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The phenomenon of international terrorism. factors 

driving  And how to address them  
   Khafaji-Inst. Khodhaier Yasin al (2)الغامن   اسن خضري  . 

 :لمستخلصا

 الــدويل واجملتمــ  الــدو  أثــاره وكلــت اإلرهــاب مــ  رتتــأث التــار خ مبــرور اإلنســانية اجملتمعــات مجيــ  إن
 الكثـرية وأسـبابه ودوافعه أهدافه بتنوع أثاره وامتداد والقانوين السياس  االقتصادي وكيانه ومؤسساته بأفراده

 الدوليــة العالقــات ملنظومــة التــوتر مــ  حالــة بإ ــاد وأثــاره متفاوتــة بنســ  إنتاجــه يف تســهم والــي واملتداخلــة
 مجاعية.. بصورة حقوق عدة مصادرةًً  حتما سيتبعه متعددة مشاكل  ثري الواحد اإلرهاي فالعمل
 وجـدنا اإلفـراد شيصـيات يف تأثريها ومد ات وأنواعها وتشييصها واألسباب الدواف  وجود ة وملعرفة 
 الفـرد بشيصـية املتعلقة العوامل أ ها و اإلرهاب نشوء يف املباشرة الدافعة العوامل  م  العد د  هنالك إن
 السوسـيو العامـل) الفـرد بشيصـية املتعلقـة اخلارجيـة العوامـل وتعـد( ..النفسية) وال اتية الشيصية العوامل)

 تشـري الدراسـات معظـم إن ومثاهلـا السـلوكية تلـك علـ  شـك بـال بصـماهتا تـرتك الـي األخـرى ه (  نفس 
 وتطبيـــ  الســـالح اقتنـــاء ثقافـــة  ـــو  هلمـــ باجتـــاه  نحصـــر بـــدأ العـــراق أطفـــا  لـــدى التـــوافق  األســـلوب إن

ـــاد عـــ  بعيـــداً  املشـــاهدة العنـــف إعمـــا    شيصـــية  وتكمـــل اجلميـــ ،، مـــ  جـــادة وقفـــة  تطلـــ  وهـــ ا املعت
 نشــاطاهتم توجيــه يف أو االرهــابن نشــوء يف مســاعدة إمنــا مباشــرة غــري تــأثريات هلــا أخــرى عوامــل اإلرهــاي
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 األخـرى االجتماعيـة العوامـل  وتلعـ  اإلرهاب  و الدافعة ف اتاحمل يف  و تمثل االقتصاد ة العوامل وأ ها
 املهمــة العوامــل مــ  معينــة وأقليــة لفصــة واضــطهاد امل هبيــة أو القوميــة أو إلد نيــة أو  العرقيــة األســباب منهــا

 انتشــار لدراســة السياســ  االجتمــاع علــم يف الدراســات مــ  العد ــد وهنالــك اإلرهــاب  ــو الدافعــة األخــرى
 يف االجتماعيــة لألوضــاع   ســجل احلاســم األثــر إن نبهــت واإلســالمية العربيــة البلــدان يف إلرهــابا ظــاهرة
 التــار خ ومــ وري والوهابيــة األصــولية الســلفية واألفكــار النظر ــات وظهــور العــري الــوط  يف اإلرهــاب انعــاش

 عــ  البحــ   ــو العــام دو  معظــم تســري حــن يف اجلهلــة مــ  بطــوابري اإلرهــاي الفكــر لتغــ ي اإلســالم 
 شــارك 2982 بـار س مـؤمتر انعقـد االجتـاه هـ ا ويف اإلرهـاب ظـاهرة إىل بـالفرد تـؤدي الـي الكامنـة العوامـل

 منهـا بتوصـيات املؤمتر خرج وقد والقانون واإلجرا  والد   واألخالق واالجتماع النفس علماء م  عدد فيه
 والفقـــر والبـــؤس بالكبـــت اإلحســـاس تراكمـــات عـــلبف أحيانـــا  ـــتم إمنـــا إرهـــاي عمـــل يف اإلنســـان انـــدفاع إن

 فينطلـ  عليـه عـدوان مبثابـة العوامـل تلـك  عـد كونـه امليطـي أو التلقـائ  بالرد فيقو  والظلم واملرض واجلوع
 .ذاته ع  مدافعاً 

 واالتفاقيـــات املتحـــدة األمـــم جهـــود خـــال  مـــ  ل رهـــاب القانونيـــة الدوليـــة املعاجلـــات دور  ـــربز وهنـــا
 مـــ  الـــي التوصـــيات و االقرتاحـــات و النتـــائ  أهـــم تـــدو   إىل انتهينـــا الدوليـــة،،ب عالنـــاتواإل والصـــكوك
ــــة األســــباب تعــــا  إن املمكــــ  ــــة األســــباب خالهلــــا ومــــ  الداخلي ــــرابي لوجــــود الدولي ــــدواف  كــــال بــــن ت  ال
 وتـرابي اتاملغر ـ تـوافر مـ   سـينتقل العـراق يف ميـاه حمطـة أو مدرسـة اليو   فجر ال ي فاإلرهاي واألسباب
 فكر ـا اإلرهـاب مواجهـة  قتضـ  وداخليا،ذاتـه األسـلوب ليمـارس أخـرى دولة إىل ل رهاب الدولية الشبكة
 االنتيـاب وحر ـة للسـلطة السلم  التداو  كمبدأ الدميقراطية  املبادئ عل   القائم السياس  النظا   وبناء

  وتقر ر والرتشيد
 ي..ألتعدد اجملتم  يف وضمانتها اإلنسان حقوق

 الدويل االرهاب -االنسان حقوق :المف اح ة الك مات
Abstract  
All human societies over history have been affected by terrorism 

Included raised States and the international community Bavradh 

institutions and entity economic political, legal and extension raised by the 

diversity of its objectives and motives and causes many and overlapping 

and that contribute to the production of varying degrees and raised by 

creating a state of tension for the system of international relations work is 

the terrorist one raises multiple problems which Sataatbah inevitably 

confiscation of several rights collectively. 

 To find out existential motives and causes, diagnosis and types and 

ranges of influence in the personalities of individuals and found that there 

are several factors driving direct to the emergence of terrorism and the 
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most important factors related to the character of the individual (personal 

factors and subjective (psychological) .. The external factors relating to the 

character of the individual (worker socio myself) is the other that leave their 

mark undoubtedly those behavioral and   Most studies indicate that the 

method harmonic the children of  Iraq began exclusively towards the 

stunning towards a culture of acquisition of arms and the application of 

violence seen away from the usual and this requires a serious stand from 

everyone, and complement personal terrorist other factors that have 

impacts is directly but help in the emergence of terrorists or to direct their 

activities, the most important economic factors and is the catalysts driving 

around terrorism and play other social factors, including the reasons 

ethnic, religious or national or religious persecution of a class and a 

minority of certain Other important factors driving around terrorism and 

there are many studies in sociology political study of the spread of the 

phenomenon of terrorism in the Arab and Islamic countries warned that the 

impact of the decisive score of social conditions in reviving terrorism in the 

Arab world and the emergence of theories and ideas Salafist 

fundamentalism and Wahhabism and forgers of Islamic history to nourish 

terrorist ideology Btoaber of ignorant while going most of the world towards 

the search for the underlying factors that lead the individual to the 

phenomenon of terrorism and in this direction a conference was held in 

Paris in 1981 in which a number of psychologists, sociologists, and ethics 

and religion, crime and the law has quit the conference recommendations, 

including that the rush of rights in a terrorist act but are sometimes due to 

accumulations sensblackout, misery, poverty, hunger, disease and 

injustice who shall respond automatic or planned Being considered such 

factors as his aggression   defending itself.   

Here are highlights the role of processors international legal terrorism 

through the efforts of United 

Nations conventions and international instruments and declarations, 

and then finished to codify the most important findings and suggestions 

and recommendations that could address the root causes internal and 

through it causes the international presence of correlation between both 

the motives and reasons who blow terroris today School or water plant in 

Iraq will move with the availability of temptations and the interdependence 

of the international network of terrorism to another state to practice the 

method itself .. and internally requires confronting terrorism intellectually 

and build a political system based on the principles of democracy as a 
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principle of peaceful transfer of power and freedom of election and 

nomination and report human rights and Dmantha in a pluralistic society. 

Key words: human rights - international terrorism  

 :المقدمه

 ومؤسســاته بــأفراده اجملتمــ  عالئــ  منظومــة علــ  أثــار مــ  ختلفــه ملــا العــام اليــو  اإلرهــاب قضــية تشــغل 
 عليـــه تشـــج  أو تســـتيدمه الـــي الـــدو  ممارســـات عـــ  فضـــال دوافعـــه، تنوعـــت و أشـــكاله تعـــددت حيـــ 

 أو تار يــــة خلفيــــات إىل اســــتنادا نظرهــــا وجهــــة فــــرض جمموعــــة كــــل حماولــــة و الــــدو ، مصــــاحل واخــــتال 
 عنــد إرهابــا  عتــرب فمــا ل رهــاب، واحــد مفهــو  حتد ــد علــ  بينهــا فيمــا تتفــ  م الــدو  أن كمــا  سياســية،
 املفـاهيم واختلفـت املعطيـات غابـت هكـ ا و اآلخـر، الـبع  عنـد الـنفس عـ  مشـروعا دفاعا  عترب البع 
 ملنظومـــة التـــوتر مـــ  حالـــة إ ـــاد اإلرهـــاب أثـــار وكلـــت بـــل هـــ ا ولـــيس الطغيـــان و التمـــرد وزاد العنـــف وزاد

 االنشـــغا  وهـــ ا اإلرهـــاب لبـــؤر وقصـــف الـــدو  واحـــتال  والتـــدخالت الن اعـــات وإثـــارة الدوليـــة العالقـــات
 حلقـــــوق لدوليـــــة الشـــــرعة مبوجـــــ  هبـــــا املعـــــرت  حقوقـــــه منظومـــــة وانتهـــــاك إلنســـــان وضـــــحا اها حمصـــــلته
 املنظمـــات عمـــل مـــ  األوســـ  اجملـــا  األخـــرى الســـلبية وأثارهـــا اإلرهـــاب قضـــية أخـــ ت وكـــ لك...إلنســـان
 وغريهـــــا اإلنســـــان حقـــــوق كموظفيـــــه األخـــــرى املتيصصـــــة جلا ـــــا مـــــ  وعد ـــــد املتحـــــدة كـــــاألمم الدوليــــة

 وجـــددت األمـــوا  وأغـــدقت اجهـــ ه الـــدو  مـــ  كثـــريا أنشـــصت تقـــد  مـــا وعلـــ  احلكوميـــة غـــري واملنظمـــات
 و صـون عليهـا القضـاء  كفـل مبـا أنواعـه جـيموحت اإلرهـاب حماربة اجل م  قراراهتا وتشر   وإداراهتا وسائلها
 اجلميـ  قتـل قاعـدة سـوى ميلـك ال ملـ  البائسـة الوسـيلة اإلرهـاب كـون سـيادته للدولـة وحيف، األبر اء حياة
 التطــر  مثــل عشــر لتاســ  ا القــرن يف بصــماته تــرك اإلرهــاب إن..  منحرفــة وأفكــار فارغــة نشــوة اجــل مــ 

 السـتبداد  البؤسـاء روا ـة فكتورهوجـويف الفرنس  لألد   كلمات لكب  وتشهد وغريها واألصولية والعنف
 العوامـــل تـــأثري ومـــد ات اإلرهـــاب لظـــاهرة صـــحيد موضـــع  فهـــم ،،ولتقـــدمي هبـــدوء التقـــد  نر ـــد وإلرهـــاب
  وجـدنا اإلرهـاي شيصـية نشـوء يف وغريهـا واالجتماعيـة واالقتصاد ة السياسية واخلارجية والبيصية الشيصية
 إىل الكثـري تقـود أ ـا علـ  اليـو  معهـا نتعامـل الـي األسـباب تلك م  بع  تعداد تستدع  البح  ضرورة
 املعـــىن يف التفكـــري مـــدخل مـــ  الظـــاهرة تلـــك بـــن مقارنـــه إجـــراء أ ضـــا  ســـتوج  وهـــ ا اإلرهـــاب منحـــدر
 ةوحماولــــ ل رهــــاب الدافعــــة العوامــــل و (واالقتصــــاد ة االجتماعيــــة) التحتيــــة الشــــروط و اإلرهــــاب ومفــــاهيم
 وتـأمن للثـروات عـاد  وتوز ـ  واجتماع  وغ ائ  اقتصادي و سياس  أم  حيق  مبا االسباب تلك معاجلة
رم  وحقوق دخالً  األقل الفصات حقوق

 
 .واإلنتاج االقتصاد هوامش عل  هبم امل

 ..البحث أهمية/اوال
 بصـــورة حقـــوق عـــدة مصـــادرةًً  حتمـــا ســـيتبعه  متعـــددة مشـــاكل  ثـــري الواحـــد اإلرهـــاي العمـــل إن مبـــا
 ومصـدر وأصـيل طبيعـ  حـ  وهـو احليـاة يف اإلنسـان حـ  علـ  اعتـداءً  متثـل والقتـل التفجـري فجرائم واحدة
 جسـده وسـالمة احليـاة يف اإلنسـان حـ  علـ  اعتـداءً  متثـل اإلرهابيـة اجلرميـة هـ ه فان وبالتايل احلقوق لباق 
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 الصــح  التــأمن يف وحقــه األســرة وتكــو   والتعلــيم الــ واج يف وحقــه وأمــان وكرامــة حر ــة العــيش يف وحقــه
  ســتهدفها الــي املســاحة اتســاع ب ومــ  (1) التــدمري مــ  ومصــانة التلــوث مــ  وخاليــة آمنــة بيصــة يف والعــيش
 هلــ  الكــربى الــدو  واســتغال  العــامل  العــا  النظــا  ضــد وامتــدادها ضــحا اه وتنــوع إطرافهــا وتعــدد اإلرهــاب
 املراكـ  وقصـف الغري احتال  و مطامعها توسي  م  (اإلرهاب مفهو   دحتد عل  االتفاق بغياب) الظاهرة
 العــام قضــا ا أهــم  مــ  باعتبــاره فاإلرهــاب البحــ  ذلــك أ يــة  ؤشــر الشــعوب وحماصــرة والصــناعية العلميــة
 يف البحــ  إن وبالتــايل ودوافعــه أهدافــه وبتنــوع اســتنباته عوامــل بتعــدد تتميــ  الــي األوىل املشــكلة بــل اليــو 
 وتطبيقــا حثــا اوال( فــدها وروا أســباهبا)جــ ورها معاجلــة  ســتدع ( العوامــل)بتعــدد صــلة ذات مشــكلة كــ اه

  تسـتل   البحـ  طبيعـة إالان شـاملة دراسـة دراسـتها مـ  بد ال بل منها، البع  عند الوقو   نبغ  ال وهنا
 ..هنا اجل ئية

 البحث إشكالية/ثانيا
 املعتــــادة الفرضــــيات تلــــك علــــ  بنــــاء فقــــي  كــــون ال واإلرهــــاب العنــــف ممارســــ  ســــلوك تصــــو  .. 

 ادوار اسـتيدا  طر ـ  أوعـ  كثـرية أحيانـاً  يف احلـرب اوركـوب واالقتصـاد ة االستصصالية األمنية كالفرضيات
 معاجلـه إن وبالتـايل..  االنيـة احلاجة ليحق  للحاجات إشباع هو مبا اجملتم  ام  لتحقي  االقتصادي الردع
 تلـــك اســـتنبات ســبل وتنـــوع اإلرهـــاب  ــو الدافعـــة والعوامــل األســـباب معرفـــه أوال  ســتدع  اإلرهـــاب أثــار

 التعر ـف وإشـكالية اإلرهـاب  ـو الدافعـة واألسـباب العوامل تلك وحصر حتد د إشكالية تثار وهنا العوامل
 ضـ و  علـ  املتحـدة األمـم إطـار يف الـدو  لتتفـ  املسـاعده السـبل عـ  البح  ب وم  ه ا قبل علية املتف 
 .الدو  سيادة ميس ال وان ل رهاب تعر ف
 البحث خطة/ثالثا
 ثــالث يف البحــ  تقسـيم  اليــو  عــام يف املتـوفرة باملعطيــات واتصــاله البحـ  وحيو ــة أ يــة اسـتدعت..
 ثانيــا حثنــا ب ومــ  مــان  تعر ــف إ ــاد وأ يــة اإلرهــاب تعر ــف تناولنــا األو  املبحــ  خــال  فمــ  مباحــ 
 الدوليـة املعاجلـات الهم استطرقنا الثال  املبح  خال  و اإلرهابين نشوء يف املساعدة والعوامل األسباب

 املصـادر ذاكـرا إليهـا توصـلنا الـي والتوصـيات النتـائ  أهـم البحـ  خامتة يف أدرجنا ب االرهاب مكافحة يف
 .البح  ه ا ل هلاز هبا االستعانة مت الي

 ..البحث منهجية/رابعا
 عـدة اسـتطراق علميـا األفضـل وجـدت  حـ  هك ا اختياري خال  م  إليها ارنوا الي النتائ  لتحقي 

 . أخرى أحيان املقارن واملنه  والتحليل  الوصف  التار   و القانوين املنه  منها  منهاج

                                                       
و حـــ  منشـــور علـــ  املوقـــ  1113مركـــ  عمـــان للنشـــر حقـــوق اإلنســـان ––د عيـــدان،اإلرهاب  ســـيطر علـــ  العـــام د. خالـــ -1

 92االلكرتوين ص
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 :وأنواعه اإلرهاب تعريف المفاهيم تحديد/ األول المبحث

 -تمهيد
 ان ميكـ  هـل العـام ملشـكالت حقيقيـه معاجلـة أي عل  و الد مصاحل فيه تتغل  ال ي اليو  عام يف 
 منـه ج ء يف  عود االتفاق ه ا غياب ان وهل اإلرهاب مفهو  حتد د حو  اختال  او اتفاق وجود نوشر
 إىل إضـافة الظـاهرة تلـك وأسـباب واالرهـابن اإلرهـاب ملفهـو  اجملتمعـات م  جمتم  كل نظرة اختال  إىل
 تلــك رحــم مــ  الناشــصة الــوالدة وطبيعــة األ ــد ولوجيات وتنــافر واالقتصــاد ة لسياســيةا الدوليــة املتغــريات اثــر

 والتعر فـات املصـطلحات وإطـالق األلفـال مـ  قوال  عل  فاالتفاق... االختال  ذلك يف دورا املتغريات
 مـــ  اليـــو  الشـــائكة املفـــاهيم مـــ  اإلرهـــاب مفهـــو   كـــون إن إىل أدى وهـــ ا توفريهـــا مبكـــان الصـــعوبة مـــ 

 مطلبــن اىل البحــ  تقســيم املفــاهيم حتد ــد اســتدع  وهلــ ا والفقهيــة واللغو ــة والسياســية القانونيــة الناحيــة
 .. اال  وف 

 ..اإلرهاب تعريف/  األول املطلب
 وأركانه اإلرهاب أنواع/ الثاين ملطل 
 اإلرهاب تعر ف/  األو  املطل 
 : اللغوي التعر ف: االو  الفرع
 :  ال رب ة ال غة يف اإل هاب ت ريف:اوال
 يف اإلرهــاي كلمــة ورود إىل ضــافة قــدمياًا العربيــة اللغــة معــاجم يف واردة كلمــات والفــ ع واخلــو  الرهبــة
 ورهبـــاً  بالضـــم ورهبـــاً  رهبـــة  رهـــ  –  رهـــ   العـــرب لســـان يف فاإلرهـــاب  احلد ثـــة العربيـــة اللغـــة معـــاجم
 ألن مبعـىن – رمحـوت مـ  خـري رهبـوت   قا – خا  ورهبة رهباً  الش ء وره :  خا  إي – بالتحر ك
 و مــا رهبــا مــا رهــ  مــا  رهــ  ورهــ  إي توعــده وترهبــه هبــه واســرت وأرهبــه (7) (.تــرحم إن مــ  خــري ترهــ 
 وهـ  املشـوب اخلـو  عـ  للتعبـري تسـتيد  أ ـا العربيـة اللغة يف البع  و شري حترز من  أو خا  إي رهباً 

 (6)الف ع و اخلو  مبعىن إرهاب ع  ختتلف
 : لإل هاب الفقهي ال  ريف:ن اثا

 وســواء كثــرية وأدواتــه طبيعتــه وحتد ــد اإلرهــاب تعر ــف جمــا  يف  بــ هلا الــي الــدويل الفقــه جهــود امتــداد
 لوضــ  أخــرى حماولــة السياســية املــؤمترات وتعــد الدوليــة املنظمــات داخــل أو واألكــادميين الفقهــاء مــ  ذلــك
 اسـتدعت املفـاهيم حتد ـد يف البحـ  ضـرورة وهنا ودافعه رهوصو  اإلرهاب أنواع جلمي  وشامل عامل معيار
  -: الفقهية التعر فات ه ه بع  إ راد

                                                       
 754ص 2941 -22ط–خمتار الصحاح  -7
 191ص 998بريوت  –مطبعة الرسالة –القاموس احمليي  –جمد الد   حممد ب   عقوب الفريوز أبادي  -6
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 الساد  عشر ال  د

 

 حتقيــ   قصــد الفــ ع أو العنــف أو بالرعــ  املصــحوب اإلجرامــ  العمــل) ا ــا علــ  الــبع   عرفهــا-2
 ( معن هد 

