود الدول فال ت��ر ال�جوء إ�� اسـتخدام القـوة للـدفاع عـن الـ

نتائجها بال�جوء إ�ـ� طـرق عديـدة أهمهـا الطـرق الدبلوماسـية و�ـ� قـرار صـادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة 

�� القضـية املتعلقـة بالنشـاطات العسـكر�ة وشـبھ العسـكر�ة بـ�ن الواليـات املتحـدة األمر�كيـة  1986سنة 

يقـوم ع�ـ� شـرط وجـود اعتـداء مســ�ح  اعت�ـ�ت أن ممارسـة حـق الـدفاع عـن الـنفس 3وجمهور�ـة ني�ـاراغوا

واالســتثناء ال يفســر إال �ــ�  4مــن امليثــاق 4فقــرة  2�ــ� حــد ذا��ــا تقــرر اســتثناءا مــن املــادة  51كمــا أن املــادة 

أضـيق ا�حـدود كمـا هــو مسـتقر عليـھ �ــ� الفقـھ القـانو�ي والسـؤال الــذي يبقـى مطروحـا هــو أنـھ هـل يمكــن 

                                                 
 .48، ص1959محمد نجیب حسني، دروس في القانون الدولي الجنائي، القاھرة،  1
 .89صالح الدین أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 2
بأن استخدامھا القوة العسكریة جاء إعماال لحقھا في الدفاع عن النفس الجماعي لمصلحة كل من فقد تذرعت الوالیات المتحدة  3

 كوستاریكا وھندوراس والسالفدور ضد الھجوم العسكري الذي شنتھ نیكاراغوا ضد ھذه الدول.
عن التھدید باستعمال القوة أو  من المیثاق على أنھ یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في عالقاتھم الدولیة  04فقرة  02تنص المادة  4

 استخدامھا ضد سالمة األراضي أو االستقالل السیاسي ألیة دولة أو على أي وجھ ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة.
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مـــن امليثـــاق ي�ـــ�ر ال�جـــوء إ�ـــ� توجيـــھ ضـــر�ات  51ا طبقـــا للمـــادة اعتبـــار االعتـــداء اإلرهـــا�ي اعتـــداءا مســـ�ح

 عسكر�ة للدفاع عن النفس؟

نفســــها، فاالعتـــــداء املســـــ�ح  51إن اإلجابــــة ع�ـــــ� هـــــذا الســــؤال تنطلـــــق و�الضـــــرورة مــــن نـــــص املـــــادة 

مــن امليثــاق لــم �شــ��ط  51" ســواء �ــان ذلــك �شــ�ل مباشــر أو غ�ــ� مباشــر ومــع أن املــادة دولــةيصــدر عــن" 

راحة فإن العرف الدو�� قد أخذ بھ ع�� أساس أنھ شرط ضم�ي �ستفاد منـھ تقر�ـر اسـتثناء ع�ـ� ذلك ص

مبـــــدأ حظـــــر اســـــتخدام القـــــوة بـــــ�ن الـــــدول و�مفهـــــوم ا�خالفـــــة فـــــإن االعتـــــداءات ال�ـــــي تصـــــدر عـــــن �عـــــض 

       ا�جموعــــــــــات أو األفــــــــــراد ال يمكــــــــــن اعتبارهــــــــــا بمثابــــــــــة اعتــــــــــداءات مســــــــــ�حة والقــــــــــول بخــــــــــالف ذلــــــــــك قــــــــــد            

ت��تـــــب عنـــــھ نتـــــائج بالغـــــة التعقيـــــد وخروجـــــا غ�ـــــ� م�ـــــ�ر ع�ـــــ� خطـــــر اســـــتخدام القـــــوة �ـــــ� القـــــانون الـــــدو�� 

وتأسيســـا ع�ـــ� ذلــــك فمـــن ا�خطــــورة القـــول إنــــھ بمجـــرد أن توجــــد �ـــ� دولــــة مـــا مجموعــــات م��مـــة بارت�ــــاب 

ضـد الدولـة  أعمال إرهابية ضد دولة أخرى فإن ذلك �عطي لهذه األخ��ة حق اسـتخدام القـوة العسـكر�ة

ال�ــي توجــد هــذه ا�جموعــات وقياد��ــا ع�ــ� أراضــ��ا. �ــحيح أن جميــع الــدول ملزمــة باتخــاذ تــداب�� عمليــة 

مالئمــــة لضــــمان عــــدم اســــتخدام أراضــــ��ا إلقامــــة قواعــــد إرهابيــــة أو معســــكرات للتــــدر�ب أو �ــــ� تحضــــ�� 

ا�جماعـات ودولـة مـن أعمال إرهابية ضد دول أخرى، لكن أمام عـدم ثبـوت وجـود صـلة مباشـرة بـ�ن هـذه 

 الدول فانھ يصبح تطبيق قواعد الدفاع عن النفس أمرا �عسفيا و�خرج عن مبدأ الشرعية الدولية.

  : املساس با�حقوق ا�جوهر�ة للدولةالفرع الثالث

للدولــة ا�حــق �ــ� الــدفاع عــن نفســها لــرد العــدوان الواقــع ضــدها وملــا �انــت الدولــة �ــخص معنــوي 

ر �ــ� األعمــال العدوانيــة ال�ـــي تصــيب حقوقهــا األساســية واملتمثلـــة �ــ� حقهــا �ـــ� فــإن االعتــداء عل��ــا ينحصـــ

 سالمة إقليمها وسياد��ا عليھ و�� استقاللها الوط�ي.  

فأمــــا العــــدوان ع�ــــ� اإلقلــــيم فيبــــدو وا�ــــحا إذ يتحقــــق عنــــدما يمــــس حــــدود الدولــــة املعتــــدى عل��ــــا 

العـــدوان ع�ـــ� ســـيادة الدولـــة �ـــ� صـــورة قيـــام بـــال�جوم أو الغـــزو أو باقتطـــاع جـــزء مـــن إقليمهـــا وقـــد ي�ـــون 

الدولـــــة األجنبيـــــة بمنـــــع الدولـــــة ال�ـــــحية عـــــن ممارســـــة �ـــــل أو �عـــــض حقوقهـــــا أو عـــــن ممارســـــة ســـــلطا��ا 

 باعتبارهـــا صـــاحبة االختصـــاص �ـــ� �ســـي�� شـــؤو��ا الداخليـــة وا�خارجيـــة ع�ـــ� حـــد ســـواء. وقـــد اســـتقر �ـــ�

�اف بحـق الشـعوب �ـ� تقر�ـر مصـ��ها وعليـھ فـان أي العرف الدو�� واملواثيـق الدوليـة مبـدأ هـام وهـو االع�ـ

 .1دولة تمنع شعبا من هذا ا�حق �عد دولة معتدية

                                                 
 .156-155عبد هللا سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص 1
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ومـــن املمارســـات الدوليـــة نجـــد أن الواليـــات املتحـــدة األمر�كيـــة وإســـرائيل �انتـــا أك�ـــ� الـــدول تمســـ�ا 

إرهابيــة وهــو بــا�حق �ــ� الــدفاع عــن الــنفس لت��يــر عمليا��مــا العســكر�ة ضــد مــا �عتقــد أنــھ �شــ�ل أعمــاال 

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، كمـا أنـھ يتضـمن  51تفس�� ال يخلو مـن تجـاوز وا�ـح �حـدوده املقـررة �ـ� املـادة 

" فقــد تــذرعت إســرائيل ��ــذا التفســ�� عــدة مــرات مــن أجــل الــدفاع عــن الــنفس الوقــائي�ــ� طياتــھ فكــرة " 

أدان مجلـــس األمـــن  بإجمـــاع  1968ت��يـــر أعمالهـــا غ�ـــ� املشـــروعة الغتصـــاب األرا�ـــ�ي العر�يـــة ففـــي ســـنة 

الغارة اإلسرائيلية ع�ـ� مطـار ب�ـ�وت الـدو�� �عـد أن زعمـت إسـرائيل أن  262أعضائھ بموجب القرار رقم 

ل�ج��ــــة عملهــــا جــــاء ردا ع�ــــ� محاولــــة اختطــــاف طــــائرة إســــرائيلية بمطــــار أثينــــا مــــن قبــــل عناصــــر تا�عــــة " 

ا �ـــ� لبنـــان كمـــا �جـــأت إ�ـــ� ا�حجـــة ذا��ـــا عنـــد وال�ـــي تلقـــت أوامرهـــا مـــن قاد��ـــ الشـــعبية لتحر�ـــر فلســـط�ن"

وع�� الرغم مـن تأييـد الواليـات املتحـدة  1985قصفها ملواقع منظمة التحر�ر الفلسطينية �� تو�س سنة 

  573للعمليـــة أثنـــاء املناقشـــات ال�ـــي دارت  داخـــل مجلـــس األمـــن إال أنـــھ تمـــت إدانتـــھ بموجـــب القـــرار رقـــم 

قـع أي عقو�ــات ع�ــ� إســرائيل وقـد تجــددت الغــارات اإلســرائيلية ع�ــ� و�عتـھ بأنــھ عمــل عــدوا�ي دون أن  يو 

عــــدد مــــن املــــدن والقــــرى الفلســــطينية واللبنانيــــة �ــــان آخرهــــا الغــــارات العســــكر�ة ع�ــــ� العاصــــمة ب�ــــ�وت 

"وهـو ا�حـدث الـذي لقـي إدانـة  حـزب هللابـدعوى مالحقـة عناصـر "  2006ومناطق ا�جنـوب خـالل  جـوان 

 واسعة من ا�جتمع الدو��.