  نفـــ  هوبالتـــايل للتحقيـــ  اإلرهـــاب مـــ  املعـــن واهلـــد  واخلـــو  الرعـــ  إثـــارة بـــن الفقيـــه  ـــربي وهنـــا
 (5)األهدا  اختيار يف العشوائية
 التهد ـد إشـاعة بطر قـة اإلرهـاب إليهـا  هـد  الي واملرحلة واملعنو ة الرم  ة ربي إىل اخرون وهد -1
 رمـ ي كعمـل الرعـ  اسـتيدا  اإلرهاب باعتبار السياس  القرار ب وم  السلوك يف التأثري وه  اخلو  أو

 ..السياس  العنف أو التهد د عنها  نت  اعتياد ة غري بوسائل السياس  لسلوكا عل  التأثري منه الغا ة
 اىل املـــؤدي العنـــف باعتبـــاره النـــاس ختو ـــف علـــ   نصـــر  كونـــه اإلرهـــاب إىل فقهـــاء بعـــ  و نظـــر-7
 (4) احلقوق انتهاك
 أو العنــف فعــل الرعــ  عمليــه تؤلــف عناصــر ثالثــة حتقــ  مــ  الــبع   عنــد اإلرهــاب  تحقــ  بينمــا-6

 أو الضــحا ا أصــاب الــ ي اخلــو  درجــات أقصــ  عــ  النامجــة العاطفيــة الفعــل وردت باســتيدامه لتهد ــدا
 اخلـو  ونتـائ  باسـتيدامه التهد ـد أو العنف بسب  اجملتم  تصي  الي التأثريات وأخرياً  احملتملة الضحا ا

(3) 
 االنتبـاه جلـ  أ هـا لعـل متعـددة أهـدا  ذات االرهـاب عمليـة إن إال  واتسـون   الفقيـه و  ه -5
 عــ  حتــاو  طر قــه أو اســرتاتيجيه انــه) اإلرهــاب إن خــال  مــ  إغــراض وحتقــ  التنــازالت علــ  احلصــو  أو

ـــاه اجـــل مـــ  حـــ ب أو منظمـــه مجاعـــه طر قهـــا ـــازالت فـــرض هـــو ألهـــدا  االنتب  خـــال  مـــ  ألغراضـــه التن
 (8) للعنف املنظم االستعما 

 بـإن ا  وذلـك مقاومـة كل حتطيم هبد  متيي  أو قد رت دون م  العنف استعما  اإلرهاب ان كما-4
 ليـ رع العنـف جثـ   ستعمل انه إىل إي و رهبها الناس ليييف منس  العنف واستعما  النفوس يف الرع 
 عنـف اسـرتاتيجية) اإلرهـاب كـون إن علـ  وآخـرون أعـاله التعر ـف مـ  و تماش  اآلخر   قلوب يف اليأس
 إن ونـرى ،(9)سياسـية أهـدا  حتقيـ  ألجـل هبـا التهد ـد الطائراتـأو طـفوخ واالغتيـا  القتل إلعما  منظم
 ميثــل األحـوا  بكـل اإلرهـاب كـون مقبــو  غـري ترب ـر هـو وغـريه السياســ  اإلرهـاب بـن  الـدويل الفقـه متييـ 

  وانــه األ د ولوجيــة واألصــو  ومصــادره ذلــك بــن ربــي وهنالــك النــاس مــ  لفصــة إســرتاتيجية أو إ د ولوجيــة
 ولضــحا ا ككـل للمجتمـ  األحـوا  كــل يف مؤملـة تأثرياهتـا إن اال ومتفاوتـة وبــدرجات فتاكـة ماتبصـ  ـرتك

                                                       
 22ص 2992دار العلم للهدا ة ، بريوت –يف ذلك  حممد ع    شكري ، اإلرهاب الدويل الفقيه الفرنس  سوتيلينظر  -5
4- Georges Burdeau . Les Libertes Publiques , Quarieme Edition , paris : L.G.D.J, 1972 , PP .97 
et, S. 
 37صالفقيه  وولرت     نظر  امساعيل الغ ا  و االرهاب والفانون الدويل مصدر ساب   -3
ـــــــو  السياســـــــيه جامعـــــــه  -8 ـــــــوط  العـــــــري ورســـــــاله ماجســـــــتريوكليه العل ـــــــف السياســـــــ  يف ال هيفـــــــاء امحـــــــد حممـــــــد وظـــــــاهره العن
 8/ص2998بغداد/
( نظــــر يف ه اد.امحــــد جــــال  / مكافحــــة االرهــــاب ، مطــــاب  الشــــع  ن القــــاهر ة Joulienfroyindالفقيهجوليــــان فرونــــد ) -9

 4، ص2983/
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 واحلقــوق احليــاة حــ  بســل  العمليــات تلــك علــيهم انســحبت مــ  ولــ وي مــنهم اإلحيــاء العمليــات تلــك
ـــداء وكـــل األخـــرى ـــدويل القـــانون مبيالفـــة واخلاصـــة العامـــة واملمتلكـــات واألمـــوا  األرواح علـــ  اعت  العـــا  ال
 إحــداث تتــوخ  و برجواز ــة) عقائد ــة بواعــ  حتف هــا دوليــاً  حمــر  عنــف اســرتاتيجية وانــه امليتلفــة مبصــادره
 كـان إذا عمـا النظـر بغـ  السلطة إىل الوصو  لتحقي  معن جمتم  م  خاصة شرحية داخل مرع  عنف

 مــ  البــد كــان و ،،وذاالــد مــ  دولــة عــ  نيابــة أ  الغــري عــ  ونيابــة أنفســهم اجــل مــ   عملــون االرهــابن
 سـارت الـي املشـروعة املسـلحة املقاومـة تعر ـف اجتاهـات بعيدا  غا ر ان    امنا االرهاب ثنا ا بن التميي 
 .املفاهيم تلك بن اخللي البع  حياو  والي (22)الدولية املنظمات وبع (21)االقليمية املنظمات عليها

 ...  المق ر  ال  ريف
 والــي والشــرع  القــانوين االطـار عــ  ختــرج الـي االجراميــة  االعمــا  كــل انـه االرهــاب نعــر  ان وميكـ 
 لألفــراد واالقتصــاد ة والسياســية االجتماعيــة البيصــة يف تــدمري وإحــداث االنســان حقــوق انتهــاك اىل هتــد 
 لوطنيـةا القـوانن مبوج  سابقا املعا  االجرام  الطاب  ع  خترج والي قانونية غري اهدا  لتحقي  واجملتم 
 لتحقيـــ  ســـبال  والقوميـــة الطائفيـــة كـــالفنت املشـــروعة غـــري والوســـائل العنـــف اختـــاذ وســـائلها ومـــ  والدوليـــة
 مشروع غري استيدا  وهو منه اواج اء اجملتم  عل  واالجتماعية  السياسية السيطرة وبلوم اجرامية اهدا 
 و عــرض النــاس، بــن الرعــ  بــ  إىل أساســاً   هــد  مشــروعة، غــري ببواعــ  باســتيدامه هتد ــد أو للعنــف
 لتحقيـ  وذلـك جمتمعـن، او منفـرد   اوفراد دو  جمموعة أ  دولة به أقامت سواء لليطر، االنسان حقوق
 ...سواء واالفراد الدولة كيان تصي  قد الي املدمرة النتائ  اىل النظر مشروعةودون غري مصاحل

 :وأركانه اإلرهاب أنواع/ الثاني املطلب
 لنطاقـه أو منه اهلد  أو ملرتكبيه تبعاً  تصنيفه و لعناصره وفقاً  صوره تعدد استتبعه اإلرهاب تنوع:متهيد
– اهلـد  – الفاعـل – األهـم جوانبـه خـال  مـ  اإلرهـاب صـور تتجلـ  هـ ا ويف الـ مين معيـاره أو املكاين
 احلكومـة بـه تقـو  وقـد اإلفـراد مـ  منظمـة جمموعـة أو جمموعـة أو فرد به  قو  قد فاإلرهاب  ال م – النظا 
 وهــو فرد ــاً   كــون قــد فاإلرهــاب أخــر شــع  ضــد الــدو  أو أخــرى دو  ضــد دو  أو شــع  ضــد دولــة أو

 اإلرهــاب جبماعــات  تمثــل مــنظم مجــاع  إرهــاب  كــون قــد أو متعــددة ألســباب اإلفــراد مــ  ميــارس الــ ي
 غـــري اإلرهـــاب مـــاإ خمتلفـــة وهيصـــات مؤسســـات أو ظـــاهرة غـــري دو  او منظمـــات عليـــه وتشـــر  تـــد ره الـــي
 سـنتناو  هـ ا ويف  اخلاصـة ملنرهبـا حتقيقـا الناس م  منظمة غري مجاعات ترتكبه ال ي اإلرهاب وهو املنظم
 :اال  التقسيم وف  واركانه االرهاب انواع

                                                       
  وو نظــر  11/6/2998ة اإلرهــاب الصــادرة عــ  جملــس وزراء الداخليــة والعــد  العــربو )القــاهرة: االتفاقيــة العربيــة ملكافحــ -21

 .2973ك لك اتفاقية جنيف ملن  وقم  اإلرهاب الدويل ومعاقبتهو)جنيف:(
اندونوســيا بعــد اجتــاه العــام اىل قطبــن رئــيس  –مــ  خــال  مــؤمتر بــادونغ  2956حركــة عــد  اال يــاز منظمــة تأسســت عــا   -22

اً شرتاك  برعا ة االحتاد السوفيي الساب  و الوال ات املتحدة االمر كية وقيا  احلرب الباردة وسـباق التسـلد واجتهـت خطـاً متوازنـاً داعمـا
 لشعوب دو  العام الثال 
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 والجماعات اإلفراد إ هاب:االوة الفرع
 الدويل اإلرهاب: الثاين الفرع
 :واجلماعات اإلفراد إرهاب: األو  الفرع
 إىل واملوجـه السـلطوي اإلرهـاب أ ضا و سم  الفردي اإلرهاب أو اإلفراد قبل م  القائم اإلرهاب هوو 
 د نيـاً  هـدفاً  الفـردي اإلرهـاب جرميـة تأخـ  وقـد وكيا ـا العاملـة مؤسسـاهتا أو دولة أواىل أخرى طائفة أو فصة

 الكـــرمي القـــران  نبصنـــا الـــي تلـــك خالتـــار  يف  اإلرهابيـــة العمليـــات أوىل ومـــ  شيصـــياً  أو سياســـياً  أو هاو ـــاً 
 قـا  مـا وماد ـاً ًً  سياسـيا هدفاً  اخت ت الي اإلرهابية العمليات أشهر وم  ،وقابيل هابيل قصه يف حدوثها

 كرهائ ،،وقـد العـرب البـرتو  وزراء مـ  22 احتجـ  حينمـا 2935 النمسـا يف كـارلوس العامل  اإلرهاي به
 .(21) 2/71 املادة يف اداإلفر  إرهاب 2973 األمم عصبة تناولت
 -: الجماعي اإل هاب إما
 انتشــرت الظــاهرة وهــ ه واجتماعيــة وسياســية عقائد ــة بــدواف  مجاعــات قبــل مــ  القــائم اإلرهــاب هــو 
 معظـم يف اإلرهابيـة أهـدافها حتقي  يف اجملموعات ه ه هلاح وبعد املاض  القرن سبعينات يف أوضد بصورة
 دوليـة إرهابيـة حادثـة 811 مـ  أكثـر وقعـت 2922 عـا  ففـ  الدوليـة صفتها عندها اكتسبت العام دو 
 يف تلــك اإلرهابيــة اجلماعــات تنــوع اىل هــ ا وأدى إصــابة 1111 مــ  أكثــر عنهــا نــت  اجلماعــات قبــل مــ 

 واليمنيــة واليســار ة واإلســالمية اليهود ــة اجلماعــات وأشــهرها السياســية اجلماعــات كــل وأهــدافها إشــكاهلا
 واالجتماعيـــة االقتصـــاد ة اجلماعـــات تتبـــ  حـــن يف ألهـــدافها للوصـــو  السياســـ  نـــفالع أســـلوب وتأخـــ 
 واملافيــــات العصــــابات وتأخــــ  محا تهــــا أو واملاليــــة االقتصــــاد ة مصــــاحلها حتقيــــ  لغــــرض اإلرهــــاب أســــلوب

 ومـــ  املنظمـــة واجلرميـــة والســـرقة باألســـلحة كاإلجتـــار املشـــروعة غـــري باألعمـــا  املتـــاجرة  شـــكل والعصـــابات
 االسـتيبار ة اجلماعـات تأخـ  حـن يف وغريهـا واألوكرانيـة واألمر كية اال طالية املافيا اجلماعات ه ه رأشه

 وتتبـ  املـؤامرات وتـدبري التير ـ  و اخلطف أو القتل أسلوب وتأخ  اجلماع  اإلرهاب م  الثال  الشكل
 (27) .. ةاإلسرائيلي أو األمر كية االستيبارات منها أخرى دو  أحيانا األجه ة ه ه

 ال ولي اإل هابي   الثاني الفرع
 ال وة إ هاب وأ كا  مفهوم.. أوال

 أو التير ـ  أو لالحـتال  هتـد  الـي اإلعمـا Terrorismeintemationaloالدويل باإلرهاب  قصد
 مــا دولــة مــواطين لــدى واخلــو  الرعــ  وبــ  الــدو  كيــان وزع عــة.. األشــياص علــ  االعتــداء أو التــدمري
 ودعــ  األخــري واألمــر الــدويل اجملتمــ  يف والقلــ  االضــطراب  ثــري ممــا اجلمــاع  القتــل شــكا إ ا ضــا وتأخــ 
 لـــيعمم اإلرهـــاب مصـــطلد إىل International دويل لفـــ، إضـــافة إىل 2931 عـــا  املتحـــدة األمـــم منظمـــة

                                                       
 ارهاب االفراد 2981كما تتناو  مشروع االتفاقية املوحده بشأن الرقابة لقانون االرهاب الدويل  -21
 17ص 1111د  وسف ، اجلرمية املنظمة ،دار الكلمة ، دمش  ،عبد االمح -27
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 باألسـبا لدراسـة متيصصـة جلنـة إنشـاء واىل اإلرهابيـة العمليات تلك ع  للتعبري  ستيد   صبد  وال ي
 الــــي اإلشــــارةاألوىل 2976 مارســــيليا حادثــــة وتعــــد (26)الــــدويل اإلرهــــاب عمليــــات وراء الكامنــــة والــــدواف 
 حيــ  مــ  الفــردي أو الــداخل  اإلرهــاب مــ  الــدويل اإلرهــاب تشــابه الــدويل اإلرهــاب جرميــة فــرع تبلــورت
 أو معينــة فصــة أو راداإلفــ لــدى والتــدمري واخلــو  واهللــ  الرعــ  مــ  حالــه إىل تــؤدي إعمــا  كو ــا املضــمون
 حمدود. شع 
 الشـراح جلنـة أوردت حيـ  العشـر   القـرن مطل  من  اإلرهاب عمليات الدويل اجملتم  استنكر وقد...
 مـ  املتفرعـة اخلـرباء جلنـة أوصـت الثانيـة العامليـة احلـرب ويف ،،الدولية اجلرائم ضم  االرهاب جرائم 2929
 كمــــا احلــــرب جــــرائم مــــ  اعتبارهــــا2967 لســــنه األو  ر  تشــــ 11 لنــــدن يف املكونــــة احلــــرب جــــرائم جلنــــه

 القـــرار و عـــد (الثانيـــة املـــادة السادســـة الفقـــرة) البشـــر ة وامـــ  الســـال  ضـــد  اجلـــرائم تقنـــن مشـــروع تضـــمنها
 قمــ  موضــوع تنــاو  الــ ي األبــرز القــرار 28/21/2931 يف املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة عــ  الصــادر
 (25)نوعيا تفصيل  بشكل اإلرهاب
 -:ال ولي اإل هاب جريمة أ كا ي ثان ا

 ومعاقبـــة مبكافحـــة اخلاصـــة جنيـــف اتفاقيـــة مـــ  الثانيـــة الفقـــرة  األوىل للمـــادة وفقـــاً : املـــادي الـــرك : -2
 بــالعنف املقــرتن التيو ــف أفعــا  منهــا جتلــ  الــي اإلرهابيــة  اإلعمــا  يف  تمثــل املــادي الــرك  ان اإلرهــاب
  ا ..... الشرب مياه وتسمم واخلطف اجلماع  القتل و ملنشنتا وتدمري التفجري أفعا  ومنها

 أو مغـنم حتقيـ  اجلاين غرض كان فإذا منها الغرض أو اجلرمية موضوع يف  نحصر اإلرهاب معيار وهنا
 اجتـاه اي داخليـاً  إرهابـا اعتبـاره ميكـ  احلـالتن كـال ويف قـائم سياسـ  نظـا  تغيـري أو سياسـ  مـ ه  فرض

 العالقـات إىل االرهـاب اجتـاه  صـورة يف وتتغرياحلالـه الداخل  السياس  أو االجتماع  نظا ال إىل  اإلرهاب
 .دويل إرهاب علية  طل  هنا و الدولية
 خــال  مــ  فعلــة حتقيــ  إىل( (اإلرهــاي)) اجلــاين قصــد اجتــاه يف الــرك  هــ ا وميثــل: املعنــوي الــرك : -1
 وال عتـد الشـع  عمـو  لـدى أو اإلفـراد مـ  اتجمموعـ أو معينـة شيصـيات لـدى واإلرهاب الرع  إشاعة
  سياسية أو مالية مغاا عل  احلصو  أو شيصية كانت سواء اإلرهاب جرمية عل  بالبواع  هنا

 ومعلومــة مرســومة خلطــةًً  تنفيــ ا بعملهــا دولــة تقــو  عنــدما الــرك  هــ ا و تحقــ :  الــدويل الــرك : ثالثــاً 
 إرهابيـــة أفعـــا  علـــ  أو الدولـــة ضـــد واحـــدة دفعـــة اباإلرهـــ أفعـــا  كانـــت وســـواء أخـــرى دولـــة ضـــد لـــد ها
 أو الدولـة قبـل مـ  أو معينـه لدولـة تـابعن أشـياص جمموعـة أو مفـرداً   كون إن  املنف  يف و ستوي متعاقبة

                                                       
26- Wilkinsion p:Three Questions on TerroismK in Goremment and opposition K Vol K No .3 , 

London , 1973, p . 292 
 مــنهم 2939 ا عــ يف قتيــل 1141 اال رلنــدي اجلمهــوري اجلــيش منظمــة ا ــدي علــ  املتحــدة اململكــة يف االرهــاب ومثــا  -25
 التعو ضــات بلغــت بينمــا دوالر مليــون 264 واملرضــ  للجرحــ  التعو ضــات قيمــة جر د،وبلغــت الــف 11 اىل باالضــافة مــدين 2184

 .دوالر مليون 886 اململكة خسائر ع 
 316 ص ساب  مصدر.  والدميقراطية االرهاب بن العام ، احملمدي حسن ه ا يف  نظر
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 وملصـلحة املنفـردة بإرادتـه األفعـا  تلـك بتنفيـ  اإلرهـاي قيا  حالة يف اإلرهاب  جرمية صفة وتنتف  أجه هتا
 و  داخلية جرمية  عد السينما دور فإحراق معن شي 
 وضـرورة اإلرهـاب جـرائم ضـم  اجلـرائم تلك إدراج إىل تؤدي  أعاله الثالثة األركان قيا  إن ونالح،  
 احالتـه امكانيـة إىل إضـافة السـائد   الدويل والقضاء السائد للقانون وفقاً  (الفاعل اإلرهاي) اجلاين حماكمة

 حتققــت إذ دوليــة إرهــاب جرميــة اإلرهــاب اعتبــار إىل ا ضــا الــدويل الفقــه واجتــه الدوليــة اجلنائيــة احملكمــة اىل
  وجــد الــي الدولــة مبوافقــة أو بتشــجي  أو بــدعم اإلرهابيــة األعمــا  تــتم أن او  اعــاله الشــروط إحــدى فيهــا
 إضـافة(.اإلرهـاب متو ـل علـ  املعاقبـة اتفاقية م  1 املادة) أجنبية دولة بدعم أو األعما  ه ه مرتكبو فيها
 الدولين والسلم ألم  هتد دا اعتبـاره ميكـ   و عل  وذلك بأسره الدويل باجملتم  اإلرهاب تعل  إىل

 اســـــتيدا  حـــــد إىل تصـــــل الـــــي أدواتـــــه يف تبـــــدو اجلســـــامة مـــــ  كبـــــريا حـــــدا األعمـــــا  هـــــ ه تبلـــــغ وأن
 (24) نطاقها واتساع التقليد ة العسكر ة الوسائل أو احلد ثة التكنولوجيا
 :ال ولي اإل هاب أنواعياثالث

 الضـــحا ا اعـــداد ضـــيامة و اإلرهـــاب مبصـــبات اتصـــاله ال الـــدويل اإلرهـــاب أنـــواع حتد ـــد ا يـــة تبـــدو 
 قليـل غري لعدد املتوفرة النوو ة االسلحة يف النووي اإلرهاب-و شمل التنوع ذلك م  الناجتة و اليو  احلادثة
 هـد  مـا واسـتيدامها اإلرهـابن بيـد وقوعهـا احتماليـةو  املالكـة الـدو  مـ  اسـتيدامه وامكانيـة الدو  م 

 بــن مــا البيولــوج  اإلرهــاب  شــمل املســتهدفة،،بينما للفصــة واجلرحــ  الضــحا ا عــدم  اكــرب إ قــاع االرهــابن
 اجلـــدري منهـــا والفريوســـات ا . والطـــاعون اخلبيثـــة كـــاجلمرة بأنواعهـــا البكتري ـــا هـــ  معروفـــة فصـــات ثـــالث

 هــ ا واســتيدا  وحيــازة لصــناعة الباهظــة التكــاليف مــ   الــرغم وعلــ  الر ســن هرهاواشــ البكتري ــة والســمو 
  ـ داد، احلـايل الوقـت يف االرهـابن قبـل مـ  واستيدامه السالح ه ا  عل  احلصو  احتمالية اآلن السالح
 يماو ــةالك املــواد تصــني  عمليــة يف الداخلــة األوليــة  املــواد علــ  احلصــو  الكيماو بســهوله اإلرهــاب و تمثــل
 والغـازات األعصـاب غازات املواد ه ه وم  الناجتة للضحا ا لكبرية ا واالعداد استيدامها وسهوله وتوفرها
 اســـتيدا  أملعلومـــا  اإلرهـــاب-املـــوت،،و ب ومـــ  التـــنفس عمليـــة يف شـــلل حتـــدث والـــي التاثريالقاتـــل ذات
 يف و تسـاوى التهد ـد منهـا ارهابيـة وسائلب سياسية إهدا   وحتقي  لتيو ف ا أغراض ال املعلوماتية املوارد
 العـدوان: هـو و اإللكـرتوين باإلرهـاب واسـ  نطاق وعل  اإلرهاب ه ا  عر  وكما واالرهابن الدو  ذلك
 أو الــدو  مــ  الصــادر اإللكرتونيــة الوســائل باســتيدا  معنو ــا أو ماد ــا ســواءاًكان التهد ــد أو التيو ــف أو

ــــ   األفــــراد أو اجلماعــــات ــــه يف ان،اإلنســــ عل ــــه أو عقلــــه أو عرضــــه أو نفســــه أو د ن  يف ا ضــــا و تمثــــل مال
 حـــاالت إحـــداث أو احلكـــوم  أو املصـــريف النظـــا  اخـــرتاق و الضـــرر إحلـــاق يف املعلوماتيـــة املـــوارد اســـتيدا 
 أو ل فـــراد االليكرتونيـــة املواقـــ  وأخـــرتأق الكـــربى الطاقـــة حمطـــات يف املـــدين الطـــريان حركـــة يف االضـــطراب
 الضـرر إحلـاق إىل  ـؤدي ممـا فريوسات وإرسا  السر ة أرقامهم و اآلخر   اشرتاكات وعل  عليها االستيالء
 العب  أو اجلهاز حمتو ات ملسد الفريوس واستيدا  مهمة اسرتاتيجية ملسوسات  عود قد وال ي باحلاس 

                                                       
24- http://www.brooonzyah.net/vb/ 
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 حقــوق منــاه  تكــر س يف اهلائــل للتطــور ونتيجــة احلد ثــة االجتاهــات تــ ه  حــن يف املي نــة باملعلومــات
 منهجــ  وبشــكل الــ هين اإلرهــاب يف و تمثــل ل رهــاب جد ــدا نوعــا اضــافة األصــعدة كافــة علــ  اإلنســان
 .لألخر والنف  التحاور ورف  التعبري ح   تعل  ما منها ل نسان وأساسية جوهر ة حقوق انتهاك لغرض

 نيو ــورك يف 1112 ا لــو 22يف البدا ــة نقطــة كانــت.. الدوليــة االرهــاب ظــاهرة واتســاع تطــور -/رابعــا
 اجلد ـد باإلرهـاب  عـر  مـا  إىل اقـرب وبـدت اإلرهـاب ظـاهرة تطـور يف هامـة نوعيـة نقلة وتعترب وواشنط 
 ونــوع وطبيعــة مضــمون  التطــور هــ ا وكل،القــدمي التقليــدي اإلرهــاب  أشــكا  مــ  شــكال كو ــا مــ  أكثــر
 وحميطــا إلرهابــه ســببا فيهــا  تحــرك الــي الدوليــة البيصــة متغــريات  أخــ  بــدأ كونــه،ذاته حــد اإلرهــاي العمــل
ــــ  ــــه، لتنفي ــــدويل اإلرهــــاب إشــــكا  يف التحــــو  يف شــــكال وتعــــد هجمات ــــه اإلرهــــاب إشــــكا  وان ال  وأدوات

 الــدويل النظــا  خبصــائ  كبــري حــد إىل اإلرهــاب  تــأثر كمــا ،الــ م  مــ  بســرعة وتتطــور ختتلــف وتكتيكاتــه
 فـــان هـــ ا ويف واآلليـــات األهـــدا  حيـــ  مـــ  اإلرهـــاب ظـــاهرة لـــ ع جوهر ـــا تـــأثريا تـــرتك وهـــ ه ،وتوازناتـــه
 وهنـــا ،احلـــد   العصــر يف اإلرهابيـــة الظـــاهرة تطــور يف الثالـــ  اجليــل األمـــر واقـــ  يف ميثــل اجلد ـــد اإلرهــاب
 خمتلفــة جنســيات  ظــم حيــ  التنظــيم وتعــدد حداثــة منهــا اإلرهــاي اجليــل هلــ ا معينــه صــفات منيــ  إن ميكــ 
 اســتيدامها إضــافةإىل وانتشــارها حمــددة سياســية أو إ د ولوجيــة او الد نيــة األســباب همتــربط االرهــابن مــ 

 حيـ  1127 السـوري امللـف يف املتبادلـة الـتهم يف كمـا الشـامل الـدمار أسـلحة فيهـا مبـا املتطورة األسلحة
 قنابـلك النفاثـة املدنيـة الركـاب طائرات استيدا  عل  أو األسلحة تلك عدوه باستيدا  طر  كل  دع 
 عد ـــدة مســميات اإلرهــاب مــ  األنــواع هــ ه علــ   طلـــ  أصــبد حيــ  أ لــو  22 اعتــداء يف كمــا طــائرة
 السـاحة علـ  املسـلد للصـراع  الرئيسـ  الشكل حاليا كونه اجلد د اإلرهاب  استعماال وأكثر فيها األوس 
 (23) ...الدولية

 :اإلرهاب لنشوء المساعدة والعوامل األسباب: الثاني المبحث

 اإلفــراد شيصــيات يف تأثريهــا ومــد ات وأنواعهــا وتشييصــها واألســباب الــدواف  وجود ــة ملعرفــة:هيــدمت
 ومعرفـــه.. اآلخـــر   دون والعنـــف اإلرهـــاب ممارســـة جتـــاه( االرهـــابن)اإلفـــراد دفـــ  يف فعـــالً  تســـاهم قـــد والـــي
 وجرائمـه أفعالـه لترب ـر ذاتـه اإلرهـاي  تلقهـا اوهـا  كو ا م  هلا الفعل  والوجود  والدواف  األسباب حقيقة
 أهـــم  عـــ  البحـــ  األفضـــل مـــ  وجـــدنا اإلجابـــة إىل وللوصـــو  ترب راتـــه وبكـــل اجملـــا  هـــ ا يف البـــاحثن أو

                                                       
مفهـــو  اإلرهـــاب اجلد ـــد مت وجـــوده يف االدبيـــات السياســـية خـــال  عقـــد التســـعينيات مـــ  جانـــ  العد ـــد مـــ  االكـــادميين  -23

وشـاع اسـتيدا  هـ ا املصـطلد بصـفة خاصـة  مـ  جانـ  اللجـان العد ـدة  ––والسياسين بوصفه شكال متمي ا مـ  اشـكا  اإلرهـاب 
ان براميـر وجيـين مـور ودوتـش الـي حـ رت تقار رهـا مـ  ان هـ ا اإلرهـاب اجلد ـد رمبـا  لجـأ اىل الي شكلها الكونغرس االمر كـ  مثـل جلـ

تنفيـــ  هجمـــات واســـعة النطـــاق يف الوال ـــات املتحـــدة ورمبـــا  ـــتم يف هـــ ه اهلجمـــات اســـتيدا  األســـلحة الكيمياو ـــة والبا ولوجيـــة بقصـــد 
مل  د م  التفصيل انظر : امحد ابراهيم حممـود: اإلرهـاب اجلد ـد  احداث اثار نفسية ضيمة حا لو كانت اهلجمات حمدودة النطاق ،

،  1111السـنة الثامنـة والثالثـون ،  نـا ر  273الشكل الرئيس  للصراع املسلد يف الساحة الدوليـة ، جملـة السياسـة الدوليـة ، العـدد  -
 .66ص
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 الساد  عشر ال  د

 

 لفصـة اإلجرامـ  السـلوك وراء مباشـرة غـري أو مباشـرة بصـورة تكـون قـد والي حاليا تثار الي والدواف  العوامل
 : اآل  الرتتي  وف  الناس م 

 : اإلرهاب نشوء يف املباشرة والعوامل األسباب:  ولاأل املطلب
 :اإلرهاب نشوء يف املساعدة العوامل:  الثاين املطل 
 الدولية اإلرهاب عوامل: الثال  املطل 
 اإلرهاب نشوء يف املباشرة والعوامل األسباب: األو  املطل 
 (النفسية  اتيةوال الشيصية العوامل) الفرد بشيصية املتعلقة العوامل: األو  الفرع
   اإلفراد   ص ة: أوال
 يف ذلــــك و تمثـــل اإلرهـــاب صـــور لـــبع  تفســــري تقـــدمي يف دورا النفســـية  الشيصـــية العوامـــل تلعـــ  
 لــــبع  القــــانوين غــــري الســــلوك تفســــري جمــــا  يف العلمــــاء حــــوث خــــال  مــــ  إليهــــا التوصــــل مت الــــي النتــــائ 

 السـلوك هـ ا إن هلـؤالء اإلجرامـ  السـلوك لتفسـري حماولة ويف العلماء وجد حي  الطبيعين غري األشياص
 بـبع  كإصـابته النفسـ  أو اخلـارج – العضـوي أو العقـالين تكو نـه يف سـواء الفرد شيصية يف  تمثل إمنا

 مـ  عرقيـة جمموعـة داخـل الوراثيـة الصـفات انتقـا  أو السـاللة تعـد وهنـا النفسـ  واالضطراب اخللل مظاهر
 ومنهـا يف إليهـا  نتمـ  الـي العرقيـة اجلماعـات صـفات اإلفـراد اكتساب إىل ؤديت أخر إضافيا عامالً  اإلفراد
 اجلوانــ  ومــ ( 28)وجــد إن اجملموعــة شـــ كلت الــي العرقيــة اجملموعــات تلــك داخــل املنحــر  الشــاذ الســلوك
 عنـدما اإلجرامـ  السـلوك تقمـ   ـو اإلفـراد شيصيات  جنوح يف مهماً  دوراً  تلع  الي األخرى النفسية

 أو كـــاألمراض املســـبوقة غـــري الصـــدمات يف تتمثـــل والـــي االضـــطرابات لـــبع  الشيصـــيات تلـــك عـــرضتت
 تلعـ  ذاتـه اإلطـار وضـم  واملفاجصـة احمل نـة كاالختبارات مفاجصة عصيبة وضغوط احلادة النفسية التقلبات
 مطالبيـه بيـةتل وعـد  األخـر ن بتهمـيش وإحساسـه بـالنق  والشـعور بـالظلم الشـعور كعقـدة النفسية العقد

 هـــم   الـــي أو بـــاألفراد حتـــيي الـــي اهلالـــة يف األوىل تتمثـــل اإلرهـــاب  ـــو دافعـــة أخـــرى عوامـــل الشيصـــية
  بــأرواح والتضــحية أنفســهم قتــل إىل النــاس بعــ  تــدف  واليــأس بــالظلم الشــعور مــ     وجودهــا  تصــورون
 أي هــ ا ضــم  و ــدخل  (29)هــم  عتقــدون كمــا(ج ر ــة تغــريات) إحــداث اجــل مــ  عد ــدة أخــرى بشــر ة
 حلقوقهـا القانونيـة املساواة باعتبار  وشيصيتها املرأة عل  أثاره  رتك اجلنس ضد ومتي  وتقيد واستعباد تفرقة

 2 ) الـدو  مـ  وغريهـا والصـوما  والشيشـان العـراق يف االنتحـار ن النسـاء كثـرة شـاهدنا بعدما األساسية
  (11) (سيدوا اتفاقية

                                                       
االجتمــــاع    ، املكتــــ  اجلــــامع  احلــــد   ،  حممــــد شــــفي  : اجلرميــــة واجملتمــــ    حماضــــرات يف االجتمــــاع اجلنــــائ  والــــدفاع -28

كما  نظر فؤاد قسطنطن نيسان :االرهاب الدويل ـ دراسة حتليلية يف طبيعة الظاهرة ومكانتها يف التقاليـد   ---  2999اإلسكندر ة ، 
 67ص 2999ران واملمارسات الصهيونية . رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة اىل جامعة بغداد ـ كلية العلو  السياسية ح  

 2939 االرهاب ع  املتحدة االمم ع  صادرة دراسة ع  -29
 25ص1115بغداد–مطاب  حقوق اإلنسان -تقيم وض  املرأة-جن كونورز -11
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 بعـوق ألصـابته اجلسـماين أو املـادي بـالنق  الشـعور عقـدة فتشـكل التصـور اهـ  عنـد األمـر  نته  وال
 عقــدة تتكــون إن وميكــ  خاللــه مــ   تعــا ش الــ ي اجملتمعــ  الوســي يف للســير ة مثــاراً  منــه  عــل دائمــ 
 مســتوى تــوفري يف املاد ــة وطموحاتــه إمكانيتــه حتقيــ  عــ  الفــرد عجــ  خــال  مــ  اجتماعيــاً  بــالنق  الشــعور
 طر ـ  عـ  احلاصـلة الـنق  عقـدة تعـو   الفـرد حيـاو  احلـالتن كـال ويف ولعائلتـه لـه احلياتيـة باتاملتطل م 

 ورقـة ذلـك  ؤ ـد واملا ،ومـا والظهـور الشـهرة لـه الـ هين جنوحـه حسـ   تحقـ  قد ال ي اإلجرام  السلوك
 اهلـروب   بأ ـا العوامـل هـ ه حـددت حيـ  -املتحـدة األمـم -باإلرهـاب اخلاصـة اللجنـة إىل قـدمت عمل
 باألنظمـة االسـتيفا  أو ،الدعا ـة أو الشـهرة أو الظهـور وحـ  ،معينة الت امات أو معن حكم تنفي  م 

 أو أفــــراد لصــــاحل ماد ــــة مســــاعدات علــــ  واحلصــــو  ،العقلــــ  االخــــتال  أو واجلنــــون ،الدوليــــة والعقوبــــات
 (12)صعبة معيشية ظرو  يف أو ضنك يف تعيش جمموعات
 : (السوس ونفسي ال ام )االج ماع ة ا ج ةال  ال وام :  ثان اً 
 الســلبيات جتــاه واال رافــات الســلمية  ــو االفــراد قيــادة/ل فــراد االجتماعيــة بالبيصــة املتعلقــة العوامــل-2
 الـي البيصـة فتعـد  اإلفـراد شيصـية علـ  للبيصـة املباشـر وغـري  أحيانـا املباشـر التـأثري خال  م  تظهر والعنف
 فاعــل كعضـو بقـافه أو اجلنــوح  ـو الفـرد قيــادة يف البـالغ األثـر هلـا بــه حتـيي والـي فــردال خالهلـا مـ   تعـا ش
 شيصـية يف املـؤثرة العوامـل خـال  مـ  اإلفـراد سـلوكية يف املـؤثرة للبيصـة السلبية احلالة وتتجل  طبيعية بصوره
 يف األوىل احملطـة فاألسـرة ةالسلوكي تلك عل  شك بال بصماهتا ترتك واجلامعة واملدرسة فاألسرة بيصيا اإلفراد
 واألميــة والظــال  اجلهــل بعوامــل تتعــا ش أســرة وجــود وبــالعكس اجلميــ  صــلد صــلحت فــإذا اإلنســان حيــاة

 اصـطيادهم السـهولة مـ  أسـو اء غـري أشـياص لصـناعة حتمـاً   قـود واجملتمعـ  والعلم  احلضاري والتيلف
 تبـاد  يف األثـر اجلـامع  الشـباي الوسي يف تنمو ليا أ ضا والسياسية الفكر ة التيارات وتلع  هبم والتغر ر
 واإلحبــاط واإلرهــاب واجلنــوح العنــف مــواط  لظهــور خصــبا أرضــا تكــون أو املواهــ  وتنميــة النافعــة اآلراء

 الفــــرص وتكــــاد تنعــــد  فعنــــدما العالنيــــة إىل اإلجرامــــ  الســــلوك ظهــــور يف أساســــيا دوراً  الكــــرب يف النفســــ 
 واخلـــو  الشـــعوربالقم  عوامـــل وتطفـــوا االنســـاين الشـــعور أو والتفكـــري الـــرأي حر ـــات حتتضـــروتقيد الســـا ة
 وباملقابـل (11) .مشـارب هكـ ا إىل   نحـوا فانـه مراهقتـه فيـه أثـرت أو املصـاحل عليه غيبت م  أو املصاح 

 وهنــــا اإلنســــانية باحلضــــارة تــــؤدي إن قبــــل أخــــرى مرحلــــة يف وإ قاظهــــا معاجلتهــــا  ــــ  االثارالنفســــية هــــ ه
 تـؤدي إن قبـل الضاغطة األفعا  امتصاص عل  والعمل منها واخلارجية الظرو  تلك تراكم من  ج  ستو 
 اإلرهـاب ظـاهرة إىل بـالفرد تـؤدي الـي الكامنـة العوامـل عـ  الـدولبحثا معظـم تسري ه ا وعل  االنتحار إىل
 والد   واألخالق عواالجتما  النفس علماء م  عدد فيه شارك 2982 بار س مؤمتر انعقد االجتاه ه ا ويف

 بفعـل أحيانـا  ـتم إمنـا إرهاي عمل يف اإلنسان اندفاع إن منها بتوصيات املؤمتر خرج وقد والقانون واإلجرا 

                                                       
و حـــ  منشـــور علـــ  املوقـــ   1113مركـــ  عمـــان للنشـــر حقـــوق االنســـان  –خالـــد عبيـــدات االرهـــاب  ســـيطر علـــ  العـــام  -12

 االلكرتوين  مصدر ساب 
 . 93اط / نوع م  انواع العراقيل الي تتحو  دون بلوم اهلد  . املصدر الساب  صاالحب -11
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 كونـه امليطـي أو التلقـائ  بـالرد فيقـو  والظلـم واملـرض واجلوع والفقر والبؤس بالكبت اإلحساس تراكمات
 اجملتمعــات غالبيــة إن االجتــاه هــ ا و ؤ ــد.(17) ذاتــه علــ  اً مــدافع فينطلــ  لــه عــدوان مبثابــة العوامــل تلــك  عــد
 يف  وقــــ  ممــــا مســــبقة خطــــة إي وغيــــاب العشــــوائية الفوضــــ  وتســــود التفكــــري منهجيــــة يف اضــــطراب تعــــاين

 والتمســـك التعصـــ   ســـود وهلـــ ا ســـحري خبـــروج التمنيـــات إىل  لجـــأ الفـــرد  عـــالن ممـــا واحلـــرية الغمـــوض
 بـد ( الدبيالكتيك) التناق  مببدأ تبعاً  التوليف أو للتحليل حماولة إي ع  بعيداً  و كون القطعية باألحكا 

 نفســه باملتســلي والتنــاه  وجــدت إن املاضــ  أجمــاد إىل النكــوص ب ومــ  اجلامــدة امليكانيكيــة الســببية مبــدأ
  نيـةالد النصـوص ببع  الغوص يف املراه  و الشاب اجتاه ومثاهلا واألوضاع ال هنيات نفس إنتاج  عيد مما

  نحــو ب ومــ  ذهنــه يف واملتييلــة املتجســدة واإلعــال  الشيصــيات وبطــوالت التــار   العنــف تثــري لقصــ 
 لســلوك الداعيــة تلــك عــ  الــدماء وإراقــة العنصــري الســلوك مــدة إىل الداعيــة النصــوص تفســريات  ــو بامليــل
ـــة التســـامد وقـــيم  املعاصـــر الواقـــ  علـــ  املاضـــ  إحـــداث  ســـقي (16)  اإلســـقاط مرحلـــة إىل و تحـــو  واحملب

 األهـــدا  ضـــد انتحـــاري أو اجملتمـــ  جتـــاه قـــاد  عـــدائ  ســـلوك ألي ذاتـــه إمـــا  املنطـــ  ترب ـــر بـــ لك ليســـهل
 فيهـا اسـتندت والـي(( هـورين)) األستاذة نظر ة ماتقد  وتؤ د..  املسب ، اإل د ولوج  التصور وف  واإلفراد
 خالهلـا مـ  الكائنـات فحركـة سـاكنة ليسـت وهـ  حركـة حالـة يف فاحليـاة دائمـاً  تصاحبنا الي احلركة إن إىل
 أمنـاط بثالثـة متـر وهـ  املسـتمرة احلركـة هـ ه خـال  مـ  إليهـا   نظـر إن  ـ  اإلنسـانية الشيصـية فإن وهب ا
 عـ  بعيـداً  الطفولـة مـ  األصـدقاء اآلخـر   كسـ  فمرحلة الرشد وحا الطفولة م  التوافقية األسالي  م 

 يف وذلـك العـدواين السـلوك  ـو ميلـه فيبدأ مراهقته يف فشيصاً  شيصاً  العدوانية فتظهر سارباال  تبدأ العدوانية
 نتيجـة تظهـر إمنـا النظر ـة هـ ه واقعيـة إن ونـرى..(15)الرشد مرحلة يف حتقيقه يف  رغ  ال ي الدور ع  حثه