ومن جانب آخر فقد استندت الواليـات املتحـدة األمر�كيـة للفكـرة ذا��ـا لت��يـر عمليا��ـا العسـكر�ة 

إثــــر  2001وأخ�ـــ�ا ســــنة  1998وضـــد الســــودان ســــنة  1993ثــــم ضــــد العـــراق ســــنة  1986ضـــد ليبيــــا ســـنة 

فج�ـ�ات " وع�� رأسـهم املـ��م الرئي�ـ�ي �ـ� التتنظيم القاعدةغزوها ألفغا�ستان بدعوى مالحقة عناصر " 

 ". أسامة بن الدن "

   : شروط العمل املتخذ دفاعا عن النفساملطلب الثا�ي

يخضع العمل املتخذ دفاعا عن النفس لضوابط قانونية تن�ـجم مـع الصـفة املؤقتـة ال�ـي يضـف��ا 

ميثـاق األمـم املتحــدة ع�ـ� اإلجــراء الـدفا�� ح�ـى ال �عيــق تـدخل مجلــس األمـن ول�ـي يبقــى اسـتخدام القــوة 

يق نطـــاق ممكـــن ا��ـــجاما مـــع ا�حظـــر العـــام والشـــامل املفـــروض ع�ـــ� اســـتخدامها بموجـــب املـــادة �ـــ� أضـــ

الثانيــة منــھ فالعمــل املتخــذ دفاعــا عــن الــنفس يجــب أن ي�ــون ثمــة ضــرورة تمليــھ وأن ي�ــون متناســبا مــع 

االعتــــــداء الــــــذي �عرضــــــت لــــــھ الدولــــــة فهــــــل تــــــم العمــــــل العســــــكري األمر��ــــــي ضــــــد أفغا�ســــــتان وفــــــق هــــــذه 

  الشروط؟
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 : الضرورة الفرع األول 

إن العمل العسكري املتخذ دفاعا عـن الـنفس يجـب أن تمليـھ ضـرورة حالـة و م�حـة ال ت�ـ�ك مجـاال 

لل��وي أو الختيار وسائل أخرى �غ�ي عنھ فهو الفرصة الوحيدة املمكنة �عد اسـتنفاذ الوسـائل السـلمية 

باشـــرا لوقـــوع االعتـــداء فـــإذا مـــا تـــأخر عـــن لـــرد االعتـــداء أو وقفـــھ أو ا�حـــد منـــھ، و�ف�ـــ�ض أن ي�ـــون عمـــال م

ذلك تحول إ�� عمل ثأري يحظره القانون الـدو�� فبالنسـبة إلسـقاط إحـدى الطـائرات ال�ـي �انـت متوجهـة 

فهـــذا الــــرد يمكـــن ت��يــــره  2001ســــبتم��  11" بالعاصـــمة األمر�كيــــة واشـــنطن �ـــ� البيـــت األبــــيضلضـــرب " 

لشـــهر لشـــن ا�حـــرب ضـــد أفغا�ســـتان بذريعـــة الـــدفاع عـــن بحالـــة الضـــرورة امل�حـــة أمـــا انتظـــار مـــا يقـــارب ا

النفس فهو أمر ال يقبلھ املنطق القانو�ي السليم خاصة إذا ما أخذنا �عـ�ن االعتبـار أن مجلـس األمـن قـد 

وضـــع يـــده ع�ـــ� األزمـــة وأبـــدى اســـتعداده التخـــاذ إجـــراءات مناســـبة ـ كمـــا ســـن�ى ذلـــك �ـــ� املبحـــث الثـــا�ي ـ  

الــرد �عــد صــدور قــرار مجلــس األمــن ال �عــد دفاعــا شــرعيا بــل يمكــن اعتبــاره  ويع�ــي ذلــك أن االســتمرار �ــ�

 . 1جر�مة دولية

 : التناسب الفرع الثا�ي

إن حــــق أي دولــــة �ــــ� الــــدفاع عــــن الــــنفس ضــــد العــــدوان يبــــيح لهــــا الــــرد �ــــ� حــــدود القــــدر الضــــروري 

 ك ا�حدود وال�ا�� لصده دون مبالغة أو تجاوز و���تب ع�� ذلك أن الدولة ال�ي تتجاوز تل

�عت�� عملها عندئذ جر�مة دولية إذا ما توفر لد��ا القصد ا�جنـائي أمـا إذا وقعـت �ـ� التجـاوز خطـأ 

 . 2�� التقدير فإن عملها �عد جر�مة دولية غ�� عمدية

كمـــا �ع�ـــي هـــذه القاعـــدة كـــذلك أن العمـــل العســـكري املتخـــذ يجـــب أن يوجـــھ ضـــد الدولـــة املعتديـــة 

حـق الـدفاع عـن الـنفس ضـد التنظيمـات اإلرهابيـة يطـرح عالمـات اسـتفهام ومن هذا املنطلـق فالتمسـك ب

كث�ــ�ة حـــول ماهيــة الـــرد املتناســـب؟ وضــد مـــن ي�ـــون؟ ذلــك أن األمـــر قــد يبـــدو ســـهال �ــ� حالـــة االعتـــداءات 

اإلرهابيـــة ال�ـــي تنفـــذها وترعاهـــا دولـــة مـــا ســـواء �شـــ�ل مباشـــر أو غ�ـــ� مباشـــر حيـــث �عت�ـــ� بمثابـــة اعتـــداء 

تنسـب إ�ـ� مجموعـة تتواجـد ع�ـ� إقلـيم دولـة مـا فـاألمر يختلـف سـيما أمـام عـدم ثبـوت  مس�ح لكن عندما

مسؤولية هذه األخ��ة فالقول بإم�انية استخدام القوة ضد هذه ا�جموعات �ع�ـي اسـتخدام القـوة ضـد 

                                                 
 .157عبد هللا سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص 1
ھما محكمة العدل الدولیة في قرارھا السابق والمتعلق بالدعوة التي رفعتھا جمھوریة إن شرطي الضرورة والتناسب قد أكدت 2

نیكاراغوا ضد الوالیات المتحدة األمریكیة حیث اعتبرت أن زرع المیاه اإلقلیمیة لنیكاراغوا باأللغام من طرف الوالیات المتحدة لم 
 ي السلفادور. یكن فعال متناسبا للرد على دعم جمھوریة نیكاراغوا للثوار ف
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 ومراكــز التــدر�ب التا�عــة لعــا �ــ� أفغا�ســتان القاعــدة"الدولــة نفســها، فضــرب الواليــات املتحــدة ملقــرات " 

هو اس��داف ألفغا�ستان نفسها ومـن الصـعب القبـول بـھ كـرد متناسـب �ـ� الوقـت الـذي �سـ��دف ضـرب 

 . 1دولة بأكملها و�جميع مؤسسا��ا ومرافقها إلزاحة نظام حكم وتنصيب نظام آخر م�انھ

 : إبالغ مجلس األمنالفرع الثالث

اء ف��ــا أن التــداب�� ال�ــي مــن ميثــاق األمــم املتحــدة حيــث جــ 51�ســتفاد هــذا الشــرط مــن نــص املــادة 

يتخــذها األعضــاء اســتعماال �حــق الــدفاع عــن الــنفس تبلــغ إ�ــ� مجلــس األمــن فــورا والغايــة منــھ هــو إطــالع 

ا�جلـــس ع�ـــ� تطـــور األوضـــاع �ـــ� املنـــاطق ال�ـــي �شـــهد نزاعـــات التخـــاذ القـــرار املناســـب الـــذي يقتضـــيھ منـــع 

د صدور حكم محكمـة العـدل الدوليـة �ـ� قضـية تفاقم األزمة وا�حفاظ ع�� السلم واألمن الدولي�ن، فبع

األ�شــطة العســكر�ة وشــبھ العســكر�ة �ــ� ني�ــاراغوا الســالف الــذكر والــذي ق�ــ�ى بوجــوب امتثــال الــدول 

مـن امليثـاق واملتعلـق بضــرورة تبليـغ مجلـس األمـن عــن �ـل تـداب�� الـدفاع، وقــد  51لالل�ـ�ام املقـرر �ـ� املــادة 

االل�ـــ�ام ذلـــك أن عـــدم القيـــام بـــھ قـــد يضـــعف إدعاءهـــا بقيـــام أصـــبحت الـــدول حر�صـــة ع�ـــ� اح�ـــ�ام هـــذا 

. واملمارســات الدوليــة املعاصــرة تفيــد أن الــدول األطــراف �ــ� الن�اعــات الطو�لــة 2حالــة الــدفاع عــن الــنفس

�ســ�� دائمــا لتقــديم تقــار�ر و�الغــات متتاليــة للمجلــس ومــن األمثلــة الكث�ــ�ة النــ�اع العرا�ــ� اإليرا�ــي حيــث 

و  1980تقــــديم عــــدد مــــن التقــــار�ر املتواليــــة أثنــــاء ا�حــــرب الــــدائرة بي��مــــا بــــ�ن ســــنوات قامــــت الــــدولتان ب

1988. 

و�خصــوص العمليــات العســـكر�ة ضــد أفغا�ســـتان فقــد أبلــغ املنـــدوب الــدائم للواليـــات املتحــدة �ـــ� 

مجلـــس األمـــن بـــأن القـــوات العســـكر�ة األمر�كيـــة قـــد باشـــرت أعمـــاال مـــن شـــأ��ا منـــع أي اعتـــداء مســـتقب�� 

" هــو املســئول عــن تنظــيم القاعــدةلكنــھ لــم يحــدد طبيع��ــا أو مــداها ولــم يقــدم الــدليل ع�ــ� أن "  ضــدها

تلــك االعتـــداءات، فشــرط إبـــالغ مجلـــس األمــن يف�ـــ�ض ضـــمنيا تقــديم الـــدليل ع�ـــ� مســؤولية الدولـــة ال�ـــي 

م تنظـــــييجـــــري الـــــرد ضـــــدها واكتفـــــى املنـــــدوب األمر��ـــــي بـــــذكر أن بـــــالده تملـــــك أدلـــــة دامغـــــة ع�ـــــ� تـــــورط " 

. مكتفيــــا �عرضــــها ع�ــــ� رئــــيس الــــوزراء ال��يطــــا�ي واألمــــ�ن العــــام 3" �ــــ� االعتــــداءات دون تقــــديمهاالقاعــــدة

                                                 
 .141أحمد حسین سویدان، مرجع سابق، ص 1
محمد خلیل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، جامعة آل البیت، األردن،  2

 .105-104، ص2004
لى تفجیر سفارتیھا في كینیا وتنزانیا إذ اكتفت ردا ع 1998وھو نفس الموقف الذي اتخذتھ عند قصفھا ألفغانستان والسودان سنة  3

 حینھا بالقول أن لدیھا أدلة دامغة على تورط " القاعدة" في التفجیرات دون تقدیمھا.
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" ممـــا يبقـــي االحتمـــال مفتوحـــا الســـ��داف جماعـــات أخـــرى و�التـــا�� دول NATO�حلـــف شـــمال األطل�ـــ�ي "

 أخرى �� املستقبل.