 متـــارس  قـــو ت كمـــا  غالبيتهـــا يف كانـــت وإن الطفولـــة ملرحلـــة اإلنســـان اجتيـــاز بعـــد عوامـــل عـــدة تضـــافر
 معظــم ان ومثاهلــا جــداً  وكبــرية كبــرية املرحلــة هــ ه أ يــة أن نــرى إننــا إال اآلخــر   مــ  التــوافق  باألســلوب
 اقتنـــاء ثقافـــة  ـــو مـــ هل باجتـــاه  نحصـــر بـــدأ العـــراق أطفـــا  لـــدى التـــوافق  األســـلوب إن تشـــري الدراســـات
 (14)اجلمي  م  جادة وقفة  تطل  وه ا املعتاد ع  بعيداً  املشاهدة العنف إعما  وتطبي  السالح

 اإلرهاب نشوء يف املساعدة العوامل:  الثاني املطلب

 -:االق صادية ال وام :األوة الفرع
 اإلفـــراد دخـــو  واصفـــاض واإلداري املـــايل والفســـاد الفقـــر وحـــاالت واالجتمـــاع  الطبقـــ  التفـــاوت  عـــد
 االقتصـاد ة التنميـة يف العدالـة وفقـدان متيـازاتواال والرواتـ  للثروات العاد  غري والتوز   والبطالة والكساد
 مــ  البــاحثن بلغــة اخرتعــد إىل مكــان مــ  للســكان اجلاذبــة واخلدميــة العمرانيــة املشــار   درجــات وتتفــاوت

                                                       
 251و ص 2983 نظر موسوعة علم النفس و دار الشروق و القاهرة و طب   -17
االسقاط : يف علـم الـنفس احلـد    قصـد بـه تفسـري االوضـاع واملواقـف واالحـداث بتسـليي خرباتنـا ومشـاعرنا والنظـر اليهـا  -16
   عملية انعكاس ملا  دور بداخل نفوسنام  خال
 96ص 1113-دار الفكر اجلامع   –د. حسن احملمدي العام بن االرهاب والدميقراطية . مصر االسكندر ة  -15
 79ص-1115-بغداد–مطاب  وزارة حقوق االنسان العراقية -التطور التار  –حقوق الطفل –غسان خليل  -14
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 تــوفر اإلرهــاي  عــد إذ املرتكبــة اجلــرائم ونوعيــة اإلجــرا  كــم علــ  إضــافة(13)اإلرهــاب  ــو الدافعــة احملفــ ات
 بـربي الـبع  اجتـاه املتقـد   ؤ د ومما اإلرهاب باجتاه تدف  عوامل ذلك نتيجة بالظلم والشعور العوامل تلك
 بـالظلم وتضـافره النظـا  هـ ا  عـد حيـ   الرأمسايل النظا  ومثاله السائد االقتصادي بالنظا  اإلرهابية اجلرمية

 تلـــك تـــوافر مـــ  عمـــا ال وطبقـــة الربجواز ـــة الطبقـــات بـــن والصـــراع اإلفـــراد بـــن املســـاواة وعـــد  االجتمـــاع 
 األهـم أ ـا اجلرميـة تعبـري يف االشـرتاك  املـ ه  أصـحاب بنظـر اجلرمية لوقوع مناسبة خصبة أرضية الظرو 

 االشرتاك  اجملتم  يف اجلرمية باختفاء ه ه نظر تهم عل  الدليل و قدمون  اإلجرا   و الدافعة األسباب يف
 مــ  الكــربى الــدو  لتلــك الضــحية كو ــا العــام و د شــعوب مــ  كثــري لــدى االجتــاه هــ ا  غــا ر حــن يف

 الطاقــة  تفجــر إىل أدى وهــ ا املد ونيــة بقيــود وربطهــا وسياســياً ًً  واقتصــاد اًً  اجتماعيــا اســتغالهلا خــال 
 اإلنسـان فيـه ميتـ  الـ ي العـام فقـدان عـ  فضـال( 18)الـدو  تلـك لشـعوب والكراهيـة احلقد وغر  ة العدوانية
 امليتلفــة بأوجهــه الصــراعات  تــأجي  إىل أدى نوعــاً ًً  نســبيا كــان لــو حــا اع واجتمــ اقتصــادي بازدهــار
 عـام عـاملن واوجـد  وارتفـاع العـامل   التـوازن وفقـدان العـام شـعوب بـن والبعـد والفـرام اهلـوة مـ  نوعاً  وولد

 رمحـة ش عـي أخـر وعـام والعلمـ  الصـناع  والتقـد  الـدخل مسـتو ات وارتفـاع وتقـد  برفـاه تتمت  اقتصادي
 شــعوب لــدى شــعوراً  ولــد ممــا واملد ونيــة اجلــوع وســياط واحلرمــان الفقــر و عــاين الــدو  تلــك مــ  املســاعدات

 علــ  املســاعدة االقتصــاد ة الظــرو  تلــك تعــدد يف التوســ  وقــاد االســتغال  هلــ ا الضــحية أ ــا الــدو  هــ ه
 حالــة بينهــا ومــ  وتفكــريهم راداإلفــ ســلوكية يف املــؤثرة الظــرو  هــ ه بعــ  بتــوفر اإلرهــاب فــريبي اإلرهــاب
 ال بأنــه األسـباب و عللـون االقتصــاد ة والظـواهر الظـرو  هـ ه بعــ  بـن الـربي فيكــون مـثالً  واجلهـل الفقـر
 ،ونـرى،معن اقتصـادي مـ ه  عنـد اإلرهـاب لـربي مـربر وال واحـدة دفعـة الظـرو  تلـك تتجمـ  إن ميك 
 أخــرى وعوامــل أســباب مــ  تتجمــ  قــد إمنــا وحيــداً  ســبباً  تكــون إن ميكــ  فــال تعــددت وان العوامــل هــ ه إن

 (19)اإلرهاي بتوجيه تكف  واحد عامل يف ختتصر وقد اإلرهاب  و دافعة
 :اإلنسا  حقوق وان هاكات ال يمقراط ة وا اب الس اسي االس ب اد:الثاني الفرع
 علــ  احلكومــات قبــل مــ  اجلد ــة وغيــاب الشــرع  الــدميقراط  واحلــوار الــرأي عــ  التعبــري وســائل انعــدا 
 الدميقراطيــة احليــاة يف واملشــاركة الــدميقراط  القــرار صــن  يف الشــع  ملشــاركة وإصــالحات تغــريات إحــداث
 اجملتمــ  يف اخلارجيــة اآلراء وكبــت واحلر ـة العدالــة ملنطــ  املنــاه  الشـمويل أو الواحــد احلكــم حــاالت وبـروز

 وجود ـا فـرض عـ  والتشـر   القضـاء سـلطات جـ وع والطبيعية السياسية احلياة وتعلي  السلطة واحتكارها
 حـ  والقتـل والقمـ  التهجـري ومؤسسـات أجهـ ة علـ  واعتمادهـا املطلقـة بالسـلطات احلاكمـة السلطة ومتت 

 الســــبل مجيــــ  اعتمــــاد إىل الشــــعوب تــــدف  األســــباب وهــــ ه  السياســــية احلر ــــات تقيــــد وحــــاالت الشــــع 

                                                       
 241ص-1116-ستور ة املصر ة يف ضمان احلقوق واحلر ات القاهرهدور احملكمة الد-فاروق عبد -13
18- In the 80ththed , montery, califorin ; Book , cole , p 152.Wrighs man , lowerchce, sociac 
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 كمـا حر تـه وحتقيـ  حقـوق عـ  للـدفاع  سـتيدمها الي باإلرها وسائل ومنها القائم الوض  م  للتيل 
 واالجتمــاع  الــوطين اجلــانبن بــن تــرابي لوجــود الدوليــة االجتماعيــة تاثرياألوضــاع ب مــ  و  (71) تصــورون
 السـائدة األوضـاع مـ  للـتيل  اإلرهـاب علـ  تـدف  قـد سـلبية نتـائ  مـ  التأثري ه ا م   نت  وما والدويل
 وراء الكامنــة األســباب مــ  هنالــك إن 2939 عــا  املتحــدة األمــم أعــدهتا دراســة تإشــارا هــ ا ويف املاســة
 (72)واالجتماعية واالقتصاد ة السياسية منها اإلرهابية األنشطة وممارسة قيا 

 
 :ال ي  ة ال وام :الثاله الفرع
 مــ  جــ ءاً  وحياتــه اإلنســان حقــوق جعلــت كو ــا اإلســالمية للشــر عة الواســعة املســاحة مــ  الــرغم علــ 
 اخلــال  مــ  جــاءت الــي مبادئهــا ون اهــة وكماليتهــا واحلــ   والتعــد ل التغــري تقبــل ال شــاملة مساو ــة رســالة
 ِفااي َوَحَم و َاااُهمو  آَدمَ  بَ ِااي َكرومو َااا ولقاا )   البشــر بــين وآدميــة وكرامــة حياتــه بصــيانة اوصــت والــي العــا  املشــرع
اارِ  الوبَااارو  اا و  َكِث اار   َع َااى َوَفضواا وَ اُهمو  تِ الطو وبَااا ماا  و  ق اااهم َوالوَبحو ِضاا الً  َ َ قو َااا مومو  املبــادئ نشــر وضــرورة (71) (تَافو

 َع َا وُكمو  الروُساوةُ  َوَيُكاو َ  ال واا ِ  َع َاى ُ اَهَ اءَ  ِلَ ُكونُاوا َوَساطًا أُمواةً  َجَ  وَ اُكمو  وكبلك)السـليمة بالوسيلة السمحة
َ ةَ  َجَ  وَ ا َوَما  َ ِه ً ا َها ُك و َ  الوِ ي الوِقباو َقِ ابُ  ِمموا و  الروُسوةَ  يَا وِبعُ  َم و  ِل َا وَ مَ  ِإالو  َعَ  او  َكانَا و  َوِإ و   َعِقبَا واهِ  ع اى يَا او
 (77) (مد  َِح  َلَرُءوفد  بِال وا ِ  ال وهَ  ِإ و   ِإيَماَنُكمو  ِلُ ِض عَ  ال وهُ  َكا َ  َوَما ال وهُ  َهَ ى الوِبي َ  َعَ ى ِإالو  َلَكِب َر ً 
 واإلحسـان بـل اآلخـر  ، جتـاه بالتسـامد ذلـك، عل  أتباعه و دعوا واحملبة، الرمحة د   اإلسال  أن و..
َهاُكمُ  اَل ﴿تعاىل  قو  إليهم، رُِجاوُكم َولَامو  الا وي ِ  ِفاي يُاَقااتُِ وُكمو  لَامو  الواِبي َ  َعا ِ  ال واهُ  يَا او  تَابَاارُّوُهمو  َأ  ِديَاا ُِكمو  موا  ُي و

ِساِط  َ  ُيِحابُّ  ال واهَ  ِإ و  ِإَل وِهمو  اَوتُاقوِسُطو   واالتـ ان االعتـدا  عناصـر تـوافر اإلسـالمية الشـر عة وعـدت (76) (الوُمقو
 يف الغــــري وترهيــــ  العنــــف عــــ  واالبتعــــاد األخــــر وقبــــو  وخماطبــــة اإلســــالمية املبــــادئ نشــــر يف والســــلمية

 أو نفسـه  قتـل أن ل نسان  وز ال حي  احلياة، ح :  احلقوق ه ه أهم اإلنسانوم  حقوق ومحا ةوذلك
 قَا َا َ  َما ﴿:  تعـاىل  قـو  النـاس، كل قتل مبثابة هو واحد شي  قتل إن اعترب اإلسال  إن بل غريه،  قتل
َ اَها َوَم و  َجِم  اً  ال وا َ  قَاَ  َ  َفَك َنوَما اأَل و ِ  ِفي َفَساد   َأوو  نَافوس   ِبَغ ورِ  نَافوساً  َ ا َفَك َنوَما َأحو  (75)( َجِم  ااً  ل وا َ ا َأحو
 حـو  معلومـات وتفسـري تنظـيم مـ  أسـاس علـ  والعقائـدي الفكـري والتعصـ  التشدد اإلسال  رف  وقد

 مـ  نـوع وهـو التطـر  اإلسـال  رفـ  كمـا (74)إزاءهـا التعصـ  مـ  حالة اختاذ ليتم معينة طائفة أو مجاعة
                                                       

30- Rights.Aninterdisciplinary approach Free man ,  
michael,Human,Cambnidge,polity,2002 p29 
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 واإلرهـاب العنـف إىل ومتيـل وانيـةعد أكثـر تصـبد حيـ  املتطـر  شيصـية  صـقل الـ ي العقائدي التهو ل
 عـ  الشـ  ز ـادة مرحلـة إىل لتصـل  وخطـا باطـل علـ  وغريهـا حـ  عل  وإ ا احلقيقة معرفة لفقدا ا نتيجة
ا َ  يَاا) تعـاىل لقولـه تقـد  مـا عـ  الكـرمي كتابـة يف اخلـال   ـ  وقد.  املعقو   ِدياِ ُكمو  ِفاي تَاغو ُاوا اَل  الوِك َاابِ  َأهو

  ِم واهُ  َوُ و د  َماروَيمَ  ِإلَاى أَلوَقاَهاا وََكِ َم ُاهُ  ال واهِ  َ ُساوةُ  َماروَيمَ  ابوا ُ  ِع َساى الوَمِسا حُ  ِإنوَما  الوَحقو  ِإالو  ال وهِ  َ ىعَ  تَاُقوُلوا َواَل 
ًرا اناو َاُهوا  َثاَلثَةد  تَاُقوُلوا َواَل   َوُ ُسِ هِ  بِال وهِ  َف ِمُ وا  لَاهُ  ۘ   َولَا د  لَاهُ  َيُكاو َ  َأ و  ُسابوَحانَهُ   َواِحا د  هد ِإلَا ال واهُ  ِإنوَماا  َلُكمو  َ  او

َ و ِ  ِفي َوَما السوَماَواتِ  ِفي َما  امليتلفـة األفكـار علـ  لالنفتـاح  ـدعو فاإلسـال  (73)( وَِكا اًل  بِال واهِ  وََكَفاى  األو
َ ِمُ و َ  الوِبي َ  ﴿ :تعاىل  قو  أحسنها، واختيار َساَ هُ  فَاَ  وِبُ او َ  الوَقووةَ  َيسو َلئِاكَ  َأحو َلئِاكَ  ال واهُ  َهاَ اُهمُ  الواِبي َ  ُأوو  َوُأوو

ُلوا ُهمو  َلوَبابِ  ُأوو  َوِإنواي)   تعاىل بقوله األفضل والتطبي  واالستماع احلس  القو  إتباع إىل اإلسال  ودع ( األو
تُاُهمو  ُك وَما اوَ  آَذاِنِهامو  ِفاي َأَصااِبَ ُهمو  َجَ  ُاوا َلُهامو  ِل َاغوِفارَ  َدَعوو بَاُروا َوَأَصارُّوا ثِ َاابَاُهمو  اسو َاغوَشاوو اَ كو َبا اً  َواسو اِ كو  (78) (اسو
 األســباب تعـا  سـو ة قاعـدة خلـ  اجـل مـ  جتاوزهـا للمسـلم  سـمد ال محـراء خطـوط اإلسـال  وضـ  وقـد

 جنسـية كـان أ ـا سـواء والعـدوان والقتل األبر اء وقتل اإلسال  صورة وتشو ه االنتحار حترمي منها واملسببات
 ِلَوِل وااهِ  َجَ  و َااا فَاَقاا و  َمظوُ وماااً  قُ ِاا َ  َوَماا  بِااالَحقو  ِإالو  ال ّااهُ  َحاارومَ  الو ِااي الاا اوفوسَ  تَاقو ُا ُااواو  َوالَ ( :تعــاىل  قــو   عليــه اجملــين
ِرف َفالَ  ُس وطَاناً   (79))َم وُصو اً  َكا َ  ِإنوهُ  الوَق و ِ  فوي ُيسو
 أسـاطري اليهـود فيسـوق األخرى والد انات اإلنسانية  و فرالسا العداء إىل اليهود احبار  دف  حن يف
 اإلنسـانية مرتبـة يف األعلـ  أنفسـهم  عتـربون أ ـم إذ الغـري جتـاه املقا  يف والغلو واحلقد بالعنصر ة توارهتم يف

 األمـــم ســـائر مـــ  اصـــطفاهم اهلل وان( امليتـــار اهلل شـــع )بـــأ م – املشـــهورة نظـــرهتم حســـ  الغـــري ودو ـــم
 إن  عتــرب إذ اليهود ــة التلمود ــة يف اكــرب وبنســبة االســتعالء نظــرة وتظهــر  العــاملن علــ  وفضــلهم والشــعوب
 علـ  األجنـم وخلـ   حصـان نطفـة مـ  اليهود باستثناء الناس خل  -املالئكة م  أكثر اهلل عند) اليهودي
....  هلسـة اليهـود غـري أرواح إن ألجلهمكمـا الـدنيا خلقـت الـ    اليهـود خلدمـة الئقـاً  ليكون إنسان هيصة

 عـ  عبـارة فهـم األخـرى واألمـم الشعوب إما إنسانيتهم هلم بشر واليهود كاخلناز ر اليهود د   ع  واخلارج
  رضــ  ال..   ــنه  وكشــبل  قــو  كلبــوة شــع  انــه) القتــل لشــهوة بشــ  هــو اليهــودي والشــع  حيوانــات

 مغر ـات أكـرب م  ه  إمنا الواردة راتاإلشا تلك عل   ونالح،( الصرع  د  و شرب الفر سة  أكل حا
 الد انــه بتلــك  ــدنون لكــو م اليــو  الصــها نة قبــل  مــ  اســتغال  ابشــ  اســتغلت والعنــف اإلرهــاب ودوافــ 
 اختـار الـ ي اهلل لـيس انـه( Goldamae) مـائري غولـدا)السـابقة اإلسـرائيلية الـوزراء رئيسية ذكرته وما ومثاهلا
 وجـل ع  اخلال  ذكره ما اليهود يف نقو  و   (61) (اهلل اختار م  أو  هم اليهود إن بل لليهودي الشع 

ا فَاُقا و  الوِ  وامِ  ِما َ  َجااَءاَ  َماا بَا و ِ  ِم و  ِف هِ  َحاجوكَ  َفَم و )  األطهار بيته وأهل الكرمي كتابة يف  أَباوَ اَءنَاا نَا وعُ  تَاَ ااَلوو
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 77سورة  اإلسراء  اآل ة  -79
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َ اا و  نَابوَ ِهاا و  ثُاامو  َوأَناوُفَسااُكمو  َوأَناوُفَسااَ ا َوِنَساااءَُكمو  َوِنَساااَءنَا َوأَباو َاااءَُكمو   َلُهااوَ  َهااَبا ِإ و ((الوَكاااِذبِ  َ  َع َااى ال وااهِ  َل و َاا َ  فَاَ جو
ا فَِ  و  الوَحِك مُ  الوَ زِيزُ  َلُهوَ  ال وهَ  َوِإ و   ال وهُ  ِإالو  ِإَله ِم و  َوَما  الوَحقُّ  الوَقَصصُ  ِسا ِ  َعِ  مد  ال وهَ  فَِ  و  تَاَولووو  قُا و )( ي َ بِالوُمفو

ا الوِك َاابِ  َأهو َ  يَا اَ ُكمو  بَا او َا َاا َساَواء   َكِ َماة   ِإلَاى تَاَ ااَلوو اِراَ  َواَل  ال واهَ  ِإالو  نَا وبُا َ  َأالو  َوبَا او  بَا وُضاَ ا يَا وِ ابَ  َواَل  َ ا وًئا بِاهِ  ُنشو
ا فَااِ  و   ال وااهِ  ُدو ِ  ِماا و  َأ وبَابًااا بَا وًضااا ااَهُ وا فَاُقولُااوا تَاَولوااوو ااِ ُمو َ   َنوااابِ  ا و اا َ  يَااا)تعــاىل وقولــه( 62) (ُمسو  لِاامَ  الوِك َااابِ  َأهو

ُفُرو َ  اَهُ و َ  َوأَناواُ مو  ال واهِ  ِب يَااتِ  َتكو  كـان مؤمنـا أخـا  مـ )  قـو  اهلل رسـو  قـا  هلل عبـدا أي وعـ  (61) (َتشو
 وأهــل الرســو  رفــ  وكــ لك (67) مســلماً   ــروع إن ملســلم حيــل وال القيامــة  ــو    ؤمنــه ال إن اهلل علــ  حقــاً 
 يف والغلــو إ ــاكم) اآلخــر   روح وإزهــاق العنــف إىل تقــود الــي الســلبية املظــاهر تلــك تســمية األطهــار بيتــه
 بشــا اإلرهــاب رفــ  يف األطهــار بيتــه وأهــل احملمــدي الــنه  و ســتمر(فــيكم كــان مــ  اهلــك فانــه الــد  
 وجـــدت أو كانـــت مـــا أ ـــ   العقـــو  إىل خبطابـــه  توجـــه  علـــ  اإلمـــا  فهـــ ا وطرقـــه وأشـــكاله أنواعـــه
  ـا األمـة،وانتم هـ ه علـ  وشـهيدا التن  ـل علـ  وأمينـا للعـاملن نـ  را ًً  حممـدا بعـ  اهلل إن: فيقو 
 أرحـــامكم،وان وتقطعـــون،أوالدكم وتقتلـــون دمـــاءكم تســـفكون دار شـــر ويف د ـــ  غـــري علـــ  العـــرب معشـــر
 وطعامهـــا الفتنـــة طالبها،امرهـــا وجـــه يف ألهلها،عابســـة متجهمـــة تكـــون األمـــ  انعـــدا  ظـــل يف الـــدنيا مســـات
 بيتـه وأهـل هـو فكـان الـدنيا وراء  الالهثـن  رف  كان و (66) السيف ودثارها اخلو  وشعارها اجليفة