 : اح��ام قواعد القانون الدو�� اإل�سا�ي الفرع الرا�ع

اع دو�� ع�� وجوب مراعاة قواعد القانون الـدو�� اإل�سـا�ي �ـ� أي حـرب �انـت، وا�حـرب هناك إجم

األمر�كية ع�ـ� أفغا�سـتان ليسـت اسـتثناءا ع�ـ� ذلـك وع�ـ� �ـل حـال فـإن هـذا هـو مـا صـرحت بـھ الواليـات 

املتحـــدة لكـــن الواقـــع أن أعمـــال القصـــف طالـــت العديـــد مـــن املواقـــع املدنيـــة وح�ـــى مواقـــع األمـــم املتحـــدة 

حركــــة ســــيما منشــــآ��ا لتخــــز�ن األدو�ــــة واملــــواد الغذائيــــة �ــــ� العاصــــمة �ــــابول وتــــم اعتقــــال عناصــــر مــــن" 

" وقـــد اعت�ــ�وا  بمثابـــة مقـــاتل�ن غ�ـــ� شــرعي�ن وال يتمتعـــون بـــأي مـــن ا�حقـــوق تنظـــيم القاعـــدة" و"طالبــان

وهـو مـا عـرف        " املنصوص عل��ا �ـ� اتفاقيـة جنيـف الثالثـة، وقـد تـم نقلهـم إ�ـ� قاعـدة أمر�كيـة �ـ� �و�ـا 

" �ـــ� ظــــروف مخالفـــة أل�ســـط ا�حقــــوق واملبـــادئ اإل�ســـانية، و�عــــد أر�عـــة أعـــوام مــــن بمعتقـــل غوانتنـــامو

صـفحة مـن الوثـائق تتضـمن عـدد كب�ـ�ا  5000السر�ة التامة كشـف البتـاغون و�موجـب أمـر قضـائي عـن 

ء ع�ـ� قضـية تتعلـق بحر�ـة من أسماء املعتقل�ن وجنسيا��م وتفاصيل أخـرى عـ��م وجـاء ا�حكـم بـذلك بنـا

" وال تكشــف الوثــائق ا�جديــدة عــن أســماء جميــع املعتقلــ�ن ممــن و�الــة أسوشــييتد بــرساإلعــالم رفع��ــا " 

"  والذين تم إلقـاء القـبض علـ��م �ـ� باكسـتان وأفغا�سـتان ال�ـي قـدموا إل��ـا مـن األفغان العربعرفوا بـ " 

مـن  1ة السعودية، اليمن، فلسـط�ن، تـو�س، ا�جزائـرعدة دول عر�ية وإسالمية من ضم��ا اململكة العر�ي

" �ـــــ� تصـــــد��م لالحـــــتالل الطالبـــــانأجـــــل مســـــاعدة ا�جاهـــــدين األفغـــــان بمختلـــــف فصـــــائلهم بمـــــن فـــــ��م " 

السوفيي�ي، ثم ملساعدة ا�حركة �� حر��ا ضـد بـا�� الفصـائل. وأشـار أحـدث تقر�ـر ألحـد منظمـات حقـوق 

ن��ا�ــات وممارســات خط�ــ�ة ضــد األســرى وال�ــجناء �ــ� عــدد إ�ــ� ا 2004اإل�ســان �ــ� مطلــع شــهر أوت ســنة 

 من البلدان ال�ي ت��ر هذه االن��ا�ات بم�افحة اإلرهاب وع�� رأسها الواليات املتحدة وإسرائيل.      

 : التدخل العسكري �� أفغا�ستان املبحث الثا�ي

املنفـــرد للقـــوة إال �ـــ� انطـــوى ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ع�ـــ� قفـــزة نوعيـــة �ـــ� عـــدم اإلقـــرار باالســـتخدام 

صـــورة واحـــدة و�ــــ� حالـــة الــــدفاع عـــن الــــنفس، وح�ـــى هــــذا االســـتثناء فإنــــھ جـــاء ذو طبيعــــة مؤقتـــة حيــــث 

 11يتوقـــف أثـــره باتخـــاذ مجلـــس األمـــن للتـــداب�� ال�ـــي يراهـــا مالئمـــة إلحـــالل الســـلم، إال أنـــھ و�عـــد �جمـــات 

�ــــان هــــذا املوضــــوع موضــــع فقــــد بــــرزت تحــــديات جديــــدة �ع�ــــ�ض تطبيــــق هــــذه النظر�ــــة و  2001ســــبتم�� 

                                                 
 غوانتنامو". صفحة بعنوان " ھذا بعض ما تضمنتھ وثائق معتقل   www.akhbaruna.comانظر في ذلك موقع انترنت،  1

http://www.akhbaruna.com/
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خـــالف حـــاد بـــ�ن الـــدول حيـــث �انـــت أغل��ـــا �شـــك �ـــ� قيـــام الـــدفاع عـــن الـــنفس ضـــد اإلرهـــاب الصـــادر عـــن 

إ�ـــــ� جانـــــب عـــــدد مـــــن الـــــدول  2001أكتـــــو�ر  07األفـــــراد وا�جماعـــــات، فقـــــد شـــــرعت الواليـــــات املتحـــــدة �ـــــ� 

ة دون اســتخدامها لقاعــدة املتحالفــة معهــا �عمليــة عســكر�ة ضــد تنظــيم القاعــدة �ــ� أفغا�ســتان ل�حيلولــ

 11إرهابيــــة تنطلــــق م��ــــا ال�جمــــات اإلرهابيــــة و�ــــ� مــــا ي�ــــ� ســــنبحث إجــــراءات مجلــــس األمــــن الحتــــواء أزمــــة 

 سبتم�� وتأث��ا��ا ع�� السياسة الدولية. 

 سبتم�� 11: إجراءات مجلس األمن ملواجهة أزمة املطلب األول 

� االعتداءات اإلرهابية ع�� الواليات املتحدة و�ـأي �� اليوم املوا�� لوقوع  2001سبتم��  12بتار�خ 

الـــذي أدان فيـــھ  1368أتخـــذ مجلـــس األمـــن بإجمـــاع أعضـــائھ ا�خمســـة عشـــر القـــرار  4370جلســـتھ رقـــم 

بصورة قاطعة االعتـداءات اإلرهابيـة املروعـة ال�ـي وقعـت �ـ� نيو�ـورك وواشـنطن مؤكـدا أن هـذه األعمـال 

ك �عــــد أن أبــــدى �ــــ� مقدمــــة القــــرار �ســــليمھ بــــا�حق األصــــيل �شــــ�ل ��ديــــدا للســــلم واألمــــن الــــدولي�ن وذلــــ

الفردي وا�جما�� للـدفاع عـن الـنفس وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة و�ـ� الفقـرة الثالثـة دعـا جميـع الـدول إ�ـ� 

العمـل ســو�ا بصــفة عاجلــة مــن أجـل تقــديم مرتك�ــي هــذه ال�جمــات اإلرهابيـة ومنظم��ــا إ�ــ� العدالــة معر�ــا 

عداده التخــاذ �افــة ا�خطــوات الالزمــة للــرد ع�ــ� هــذه ال�جمــات وفقــا ملســؤولياتھ �ـ� نفــس الوقــت عــن اســت

 املنصوص عل��ا بموجب امليثاق. 

 : تفو�ض مجلس األمن لشن ا�حرب ع�� أفغا�ستانالفرع األول 

إن اســــتخدام القــــوة بموجــــب الفصــــل الســــا�ع مــــن امليثــــاق قــــد اعتمــــد �ســــبب �عــــذر االتفــــاق ع�ــــ� 

الـــدول األعضـــاء تحــــت تصـــرف مجلـــس األمـــن، لهـــذا الغـــرض  يـــتم التفــــو�ض  إ�شـــاء القـــوات ال�ـــي تضـــعها

باســـتخدام القــــوة مــــن قبــــل ا�جلــــس لهــــذه الــــدول لتنفيـــذ قراراتــــھ وإعــــادة فــــرض الســــلم واألمــــن الــــدولي�ن 

مــــارس  31الصــــادر بتــــار�خ  816والقــــرار رقــــم  1990نــــوفم��  29الصــــادر بتــــار�خ  678ومثالــــھ القــــرار رقــــم 

البوســنة، فهــل فــوض مجلــس األمــن للواليــات املتحــدة األمر�كيــة حــق اســتخدام �ســبب ا�حــرب �ــ�  1993

 ؟1373القوة �� أفغا�ستان طبقا لقراره رقم 

 1373: صدور القرار رقم أوال

بموجــــب الفصــــل  2001ســـبتم��  28�ــــ�  1373اتخـــذ مجلــــس األمـــن و�إجمــــاع أعضـــائھ القــــرار رقـــم 

سـبتم�� واعتبارهــا �شـ�ل ��ديــدا  11بإدانــة �جمـات  1368السـا�ع مـن امليثــاق فأكـد مــا جـاء �ـ� قــراره رقـم 
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للســـالم واألمـــن الـــدولي�ن وع�ـــ� ضـــرورة التصـــدي لهـــا بجميـــع الوســـائل معر�ـــا عـــن تصـــميمھ اتخـــاذ جميـــع 

ا�خطــــوات الالزمــــة لتنفيــــذ هــــذا القــــرار بصــــورة �املــــة وفقــــا ملســــؤولياتھ املنصــــوص عل��ــــا �ــــ� امليثــــاق كمــــا 

لــيس القــرار األول  1373افحــة اإلرهــاب الــدو��، ولإلشــارة فــإن القــرار اعتمــد إجــراءات كث�ــ�ة ومتنوعــة مل�

الـذي يتخـذه مجلــس األمـن بصــدد الوضـع �ــ� أفغا�سـتان وعالقتـھ باإلرهــاب الـدو��، وإنمــا سـبقتھ قــرارات 

أدان ا�جلـــــس �شـــــدة اســـــتمرار اســـــتخدام األرا�ـــــ�ي  1999الصـــــادر ســـــنة  1267كث�ـــــ�ة. ففـــــي القـــــرار رقـــــم 

" إليـواء وتــدر�ب اإلرهـابي�ن والتخطـيط للقيــام حركــة طالبـاناطق ال�ــي �سـيطر عل��ـا "األفغانيـة سـيما املنـ

" والســـماح لـــھ ألســـامة بـــن الدن بأعمـــال إرهابيـــة معر�ـــا عـــن اســـتيائھ الســـتمرار ا�حركـــة �ـــ� تـــوف�� املـــالذ "

ر�ــا بـإدارة شـبكة معســكرات لتـدر�ب اإلرهــابي�ن وقـد أصــر ا�جلـس ع�ـ� أن تمثــل حركـة طالبــان امتثـاال فو 

لقراراتـــھ الســـابقة وأن تكـــف عـــن تـــوف�� املـــالذ لإلرهـــابي�ن الـــدولي�ن وأن تتخـــذ التـــداب�� الفعالـــة واملالئمـــة 

لضمان عدم استخدام أراض��ا  كقواعد لهم وأن تتعاون مع ا�جهـود املبذولـة لتقـديم اإلرهـابي�ن امل��مـ�ن 

أبـدت ا�حركـة عـدم اسـتجاب��ا للقـرار  " وعنـدماأسـامة بـن الدن إ�� العدالة وع�ـ� رأسـهم املطلـوب األول "

بفـــــرض عقو�ـــــات اقتصـــــادية وحصـــــار �امـــــل  2000د�ســـــم��  19بتـــــار�خ  1333صـــــدر ضـــــدها القـــــرار رقـــــم 

منــھ ع�ــ� اســتعداده التخــاذ املز�ــد مــن اإلجــراءات لتــأم�ن التنفيــذ الفع�ــ� لــھ وللقــرار  25مؤكــدا �ــ� الفقــرة 

 .1267رقم 

إزاء الوضــع �ــ� أفغا�ســتان فمــن اإلدانــة إ�ــ� فــرض  وهكــذا يبــدو وا�ــحا تــدرج موقــف مجلــس األمــن

عقو�ــــات محــــدودة ثــــم عقو�ــــات شــــاملة ولــــم يبــــق أمامــــھ إال اتخــــاذ اإلجــــراءات العســــكر�ة لضــــمان تنفيــــذ 

والـــذي اتخـــذ �ـــ� ســـياق الـــرد ع�ـــ�  1373قراراتـــھ وإعـــادة فـــرض الســـلم واألمـــن الـــدولي�ن وهنـــا يـــأ�ي القـــرار 

يفــــوض الواليــــات املتحــــدة القيــــام بالتــــدخل العســــكري ضــــد . وهــــو بــــذلك 20011ســــبتم��  11اعتــــداءات 

أفغا�ستان �� إطار جهـوده مل�افحـة اإلرهـاب الـدو�� وال�ـي ال تنت�ـي عنـد هـذا ا�حـد وإنمـا تمتـد لتشـمل �ـل 

وتتأكــــد فرضــــية تفــــو�ض مجلــــس األمــــن للواليــــات املتحــــدة اســــتخدام  1373الــــدول ال�ــــي ال تل�ــــ�م بــــالقرار 

يبــــد أي اع�ــــ�اض ع�ــــ� بــــدء ا�حــــرب بــــل بقــــي يتــــا�ع تطــــور األوضــــاع األمنيــــة  القــــوة العســــكر�ة مــــن �ونــــھ لــــم

مؤ�ـــدا فيـــھ ا�جهـــود ال�ـــي بـــذلها الشـــعب  1378والسياســـية وقـــد صـــدر لـــھ �ـــ� هـــذا الشـــأن قـــرار تحـــت رقـــم 

 األفغا�ي لالستعاضة عن نظام طالبان كما أبدى دعمھ لإلدارة االنتقالية.