 لــ ا والكرامــة باملبــارزة املــوت واألفضــل إنســان كــل  ا ــة املــوت إن واثبتــوا ل رهــابين أهــدافا تباعــاً  األطهــار
 اخلـوارج مـ  حـ رة بأخـ  لـه النـاس حتـ  رات  ـرف  كـان  علـ  ا اإلمـ فهـ ا الصـفو   تقـدمون كانوا
 مـ )  الصـادق اإلمـا  وقـا (حارسـاً  باملوت كف )  قو  كان إذا للقتل مكائد له  دبرون كانوا ال   
 مسـلم فهـ ا الطيبـة السلسـلة تلـك إبداعيـة وتسـتمر (65) (فيهـا خالـداً  جهـنم نـار يف فهـو متعمداً  نفسه قتل
 وقـا  عـروة بـ  هـانئ بيـت يف الفرصة له توفرت إن بعد وغدراً  غيلة ز اد اب  اهلل عبد تلق  رف  عقيل اب 
..  لـه سـنحت دنيصـة مبـؤامرة قتلـه عـ   ـرتدد م ز ـاد بـ  هلل عبـدا فـأن بـالعكس و(نغـدر ال البيت أهل   )

 الفـ ع إثـارة شـأنه مـ  شـ  كـل إن و ـرى اإلرهـاب  احلسن اإلما   رف  واألسلوب الشجاعة وبنفس
 الشــجاعة بــن والباطــل احلــ  بــن فاصــالً  حــداً  احلســن اإلمــا  وضــ  حــن مرفــوض ممقــوت إرهــاب واهللــ 
 بـين شـيعة  ـا الطـف واقعـة م  االرهابن خاط  حي  والعبود ة احلر ة وبن والسال  اإلرهاب وبن واجلنب
 .جنـاح علـيه  لـيس النسوة إن.  . دنياكم يف أحرارا فكونوا املعاد ختافون وال د   لكم  ك  م إن سفيان

(64) 

                                                       
 46-42سورة ا  عمران اال ة  -62
 31سورة ا  عمران اآل ه  -61
 الطرباين م  حد   ع  عبد اهلل ب  عمر . -67
 و رواه أبو هر رة و ع  حد   عبد الرمح  ب  ليل  6ر اض الصاحلن و ج -66
 261، ص 88فهرسة د. صبح  ، مصدر ساب ، خطبة الشر ف الرض  )اجلام ( ،    البالغة ، تعلي  و  -65
 71،  رقم734، ص212حار األنوار، اجمللس  ج -64
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 :األ رى ال وام : الرابع الفرع
 إفـراد مـ  كثـري لـدى األهـدا  وضـبابية الوطنيـة اهلو ـة وفقـدان واالغرتاب والتطر  اجلهل عوامل توافر
 جمتمعيـة أسـر ة اجتماعيـة أسـباب مـ  أخـرى أو بدرجـة جمتم  داخل االجتماع  احلرمان اىل إضافة اجملتم 
 معينــة وأقليــة لفصــة واضــطهاد م هبيــة أو قوميــة أو د نيــة ملصــاحل أو وعرقيــة أخــرى عامــة جتماعيــةا وأســباب
 اإلرهـاب  ـو الدافعـة املهمة العوامل م  عدها إىل اجلنائية والقوانن السياسة ومنظري اجلرمية علماء دفعت

 األرضــية تــوفر إىل  ــؤدي اممــ املناعــة الــوطين األســري االجتمــاع  اجلســد تفقــد الــي اإلمــراض مــ  باعتبارهــا
 تلــك عــ  للتعبــري كوســيلة والعنــف اإلرهــاب ســلوك إىل اجملتمــ  فصــات بعــ  تــدف  الــي لالخــرتاق القابلــة

 وتعــد (63)هبــا  تمســك مــ  وحماربــة للبيصــة احلاكمــة االجتماعيــة القــيم منظومــة مــ  والنفــور بنظــرهم املظلوميــة
 متماسـكاً  قو ـاً  فيهـا األسـاس كـان فـإذا االجتماعيـة وحياتـه تمـ اجمل عليها  قو  الي األوىل النواة هنا األسرة
 االجتماعيــــة والتحــــوالت احليــــاة وصــــعوبة الواجبــــات تــــ احم إمــــا اإلرهــــاب ضــــد موانــــ  نشــــوء يف ســــا نا

 صـاحلة بيصـة تعـد  اجملتمعـات لطبيعـة الـواع  والثقـايف الـد ين اجملتمع  اجلهل وعمليات واألسر ة واالقتصاد ة
 الـ ي السـاب  السـوفيي االحتـاد ا يـار بعـد العـام شـهده الـ ي القـوم  االبتعـاث هنـا األمثلة وم  ل رهاب

 يف التتـــار حتـــرك حيـــ  املصـــري تقر ـــر حـــ  يف اإلنســـانية حقـــوقهم  للمطالبـــة  ال القوميـــات حتـــرك إىل أدى
 إن إىل يــــةالقوم حقــــوقهم بكامــــل مطــــالبن والقفقــــاس وأذربيجــــان وجورجيــــا واســــتونيا البلطيــــ  مجهور ــــات
 االرهــابن أال  الشيشــان لــدى والــد ين القــوم  االنبعــاث عامــل وجــ ب ولــد بينمــا بالفعــل عليهــا حصــلوا
 إرهابيـة عمليـات مـ  املطالبـات تلـك عـ  نـت  ومـا  الـ ا  االسـتقال  منحهم األخرية لرف  الروس ملقاتلة
 اجملموعــة إىل االنضــما  رتكــ ال الطلــ  حــ  األوري االحتــاد رفــ  حــن يف  البشــر أال  حقــوق أذهبــت
 وخاصـة الكرد ـة القوميـة جتـاه اخلاطصـة سياسـتها مـ  الرتكيـة احلكومـة تغـري إن إال احلاضـر الوقـت يف األوربية
 مــ   عــد وهــ ا العنصــر ة الترت ــك سياســية تركيــا وممارســة واجلــيش املتمــرد   بــن املتبــاد  القتــل موجــات بعــد

 عــ  خمتلــف قــوم  أصــل إىل  نتمــون الــ    الدولــة ســكان) واألقليــة اجملتمــ  يف والشــائكة احلــادة املشــاكل
 (68) (السكان هؤالء غالبية م   نحدر ال ي القوم  األصل
 واجلـــنس واللغـــة الـــوط  يف االشـــرتاك مـــ  تتولـــد عاطفيـــة( محيـــدة) اجتماعيـــة صـــلة هـــ ً  القوميـــة بينمـــا..
 لالســتقال  طموحــاً  حيملــون مــا غالبــاً  ماعــاتاجل وهــؤالء.(69)واملصــاحل اآلمــا  و واحلضــارة والتــار خ والثقافــة
 واالضـطهاد باملهانـة لشـعورهم لغـا تهم للوصـو  أحيانـا العنـف إىل  ـدفعهم ممـا هبـم خاص ذا  كيان وبناء
 دوراً  القوميـة فكـرة فيهـا لعبـت الـي احلـروب مـ  العد ـد التـار خ اسـتعرض وقد. (51)العرقية األكثر ة قبل م 

 مـــ  فرنســـا حـــروب وكـــ ا قوميـــة دولـــة خلـــ  هـــدفها كـــان بســـمارك األملـــاين دالقائـــ حـــروب فمعظـــم أساســـيا

                                                       
 276  ص 1115-هـ2614لبنان، الطبعة األوىل -السيد الشريازي، السلم والسال ، دار العلو ، بريوت -63
املعهــد  –تري اجلامعــة املستنصــر ة حســ  حممــد طوا لــة ، العنــف واالرهــاب مــ  املنظــور السياســ  مصــر واجل ائــر رســالة ماجســ -68

 77ص 2998الدولة السياسية  –العايل للدراسات 
 73/بريوت ص6محد نور فرحان ، العنف واجلماعات اهلامشية  ألغلبية املنابر العدد  -69
 111ص بريوت النفائس  الكتاب دار ، القومية جملد ، الفلسف  املعجم/  صلي  مجيل. د -51
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 الساد  عشر ال  د

 

 العنصــر علــ  القائمــة واملنظمــات احلركــات مــ  عــدداً  فنشــاهد اليــو  وإمــا واللــور   اللــ اس مبقاطعــة مطالبتهــا
 اتــلتتق إذ وســور ا وإ ــران وتركيــا العــراق يف وغريهــا واألشــور ة والرتكمانيــة الكرد ــة املنظمــات يف كمــا القــوم 
 جـاء مـا خـال  مـ  االجتـاه هـ ا املتحـدة االمـم وا ـدت (52) هبـم خـاص ذا  حكـم عل  احلصو  اجل م 

 تــــ ل   والـــي.99 العامـــة اجللســـة( RES/8/881/41) العامـــة اجلمعيـــة قـــرار يف الـــواردة العمـــل خطـــة بـــن 
 والـي األمـد طو لـة لصـراعاتا فيها مبا اإلرهاب إىل املؤد ة الظرو  ملعاجلة الالزمة اإلجراءات باختاذ الدو 
 والــوطين العرقــ  واالنتمــاء العنصــري والتمييــ  اإلنســان حقــوق وانتهاكــات القــانون ســيادة غيــاب بعــد حتــل

 لـيس الظـرو  هـ ه مجيـ  إن التسـليم مـ  واالجتمـاع  االقتصادي والتهميش السياس  واالستعباد والد ين
 مـــ  واخلـــو  املتعاقبـــة االزمـــات ان اىل و ضـــا .  للمنطـــ الصـــحيحة والوجهـــة األمـــوا  يف ل رهـــاب مـــربراً 

 القـدوة واختفـاء االجتمـاع  الضبي وأسالي  الرتابي منظومة وانعدا  الشباب  عيشها الي والع لة املستقبل
 الشـباب ومـنهم اجملتمـ  إفـراد اغلـ  عقـو  علـ  الضـار ة والسـلبية الشـباب مشاكل إ ا  أو األعل  واملثل
  أدى مما ألسرهم الكرمية احلياة توفر وأمنية املعيشة وراء املراهقن الشباب ومنهم الناس دفعت أسباب وه 
 تصـــدعها أو الرتبيـــة أســـالي  واختفـــاء ألســـرى االســـتقرار وانعـــدا  الســـيطرة وصـــعوبة الواجبـــات تـــ احم إىل

  ـو بابالشـ ومـنهم اجملتمـ  إفـراد بعـ  اجتـاه يف سـا ت األخـرى األسباب م  والضبابية االنتماء وغياب
 علـم يف الدراسـات مـ  العد ـد إن هنـا اإلشـارة مـ  والبـد اإلرهـاب آفـة يف الوقـوع وسهولة اإلرهاب عالئ 

 احلاســم األثــر إن نبهـت واإلســالمية العربيــة البلـدان يف اإلرهــاب ظــاهرة انتشـار لدراســة السياســ  االجتمـاع
 يف وخاصـــة منـــه جـــ ء يف  عـــود إمنـــا العـــري الـــوط  يف اإلرهـــاب انتعـــاش يف االجتماعيـــة لألوضـــاع   ســـجل
 االقتصـــادي امليـــدان يف الدولـــة دور وتراجـــ  العـــري التنمـــوي املشـــروع إخفـــاق إىل األخـــرية الـــثالث العقـــود

 العـراق يف كمـا الفاشـلة الدكتاتور ات قبل م  املنطقة يف أشعلت الي احلروب  إىل إضافة (51)واالجتماع 
 فعـــل رد هـــو اإلرهـــاب إن بعـــد فيمـــا فســـر ممـــا  الـــدو  مـــ  هـــاوغري  وتـــونس وســـور ا وليبـــا ومصـــر والســـودان
 . اإلخفاقات لتلك ومضاد عكس 

 :الدولية اإلرهاب عوامل:الثالث املطلب
 الشــعوب ارهقــت الــي املد ونيــة وعوامــل الــدو  واحــتال   ازماتــه بتعــدد الــدويل الواقــ  أضــا : متهيــد
 ميكـــ  ذلـــك علـــ  وبنـــاءا عد ـــدة مســـميات حتـــت االرهـــابن مـــ  طـــوابري االنســـانية العدالـــة مبـــادئ وغيـــاب
 :اال  وف  املطل  ه ا تقسيم

 :واالح الة االس  ما : األوة الفرع
 هـــ ه الدوليـــةوخارج العالقــات منظومـــة يف ألخــرى دولـــة قبـــل مــ  واالحـــتال  االســتعمار حـــاالت تعــد
-2926 األوىل العامليـة رباحلـ بانتهـاء العثمـاين التسـلي أ ـت الـي الدوليـة املتغـريات بعد وخاصة املنظومة

                                                       
 16،ص 2991رهاب والقانون الدويل واملوسوعة اجلامعية للنشر . بريوت امساعيل  الغ ا  اال -52
 261ص 1119بريوت  –االرهاب عرب التار خ ،دار ومكتبة اهلدا   –د. حممد حممود املندالوي  -51
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 االنكليــــ ي االســــتعمار حتــــت األوســــي الشــــرق دو  وخاصــــة العــــام دو  معظــــم أصــــبحت حيـــ  2928
 حقـوق واعالنـات املتحـدة االمـم مبـادئ مـ  احملتـل مقاومة واصبد الثروات  بت حي  واال طايل الفرنس 
 التـار خ  ربنـا وم العـام شـعوب  مـ شـع  إي مـ  مقبـو  غري أمر االحتال  إن علية املتف  كون االنسان
 خاصـة  قاومـه مـ  الغـ و  هـ ا  ـد إن دون مسـلد غـ و أو االستعمار أو االحتال  حاالت م  حالة قيا 
 املتغـــريات مـــ  لكـــ  (57)أراضـــيها احملتلـــة للشـــعوب واالســـتغال  واإلرهـــاب القمـــ  ألعمـــا  احملتـــل مـــارس إذا

 ال نفــ  ذلــك إالإن الدوليــة األزمــات ملعاجلــة قانونيــة لضــوابي اووضــعه املتحــدة األمــم وقيــا  احلاليــة الدوليــة
 قــرارات وصــدور وســور ا ولبنــان مــ  وأجــ اء فلســطن يف احلــايل الوقــت لغا ــة االحــتال  مــ  حــاالت وجــود
 وخاصـة( العـراق) الرافـد   بالد م  ألج اء الكو ت الحتال  امميا غطاءا أعطت املتحدة  األمم م  جائرة
 و احملتــل مقاومــة حجــة 1117 عــا  العــراق احــتال  بعــد االرهــابن أال  تــدف  إىل أدى وهــ ا اجلنــوب يف

 ومـ  االرهـابن، قدو  م  ترت  وما االحتال  أثار م   عاين العراق شع  ومازا  فسادا األرض يف عاثت
 شــروطها ســلحةامل للمقاومــة فــان حممــوداً  امــرأ احملتــل مقاومــة إىل واملســتعمرة احملتلــة الــدو  هــ ه شــعوب جلــوء

 تكـون وان واحلـري اإلنسـاين الدويل قانون قواعد ع  احملتل وخروج الغ و م  حالة قيا  حالة يف  وحدودها
 يف تتمثـل الـدويل والفقـه الدويل للقانون إحكا  يف التحرر حلركات املشروعية أسس حتت للمحتل مقاومتها

: 
  2913و2899 لعام  احلرب قواعد بشان الرابعة الهاي لوائد .2
  2969 لعا  جنيف اتفاقية .1
 2968 االنسان حلقوق العامل  االعالن .7
 2965 املتحدة األمم ميثاق .6
 مــ  تســتعمل قــد املســلحة للمقاومــة احلميــدة الشــروط إن ذلــك ومــ  (56)واالنســاين الــدويل القــانون-5

 لتحقيـ  املسـلحة املقاومة مشروعية مستغلة والتهجري واخلو  والقتل اإلرهاب لتثري متطرفة أخرى مجاعات
 القاعـدة عصـابات اسـتغلت حيـ  األمر كـ  االحـتال  بعـد العـراق يف فعالً  حتق  ما وه ا الد نية أغراضها
 منتهًكــا بأشــكاله اإلرهــاب لتمــارس االحــتال  وضــ  املســلحة املقاومــة تــدع  أخــرى وعصــابات اإلرهابيــة
 (55)اإلنسان حقوق قواعد ألبسي ب لك

                                                       
 .218،ص ساب  ،مصدر التار خ  عرب االرهاب – املندالوي  حممود حممد -57
 251ص بغداد العا  الثقافية الشؤون دار/  والعوملة رهاباال اتفاقية ، حيا اهلل حبي    نظر كما  
أسعد اإلمارة: نظر ة الالعنف عنـد اإلمـا  الشـريازي )دراسـة مقارنـة( مركـ  اإلمـا  الشـريازي للدراسـات والبحـوث دار العلـو   -56

لعنــف عربيــاً ودوليــاً ، محلــة االرهــاب كأحــد مظــاهر اســتيدا  ا–.كمــا  نظــر اســأمه الغــ ايل ،حــرب 1117للتحقيــ  والطباعــة ، بــريوت 
 . 58-53،ص 2983عنابر ،عدد بريوت ،

 767ص 5دار احلكمة للطباعة بغداد ط –اللقانون الدويل العا   –د. عصا  العطية  -55
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 : ال ول ة ال القات في القو  م هج واس   ام ه م ةال: الثاني الفرع
 وأخالقـ  قـانوين موقـف اختـاذ عـ  وعج هـا العـامل  السـلم لتحقيـ  كـأداة 2965 املتحـدة األمم نشوء

 قبـل العامليـة احلـرب وقيـا  الدويل اجملتم  ضم  عد دة لشعوب إبادة ومحالت انتهاكات م  حيدث ما إزاء
 واآلخـر الساب   السوفيي االحتاد ب عامة الشيوع  القط  األقطاب ياسيةس م  ذلك بعد نت  وما النشوء

 ضــــمانات حســـاب علـــ  السياســـية املكاســـ  لتحقيـــ  واجتاههـــا الرأمســـايل ومعســـكرها املتحـــدة الوال ـــات
 األمـر بسـلطة املتحـدة الوال ـات وانفـراد 2989 الشـيوع  السـوفيي االحتـاد سـقوط ب وم  اإلنسان حقوق
 فلســطن قضــا ا يف حــدث كمــا األخــرى الــدو  وحقــوق مبصــري العضــو ة دائمــة دو  مخــس وحتكــم والنهــ 
 القـرارات مـ  العد ـد صـدور مـ  الـرغم علـ  االحـتال  حتـت فلسـطن وبقاء وإ ران والسودان وليبيا والعراق
 حركـــات بعـــ  دفعـــت الدوليـــة واملتغـــريات الرواســـ  هـــ ه املتحـــدة األمـــم منظمـــة مـــ  الشـــأن هبـــ ا الدوليـــة

 اســتيدا  خــال  مــ  الــدويل اجملتمــ  نظــر للفــت دوهلــا حــدوها خــارج العمليــات بــبع  القيــا  إىل تحــررال
 وفقـــدان واســـيا إفر قيـــا يف التـــوتر بـــؤر وجـــود إىل إضـــافة احملتلـــة القـــوى تســـتيدمها الـــي اإلرهـــاب لغـــة نفـــس
 اجملتمـ  قـادة مـ  الشـرعية لقـوةا عنهـا تـداف  الـي للقـوى أعطـ  ممـا واملطلوبـة املت ا ـدة الدوليـة العدالـة مواز  
 التحـرر حركـات بعـ  متارسـها الـي اإلرهابية اإلعما  شرعية عل  املصادقة أو السكوت إىل أحيانا الدويل
 . تقد  ما إىل إضافة مباشرة غري بصورة كانت وإن مصاحلها م  ج ء ولو حتق  كو ا تلك

 : ول ةال واالق صادية االج ماع ة األوضاع تردي: الثاله الفرع
 الــي املباشــرة األســباب مــ  للــدو  الــدويل املســتوى علــ  االقتصــادي والوضــ  االجتمــاع  الواقــ  تــردي

 الـدو  بعـ  اجتاه أخرى جهة م  وتشج  الدويل واالستقرار األم  حف، عمليات يف مباشر بشكل تؤثر
 تــأ  اإلرهــاب رسمتــا الــي أو املنيرطــة اجلماعــات معظــم إن  الحــ، حيــ  (54)اإلرهــاب  ــو واجلماعــات

 علــ  قائمــة الــدو  بعــ  اقتصــاد ات إن إىل إضــافة اقتصــادها لســوء نتيجــة الفقــرية واجلماعــات الــدو  مــ 
 دور علـ  حصـوهلا اجل م  وذلك ل رهاب ومشجعة حاضنة بيصة تكون حي  اإلجرامية األنشطة أساس
 مـ  األخـرى الـدو  ضـد صـاد ةاالقت احلـرب ممارسـة إىل الـدو  بعـ  تعمـد وقـد الـدويل املسـتوى علـ  اكرب
 الـدو  تلـك عل  ضغي كوسائل الستيدامها والتجار ة الصناعية منشأهتا تدمري أو صناعاهتا تعطيل اجل