   1373قت��ى القرار : إجراءات م�افحة اإلرهاب الدو�� بمثانيا

                                                 
 .151-150احمد حسین سویدان، مرجع سابق، ص 1
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مــن أك�ــ� قــرارات ا�جلــس إثــارة ل�جــدل حيــث رأى فيــھ الــبعض  1373�عت�ــ� قــرار مجلــس األمــن رقــم 

اآللية القانونية الشاملة مل�افحة اإلرهاب الدو�� �� ح�ن اعت�ـ�ه الـبعض اآلخـر أداة جديـدة للضـغط ع�ـ� 

و�ــ� ال�ــي قـدمت مشــروع القــرار  -�ـ�ة الـدول الصــغرى و��ـخ��ها للهيمنــة األمر�كيــة، فقـد أرادت هــذه األخ

الــرد �عمــل عســكري ضــد أفغا�ســتان  1-إ�ــ� مجلــس األمــن الــذي اقــره دون إدخــال �عــديالت أساســية عليــھ

يضــــمن اســــتفرادها بالعمليــــات ع�ــــ� األرض مــــع مشــــاركة محــــدودة لــــدول حليفــــة، وهــــذا االســــتفراد يفــــرغ 

إجــراءات األمــن ا�جمــا�� مــن مضــمو��ا وهــو مــا أثــار اع�ــ�اض العديــد مــن الــدول فــالقرار الصــادر بموجــب 

منا سلسـلة مـن اإلجـراءات ال�ـي يقـع ع�ـ� الفصل السا�ع من امليثـاق و بإجمـاع أعضـاء مجلـس األمـن متضـ

الــدول واجــب التقيــد ��ــا وإال اعت�ــ�ت مخلــة بمقتضــيات الســلم واألمــن الــدولي�ن تحــت طائلــة ال�جــوء إ�ــ� 

استخدام القوة العسكر�ة ضدها ، وهو �عيد التأكيد ع�� املبدأ الذي أرستھ ا�جمعية العامة �� إعال��ـا 

انون الـدو�� ا�خاصـة �عالقـات الصـداقة والتعـاون بـ�ن الـدول إعالن مبادئ القـ"  1970الصادر سنة  

". ومفاده أنھ من واجب �ل دولة عضو االمتناع عن تنظـيم أي عمـل إرهـا�ي �ـ� وفق ميثاق األمم املتحدة

دولــة أخــرى أو التحــر�ض عليــھ أو املســاعدة أو املشــاركة فيــھ، أو قبــول أ�شــطة منظمــة ع�ــ� أراضــ��ا كمــا 

أخ�� بتجميـــد األمـــوال، و�ـــل أصـــول ماليـــة أو مـــوارد اقتصـــادية أل�ـــخاص يرتكبــــون عل��ـــا القيـــام بـــدون تـــ

أعمــــــاال إرهابيــــــة أو يحــــــاولون ارت�ا��ــــــا، ووضــــــع حــــــد لعمليــــــة تجنيــــــد أعضــــــاء ا�جماعــــــات اإلرهابيــــــة ومنــــــع 

تزو�ــــدهم بالســــالح، كمــــا نــــص ع�ــــ� وجــــوب ال�ــــ�ام الــــدول بتقــــديم أي �ــــخص �شــــارك �ــــ� تمو�ــــل أعمــــال 

ا وارت�ا��ـا أو دعمهـا وضـمان إدراجهـا �ـ� القـوان�ن والتشـريعات بوصـفها جـرائم خط�ـ�ة إرهابية واإلعداد له

كمـــا يـــو�� القـــرار أهميـــة بالغـــة ملوضـــوع الالجئـــ�ن السياســـي�ن إذ يقـــع ع�ـــ� الـــدول الواجـــب اتخـــاذ التـــداب�� 

 ��ا.�غية ضمان عدم التخطيط ألعمال إرهابية أو االش��اك ف 2املناسبة قبل منح حق ال�جوء السيا��ي

وقد أ�شأ مجلس األمن �جنة تا�عة لھ تتألف من جميع أعضاءه ملراقبة تنفيذ القـرار داعيـا الـدول 

يومــا مــن تــار�خ  90إ�ــ� موافــاة ال�جنــة بتقــار�ر عــن ا�خطــوات ال�ــي اتخــذ��ا تنفيــذا لــھ �ــ� موعــد ال يتجــاوز 

يـــذه بصـــورة �املـــة وفقـــا اتخـــاذه معر�ـــا �ـــ� األخ�ـــ� عـــن تصـــميمھ ع�ـــ� اتخـــاذ جميـــع ا�خطـــوات الالزمـــة لتنف

 .3ملسؤولياتھ املنصوص عل��ا �� امليثاق

                                                 
 .44سلیمان عصام، في تحدید اإلرھاب، كتاب الفكر، ص 1
دون أن یجد صوتھا صدى حیث وجدت  2001سبتمبر  11وھو األمر الذي طالما دعت إلیھ الجزائر قبل سنوات من اعتداءات  2

 األعمال اإلرھابیة.   نفسھا معزولة وعرضة لمحاوالت التشكیك في مرتكبي
 . 2001سبتمبر  28المنعقدة في  4385الذي اتخذه مجلس األمن في جلستھ رقم  1373انظر القرار رقم  3
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ومـــا يلفـــت �ـــ� هـــذا القـــرار بالفعـــل هـــو الســـرعة ال�ـــي تـــم ف��ـــا إعـــداده وتبنيـــھ مـــن قبـــل مجلـــس األمـــن 

خاصــــة وهــــو يقــــدم مــــا �ــــان يجــــب أن تتضــــمنھ معاهــــدة دوليــــة �املــــة ومتعــــددة األطــــراف ت�ــــون املرجعيــــة 

دو�� ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــالقرار لــــم �عــــرف اإلرهــــاب ولــــم يحــــدد عناصــــره القانونيــــة مل�افحــــة اإلرهــــاب الــــ

مكتفيــا بتوجيــھ الــدعوة إ�ــ� االنضــمام �ــ� أقــرب وقــت إ�ــ� االتفاقيــات وال��وتو�ــوالت الدوليــة ذات الصــلة 

باإلرهــاب وعــدم االع�ــ�اف باالدعــاءات بوجــود بواعــث سياســية �أســباب لــرفض طلبــات �ســليم اإلرهــابي�ن 

 الذين ثبت تورطهم �� أعمال إرهابية. املشتبھ ف��م أو

  : التحالف الدو�� مل�افحة اإلرهاب الدو��الفرع الثا�ي

فرضـــــت أحـــــداث ا�حـــــادي عشـــــر مـــــن ســـــبتم�� ال�ـــــي شـــــهد��ا الواليـــــات املتحـــــدة األمر�كيـــــة أولو�ـــــات 

لف  مختلفــة ع�ــ� التوجهــات العامــة لسياســ��ا ا�خارجيــة فقــد أعطــت األولو�ــة مل�افحــة اإلرهــاب و�نــاء تحــا

دو�ــــ� �حصــــاره يختلــــف عــــن التحالفــــات العســــكر�ة التقليديــــة إذ �غلــــب عليــــھ الطــــا�ع السيا�ــــ�ي ويشــــمل 

التعـــــاون والتنســـــيق �ـــــ� ا�جـــــالت األمنيـــــة واالســـــتخباراتية مـــــن أجـــــل �عقـــــب ا�جماعـــــات اإلرهابيـــــة وضـــــرب 

 شب�ا��ا  العاملية.

م�� أكـــــدت خطـــــورة  ســـــبت 11وتنبـــــع أهميـــــة التحـــــالف الـــــدو�� مل�افحـــــة اإلرهـــــاب �ـــــون أن �جمـــــات 

اإلرهــاب ع�ــ� املصــا�ح الدوليــة بحيــث ال يمكــن ألي دولــة أن تواجهــھ بمفردهــا مهمــا �انــت قــدرا��ا كمــا أن 

الكث�� من دول العالم وسيما الواليات املتحدة والـدول الك�ـ�ى �عـا�ي مـن ضـعف وهشاشـة وضـعها األم�ـي 

د مــــن انكشــــافها و�عرضــــها ل�خطــــر �ســــبب انتشــــار مصــــا�حها ع�ــــ� رقعــــة واســــعة مــــن العــــالم، وهــــو مــــا يز�ــــ

 .1وال��ديد فأصبح من غ�� املمكن ألي دولة أن تحقق لنفسها األمن بمعزل عن العالم ا�خار��

ع�ـــ� والـــذي أعلـــن فيـــھ أنـــھ "...   2001ســـبتم��  20فبعــد خطـــاب الـــرئيس بـــوش أمـــام ال�ـــو�غرس �ــ� 

... " �ـان ع�ـ� جميـع الـدول اختيـار بي�نالدول تقر�ر فيما إذا �انـت تر�ـد أن تكـون مـع أمر��ـا أو مـع اإلرهـا

الدخول �� التحالف ضد اإلرهاب أو تحمل عواقب املواجهة مع األمر�كي�ن، فروسيا �ـان أملهـا الـتخلص 

" الــذي �ــان يمــد الشيشــان باملــال والســالح واملقــاتل�ن فقــررت منــذ األيــام األو�ــ� لوقــوع نظــام طالبــان مــن "

تحـدة فأبـدت اسـتعدادها لتبـادل املعلومـات االسـتخباراتية والسـماح االعتداءات التعـاون مـع الواليـات امل