 شـامل تـدمري م  العراق غ و اثناء  1117و 2992 حرب إثناء العراق يف األفعا  ه ه والحظنا املتضررة
 العراقـ  الشـع  علـ  أكـراه أو ضـغي وسـائل لتحقي  صوداً مق دولياً  إرهابا  عد مما والصناعية التحتية للبىن
 ا يـار فـأن وبالتـايل ل رهـاب واجلاذبة املصدرة الدو  م  العراق أصبد حا اإلرهاب بيصة إنعاش يف ساعد
 واالجتماعيـــة االقتصـــاد ة الـــدو  هلـــ ه االجتمـــاع  الوضـــ  علـــ  مباشـــراً  تـــأثري  شـــكل االقتصـــادي اجلانـــ 
 هـ ا مـ  الـتيل  أجـل م  بقوة بالعمل  دف  مهم املرتدي واالقتصادي االجتماع  ق بالوا اإلفراد فشعور

                                                       
فقد أدخلت الفقرة الرابعة م  بروتوكو  املنازعات املسلحة الي تكافد فيها الشـعوب ضـد السـيطرة االسـتعمار ة واالحـتال   -54
م وضــد األنظمــة العنصــر ة مــ  اجــل ممارســة حــ  الشــعوب يف تقر ــر مصــريها املكــرس يف ميثــاق االمــم املتحــدة، ضــم  املنازعــات األجنــ

 767، ص 5املسلحة الدولية.انظر:د. عصا  العطية: القانون الدويل العا  ، دار احلكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، ط
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 االجتمـاع  الواقـ  تقـومي يف  سـهم هـ ا طـر قهم إن مـنهم اعتقـاداً  اإلرهابيـة األنشـطة ممارسة يف حا الواق 
 ظـاهرة م تنـا إىل أدت الـي والـدواف   األسـباب بشـان التفسـريات اخـتال  ان ،ونرى،املرتدي واالقتصادي
 لشيصـــــــية ال اتيـــــــة الداخليـــــــة الظـــــــرو  يف العوامـــــــل تلـــــــك شيصـــــــنه أ يـــــــة  ؤكـــــــد مـــــــ  بـــــــن اإلرهـــــــاب
 املاليـة والثـروة التعلـيم درجـة منهـا واإل ابيـة  العلمـ  والتيلـف الشيصـية وانفصـا  العوق (السلبية)اإلرهاي
 اإلرهـــاب نشـــؤ يف احمليطـــة ةوالسياســـي واالجتماعيـــة البيصـــة الظـــرو  وتـــأثري (ســـلبيا تســـتغل والـــي والســـلطة
 الــــدو  واحــــتال  الــــدويل والصــــراع التنــــافس  يف الدوليــــة واألزمــــات الظــــرو   قــــد  أخــــر وفر ــــ  واإلرهــــاي
 اإلرهــاب إن  ــدع  مــ  وبــن اإلرهــاب، ظــاهرة ومنــو تغ  ــة يف ســاعدت باعتبارهــا الــدو  بعــ  ومد ونيــة
 واالقتصــــاد ة السياســــية البيصــــة منهــــا تلفــــةخم بعوامــــل مرتبطــــة جمتمــــ  أي يف تظهــــر إن ميكــــ  طبيعيــــة ظــــاهرة

 ميكـ  ال انـه والضروري املطلوب املهم األمر  بق  ذلك وم  متفاوتة،اإل د ولوجية و الد نية و واالجتماعية
 هــــ  الظــــاهرة أســــباب حتد ــــد تواجــــه الــــي الرئيســــية فاملشــــكلة أســــباهبا تعــــا  م إذا الظــــاهرة علــــ  القضــــاء
 التفســـريات تبـــا   إىل  عـــود االختالفـــات هـــ ه ومـــرد نفســـها الظـــاهرة لحتليـــ يف النظـــر وجهـــات اخـــتال 

 .عنها تنشأ الي والثقافية واالجتماعية واالقتصاد ة السياسية للمشكالت
   لإلرهاب القانونية الدولية المعالجات: الثالث المبحث

  دقيقــا حتد ــداً   لتضــ الدوليــة املعنو ــة واألشــياص واهليصــات واملنظمــات الــدو  تنــادت هنــا ومــ :متهيــد
 التعــار ف كثــرة مــ  املتقــد  باعتبــار بعضــها يف تــأخرت فــان الــدويل اإلرهــاب جرميــة تؤلــف الــي لألفعــا ًً 

 الـي واإلعالنـات واملعاهـدات واالتفاقيـات الصـكوك مـ  العشـرات ضـخ الثانيـة يف استطاعت إالأ ا الواردة
  مـــ  مســـتحدثة صـــور ملواجهـــة و عامـــة ورةبصـــ الـــدويل اإلرهـــاب صـــور مواجـــه يف الـــدو  تعـــاون فيهـــا تـــنظم

 :األ  التقييم وف  تناوهلا سيتم البح  يف املعاجلات تلك وأل ية اإلرهابية العمليات
 :اإلرهاب ملكافحة الدولية الجهود:األول املطلب
 :املتحدة األمم جهود: األو  الفرع
      الدوليه واإلعالنات والصكوك االتفاقيات: الثاين الفرع
 :الم ح   األمم جهود: األوة عالفر 
 الدوليــة اجلهــود جمــا  يف الســباقة االوىل العامليــة احلــرب بعــد تأسســت الــي املتحــدة األمــم عصــبة تعــد.

 االمــم وبظهــور ذلــك  وبعــد (53)عليــه واملعاقبــة  اإلرهــاب منــ  اتفاقيــة تشــر   خــال  مــ  اإلرهــاب ملكافحــة
 السـابعة دورهتـا يف ،2931 األو  كـانون يف ،العامـة ةاجلمعيـ تبنـت حيـ  العاملـة بفروعها2965 املتحدة
 شــرعية وعــد  بطــالن علــ  القطعــ  تأكيــده يف القــرار قيمــة جتلــت وقــد ،(7176) املــرقم قرارهــا ،والعشــر  
 اإلرهـاب بــ خاصـة جلنـة تشـكيل مت ،القـرار مـ  التاسـعة الفقرة،اإلرهـاب إىل التحرري الوطين النضا  نس 
 أســـباب لدراســـة املتحـــدة األمـــم يف عضـــو دولـــة( 71) مـــ  خاصـــة جلنـــة تشـــكيلب اقرتاحـــا  تضـــم  الـــدويل
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 ،2934 عـا  يف و الـدويل القـانون جلنـة  إىل املوضـوع عـ  وتعليقاهتـا آرائهـا لتقـدمي منهـا والطلـ  اإلرهاب
 اللجنـة تقر ـر ناقشـت كمـا والثالثـن احلاد ـة الـدورة يف الـدويل اإلرهـاب ملوضـوع امليصصـة اللجنة ناقشت

 نـوع مـ  ولكنـه جد ـد مـ  اخلـال  ونشـ  ،املوضـوع العامـة للجمعيـة  الدو  اإلرهاب ملوضوع يصصةامل
 تضـم  ال ي و 2933 األو  كانون 24 يف العامة اجلمعية اخت ته ال ي( 71/263) القرار ويف... أخر
 باإلرهـــاب املعنيـــة اللجنـــة الســـابعة العاملـــة الفقـــرة يف دعـــت عاملـــة فقـــرة( 21)و الد باجـــة يف فقـــرات( 5)

 (58) ...ملناهضته العملية التدابري اقرتاح ب الدويل اإلرهاب أسباب أوال تدرس إن الدويل
 ملوضــوع امليصصــة اللجنــة اجتمعــت اجلهــود لتلــك واســتكماال: املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة إعمــا 
 املتصـلة املسـائل ملعاجلـة عمـل فر ـ  إنشـاء وقـررت ،2939 نيسان 4-آذار 29 م  للفرتة الدويل اإلرهاب
 جلسـات بعـدة املوضـوع مناقشـة متـت وقـد ،ملناهضـته اختاذهـا الواجـ  والتـدابري ،الـدويل اإلرهـاب بأسـباب
 ..منها احلصر ال التعداد سبيل عل  منها قرارات عدة العامة  اجلمعية أصدرت كما

 يف فقــــــرات( 5) تضــــــم  الــــــ ي و 2933 األو  كــــــانون 24 يف اخت تــــــه الــــــ ي( 71/263) القــــــرار
 أوال تدرس إن الدويل باإلرهاب املعنية اللجنة السابعة العاملة الفقرة يف دعت عاملة فقرة( 21)و الد باجة
 (59)ملناهضته العملية التدابري اقرتاح ب الدويل اإلرهاب أسباب
( 4) مـ  د باجـة القـرار تضم  ،76/265 املرقم قرارها العامة اجلمعية أصدرت 23/21/2939 ويف
 يف تــرد م دوليــة صــكوك عــدة إىل الد باجــة مــ  الثانيــة الفقــرة أشــارت حيــ  عاملــة فقــرة( 25) و فقــرات
 للــدورة( 1376) بــرقم العامــة اجلمعيــة عــ  الصــادر  الــدويل الســلم تقو ــة  إعــالن ومنهــا ،الســابقة القــرارات

 ،2969 لســنة جنيــف التفاقيــات 2933 لســنة اإلضــافين الربوتوكــولن ،26/21/2936 بتــار خ( 15)
 الـــي النتـــائ  علـــ  الـــدويل باإلرهـــاب اخلاصـــة للجنـــة العامـــة اجلمعيـــة هتنصـــة األوىل العاملـــة الفقـــرة وتضـــمنت
 العامـــة اجلمعيـــة إىل املقدمـــة التوصـــيات الثانيـــة العاملـــة الفقـــرة واعتمـــدت األخـــرية دورهتـــا يف إليهـــا توصـــلت
 الثامنـة الدورة يف إما. الدويل اإلرهاب مسألة  عل السر   القضاء جما  يف للتعاون العملية بالتدابري املتعلقة
 السـتمرار القلـ  بـالغ إىل وأشـارت الـدويل اإلرهاب بند السادسة اللجنة ناقشت ،العامة للجمعية والثالثن
( 76/265) القــرار مــ ( 8) الفقــرة وتشــري ،بر صــة بشــر ة ألرواح إزهــاق علــ  تنطــوي الــي اإلرهــاب إعمــا 
 الدوليــة االتفاقيــات يف أطرافــا تصــبد إن يف تنظــر إن ذلــك تفعــل م الــي الــدو  امــةالع اجلمعيــة تناشــد  إىل

   ..الدويل اإلرهاب مشكلة م  خمتلفة جبوان  واملتعلقة القائمة
                                                       

كانــت هــ ه االتفاقيــة مبثابــة رد فعــل مباشــر علــ  اغتيــا  االســكندر االو  ملــك  وغســالفيا ، ولــو س بــارثون رئــيس جملــس  -58
فيه ان قواعد القـانون الـدويل املتعلقـة بقمـ  الدولة الفرنس  يف مارسيليا ، فقد اخت  جملس العصبة قرارات كان م  بينها قراره ال ي رأى 

االنشطة االرهابية م تك  عل  درجة مـ  الدقـة حيـ  تكفـ  متامـا القامـة تعـاون دويل يف هـ ا الصـدد، ولـ لك قـرر ان  ؤلـف جلنـة مـ  
ي ترتكــ  بقصــد سياســ  اخلــرباء لدراســة هــ ه املســألة بقصــد وضــ  مســودة اتفاقيــة دوليــة  لضــمان القضــاء علــ  املــؤامرات او اجلــرائم الــ

، فتحـــت العصـــبة   اتفاقيـــة منـــ  االرهـــاب واملعاقبـــة عليـــه  للتوقيـــ  عليهـــا  نظـــر يف  هـــ ا  2973تشـــر   الثـــاين  24وارهـــاي   . ويف 
  بليســنكووزادانو ، بليشـــينكووزادانو : اإلرهــاب والقـــانون الــدويل ، ترمجـــة املــربوك حممـــد الصــو ع  ، الـــدار اجلماهري ــة للنشـــر والتوز ـــ

 276-277. ،ص2996، 2واإلعالن ، طرابلس ، ط
كمـا  نظـر   A/34/37R( 76تقر ر اللجنة امليصصـة ملوضـوع االرهـاب الـدويل ، اجلمعيـة العامـة ،الوثـائ  الرمسيـة ، الـدورة ) -59

 34-36ص-2991-نيور وك-اعما  االمم املتحده يف ميدان حقوق االنسان–االمم املتحدة 
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( 61/42) بــرقم أصــدرته الــ ي القــرار منهــا مهمــة موضــوعية تطــورات شــهدت فقــد األربعــن الــدورة يف
 صــكوك إىل مرجعيــة إشــارات وهــ  فقــرة( 22) ضــمت الــي الد باجــة تضــمنت إذ ،9/21/2985 بتــار خ
 ذات جد ــــدة عاملــــة فقــــرات وردت كمــــا ،الســــابقة القــــرارات يف تــــرد م اإلرهــــاب مبناهضــــة متعلقــــة دوليــــة

 إىل الد باجــة مــ  الثانيــة الفقــرة أشــارت فقــد.  فقــرة( 26) العاملــة الفقــرات عــدد بلــغ حيــ  هامــة دالالت
 اإلعما  وبع  باجلرائم املتعلقة االتفاقيات وه  ،اإلرهاب م  خمتلفة ان جبو  متعلقة دولية اتفاقيات عدة

 غــــري االســـتيالء مكافحـــة واتفاقيــــة 2947 أ لـــو  26 يف طوكيـــو يف املوقعـــة الطــــائرات مـــنت علـــ  املرتكبـــة
 غـــري اإلعمـــا  مكافحـــة واتفاقيـــة2931 األو  كـــانون 24 يف الهـــاي يف املوقعـــة الطـــائرات علـــ  املشـــروع
 منــ  واتفاقيــة 2932 عــا  أ لــو  17 يف مونرت ــا  يف املوقعــة املــدين الطــريان ســالمة ضــد املوجهــة املشــروعة
 عليهــا واملعاقبــة الدبلوماســيون املوظفــون فــيهم مبــا دوليــة حما ــة املتمتعــن األشــياص ضــد املرتكبــة اجلــرائم
 يف املعتمــــدة الرهــــائ  اخــــ  ملناهضــــة الدوليــــة واالتفاقيــــة 2937 األو  كــــانون 26 يف نيو ــــورك يف املوقعــــة
 الراميـة جهودهـا مواصـلة عل  املدين الطريان منظمة القرار وشج  (41)2937األو  كانون 23 يف نيو ورك

 العاملــة( 27) الفقــرة إمــا ، هلــا الــدقي  واالمتثــا  اجلــوي لألمــ  الدوليــة لالتفاقيــات العــا  القبــو  تع  ــ  إىل
 اختــاذ بغيــة ضــدها أو الســف  ظهــر علــ  اإلرهــاب كلةمشــ تــدرس إن الدوليــة البحر ــة املنظمــة رجــت فقــد

 (42)املالئمة بالتدابري توصيات
 األمــن تقر ــر( أ)-: نوعيتــان فقرتــان ضــمنه أدرجــت فقــد 2983 ســنة واألربعــن الثانيــة الــدورة يف إمــا
 يف الشـعوب نضـا  وبـن بينـه والتمييـ  اإلرهـاب لتعر ـف املتحدة األمم برعا ة دويل مؤمتر عقد( ب) ،العا 
 بتــار خ( 61/259) قرارهــا العامــة اجلمعيــة أصــدرت فقــد املناقشــة هــ ه ونتيجــةووو الــوطين التحر ــر ســبيل
 القــرار تضــم  كمــا ،9/21/2985 يف الصــادر( 61/42) القــرار يف ورد مــا أكــد الــ ي ،3/21/2983
 السـاب  القـرار مـ  سعةالتا العاملة للفقرة مماثل ن  الثامنة العاملة الفقرة يف جاء حي  ،عاملة فقرة( 26)
 الي واحلاالت والعنصر ة االستعمار فيها مبا اإلرهاب وراء الكامنة األسباب لدراسة الدو  دعوة حي  م 

 اجنم احتال  فيها  وجد الي واحلاالت األساسية اإلنسان حلقوق وصارخة عد دة انتهاكات عل  تنطوي
 الفقرتــان ورحبــت والتهد ــد، لليطــر الــدولين األمــ و  الســلم وتعــرض الــدويل اإلرهــاب تولــد إن ميكــ  الــي
 اإلرهــاب بشــأن دويل مــؤمتر لعقــد واألربعــن الثانيــة الــدورة يف ،،املنظمــة بــ لتها الــي بــاجلهود( 21) و( 9)

 إىل الطلــ  مــ  العاملــة( 26) الفقــرة يف جــاء مــا ســوى العاملــة الفقــرات يف املــؤمتر هلــ ا ذكــر  ــرد إن دون
 مبـا مكافحتـه طـرق وبشـأن جوانبـه بكـل الـدويل اإلرهـاب بشـأن الـدو  أراء التمـاس اصل و  إن العا  األمن
 ووواملتحدة األمم إشرا  حتت دويل مؤمتر عقد ذلك يف

 الــدورة هــ ه عــ  وصــدر ،(61) الــدورة يف اعتمــد الــ ي البنــد عنــوان نفــس علــ ( 66) الــدورة إمــا..
 و الد باجـــــة يف فقـــــرة( 11) القـــــرار  وتضـــــم ،تصـــــو ت دون 26/21/2989 بتـــــار خ( 66/19) القـــــرار

                                                       
 A/34( املصدر اعاله   76االرهاب الدويل ، اجلمعية العامة ،الوثائ  الرمسية ، الدورة )اللجنة امليصصة ملوضوع  -41
 م  االتفاقية 21و 8و6فقرة -42
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 الساد  عشر ال  د

 

 فقــد ،أ ضــا أخرهــا وكــان البنــد هــ ا تناولــت الــي القــرارات أطــو  مــ  القــرار هــ ا و عــد عاملــة، فقــرة( 23)
 سـبيل وعلـ  حـد ثا والصـادرة اإلرهـاب مبكافحـة املتعلقـة الدولية الصكوك م  العد د إىل الد باجة أشارت
 املكمــل املــدين الطــريان ختــد  الــي املطــارات يف املشــروعة غــري العنــف إعمــا  بقمــ  املتعلــ  الربوتوكــو  املثــا 

 16 يف مونرت ــا  يف املوقعــة املــدين الطــريان ســالمة ضــد واملوجهــة املشــروعة غــري اإلعمــا  مكافحــة التفاقيــة
 يف رومـا يف احملـررة البحر ة املالحة سالمة ضد املوجهة املشروعة غري اإلعما  قم  واتفاقية ،2988 شباط
  طلــ  الــ ي 9/21/2997 بتــار خ( 68/622) القــرار العامــة اجلمعيــة   أصــدرت ب..2988 آذار 21
 تقر ـره يف الـواردة احلكومـات مـ  املقدمـة املقرتحـات بشـأن األعضاء الدو  أراء  لتمس إن العا  األمن م 
 عمليـة تـدابري اختـاذ بشـأن ادسـةالس اللجنـة يف واألربعن الثامنة الدورة يف البند ه ا مناقشة إثناء املقدمة أو

 املتيصصــة والوكــاالت املتحــدة األمــم دور بتع  ــ  الكفيلــة والوســائل الســبل وبشــأن اإلرهــاب علــ  للقضــاء
 مكافحــــة بتــــدابري/ 9/21 بتــــار خ( 69/41) القــــرار وأصــــدرت. الــــدويل اإلرهــــاب مبكافحــــة الصــــلة ذات

 املاضــيإذ القــرن مــ  التســعينات يف الدوليــة سياســيةال البيصــة تبــد  اثــأر بوضــوح تــربز وهنــا ،الــدويل اإلرهــاب
 دون اإلرهــاب علــ  للقضــاء الراميــة التــدابري علــ  وقصــره،2992 ســنة( 64) الــدورة يف البنــد عنــوان تبــد 
 حيـ  ،سـنوات ثـالث بعـد أي واألربعـن التاسـعة الـدورة يف نتائجـه أامـرت وقـد أسـبابه، معاجلـة إىل التطرق
 جتنــ  الــ ي الــدويل اإلرهــاب علــ  القضــاء إىل الراميــة بالتــدابري املتعلــ  الناإلعــ( 69/41) القــرار اعتمــد

 2931 عـــــــا  منـــــــ  العامـــــــة اجلمعيـــــــة قـــــــرارات يف وردت الـــــــي املوضـــــــوعية العناصـــــــر مجيـــــــ  إىل اإلشـــــــارة
 وممارسـاته وأسـاليبه اإلرهـاب إعمـا  جلميـ  القاطعـة اإلدانـة-أوال.. القـرار هـ ا بنـود أهم  وم 2992وحا
 (41) ارتكبت أ نما ترب رها ميك  ال إجرامية إعما  أ ا اراعتب عل 

 علـ  أو املتحـدة األمـم ميثـاق يف عليهـا املنصـوص بالت اماهتا تف  إن الدو  عل  أو الدو  عل _ ثانيا
 وأســاليبه اإلرهــاب إعمــا  إن باعتبــار  املتحــدة األمــم ميثــاق يف عليهــا املنصــوص بالت اماهتــا تفــ  إن الــدو 

  الـدولين واألمـ  للسـلم هتد ـدا تشـكل وقـد املتحدة األمم ومبادئ ملقاصد خطريا انتهاكا شكلت وممارساته
 و ا تشــــجيعها أو متو لهــــا أو تيســــريها أو عليهــــا التحــــر   أو اإلرهابيــــة األنشــــطة تنظــــيم عــــ  االمتنــــاع  و

 . الداخلية لقوانينها وفقا تسليمهم أو  وحماكمتهم  اإلرهابية اإلعما   مرتكم عل  القب  ضمان
: الـدويل اإلرهـاب مسـألة حـو  قرار   اجلمعية ،أصدرت2993 سنة العامة للجمعية( 51) الدورة ويف
 السادســــــة اللجنــــــة تقر ــــــر علــــــ  بنــــــاء كــــــان والــــــ ي ،25/21/2993 بتــــــار خ( 51/246) بــــــرقم األو 