باســـــتخدام مجالهـــــا ا�جـــــوي ألغـــــراض إ�ســـــانية رغـــــم أن التواجـــــد العســـــكري األمر��ـــــي �ـــــ� القوقـــــاز وآســـــيا 

الوســــطى والــــدول املطلــــة ع�ــــ� بحــــر قــــزو�ن �شــــ�ل ��ديــــدا خط�ــــ�ا لــــيس لروســــيا فقــــط وإنمــــا للعديــــد مــــن 

                                                 
 .49أحمد إبراھیم محمود، مرجع سابق، ص  1
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مـــا يمكـــن مـــن تقلـــيص نفـــوذ روســـيا �ـــ� ا�جمهور�ـــات الســـوفيتية الســـابقة الـــدول ســـيما الصـــ�ن وإيـــران، ك

" الذي بات يمثل مص�حة اس��اتيجية للواليات املتحدة مع ز�ـادة اعتمادهـا ع�ـ� بحر قزو�نوتأم�ن نفط "

 .1النفط ا�خار�� وحاج��ا ملصادر أخرى غ�� نفط ا�خليج

ة الواليــات املتحــدة قــد تحقــق �ســبيا ورغــم أن نجــاح التحــالف الــدو�� للقضــاء ع�ــ� اإلرهــاب بقيــاد

" إال أن نجاحـھ �ـ� القضـاء ع�ـ� هـذه ا�حركـة ال لتنظـيم القاعـدة" ودعمـھ " نظام طالبانبالتخلص من " 

يمكــــن اعتبــــاره نجاحــــا لقــــوى التحــــالف �ــــ� استئصــــال ع�ــــ� اإلرهــــاب حيــــث أفلتــــت قيــــادات القاعــــدة مــــن 

نفيــذ اعتــداءات جديــدة �ــ� نقــاط مختلفــة مــن وتمكنــت مــن إعــادة تنظــيم صــفوفها وت 2ال�جمــة األمر�كيــة

اسـ��دفت إحـدى العمليـات التفج��يـة منتجعـا سـياحيا �ـ� "  2002فخـالل شـهر أكتـو�ر مـن سـنة  العـالم،

" للملكــة العر�يــة الســعودية" مخلفــة خســائر �شــر�ة وماديــة معت�ــ�ة وكـذلك ا�حــال بالنســبة " اندونيسـيا

" تنظــيم " إ�ــ� G S P C" " ة الســلفية للــدعوة والقتــالا�جماعــ" �عــد انضــمام "ا�جزائــر " و"املغــربو"

"، والـذي أعلـن مسـؤوليتھ اإلسالمي تنظيم القاعدة �� بالد املغرب" وأصبح يطلق ع�� نفسھ " القاعدة

 .2007د�سم��  11وتفج��ات حيدرة و�ن عكنون با�جزائر العاصمة ��  2007أفر�ل  11عن تفج��ات 

 

 

 ع�� السياسة الدولية  : تداعيات ا�حرباملطلب الثا�ي

ســـبتم�� مجـــرد عمليـــة إرهابيـــة عاديـــة، بـــل إ��ـــا شـــ�لت قفـــزة نوعيـــة �ـــ� تطـــور   11لـــم تكـــن �جمـــات 

أشــ�ال وآليـــات الصـــراع الـــدو�� و�ســـبب �ـــ� إعـــادة �شـــكيل السياســـات ا�خارجيـــة للـــدول الك�ـــ�ى و�ـــان مـــن 

�افحـــــة اإلرهـــــاب ع�ـــــ� رأس أبـــــرز نتـــــائج هـــــذه التطـــــورات أ��ـــــا دفعـــــت اإلدارة األمر�كيـــــة إ�ـــــ� وضـــــع هـــــدف م

أولو�ات السياسية ا�خارجية األمر�كية وهذه �� املرة األو�� منـذ ��ايـة ا�حـرب البـاردة ال�ـي تضـع الواليـات 

املتحدة لنفسها هدفا محددا ي�ون محور ال��ك�ـ� ال�امـل لسياسـ��ا ا�خارجيـة حيـث �ـان ال��ك�ـ� الرئي�ـ�ي 

حــرب البــاردة ينصــب ع�ــ� محار�ــة الشــيوعية وردع االتحــاد لسياســة األمــن القــومي األمر��ــي أثنــاء ف�ــ�ة ا�

                                                 
 .181أحمد حسین سویدان، مرجع سابق، ص 1
وآخر مكان معلوم عنھما ھي مدینة "قندھار" في إذ ال یزال "أسامة بن الدن" و"أیمن الظواھري" متواریان عن األنظار  2

أفغانستان، وال یعلم إن كان القصف الذي قامت بھ قوات التحالف على جبال " تورابورا" قد نالت منھما. فقد كان یعتقد أن بن الدن 
ثا عن قضایا الساعة مات موتة طبیعیة إلصابتھ بفشل كلوي لكن ظھوره عبر قناة الجزیرة الفضائیة في تسجیل صوتي مرئي متحد

 یؤكد أنھ مازال على قید الحیاة.
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سـبتم�� تمثـل نقطـة تحـول �ـ�  11" أن �جمـات هن�ي كيسـنجرالسوفي�ي السابق، و�رى املفكر األمر��ي "

صـــــياغة النظـــــام العـــــال�ي للقـــــرن ا�حـــــادي والعشـــــر�ن حيـــــث أ��ـــــا أدت بصـــــورة وا�ـــــحة إ�ـــــ� �عز�ـــــز م�انـــــة 

افسة مثل أور�ا واليابان وروسـيا والصـ�ن والهنـد إ�ـ� التعـاون بصـورة الواليات املتحدة ودفعت القوى املن

وثيقــة معهــا و�ــ� مســألة لــم تكــن متوقعــة قبــل تلــك ال�جمــات نتيجــة ا�خالفــات السياســية القائمــة بي��مــا 

وذلــك �ســبب السياســة األمر�كيــة االنفراديــة ف�انــت عالقا��ــا مــع القــوى الدوليــة األخــرى تميــل إ�ــ� التــوتر 

 ".بروتوكول كيوتو للبيئة " و"نامج الدرع الصارو��بر �سبب " 

  : منطقة الشرق األوسطالفرع األول 

لقـــد أصـــبحت �ـــل الـــدول العر�يـــة موضـــع مســـاءلة وا��ـــام باعتبـــار أن امل��مـــ�ن �ـــ� أحـــداث ا�حـــادي 

عشر من شهر مـن سـبتم�� �ـانوا مـن العـرب واملسـلم�ن وذلـك �غـض النظـر عـن مـدى اعتـدال تلـك الـدول 

ظــر أيضــا عــن إدانــ��م ا�حاســمة والفور�ــة لألحــداث املأســاو�ة منــذ الســاعات األو�ــ� لوقوعهــا، و�غــض الن

حيث ا��مت �ل من سور�ا والعراق بـإيواء عناصـر إرهابيـة مـن القاعـدة ع�ـ� الـرغم مـن عـدم وجـود دليـل 

قبــل ع�ــ� ذلــك اال��ــام ولــم �ســلم اململكــة العر�يــة الســعودية مــن هــذه ا�حملــة الشرســة بحيــث ا��مــت مــن 

 وسائل اإلعالم بتمو�لها لأل�شطة اإلرهابية.

و�� الواقع فإن الدول العر�ية �� نفسها �انت �حية لإلرهاب ولطاملـا عانـت مـن و�التـھ قبـل تـار�خ 

ا�حادي العشـر مـن سـبتم��، وقـد أبـدت اسـتعدادها ال�امـل للتعـاون مـع ا�جتمـع الـدو�� �ـ� محار�تـھ لكـن 

ة �شأن أسلوب اإلدارة األمر�كية، و�أ�ي ع�� رأس تلك املالحظـات مـا تبقى لد��ا مالحظات وتحفظات هام

 ي��: 

 : اإلرهاب الدو�� �� سياق العالقة ب�ن اإلسالم والغربأوال

إن اإلرهــاب ظــاهرة دوليــة لــيس لــد��ا ديــن أو جنســية وقــد عانــت مختلــف الــدول حــول العــالم مــن 

م�ن إرهـابي�ن، وأن العـالم اإلسـالمي هـو الوحيـد هذه املش�لة، ومن ثم فإنـھ لـيس مـن العـدل اعتبـار املسـل

"  اعت�ـــ�       Newsweekففـــي مقـــال �شـــرتھ مجلـــة "  ا�حر�ـــات األصـــولية املتطرفـــة"،املســـئول عـــن ظهـــور " 

" املستشــار الســابق لألمــن القــومي �ــ� الواليــات املتحــدة األمر�كيــة وصــاحب النظر�ــة صــامو�ل هــا�غتون " 

ســــبتم�� تــــأ�ي �ــــ� ســــياق الصــــدام بــــ�ن ا�حضــــارة  11ن اعتــــداءات " أصــــدام ا�حضــــاراتالشــــه��ة حــــول " 

إن هـــــــذا اإلســـــــالم " مستشـــــــار األمـــــــن القـــــــومي "... فوكو�امـــــــاالغر�يـــــــة واإلســـــــالم، كمـــــــا جـــــــاء ع�ـــــــ� لســـــــان " 
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الفاشســــــ�ي هــــــو ��ديــــــد خط�ــــــ� للغــــــرب و�فــــــوق مخــــــاطر الشــــــيوعية و�جــــــب أوال للقضــــــاء عليــــــھ نجــــــاح 

 .1..."ن ثمة نظام صدام حس�ن �� العراقالعمليات العسكر�ة ضد طالبان والقاعدة وم

و�ــ� املقابــل فــإن هنــاك تيــار آخــر يــرى أنــھ ليســت هنــاك حر�ــا حضــار�ة بــ�ن اإلســالم والغــرب ولكــن 

هنــــاك حــــرب بــــ�ن متطــــرف�ن ومعتــــدل�ن داخــــل ا�حضــــارات الك�ــــ�ى فمثلمــــا يوجــــد متطرفــــون �ــــ� ا�حضــــارة 

�لـوكس ملسـيحية، وال��وديـة مثـل جماعـة " اإلسالمية فإنھ يوجد كذلك متشددون �� ا�حضـارة الغر�يـة ا

 " �� أعمالها العنصر�ة ضد السود، وكذا ا�جماعات اليمينية �� الواليـات املتحـدة األمر�كيـة و�عت�ـ� كالن

وال�ــي قــام بتنفيــذها مــواطن أمر��ــي أبــيض خ�ــ� دليــل ع�ــ�  1995" ســنة تفج�ــ�ات أوكالهومــا اإلرهابيــة" 

أمـام السـلك الدبلوما�ـ�ي املعتمـد لـدى  2001أكتـو�ر  10" �ـ� س الثـا�ييوحنـا بـولذلك، و�� �لمة البابـا " 

أمـــر الفاتي�ـــان تطـــرق إ�ـــ� املســـائل الدوليـــة الراهنـــة وخصوصـــا مســـألة اإلرهـــاب معت�ـــ�ا أن أمـــر م�افحتـــھ " 

" ودعـــــا إ�ـــــ� إعطـــــاء أن القتـــــل باســـــم هللا هـــــو تجـــــديف وتحر�ـــــف للـــــدين" وحـــــرص ع�ـــــ� القـــــول " مشـــــروع

املعتمــدين لــدى الكر�ــ�ي الرســو��  172ار والتفــاوض كمــا طلــب البابــا مــن الســفراء األولو�ــة املطلقــة ل�حــو 

 أن يذكروا ح�وما��م بالتحديات الكب��ة و�ضرورة الدفاع ع�� ا�حياة البشر�ة.