(A/52/653)، الــدورة آمــا. القنابــلب اإلرهابيــة اهلجمــات لقمــ  الدوليــة االتفاقيــة اعتمــاد مبوجبــه مت والــ ي 
  ؤكـد الـ ي8/21/2998 بتـار خ( 57/218) القـرار اعتمـدت فقد ،2998 سنة العامة للجمعية( 57)

 . النووي ل رهاب الدولية االتفاقية لصياغة العامل الفر   إعما  متابعة عل 
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ـــــــدورة إمـــــــا ـــــــة( 57) ال  بتـــــــار خ( 57/218) القـــــــرار اعتمـــــــدت فقـــــــد ،2998 ســـــــنة العامـــــــة للجمعي
ـــــ ي8/21/2998 ـــــ   ؤكـــــد ال ـــــ  إعمـــــا  متابعـــــة عل ـــــة لصـــــياغة العامـــــل الفر  ـــــة االتفاقي  ل رهـــــاب الدولي

 بقرارها اعتمدته الي العامة اجلمعية إىل أحيل ال ي 29/22/1112 بتار خ قرار مشروع اعتمدت،النووي
( 54/2) اجلمعيـــة قـــرار أشـــارإىل فقـــرة( 26) مـــ  د باجـــة وتضـــم  ،21/21/1112 بتـــار خ( 54/88)
 الراميـة جهودهـا وان عاجلـة كمسـألة الـدويل اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقية لوض  1112/  21/9  خبتار 
 إطـار وضـ  ملواصـلة كوسـيلة النـووي اإلرهـاب لقمـ  دولية اتفاقية مشروع بوض  املتعلقة املسائل تسو ة إىل

 (47)الدويل باإلرهاب املتعلقة االتفاقيات م  شامل قانوين
 اإلرهـاب ملكافحـة القانونيـة الدوليـة احلملـة تع  ـ  يف األخـر هـو أسـهم فقـد ويلالـد األم  جملس إما-1
 وبدا ــــة الثمانينــــات  ا ــــة منــــ  مركــــ ة بصــــورة الــــدويل اإلرهــــاب مســــألة األمــــ  جملــــس عــــا  فقــــد ،وأســــبابه

 خـال  مـ  اإلرهاب ظاهرة  معاجلة األم  جملس حاو   فقد رئاسية، وبيانات قرارات عدة عرب التسعينات
 املتفجـرات عل  عالمات وض  بشأن( 475) قراره األم  جملس اعتمد 26/4/2989 بتار خ قراراته مأه

 إعمــا  علـ  ترتتـ  الــي اآلثـار  ـدرك األمـ  جملــس إن القـرار د باجـة يف جــاء حيـ  أوالصـفيحية، اللدائنيـة
 فانــه اإلرهــاب إعمـا  ملنــ  فعالـة تــدابري اختــاذ تشـجي  علــ  منـه وتصــميما ،الــدويل لألمـ  بالنســبة اإلرهـاب

 وضـ  يف تتعاون إن الدو  مجي  إىل وطل / 24/1 يف املؤرخ الدويل املدين الطريان جملس بقرار علما اخ 
 الراميـة اعماهلـا مضـاعفة علـ  الـدويل الطريان منظمة القرار وحي  ،اإلرهاب إعما  مجي  ملن  تدابري وتنفي 
 ...ضده ترتك  الي االرهاب اعما  مجي  من  اىل

 مـ  الشـد د قلقـه اىل د باجته يف اشار ال ي( 2149) قراره االم  جملس اخت  21/2999/ 29 ويف
... مرتكبهــا كــان وأ ــا وقعــت وا نمــا ،دوافعهــا عــ  النظــر بغــ   ــد نها الــي الــدويل االرهــاب اعمــا  ت ا ــد
 ويف السياســــــية بالصــــــبغة بعضــــــها متيــــــ  قــــــرارات عـــــد اجمللــــــس اختــــــ   1112 أ لــــــو  22 هجمــــــات وبعـــــد
 أمـور ثـالث علـ  د باجتـه يف أكـد والـ ي وباإلمجـاع،( 2748) األمـ  جملـس قـرار صدر ،21/9/1112

 بكــل  كــافد إن علــ  العــ   عقــده وثانيهمــا ومقاصــده املتحــدة األمــم ميثــاق مبــادئ تأكيــد إعادتــه أوهلمــا
 تســليمه وثالثهمــا ،ةاإلرهابيــ لألعمــا  نتيجــة الــدولين واألمــ  الســلم هلــا  تعــرض الــي التهد ــدات الوســائل
 ...للميثاق وفقا النفس ع  للدفاع اجلماع  أو الفردي األصيل باحل 

 وفــــ  العمــــل إىل باالنتقــــا 18/9/1112 بتــــار خ الصــــادر( 2737) األمــــ  جملــــس قــــرار اتســــم بينمــــا
 هجمـــات ملواجهـــة الدوليـــة اإلجـــراءات يف خمتلفـــا منحـــ  اختـــ  انـــه إال ،امليثـــاق مـــ  الســـاب  الفصـــل إحكـــا 

 األوىل اجملموعــة تضــمنت ،األعضــاء الــدو  علــ  االلت امــات مــ  جمموعــات ثــالث خلــ  خــال  مــ  ،لــو أ 
 ومجـــ  تـــوفري إشـــكا  كافـــة بتجـــرمي وااللتـــ ا  ،اإلرهابيـــة اإلعمـــا  متو ـــل ومنـــ  بوقـــف األعضـــاء الـــدو  إلـــ ا 

 مــ  شــكل أي تقــدمي عــ  االمتنــاع الثانيــة اجملموعــة وتشــمل مــنهم اإلعمــا  متو ــل يف تســتيد  الــي األمــوا 
 كلـت بينما. اإلرهابية اإلعما  يف املتورطن أواألشياص الكيانات إىل الضمين أو الصر د الدعم إشكا 
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 والشــبكات اإلرهــابين وحتركــات بأعمــا  اخلاصــة املعلومــات بتبــاد  األعضــاء الــدو  إلــ ا :  الثالثــة اجملموعــة
 واالتفاقيــات الرتتيبــات وضــ  خــال  مــ  خاصــة رهابيــةاإل اإلعمــا  وقمــ  منــ  جمــا  يف والتعــاون ،اإلرهابيــة
 باإلرهـــاب الصـــلة ذات الدوليـــة والربوتوكـــوالت االتفاقيـــات إىل واالنضـــما  ،(46)اإلطـــرا  واملتعـــددة الثنائيـــة
 االتفاقيـات كافة وتنفي    2999 الثاين كانون 9 يف املؤرخة  اإلرهاب متو ل ملن  الدولية االتفاقية خاصة

 أعضـائه مجيـ  مـ  تتـألف خاصـة جلنـة القـرار انشـأ وقـدو   الصلة ذات األم  جملس وقرارات والربوتوكوالت
 املتيـ ة اإلجـراءات حـو  دور ـة تقـار ر بتقـدمي األعضـاء الـدو  ألـ   كمـا.  القـرار هـ ا تنفي  ومراقبة ملتابعة
 (45)القرار، ه ا لتنفي 
 املســاعدة إىل الــدو  بعــ  حاجــة قــرا فقــد 1112 الثــاين تشــر   21 يف الصــادر( 2733) القــرار إمـا
 جلنــة  إفــادة إىل األعضــاء الــدو  داعيــا ،(2737) القــرار وفــ  الت اماهتــا تطبيــ  مــ  تــتمك  حــا والــدعم
 ،(2737) القــرار وفــ  تأسيســها مت والــي ،Counter Terrorism Committee   اإلرهــاب مواجهــة
 لتلــك املســاعدة تقــدمي خالهلــا مــ  ميكــ  الــي اتاآلليــ حتد ــد إىل اللجنــة ودعــا ،املطلــوب الــدعم مبجــاالت
 (44)اإلرهابية اإلعما  مبواجهة اخلاصة الداخلية والقوانن التشر عات بتطو ر  تعل  فيما خاصة ،الدو 

 :ال ول ة واإلعالنات االتفاق اتوالصكوا: الثاني الفرع
 مكافحـة بشان وإقليمية دولية اتفاقية عشر ثالثة م  أكثر الدويل واجملتم  املتحدة األمم لدى أودعت
 منـ  اتفاقيـة منهـا املعـا  اإلرهـاب أنـواع خالهلـا مـ   تبـن إن ميك  والي جانبا منها كل سنتناو  اإلرهاب
 Conventio for the prevention and punishment of 2973( جنيــف) اإلرهــاب ومعاقبــة

Terroismلرفســاء احلر ــة فقــدان أو أواإلحبــاط املــوت إىل املؤد ــة العمد ــة األفعــا  االتفاقيــة هــ ه وعــدت 
ــــدو  ــــ  أو العــــا  املناصــــ  ذو مــــ  وشيصــــيات وزواجهــــم ال ــــازة وتصــــني  املتعمــــد التير   األســــلحة وحي

 املواثيـــ  مـــ  عـــدد بـــه جـــاءت مـــا مـــ  ا ضـــا  تنـــاىف وهـــ ا إرهابيـــة أفعـــاال تعـــد أعـــاله ألغـــراض واملتفجـــرات
ــــة واالتفاقــــات ــــة الدولي ــــة بتقر ــــر املعني ــــدويل العهــــد وثيقــــة منهــــا اإلنســــان قحقــــو  ومحا  ــــة للحقــــوق ال  املدني
 (43) اإلرهــاب إي) اخلــو  مــ  بــالتحرر  تمتــ  إن يف الفــرد حــ  علــ  وتؤكــد) والنافــ ة 2944 والسياســية

 ..اإلرهاب ذلك إىل قادت الي السياسية واألسباب الدويل  السياس  اإلرهاب نوع نالح، وهنا
 -وهـ  املـدين الطـريان سـالمة ضد املشروعة غري االتفاقية منها اتفاقيات  عشر ثالث وجود إىل إضافة
 مكافحــة بشــأن اتفاقيــة-و)2947) الطــائرة مــنت علــ  متــت الــي األخــرى واألعمــا  اجلــرائم بشــأن اتفاقيــة

 النقــــل وســــائل علــــ  الواقعــــة الدوليــــة اجلرميــــة طبيعــــة ومعاجلــــة)2931) للطــــائرة املشــــروع غــــري االختطــــا 
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 املـــدين الطـــريان ســـالمة ضـــد املشـــروعة غـــري األعمـــا  مكافحـــة واتفاقيـــة منهـــا لظـــاهرةا السياســـية واألســـباب
(2932). 

 ضــــد اجلــــرائم ومعاقبــــة مكافحــــة بشــــأن الدوليــــة االتفاقيــــة  منهــــا االتفاقيــــات مــــ  العد ــــد ا وهنالــــك..
 ألردنا وزراء رئـيس اغتيـا  أثـر علـ  وذلـك( 2937) الدبلوماسـين املمثلن ذلك يف مبا احملمية األشياص

 واالتفاقيــة ا)و 2939) الرهــائ  خطــف ضــد الدوليــة واالتفاقيــة.والســودانين الدبلوماســين مــ  عــدد وقتــل
 املطـارات يف العنـف أعمـا  مكافحـة بشأن والربوتوكو و (2981) النوو ة املواد ضد احلما ة بشأن الدولية

 ســالمة ضــد املشــروعة غــري ألعمــا ا مكافحــة بشــأن واالتفاقيــة.الــدويل املــدين الطــريان ختــد  الــي( 2988)
 أحـد وقتـل((AchilleLouroو ال أكـيال) البـاخرة الختطـا  فعـل كـرد وذلـك ،(2988) البحر ـة املالحة
 القـاري اجلـر  يف املثبتـة األرصـفة سـالمة ضـد املشـروعة غـري األعمـا  ملكافحـة امللح  والربوتوكو -.ركاهبا
(2988). 

ـــــة ـــــة واالتفاقي ـــــداءات لقمـــــ  الدولي ـــــة االعت ـــــي اإلرهابي  (2992) البالســـــتيكية املتفجـــــرات تســـــتيد  ال
 كـــل اســتيدا  االتفاقيــة هــ ه وتغطــ ( 2993) القنابــل إلقـــاء بواســطة اإلرهــاب لقمــ  الدوليــة واالتفاقيــة

 اإلرهــــــاب متو ــــــل بشــــــأن الدوليــــــة واالتفاقيــــــة.الشــــــامل الــــــدمار أســــــلحة بواســــــطة اإلرهابيــــــة االعتــــــداءات
 (....1115) النووي اإلرهاب  لقم الدولية واالتفاقية)2999)

 مـــ ( 21) الفقـــرة يف العامـــة اجلمعيـــة( املتحـــدة األمـــم) لتوصـــيات وتنفيـــ ا الدوليـــة االتفاقيـــات وجبانـــ 
 ضــم  كـالً  الــدويل اإلرهـاب ومكافحــة ملنـ  تــدابري يف اإلقليميـة املنظمــات تنظـر بــأن( “76/265) قرارهـا
 املثـا  سـبيل عل  منها اإلقليم  الصعيد عل  عد دة تاتفاقيات وجدت .   منطقتها داخل املسؤولية جما 
 واختطـا  اإلرهابيـة، اإلعمـا   ـد   قـراراً  األمر كيـة الـدو  ملنظمة الدائم اجمللس اخت ،2931 أ ار 25 يف

 نفســـه العـــا  مـــ  متـــوز 71 ويف ،إنســـانية جـــرائم بأ ـــا اإلعمـــا  هـــ ه واصـــفاً  االبتـــ از، بغيـــة وذلـــك النـــاس،
 ،األجنبيـة الـدو  ممثلـوا منـه  عـاين الـ ي اإلرهاب  د   قراراً  األمر كية الدو  هليصة موميةالع اجلمعية اخت ت
 أفعـــا  ومعاقبـــة مبنـــ  اخلاصـــة االتفاقيـــة 2932شـــباط 1 يف األمر كيـــة الـــدو  تبـــين مت القـــرار هلـــ ا وتنفيـــ اً 
 وقمــ  ملنــ  األوربيــة قيــةاالتفا  بشــان االوربيــة الــدو  اختــ ت وكــ لك  ابتــ از، مــ  هبــا  تعلــ  ومــا  ،اإلرهــاب
 مقدمـة متضـمنة ،2933/ 13/2 يف سرتاسـبورم يف االتفاقيـة هـ ه علـ  التوقي  ومت 2933 لعا  اإلرهاب
 عــد  تضــم  فعالــة إجــراءات اختــاذ هــو االتفاقيــة هــد  إن:  املقدمــة يف وجــاء. بنــداً  عشــر وســتة متهيد ــة
 وهـو–  التسـليم   مبـدأ علـ  التأكيـد ومت، عقـابال ب وم  ،احملاكمة م  اإلرهابية اإلعما  مرتكم إفالت
 آسـيا جلنـوب اإلقليميـة االتفاقيـة إىل إضـافة. املرجـوة النتـائ  حتقي  بغية -الصدد ه ا يف ومؤثر فعا  إجراء
 ملكافحــــة العربيــــة واالتفاقيــــة ،2998 ســــنة هبــــا واملعمــــو  2983 ســــنة املوقعــــة اإلرهــــاب مكافحــــة حــــو 

 املصــري، العقوبــات قــانون بــه أخــ  الــ ي اإلرهــاب تعر ــف تبنــت الــي 2998 ســنة عليهــا املوقــ  اإلرهــاب
 الوحــدة منظمــة واتفاقيــة ،2999 ســنة الــدويل اإلرهــاب مكافحــة حــو  اإلســالم  املــؤمتر منظمــة واتفاقيــة
 ..1112 سنة اإلرهاب ملكافحة شنغهاي واتفاقية ،2999 سنة اإلرهاب مكافحة حو  اإلفر قية
 ..اإلرهاب ملكافحة يةالدول اجلهود بشأن ونرى



 
 

716 

 الساد  عشر ال  د

 

ـــات هـــ ه مـــ  االعـــم اجلـــ ء تشـــر   علـــ  الغالبـــة الصـــفة إن  مجاعيـــة كانـــت وســـواء والنصـــوص االتفاقي
 احلـادث بعـد تـأ  عالج  طاب  ذات جهود غالبها يف ه  إمنا الدو  م  حمدودة صغرية جمموعة أواشرتاك
 إن باعتبـار االرهابيـة اإلعمـا  سـمانيةوج الكـوارث مـ  للتيفيف العالج إ اد حماولة جتاه لتص  اإلرهاي
 مواضــــيعها  ــــ  فمــــا إرهابيــــة حــــوادث بعــــد جــــاءت إمنــــا االتفاقيــــات تلــــك لتشــــر   الغالبــــة ال منيــــة الفــــرتة

 يف تتــــوازى( االرهابيــــه االعمــــا )فضــــاءاهتا أصــــبحت والــــي ا ... رهــــائ  واحتجــــاز الطــــائرات كاختطــــا 
 معظــم عليــه تســيطر والــي واملــدين والعســكري لتكنولــوج ا التقــد  جمــاالت يف احلاصــل التطــور مــ  تطورهــا
  وعلميــة عمليــة لدراســة وفقــاً   ــتم إن  ــ  إمنــا ووطنيــاً  دوليــاً  اإلرهــاب مواجهــة إن والعكــس – العــام دو 

ـــ هاب قبـــل معاجلتهـــا يف والتوجـــه املتبا نـــة إشـــكاله و مســـبباته ملعاجلـــة وفعالـــة ناجحـــة حلـــو  ووضـــ   يف ال
 تلـــك بشـــأن الـــدويل االنقســـا   ؤشـــر وهـــ ا مرغوبـــة غـــري بنتـــائ   تـــأ  قـــد وأمنيـــة هجرب ـــ بأشـــكا  معاجلتـــه
  شـــتبه الـــي والـــدو  لألفـــراد ضـــد وحيـــدة كوســـيلة القمـــ  وســـيلة إىل اليـــو  تتوجـــه الـــدو  فـــبع  املعاجلـــات
 رغبـــات مـــ  الـــدو  هـــ ه وتعـــدو( إســـرائيل)و وبر طانيـــا املتحـــدة كالوال ـــات اإلرهـــاب دعمهـــا أو بتعاطيهـــا
 مــ  أخــرى جمموعــة تــرى حــن يف اإلرهــابين وأفعــا  التحــرر حركــات بــن اخللــي عمليــة فيهــا حتقــ  يةسياســ
 فرنســا منهــا االرهــابن دعــم عــ  التيلــ  عــ  حلملهــا القمــ  مــ  ســلمية أكثــر أخــرى وســائل إتبــاع الــدو 
  ميكــ  دوليــة منازعــات بكو ــا تتصــف مــا غالبــاً  جــرائم تلــك إن أخــرى دو  وتــرى ا .... واســبانيا وا طاليــا
 خـال  مـ  والعـراق افغانستان يف احلرب يف كما هلا دويل طاب  وجود حالة يف شأ ا تدابري واختاذ تسو تها
 مقاصــد يف امليثــاق عليهــا نــ  الــي الســلمية القانونيــة الوســائل ومنهــا واجراءتــه الــدويل القــانون إىل الركــون
 الن اعـات إن   امليثـاق أوضـحها الـي السـلمية بالوسـائل الدوليـة املنازعـات فـ  ومنهـا املبينـة املتحـدة األمم
 حلهــا إىل  ســعوا إن اإلطــرا  فعلــ  الــدولين واألمــ  الســلم هتد ــد إىل تــؤدي إن اســتمرارها شــان مــ  الــي

 والــــتحكم والتوفيــــ  -الوســــاطة -التحقيــــ  -كاملفاوضــــات هلــــا ذاكــــرا امليثــــاق جــــاء الــــي الســــلمية بــــالطرق
 مضــامينها يف تناولــت االتفاقيــات إن فضــال.. (48)   اإلقليميــة الوكــاالت إىل للجــوءا أو القضــائية والتســو ة
 جمموعهــا يف تشــكل وبالتــايل وحماســنها   وهــا الدافعــة اإلرهابيــة واألســباب امليتلفــة الدوليــة اجلرميــة طبيعــة
 ..اإلرهاب ملكافحة دوليا قانونا
 الخاتمة  

 جبد ـة تطبيقهـا يف النظـر ضـرورة نـرى والـي التوصـياتو   النتـائ  مـ  جلملـة  البح   خال  م  توصلنا
 ومواجهتهـا الدوليـه الظـاهرة هـ ه ملعاجلـة  ذاتـه اجملا  يف أخرى حوث م  ما رشد م  املسا ة لغرض بالغة

 ..األ  خال  م  تقد ر اقل عل  املدمرة اثارها م  والتقليل

                                                       
 11.ص 1111، 2تحر ر الوطنية ، دار مصر احملروسة ، القاهرة ، طإما  حسانن خليل : اإلرهاب وحروب ال -48
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 النتائج/ أوال
 املفهـو  ه ا غياب وان اإلرهاب وأسباب مفهو   دحتد حو  اختال  وجود إىل البح  نتائ  اشرت
 واالرهـــابن اإلرهـــاب ملفهـــو  اجملتمعـــات مـــ  جمتمـــ  كـــل نظـــرة اخـــتال  إىل منـــه جـــ ء يف  عـــود االتفـــاق 
 التـأثري منـه الغا ـة رمـ ي كعمل الرع  استيدا  انه أساس عل  اإلرهاب عر  فقد الظاهرة تلك وأسباب
 هبـا التهد ـد أو  القتـل إلعمـا  مـنظم عنـف اسـرتاتيجية أوا ـا عتياد ـةا غـري بوسـائل السياس  السلوك عل 
 اإلرهــاب والمتــداد االنتقــا  رغبــة إشــباع ســوى منهــا هــد  ال تافــه وأخــرى  سياســية أهــدا  حتقيــ  ألجــل
ــــاره وأســــبابه ــــو  صــــبغ فقــــد وأث ــــاألطر الي ــــة ب ــــه لطبيعــــة تبعــــا الدولي ــــه والقــــائمن مفردات  اإلفــــراد كإرهــــاب  ب