ومن هنا فإن هذه األعمال ال �عود إ�� طبيعة املعتقدات اإلسالمية وإنمـا إ�ـ� السياسـات واألوضـاع 

ول �الشعور بالظلم واالمتعاض اتجاه الغرب فضال عـن وجـود قواعـد عسـكر�ة العامة �� العديد من الد

 أمر�كية �� البالد اإلسالمية �اململكة العر�ية السعودية وال�و�ت.

 ا: القضية الفلسطينيةثاني

إن اإلرهــاب ظــاهرة عامليــة لكــن ذلــك ال �ع�ــي أنــھ القضــية الوحيــدة ع�ــ� قائمــة األوليــات �ــ� العــالم، 

 من املشا�ل العالقة وع�� رأسها االحتالل العسكري اإلسرائي�� لألرا��ي العر�ية.فهناك الكث�� 

لقــد اســتغلت إســرائيل الصــدمة ال�ــي عــا�ى م��ــا الشــعب األمر��ــي �عــد أحــداث ا�حــادي عشــر مـــن 

ســـبتم�� �خلـــط اإلرهـــاب بالنضـــال بـــل أظهـــرت نفســـها و�أ��ـــا �ـــ� نفـــس معركـــة الواليـــات املتحـــدة األمر�كيـــة 

التـــــأث�� ع�ـــــ� �ـــــل مـــــن ال�ـــــونجرس واإلدارة األمر�كيـــــة وإقنـــــاعهم بالصـــــورة املشـــــوهة ال�ـــــي  وقـــــد نجحـــــت �ـــــ�

،  2�ساوي ب�ن حر�ات املقاومـة �ـ� �ـل مـن لبنـان وفلسـط�ن مـن جهـة وا�جماعـات اإلرهابيـة مـن جهـة أخـرى 

                                                 
في الوالیات المتحدة األمریكیة كانت قبل الغزو األمریكي للعراق مما یوحي إلى نیة  مستشار األمن القوميمقولة" لفوكویاما"  1

 الوالیات المتحدة المسبقة الحتاللھ.
 .2002سبتمبر  25-19، في 604كلي، عدد حسن نافعة، انكشاف المأساة، مقال منشور في األھرام وی 2
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وغ�ـــــي عـــــن الـــــذكر أن مســـــاري الســـــالم الســـــوري والفلســـــطي�ي قـــــد تـــــم إهمالهمـــــا تمامـــــا �ـــــ� خطـــــة الســـــالم 

بــالرئيس بــوش وهــو موقــف يتما�ــ�ى تمامــا مــع إســ��اتيجيتھ ال�ــي تتســم �عــدم تب�ــي أســلوب ا�حــل  ا�خاصــة

 الشامل �� التعامل مع عملية السالم.

أن القضــــية الفلســــطينية مســــئولة بـــــ ": " حســــ�ي مبــــاركو�ــــ� هــــذا اإلطــــار أكــــد الــــرئيس املصــــري " 

يـــة املبذولـــة مـــن أجـــل مناهضـــة عـــن تـــأزم الوضـــع األم�ـــي �ـــ� العـــالم ومـــن ثمـــة فـــإن ا�جهـــود الدول 50%

اإلرهــاب ال تكـــون ناجعــة إال عنـــدما تصـــل إ�ــ� حـــل عــادل و�شـــ�ل �ع�ـــ�ف بــا�حقوق الشـــرعية القوميـــة 

 " .للشعب الفلسطي�ي

 : التدخل العسكري إلحالل الديمقراطيةثالثا

يجــــــب إدارة ا�حملــــــة املناهضــــــة لإلرهــــــاب بــــــدون تح�ــــــ� وال معــــــاي�� مزدوجــــــة و�ــــــدون أف�ــــــار مســــــبقة 

خفيــة وال يجــب اســتغالل ا�حملــة الدوليــة مل�افحــة اإلرهــاب كغطــاء مــن أجــل شــن ا�حــرب ضــد  وأهــداف

الـــــدول وا�حضـــــارات األخـــــرى وال أن ت�ـــــون حجـــــة لتغي�ـــــ� القواعـــــد الرئيســـــية للقـــــانون الـــــدو�� وم��ـــــا عـــــدم 

 .1التدخل �� الشؤون الداخلية للدول 

�شر الديمقراطيـة وا�حر�ـة " استخدمت الواليات املتحدة شعار  2001سبتم��  11فبعد أحداث 

" مســــ��دفة الشـــرق األوســــط الكب�ــــ�" مــــن أجـــل ال�ــــ�و�ج ملبادر��ــــا ال�ـــي أطلقــــت عل��ــــا " وحقـــوق اإل�ســــان

بــذلك الــدول العر�يــة واإلســالمية، ال�ــي تمتــد مــن املغــرب إ�ــ� باكســتان و�تعلــق املشــروع بوضــع إصــالحات 

حقــوق اإل�ســان رغــم أن ذلــك يخضــع ملعــاي�� سياســية وديمقراطيــة وتر�و�ــة وإ�ســانية �ع�ــ� عــن ا�حر�ــة و 

، و�ــ� هــذا الصــدد تنــدرج ا�حملــة األمر�كيــة لغــزو العــراق بتــار�خ 2�ســبية تحــددها الشــعوب وفقــا لظروفهــا

حيـــث زعـــم الـــرئيس بــوش أن ا�حملـــة العســـكر�ة  األمر�كيـــة ال��يطانيــة �ســـ�� إ�ـــ� تحر�ـــر  2003مــارس  20

" ولكـن التفتـيش أس�حة دمار شـاملة مدعية بوجود " " عن السلطنظام صدام حس�نالعراق وإزاحة " 

الــدو�� والواقــع أثبتــا أنــھ إدعــاء باطــل إذ لــم تظهــر هــذه األســ�حة ح�ــى اآلن رغــم مــرور خمــس ســنوات ع�ــ� 

االحــتالل ممــا يؤكــد أن ذلــك لــم يكــن ســوى ذريعــة مــن الواليــات املتحــدة لغــزو العــراق وإشــعال نــار الفتنــة 

زاد �ــ� احتـدام الصــراع هـو حادثــة إعـدام الــرئيس العرا�ـ� صــدام حســ�ن  " ومـاسـنة وشــيعةبـ�ن طوائفــھ " 

 صبيحة عيد األض�� املبارك. 2006د�سم��  31شنقا �� 

                                                 
 .29، ص2003، 151مصطفى علوي سیف، السیاسة الدولیة، العدد  1
حسن عبد الحمید أحمد رشوان، الدیمقراطیة والحریة وحقوق اإلنسان، دراسة في علم االجتماع السیاسي، المكتب الجامعي  2

 .239، ص2006الحدیث، 
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 ا: الطا�ع العسكري مل�افحة اإلرهابرا�ع

تم�ــ�ت ا�جهــود واإلجــراءات املناهضــة لإلرهــاب ال�ــي تلــت أحــداث ا�حــادي عشــر مــن ســبتم�� �غلبــة 

يـــتم ال�جـــوء لإلجـــراءات غ�ـــ� العســـكر�ة �شـــ�ل �ـــاف وهـــو مـــا �شـــ�� إ�ـــ� عـــدم الطـــا�ع العســـكري بينمـــا لـــم 

إعطـــــاء االهتمـــــام لأل�عـــــاد السياســـــية واالقتصـــــادية وا�حضـــــار�ة للمشـــــ�لة وتجاهـــــل ا�خطـــــاب والتحـــــرك 

السل�ي الرامي�ن إ�� ��خيص قضية اإلرهاب العاملية ومعا�جة عوامـل التخلـف االجتمـا�� واالقتصـادي 

الغ�ـــــي وا�جنـــــوب الفق�ـــــ�، و��مـــــيش دول ا�جنـــــوب وازدواج املعـــــاي�� والالعدالـــــة �ـــــ� والفجـــــوة بـــــ�ن الشـــــمال 

 التعامل مع الشعوب املناضلة من أجل ا�حر�ة واالستقالل.

و�ـــــ� هـــــذا اإلطـــــار ال يمكـــــن إن�ـــــار مســـــا�� ا�جزائـــــر ا�حثيثـــــة �ـــــ� الـــــدعوة إ�ـــــ� تب�ـــــي تجر���ـــــا الســـــلمية 

صــــادرة �ــــ� هــــذا الشــــأن بــــدءا مــــن قــــانون الرحمــــة مل�افحــــة اإلرهــــاب ال�ــــي تجســــدت �ــــ� مجمــــل القــــوان�ن ال

 2006فيفـــري  27املـــؤرخ �ـــ�  06/01ووصـــوال إ�ـــ� قـــانون املصـــا�حة الوطنيـــة الصـــادر بموجـــب األمـــر رقـــم 

 املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصا�حة الوطنية.

 

 

 : تحوالت السياسة األمر�كية اتجاه دول آسيا وروسياالفرع الثا�ي

ن إ�� �غي�� الكث�� من التفاعالت اإلقليمية �� آسـيا الوسـطى وروسـيا و�ـ� أدت ا�حرب �� أفغا�ستا

هـذا الســياق يمكـن رصــد مسـتو��ن مــن التحـرك األمر��ــي الهـادف لبنــاء تحـالف قــوي واملع�ـ� عــن �غي�ـ� �ــ� 

 إس��اتجي��ا تجاه هذه املنطقة. 

 : بالنسبة لروسياأوال

أن مــــن بــــ�ن  2001ســــبتم��  27للندنيــــة �ــــ� لقــــد أو�ــــح تقر�ــــر أم�ــــي أمر��ــــي �شــــرتھ مجلــــة ا�حيــــاة ا

أهــداف روســيا مــن التعــاون مــع الواليــات املتحــدة �ــ� ا�حملــة الدوليــة ضــد اإلرهــاب هــو وقــف االنتقــادات 

الغر�يـــة ضـــد سياســـ��ا �ـــ� الشيشـــان واعتبـــار املقـــاتل�ن الشيشـــان جـــزءا مـــن ج��ـــة اإلرهـــاب العامليـــة، وقـــد 

 التا��:  حددت �عض الدراسات أهداف موس�و ع�� النحو

 اع��اف الواليات املتحدة بأن منطقة آسيا الوسطى والقوقاز منطقة نفوذ رو��ي.  -
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 وقف توسع حلف الشمال األطل��ي نحو الشرق.  -

 فتح اعتمادات مالية من صندوق النقد الدو�� والبنك الدو��.  -

 امل��مــة مــع اإلتحــادمراجعــة اإلدارة األمر�كيــة ملوقفهــا بصــدد مبــادرة درع الصــوار�خ وإلغــاء االتفاقيــات  -

 السوفي�ي.

و�بـــدو أن روســـيا قـــد حققـــت الكث�ـــ� مـــن هـــذه األهـــداف وإن �انـــت قـــد بقيـــت �عـــض القضـــايا مثـــل 

نحـــو الشـــرق ومبـــادرة درع الصـــوار�خ األمر�كيـــة والبحـــث �ـــ� صـــياغة  NATOتوســـع حلـــف شـــمال األطل�ـــ�ي 

مـا يمثـل �ـ� جملتـھ تحـوال هامـا جديدة لالتفاقيات امل��مة ب�ن موس�و وواشنطن �� العهد السوفي�ي وهو 

 �� السياسة األمر�كية تجاه روسيا .

كمـــا أو�ـــحت �عـــض الدراســـات أن العمليـــات العســـكر�ة األمر�كيـــة �ـــ� أفغا�ســـتان تتطلـــب تـــوافر 

قواعــــد قر�بــــة �ســــتخدم كنقــــاط دعــــم لوجســــ�ي ونقــــاط انطــــالق آمنــــة ضــــد طالبــــان أو لنقــــل القــــوات إ�ــــ� 

خــــل أفغا�ســــتان، ومــــن هنــــا تظهــــر أهميــــة دول آســــيا الوســــطى " املنــــاطق ا�خاضــــعة لتحــــالف الشــــمال دا

" إال أن مســألة اســتخدامها كقواعــد عســكر�ة �ــان يتطلــب تاكجســتان" و" تركما�ســتان" و" �أز�اكســتان

موافقـــة موســـ�و ال�ـــي رفضـــت �ـــ� البدايـــة اســـتخدام آســـيا الوســـطى كـــرأس حر�ـــة �ـــ� ال�جـــوم األمر��ـــي إذ 

" رفـــض بــالده انطــالق عمليـــات عســكر�ة �حلــف األطل�ـــ�ي إيفــانوفســ���� أعلــن وز�ــر الــدفاع الرو�ـــ�ي " 

مــن آســيا الوســطى وشــدد ع�ــ� أ��ــا مشــمولة بمعاهــدة األمــن ا�جمــا�� لرابطــة الــدول املســتقلة، وقــد أدى 

ذلك إ�� اتجـاه الواليـات املتحـدة إلجـراء مباحثـات مـع كبـار املسـئول�ن الـروس لتتـوج بإعال��ـا عـن املوافقـة 

 وأرا��ي هذه الدول �� العمليات العسكر�ة �� أفغا�ستان. ع�� استخدام أجواء

 : باكستان والهند ثانيا

بالنســــــــبة للمســــــــتوى األول يمكــــــــن أن ن�حــــــــظ أن باكســــــــتان اســــــــتعادت م�ان��ــــــــا اإلســــــــ��اتيجية �ــــــــ� 

السياسة األمر�كيـة ال�ـي �انـت قـد فقـد��ا مـع ان��ـاء ا�حـرب البـاردة وزوال ا�حاجـة إل��ـا كحـائط صـد أمـام 

السـوفي�ي فقـد دفـع مسـار األحـداث �ـ� أفغا�سـتان الواليـات املتحـدة إ�ـ� تب�ـي سياسـة متوازنـة بـ�ن النفوذ 

" وتقليــل درجــة انحيازهــا للموقــف منطقــة كشــم��الغــر�م�ن الهنــد و�اكســتان، اتجــاه نزاعهمــا حــول مــن " 

ب وهــو مــا الهنــدي خاصــة مــع قبــول باكســتان القيــام بــدور فعــال �ــ� التحــالف الــدو�� للقضــاء ع�ــ� اإلرهــا

�ع�ـــي تجـــاوز اإلدارة األمر�كيـــة لتحفظا��ـــا �شـــأن عـــودة الديمقراطيـــة وإجـــراء انتخابـــات برملانيـــة ورئاســـية 

ـــ   500مليــون دوالر ومســاعد��ا بنحــو  375.4ف��ــا، وقــد تــم إعــادة جدولــة ديو��ــا الواجــب دفعهــا واملقــدرة بـ
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الواليـات املتحـدة لتحقيقهـا، األو�ـ� مليون دوالر، أما الهند فـيمكن ا�حـديث عـن اسـتفادة مزدوجـة سـعت 

تتعلــق باألهــداف املشــ��كة املباشــرة اتجــاه أفغا�ســتان واملتمثلــة �ــ� اإلطاحــة بنظــام طالبــان والقضــاء ع�ــ� 

تنظــــيم القاعــــدة و�شــــكيل ح�ومــــة موســــعة متعــــددة األعــــراق، والثانيــــة تتعلــــق بموافقــــة الهنــــد الضــــمنية 

 لة تقاعسها عن دعم املوقف األمر��ي.واستعدادها للعب دور البديل لباكستان �� حا

 : إيرانثالثا

فيمـــا يتعلـــق بـــإيران فقـــد بـــادرت بإدانـــة ال�جمـــات ع�ـــ� الواليـــات املتحـــدة وأعلنـــت عـــن اســـتعدادها 

" �ــ� حالــة أســامة بــن الدنللمشــاركة �ــ� ا�جهــود الدوليــة مل�افحــة اإلرهــاب ومعاقبــة الفــاعل�ن بمــن فــ��م " 

سـبتم��  11�جدير بالذكر أن واشنطن �انـت تـ��م إيـران قبـل أحـداث ثبوت ضلوعھ �� هذه التفج��ات وا

بأ��ـــا مــــن الــــدول الراعيـــة لإلرهــــاب، و�ــــالرغم مــــن هـــذا التحــــول ا�حــــدود �ـــ� الرؤ�ــــة األمر�كيــــة تجــــاه  2001

" إال أن هنــاك خالفــات وا�ــحة بي��مــا حــول �عر�ــف اإلرهــاب برنــامج تخصــيب اليورانيــومإيــران �ســبب " 

تــرى أنــھ البــد أن يــتم �ــ� إطــار األمــم املتحــدة، والشــك أن هــذا التحــول ا�حــذر ا�عكــس وإطــار م�افحتــھ إذ 

 1ع�� عدم انخراط إيران �� التحالف الدو�� ووقوفها ع�� ا�حياد.

 خالصة الفصل الثالث: 

ال�ــــي ضــــر�ت واشــــنطن ونيو�ــــورك بالواليــــات املتحــــدة منعطفــــا  2001ســــبتم��  11�شــــ�ل أحــــداث 

الدوليـة إذ أعـادت رسـم ا�خارطـة السياسـية وغ�ـ�ت كث�ـ�ا مـن مرتكـزات النظـام  حاسما �� تار�خ العالقات

" ليحتــل مركــز الصــدارة بــ�ن القضــايا العامليــة، وكشــفت عــن عقــم اإلرهــاب الــدو��الــدو��، كمــا أعــادت " 

ا�جهــود الدوليــة املبذولــة منــذ عقــود لقضــاء عليــھ، كمــا ر�ــخت تــداعيا��ا االقتنــاع ��شاشــة بنيــة النظــام 

� وعدم جدوى آلياتھ فضال عن الردود ا�خيفة ال�ي خلف��ا وتتعلق بإشاعة أجواء عنصر�ة معاديـة الدو�

 للعرب واملسلم�ن وا��ام بيئ��م بأ��ا بيئة منتجة لإلرهاب.  

 

 

 

 

                                                 
، األھرام، جانفي  147السیاسة األمریكیة اتجاه القوى األسیویة، مقال منشور بمجلة السیاسة الدولیة، العدد أیمن السید عبد الوھاب ، تحوالت  1

 . 79، ص  2002
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إن العنف واإلرهاب ظاهرة الزمت البشر منذ العصور القديمة غ�� أنھ صار �� اآلونة األخ�ـ�ة أك�ـ� 

تنظيمـــــا، وأشـــــد خطـــــورة ع�ـــــ� حيـــــاة اإل�ســـــان �ـــــ� �ـــــل م�ـــــان �ـــــ� العـــــالم، وهـــــو �عكـــــس أزمـــــة ضـــــم�� وأزمـــــة 

ــــــ� ا�حــــــزم �ــــــ� الــــــرد ع�ــــــ� أخالقيــــــات  حــــــادة ومســــــتحكمة �عيشــــــها النظــــــام السيا�ــــــىي العــــــال�ي الفتقــــــاده إ�

ا�خالفات واالن��ا�ـات ال�ـي يتعـرض لهـا فضـال عـن خضـوع العديـد مـن الـدول وا�ح�ومـات أو تواطؤهـا مـع 

 منظمات إرهابية و�ضاف إل��ا املواقف السلبية لبعض األطراف وعدم مشارك��ا ا�جدية �� م�افحتھ.

ا تجــــدر إليــــھ اإلشــــارة هــــو أن اإلرهــــاب كظــــاهرة إجراميــــة وليــــد الظــــروف الصــــعبة ال�ــــي �عيشــــها ومــــ

�عــض ا�جتمعــات وال�ــي تــدفع بــأفراده نحــو التطــرف وهــو كــذلك قــد يقــع ح�ــى �ــ� ا�جتمعــات ال�ــي �عــيش 

ورو�ــا رخـاء وازدهــارا مـن قبــل دولهـا وح�ــى مـن قبــل أك�ــ� شـرائحها بمع�ــى ا�جماعـات اليمينيــة املتطرفـة �ــ� أ

 ".الناز�ون ا�جددالغر�ية والواليات املتحدة وهو ما يطلق عليھ " 

ســــبتم�� مجــــرد عمليــــة إرهابيــــة عاديــــة، بــــل �انــــت نقطــــة بالغــــة األهميــــة �ــــ�  11ولــــم تكــــن �جمــــات 

أش�ال وآليات الصراع الدو�� و�سـببت �ـ� إعـادة �شـكيل السياسـة ا�خارجيـة للـدول الك�ـ�ى بمـا يتضـمنھ 

دور أدوات هــــــذه السياســــــة وال ســــــيما األداة العســــــكر�ة ومــــــن أبــــــرز نتــــــائج هــــــذه  ذلــــــك مــــــن إعــــــادة �عر�ــــــف

التطورات أ��ا دفعت اإلدارة األمر�كية إ�� وضع هـدف م�افحـة اإلرهـاب ومعاقبـة الـدول ال�ـي ترعـاه، و�ـ� 

�� ا�حقيقة جاءت لتؤكد خطر التوجھ األمر��ي ع�� السالم العال�ي خاصة أن الواليات املتحدة �ـ� ردهـا 

�� هذه االعتداءات ضر�ت �عرض ا�حائط ما استقر عليھ ا�جتمع الو�� مـن قواعـد قانونيـة منـذ ان��ـاء ع

ا�حـرب العلميــة الثانيــة، فقــد أخــذت خيــار املواجهــة العسـكر�ة مــع مــا �ســميھ باإلرهــاب �غــض النظــر عــن 

دوائــــر نجاعــــة هــــذا ا�خيــــار، وأيــــا �ــــان حجــــم ا�خســــائر، وقــــد صــــاحب ذلــــك جهــــد غ�ــــ� عــــادي للعديــــد مــــن 

اإلعالم والسياسة واألمن �� الغرب عمل ع�� إشاعة أجـواء مـن العـداء والكراهيـة ضـد العـرب واملسـلم�ن 

" اإلسالمي عن تلك االعتـداءات مـع أن التطـرف واإلرهـاب  لتنظيم القاعدةبذريعة املسؤولية املف��ضة " 

) أل��ـا جميعهـا من�لـة مـن عنـد  ةاإلسـالم، املسـيحية، ال��وديـ�ش�ى صوره ال يدعو إليھ أي دين سـماوي ( 

هللا عز وجل ألمن وخ�� البشر�ة، لذلك فإن اال��امات ا�جزافية لإلسالم والر�ط بي��ا و�ـ�ن سـلوك �عـض 

املســلم�ن ظلــم كب�ــ� ألن اإلرهــاب كمــا رأينــا  ظــاهرة عامليــة ال ديــن لــھ ومــن املمكــن أن ي�ــون مرتكبــوه ممــن 

يحية أو ال��وديـــة أو إ�ـــ� أي ديانـــة غ�ـــ� ســـماو�ة، والقـــول بخـــالف ينتســـبون إ�ـــ� الديانـــة اإلســـالمية أو املســـ

ذلــــــك �ع�ــــــي مخالفــــــة ا�حقــــــائق البد��يــــــة واالنجــــــرار وراء ت��يــــــرات عنصــــــر�ة ترتكــــــز إ�ــــــ� مبــــــدأ املســــــؤولية 

 ا�جماعية والعقاب ا�جما�� الذي يتنا�� مع أ�سط املبادئ اإل�سانية، واح��ام حقوق اإل�سان.
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سـبتم�� آثـار خط�ـ�ة ع�ـ� منطقـة الشـرق األوسـط مـن شـا��ا  11حداث وعالوة ع�� ذلك فقد �ان أل 

إحـــداث �غ�ـــ�ات عميقـــة وجوهر�ـــة �ـــ� خر�طـــة املنطقـــة، و�ـــ� �ـــل مفـــاهيم األمـــن اإلقلي�ـــي فعمليـــة الســـالم 

�ـــادت أن تمـــوت، والعـــراق تـــم احتاللـــھ عســـكر�ا، كمـــا بـــدأ القـــاموس السيا�ـــىي للمنطقـــة �عـــرف مفـــاهيم 

 واالق��اب املنفرد والضر�ات الوقائية.جديدة مثل �غي�� األنظمة 

وع�ــ� الــرغم مــن ا�حــاوالت ا�ختلفــة لوضــع �عر�ــف لإلرهــاب هنــاك شــبھ إجمــاع ع�ــ� صــعو�ة وضــع 

�عر�ــف لــھ باإلضــافة إ�ــ� ســ�� الــدول العظ�ــى إ�ــ� إبقــاء مفهومــھ غامضــا ل�ــي تبقــى لهــا ا�حر�ــة املطلقــة �ــ� 

ســ��ا، كمــا هــو ا�حــال بالنســبة إلســرائيل ال�ــي تحــاول إطــالق ��مــة اإلرهــاب ع�ــ� ا�حر�ــات ال�ــي �عــارض سيا

إلصــــــاق ��مــــــة اإلرهــــــاب باملقاومــــــة اللبنانيــــــة والفلســــــطينية مســــــتخدمة �ــــــ� نفــــــس الوقــــــت وســــــائل تتســــــم 

بالوحشية وال��بر�ة ملهاجمة أهداف بر�ئة �ش�ل يمثـل خرقـا أل�سـط القـيم اإل�سـانية،                 فأعمـال 

ر�ــر املصــ�� واالســتقالل �ــ� حــق قــانو�ي مكــرس وال يمكــن أن �شــملھ القــرار املقاومــة املســ�حة مــن أجــل تق

رغم ما تحاولھ ا�حملة األمر�كية الشرسة �� هذا اإلطار فاإلرهاب بما أنھ عنـف �سـتخدم لتحقيـق  1373

أهداف سياسية أو اجتماعية أو دينيـة أو إثنيـة قـد يتقـاطع �ـ� �ـىيء مـن هـذا التوصـيف مـع حـق املقاومـة 

متم�ــ�ا عنــھ �ونــھ �ســتند إ�ــ� حــق مشــروع يقــره القــانون الــدو�� ضــمن حــدود وضــوابط معينــة، لكــن يبقــى 

ويعد الغموض الذي أحاط بمسألة �عر�ف اإلرهاب ذو ارتباط وثيق بإش�الية هذا التمي�� ومـرد ذلـك إ�ـ� 

�ــ� اعتبارهــا عــامل�ن، األول يتعلــق باملعارضــة ال�ــي أبــد��ا الــدول الك�ــ�ى لإلقــرار بحــق املقاومــة واإلصــرار ع

من قبيل اإلرهاب، و�عـت حر�ـات التحر�ـر باملنظمـات اإلرهابيـة، أمـا الثـا�ي فهـو أن تقـديم اإلرهـاب كعمـل 

يصــدر عــن الــدول كمــا عــن ا�جموعــات واألفــراد مــن شــأنھ ف�ــح سياســة القمــع واالضــطهاد ال�ــي تنت�جهــا 

 هذه الدول.

" ��ـدف لت��يـر تصـرفات متناقضـة أمر��ـياخ�ـ�اع لقد أصـبح اإلرهـاب بدوافعـھ وإفرازاتـھ الراهنـة " 

أي عنــف �غـرض تحقيــق مصـا�ح خاصــة و�ــ� اآلن تث�ـ� الصــعو�ات �ــ� وجـھ �عر�ــف اإلرهــاب أل��ـا �عت�ــ�ه " 

يرتكبھ أي إ�سان غ�� أمر��ـي يتسـبب بـھ �ـ� إحـداث ضـرر ألي مـواطن أمر��ـي أو أليـة مصـ�حة أمر�كيـة 

اليــوم مــا زرعتــھ بــاألمس فالــذين �ســم��م باإلرهــابي�ن "، إن الواليــات املتحــدة تحصــد �ــ� الــداخل وا�خــارج

�ــانوا بــاألمس يقــاتلون �ــ� صــفها ضــد االتحــاد الســوفي�ي �ــ� أفغا�ســتان ثــم قــاتلوا �عــد ذلــك مــع الشيشــان 

 بأس�حة أمر�كية وقبل ذلك قاتلوا إ�� جانب البوسني�ن ضد الصرب.

مـــــا ينب�ـــــ� أن توظـــــف ف��ـــــا �ـــــل إن ا�حـــــرب الدوليـــــة مل�افحـــــة اإلرهـــــاب ال تمـــــر ع�ـــــ� طر�ـــــق واحـــــد وإن

الوســائل املمكنــة واإلم�انيــات املتاحــة األمنيــة، السياســية واإلعالميــة ومــن الضــمانات الرئيســية لنجاحــھ 
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هــو ضــرورة االل�ــ�ام بقواعــد القــانون الــدو�� وتــوف�� اآلليــات القضــائية ال�ــي تتــيح مالحقــة مرتكبيــھ وعــدم 

ھ فإن التصدي لإلرهاب الدو�� والقضـاء ع�ـ� أسـبابھ لـن توف�� ا�حصانة من هذه املالحقة ألي �ان، وعلي

ي�ــون إال بقمــع الن�عــة التســلطية التوســعية للــدول الك�ــ�ى �ــ� ظــل قواعــد قانونيــة دوليــة تــؤمن بالعدالــة 

 واملساواة ب�ن �ل أعضاء ا�جتمع الدو��، وتتوفر لها اآلليات التنفيذية الالزمة.

نأمـل أن ي�ـون لهـا صـدى عـال�ي وأن تلقـى تـأث��ا �ـ� نفـوس و�� ما ي�� مجموعة من االق��احـات ال�ـي 

 أ�حاب القرار:

عقـــد مـــؤتمر دو�ـــ� تحـــت مضـــلة األمـــم املتحـــدة لتعر�ـــف اإلرهـــاب ووضـــع ا�حـــدود الفاصـــلة بينـــھ و�ـــ�ن  -

أشــ�ال العنــف األخــرى عــن طر�ــق اتفاقيــة دوليــة شــارعة ملزمــة ل�افــة أعضــاء ا�جتمــع الــدو�� ي��تــب ع�ــ� 

 تخاذ تداب�� من قبل األمم املتحدة ضد الدول ا�خالفة.اإلخالل بأح�امها ا

 إ�شاء محكمة جنائية دولية خاصة بم�افحة مرتك�ي جرائم اإلرهاب الدو��. -

القيام بدراسات عن طر�ق مراكز بحث متخصصة ملعرفة أسباب وجذور اإلرهـاب والعمـل ع�ـ� ا�حـل  -

 السل�ي لها.

التعــــــاون الــــــدو�� الثنــــــائي ومتعــــــدد األطــــــراف بــــــ�ن الــــــدول مل�افحــــــة الظــــــاهرة عــــــن طر�ــــــق تبــــــادل  تنميــــــة -

 املعلومات و�سليم اإلرهابي�ن ل�جهات القضائية ا�ختصة بمحاكم��م.

ع�ــــ� الصــــعيد العر�ــــي واإلســــالمي فإنــــھ يقــــع ع�ــــ� عــــاتق الــــدوائر الرســــمية واإلعالميــــة واجــــب توضــــيح  -

 لعام العال�ي.الصورة ال�حيحة لإلسالم للرأي ا

" ح�ــى هــو الشــر تيــاره ا�جــارفو�ــ� األخ�ــ� نقــول أنــھ مهمــا �عــددت أشــ�ال اإلرهــاب ودوافعــھ فــإن " 

ولــو تــزود بوســائل ا�حضــارة والتكنولوجيــا وأي محاولــة مل�افحــة اإلرهــاب ينب�ــ� أن تبــدأ مــن أف�ــار النــاس 

اعر اإل�ســـــــانية، فـــــــا�حرب ومعتقـــــــدا��م وإيمـــــــا��م بنبـــــــذ العنـــــــف وعـــــــدم االعتـــــــداء واح�ـــــــ�ام القـــــــيم واملشـــــــ

ا�حقيقيــة ال�ــي يمك��ــا القضــاء ع�ــ� اإلرهــاب تمامــا �ــ� إقامــة العــدل وتوحيــد املعــاي�� والنظــر �ــ� القضــايا 

 العالقة و�سو���ا دون تح�� و�سياسة ال �عرف االلتواء واملراوغة.

� سـورة وختاما �سأل هللا عز وجل السداد والثواب والعفو عن التقص�� حيث قال عز من قائـل �ـ

 ".     ومـــا أوتيتم مــن العــلم إال قـــــليالاإلسراء " 
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