 أو والقوميــة الطائفيــة الفــنت كإثــارة هاو ــاً  د نيــاً  هــدفاً  حتقيــ  الفــردي اإلرهــاب و شــمل والــدو  واجلماعــات
 ... اجرامية رغبات لتحقي  شيصيا أو سياسياً 

  اإلفــــراد شيصــــيات يف تأثريهــــا ومــــد ات وأنواعهــــا وتشييصــــها واألســــباب الــــدواف  وجود ــــة وملعرفــــة
 و اإلرهـاب نشـوء يف املباشرة والدواف  األسباب  م  لعد دا  هنالك إن  وجدنا فقد اإلرهاب  و والتوجه
 حماولـة ويف العلمـاء وجـد فقـد( الداخلية) وال اتية الشيصية العوامل) الفرد بشيصية املتعلقة العوامل أ ها
 أو العقـالين تكو نـه يف سـواء الفـرد شيصـية يف  تمثـل إمنا السلوك ه ا إن هلؤالء اإلجرام  السلوك لتفسري
 تلــك تتعـرض وعنـدما النفسـ  واالضـطراب اخللـل مظــاهر بـبع  كإصـابته النفسـ  أو اخلـارج – يالعضـو 

 تقمـــ   ـــو اإلفـــراد شيصـــيات  جنـــوح يف مهمـــاً  دوراً  تلعـــ  الـــي و االضـــطرابات لـــبع  الشيصـــيات
 السوســــــيو العامــــــل) الفــــــرد بشيصــــــية املتعلقــــــة اخلارجيــــــة العوامــــــل تعــــــد حــــــن يف.. اإلجرامــــــ  الســــــلوك
 تـــرتك واجلامعـــة واملدرســـة فاألســـرة اإلفـــراد فيهـــا  تعـــا ش الـــي االجتماعيـــة بالبيصـــة املتعلقـــة امـــلكالعو (نفســـ 

 لصــــناعة حتمــــاً   قــــود واجملتمعــــ  والعلمــــ  احلضــــاري فــــالتيلف الســــلوكية تلــــك علــــ  شــــك بــــال بصــــماهتا
 بــدأ العــراق أطفــا  لــدى التــوافق  األســلوب إن تشــري الدراســات معظــم إن ومثاهلــا  أســو اء غــري أشــياص
  وتكمـل ،املعتـاد عـ  بعيـداً  املشـاهدة العنـف إعمـا  وتطبيـ  السـالح اقتناء ثقافة  و م هل باجتاه  نحصر
 توجيــه يف أو االرهــابين نشــوء يف مســاعدة إمنــا مباشــرة غــري تــأثريات هلــا أخــرى عوامــل اإلرهــاي  شيصــية
 املشـــار   درجـــات وتتفـــاوت القتصـــاد ةا التنميـــة يف العدالـــة وفقـــدان االقتصـــاد ة العوامـــل وأ هـــا نشـــاطاهتم
 منهـــا األخـــرى االجتماعيـــة العوامـــل تلعـــ  كمـــا اخـــر إىل مكـــان مـــ  للســـكان اجلاذبـــة واخلدميـــة العمرانيـــة
 اجلرميــــة علمــــاء دفعــــت معينــــة وأقليــــة لفصــــة واضــــطهاد امل هبيــــة أو القوميــــة أو الد نيــــة أو  العرقيــــة األســــباب
 مـــ  باعتبارهـــا اإلرهـــاب  ـــو الدافعـــة احملفـــ ات مـــ  البـــاحثن لغـــةب و اجلنائيـــة والقـــوانن السياســـة ومنظـــري
 علـــم يف الدراســات مـــ  العد ــد وهنالــك  املناعـــة الــوطين األســـري االجتمــاع  اجلســد تفقـــد الــي اإلمــراض
 احلاســم األثــر إن نبهـت واإلســالمية العربيــة البلـدان يف اإلرهــاب ظــاهرة انتشـار لدراســة السياســ  االجتمـاع
 والعصــبية الســلفية النظر ــات وظهــور العــري الــوط  يف اإلرهــاب انتعــاش يف االجتماعيــة علألوضــا    ســجل
 واالجتمـــاع  االقتصـــادي امليـــدان يف الدولــة دور وتراجـــ  العـــري املســـلم وللشــباب اإلســـال  لتعـــاليم املظللــة
 املسـاحة مـ  لرغما فعل  الد نية األسباب إغفا  الميك  ،وهنا،املنطقة يف أشعلت الي احلروب  إىل إضافة
 شــاملة مساو ــه إنســانية رســالة مــ  جــ ءاً  وحياتــه اإلنســان حقــوق جعلــت كو ــا اإلســالمية للشــر عة الواســعة
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 واالتـ ان االعتـدا  عناصـر تـوافر  مـ  بالشـرع تقيـده حالـة يف ممارسـتها يف اإلهليـة واحلصانة احلما ة له وفرت
 .. العنف ع  واالبتعاد األخر وقبو  وخماطبة اإلسالمية املبادئ نشر يف والسلمية
 أشــارت هــ ا ويف اإلرهــاب  ــو دافعــة وحمفــ ات عوامــل مــ  االخــرى هــ   الدوليــة الســاحة ختلــو وال..
 األنشــطة وممارســة قيــا  وراء الكامنــة األســباب مــ  هنالــك إن 2939  عــا  املتحــدة األمــم أعــدهتا دراســة

 و الدوليــة السياســية واملتغــريات واالحــتال  االســتعمار و واالجتماعيــة واالقتصــاد ة السياســية منهــا اإلرهابيــة
 وبـالواق  األسـباب بتلـك اإلفراد فشعور اإلنسان حقوق وانتهاكات الدميقراطية وغياب السياس  االستبداد
 ..الواق  ه ا م  التيل  أجل م  بقوة بالعمل  دفعهم  املرتدي واالقتصادي االجتماع 
 تعر فا لتض  الدولية املعنو ة واألشياص واهليصات واملنظمات و الد تنادت فقد األسباب تلك ولتعدد

 اإلرهــاب جرميـة تؤلــف الـي لألفعـا ًً  و اإلرهــاب وحمفـ ات والــدواف  لألسـباب دقيقـا حتد ــداً  و عليـه متفـ 
 ضـــخ الثانيـــة يف اســـتطاعت إالأ ـــا الـــواردة التعـــار ف كثـــرة  يف فشـــلت فـــان عليهـــا اجلنائيـــة واملعاقبـــة الـــدويل
ـــات الصـــكوك مـــ  اتالعشـــر  ـــات واملعاهـــدات واالتفاقي ـــات واملنظمـــات واللجـــان واإلعالن  والوكـــاالت واهليص

 صــور ملواجهــة أو عامــة بصــورة الــدويل اإلرهــاب صــور مواجــه يف الــدو  تعــاون مهمــة تــنظم الــي املتيصصــة
 بفروعهـا تحـدةامل األمـم مـ  الصادرة القرارات لعشرات استعراض وفيها  اإلرهابية العمليات  م  مستحدثة
 ..،ودوافعه وأسبابه اإلرهاب ملعاجلة دولية اتفاقية 27 م  وأكثر واملتيصصة العاملة
 التوصــيات أهــم تــدو   إىل انتهينــا أثارهــا مــ  والتقليــل ومواجهتهــا الظــاهرة هــ ه علــ  القضــاء لغــرض و
 األســـباب ســـتجالءلال والعمـــل فكر ـــا اإلرهـــاب مواجـــه ومنهـــا مناســـبة تطبيقيـــة مســـاحة تـــوفري تتطلـــ  الـــي

  واإلجـــرا  األخـــر تكفـــري وسياســـية الفكـــري واال ـــرا  الـــد ين والتطـــر  اال ـــرا  إىل تقـــود الـــي املباشـــرة
 هـــ ه انتشـــار أساســـيات يف النظـــر إعـــادة  خـــال  مـــ  واالجتماعيـــة االقتصـــاد ة اإلرهـــاب أســـباب ومعاجلـــة
 الشيصـية احلر ـات تقييـد عـ  واالبتعـاد عـاتاجملتم يف الفقـرية القطاعـات علـ  والرتكيـ  كوليتها يف الظاهرة
  القـائم السياسـ  النظـا   وبنـاء  الداخليـة والقرارات واملراسيم واللوائد الداخلية القوانن يف اإلنسان وحقوق
 االنتيـــاب وحر ـــة الـــدميقراط  النظـــا  وتـــوافر للســـلطة الســـلم  التـــداو  كمبـــدأ الدميقراطيـــة  املبـــادئ علـــ 

 الـدويل اإلرهـاب مواجهـة  ـتم إن ونـرى....ألتعـددي اجملتمـ  يف وضـمانتها اإلنسان حقوق وتقر ر والرتشيد
 اإلرهـاب مصـطلد تعر ـف علـ  الـدويل االتفاق وانعدا  والعشوائية الغموض ل زالة  التواف  خال  م  أوال
 و ـتم رهـاباإل مواجهـة يف عليـه االرتكـاز  ضم  الوقائ  لألم  عامل  نظا  م  بالتواف   قانوين نظا  وتبين
 واملنظمــات اإلنســان حقــوق جمــا  يف واملتيصصــة التابعــة وكياناهتــا املتحــدة األمــم منظمــة خــال  مــ  ذلــك

  األخـــرى،،، للـــدو  الداخليـــة الشـــؤون يف التـــدخل حـــاالت معاجلـــة و(الدوليـــة العمـــل منظمـــة)االقتصـــاد ة
 وحقـوق االقتصـاد جمـايل يف يصصـةاملت الدوليـة املنظمـات وجمموعـة بأعضـائها الدولية األسرة توجه وضرورة
 بنـاء مـ  واالقتصـاد ة املعلوماتية التنمية يف اإلنسان حقوق وحيرت   وفر عامل  نظا  إل اد والتعاون اإلنسان

 .اإلرهابية اخلروقات  تلك مقابل وقانوين معلوما  سد
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 التوصيات/ثانيا
 و الدوليـة املعاجلات بن تواف  و اونتع ا اد خال  م  اإلرهاب مكافحة اسرتاتيجية بناء  تم إن نرى
 ...اال  استكما  خال  م  الداخل  اإلرهاب مواجهة يف الرتكي  ه ا و تطل  ل رهاب الداخلية
 اال ــرا  اىل تقــود الــي املباشــرة الفكر ــة األســباب لالســتجالء العمــل-:فكر ــا اإلرهــاب مواجهــة-أوال
 ا ــاد علــ  الرتكيــ   ب ومــ  اإلرهــاي واالجــرا  األخــر فــريتك وسياســية الفكــري واال ــرا  الــد ين والتطــر 
ـــة التنشـــصة ســـالمة متابعـــة خـــال  مـــ  هلـــا العمليـــة احللـــو   النظـــر وإعـــادة احلـــوار وتنميـــة والد نيـــة االجتماعي
 ووضـــ  معـــه االخرواحلـــوار تقبـــل بضـــروه اإلعـــال  توجيـــه علـــ  والعمـــل الدراســـية  واملنـــاه  التعلـــيم بأســـلوب
 بعينها. اوطائفه اوحضارة د    ع  اإلرهاب وفصل تقاطعها م  بدال  احلضارات وارحل سليمة سياسية
 ســباب ال احلقيقيــة املعاجلــات يف النظــر إعــادة/واالجتماعيــة االقتصــاد ة اإلرهــاب أســباب معاجلــة-ثانيــا
 يف ةالفقـري  القطاعـات علـ  والرتكيـ  كوليتهـا يف الظاهرة ه ه انتشار أساسيات معاجلة خال  م  اإلرهاب
 وان ل رهــــاب اجلاذبــــة والسياســــية الثقافيــــة واالجتماعيــــة االقتصــــاد ة األســــباب علــــ  بالقضــــاء اجملتمعــــات
 اإلرهـــاب أســـباب بيـــان ضـــرورة إىل فيهـــا والتطـــرق التشـــر عية اإلجـــراءات اســـتكما  االجتـــاه بـــ ات تســـا رها
 . الداخلية معاتاجملت يف املؤثرة والسياسية واالجتماعية االقتصاد ة الناحية م  وعالجه
 وتقر ـر اإلنسـان حقـوق الشيصـية احلر ـات تقييد ع  االبتعاد/واحلر ات احلقوق ضمانات تقر ر -ثالثا
 يف الـــدو  ابتعـــاد خـــال  مـــ  الداخليـــة والقـــرارات واملراســـيم واللـــوائد الداخليـــة القـــوانن يف اإلنســـان حقـــوق
 يف العاملـة املدين اجملتم  منظمات أو اجلمعيات تقييدتأسيس و التظاهر من  أو الطوارئ قوانن إىل اللجوء
 .. اإلرهاب صور توضيد
 للســــلطة الســــلم  التــــداو  كمبــــدأ السياســــ  النظــــا  بنــــاء/  الــــدميقراط  النظــــا  أســــس تطبيــــ  -رابعــــا
 يف وضـمانتها والرتشـيد االنتيـاب وحر ـة الدميقراط  النظا  وتوافر السلطات بن الفصل ومبدأ باالنتياب
   ــؤدي ممــا ككــل للدولــة والقــانوين واالقتصــادي السياســ  لنظــا  اســتقرارا إىل  ــؤدي وهــ ا تعــدديأل اجملتمــ 
 وسالكيه اإلرهاب غوائل ختفيف إىل

 اإلرهــاب ملكافحــة صــياغتها يف الوطنيــة القــوانن تراعــ  إن ضــرورة/اجملتمعــات طبيعــة  دراســة -خامســا
 حـا  والعرقيـة القوميـة وتكو ناهتـا اجملتمعـات بيعـةط ع  مسبقة دراسات ووجود منها احملتملة اجلوان  مجي 
 انتهاكــات عــ  تطبيقهــا يف بعيــدة تكــون حيــ  تشــر عها مــ  الغــرض مــ  عكســية أفعــا  إثــارة إىل تــؤدي ال

 29/6/2994 األمر كية املتحدة الوال ات يف صدر ال ي القانون يف ذلك ثبت وقد...  اإلنسان حلقوق
 يف للدولــة واســعة ســلطة وأعطــ  املهــاجر   ألبعــاد الســري الــدليل هــو مبف اخــ  والــ ي اإلرهــاب ملكافحــة
 املنظمـــات مـــ  تعـــاون مـــ  فيعاقـــ  باملشـــاركة الـــ ن  مبفهـــو  اخـــ  انـــه كمـــا باإلرهـــاب مجاعـــة إي وصـــف
 أثارهــا محيــدة غــري متاعــ  وهــ ه اإلرهابيــة بأغراضــها علــم بــدون التعــاون كــان لــو حــا باإلرهــاب املوصــوفة
 ومـ  األمر كـ  القـوم  األمـ  ذر عـة حتـت الشيصية احلر ات عل   قض  بأنه ووصفوه للقانون املعارضون

 :اجلوان  لتلك حلو  إل اد علمية دراسة وض  أ ية تنطل  هنا
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 مراعــاة مــ  باإلرهــابين اخلاصــة املعلومــات حتــد   االمــر  ســتدع  وهنــا: األخــرى املعاجلــات:  سادســا
 تلـــك علـــ  للقضـــاء الدراســـات وبنـــاء إليـــه القائـــدة واألســـباب اباإلرهـــ متو ـــل بشـــان الدراســـات اســـتمرار ة
 حــا ومتي هــا القــرارات لصــدور القانونيــة املــدد واختصــار األفعــا  مــرتكم علــ  العقوبــات وتشــد د املســببات
 حملاكمـــة خاصـــة حمـــاكم تنشـــأ وان االرهـــابن وهـــروب  علـــيهم اجملـــين حقـــوق ضـــياع يف املـــدد تلـــك الســـتغل
  القـــرارات إصـــدار يف الفيصـــل هـــو العـــاد  القضـــاء  كـــون وان املســـتعجلة القضـــا ا مـــ  اواعتبارهـــ االرهـــابن
 ..وتنفي ها
 مواجهـة يف الرتكيـ   ـتم ان فنـرى( الدويل اإلرهاب مواجهة)اإلرهاب ملواجهة الدولية املعاجلات إما/ثانيا
 ..خال  م  الدويل اإلرهاب
  والتوافــ  بالتعــاون اجلهــود هــ ه وترمجــة... والــدويل الــوطين للقــانون التشــر ع  اجلهــد تــوافر ضــرورة-/أوال
 ومضـــامينه وحتد ـــد اإلرهـــاب مصـــطلد تعر ـــف علـــ  الـــدويل االتفـــاق وانعـــدا  والعشـــوائية الغمـــوض ل زالـــة
 واالبتعــاد وأفعالــه ومضــمونه املصــطلد لبيــان الضــرورة بالغــة حتميــة اإلرهــاب منظومــة ضــم  الداخلــة وأفعالــه
 وتضــارهبا اإلرهــاب تعر فــات بــن الــرتابي وفــك الــدو  قبـل مــ  فيهــا املرغــوب ريغــ السياســية التعر فــات عـ 

 واحـــد تعر ــف إل ــاد التوصــل إن أخــرى جهــة ومــ  والدوليـــة الوطنيــة اجلنائيــة القــوانن مفــاهيم مــ  أحيانــا
 واالبتعـاد وسـيادته الـدو  حرمـة وانتهـاك الغـري واحـتال  الكـربى الـدو  اسـتبداد مـ  حتماً  سيحد ل رهاب

 مينـ  وال  األزمـات مجيـ  يف إليهـا العـودة ميكـ  دوليـة  قانونيـة مرجعيـة بإ ـاد الوقائيـة بـاحلرب  عر  ما ع 
 اجلنائيــة احملكمــة أو الدوليــة العــد  كمحكمــة املتيصصــة الدوليــة مبنظماهتــا املتحــدة األمــم تتــوىل إن ذلــك
 ..املرجعية ه ه تويل الدولية
 يف عليــه االرتكــاز  ضــم  الوقــائ  لألمــ  عــامل  نظــا  وضــ  لــ ع الــدويل اإلطــار ضــم  العمــل-/ثانيــا
 حقـوق جمـا  يف واملتيصصـة التابعـة وكياناهتـا املتحدة األمم منظمة خال  م  ذلك و تم اإلرهاب مواجهة
ـــ ا  إىل تـــ ه  إن (49)2737 بـــالقرار املنشـــأة اإلرهـــاب مكافحـــة كلجنـــة اإلرهـــاب ومواجهـــة اإلنســـان  إل
 حتـرت  سياسـات تتبـىن إن بضرورة الدو  ه ه إىل التوصية ومنها اللجنة ه ه م  ةالصادر  بالتوصيات الدو 
 إن منشـأها مـ  الناجتـة األفعـا  إىلًً  حتمـا تعود السياسات ه ه كون األساسية وحر اته اإلنسان حقوق
 . اإلنسان حقوق تنتهك جرائم تشكل
 و القمـــ  و العنـــف ممارســـة و..األخـــرى للـــدو  الداخليـــة الشـــؤون يف التـــدخل حـــاالت معاجلـــة-/ثالثـــا
 منــاط  و إقليميــة صــراعات وجــود  فيهــا مبــا الدوليــة العالقــات منظومــة ســلبيات ومعاجلــة السياســ  القهــر
 احلضـاري التهمـيش و الـدو  ضـد القـوة واستيدا  اإلرهاب لنمو خصبة تربة و توتر بؤر تعترب الي ساخنة

                                                       
 وإالمـــ  الســـلم حفـــ،  عـــرض إن اســـتمراره شـــان مـــ  نـــ اع أي أطـــرا  علـــ   ـــ  -2))علـــ  تـــن  امليثـــاق مـــ  77 املـــادة -49
 وان القضـــائية  ةوالتســـو  والتحكـــيم والتوفيـــ  -والوســـاطة التحقيـــ  -املفاوضـــات بطر قـــة بـــدء ذي بـــادئ حلـــه  ـــتم أن لليطـــر الـــدولين
 أطـرا  األمـ  جملـس و دعو -1…اختيارها عليها  ق  الي السلمية الوسائل م  غريها أو اإلقليمية والتنظيمات الوكاالت اىل  لجافوا
 ل لك ضرورة رأت إذا الطرق بتلك الن اع م  بينهم ما  سووا ان إىل الن اع
 اجلامعــــة-  ماجســــتري رســــالة... الدوليــــة الن اعــــات لتســــو ة لميةالســــ الوســــائل-(الباحــــ )الغــــامن   اســــن خضــــري ذلــــك يف  نظــــر 

 47ص 1115 املستنصر ة
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 سياســية داخليــة مشــاكل عــ  النــات   العنــف و داملتشــد اخلطــاب و املتطــر  والفكــر وحضــارهتا للشــعوب
 ذات احلـروب  الكراهيـة و التعصـ  تشـجي  و التسـامد ثقافـة غياب وحماربة خارجية و اقتصاد ة و ثقافية
 ..حاال عليه القضاء عل  والعمل الد نية الدواف 

ــــة-/رابعــــا ــــة األســــرة توجــــه ضــــرورة..االقتصــــاد ة التنمي  الدوليــــة اتاملنظمــــ  وجمموعــــة بأعضــــائها الدولي
 إلنسـان ا حـ  وحيـرت   ـوفر ي عـامل  نظـا  إل ـاد بالتعـاون اإلنسـان وحقوق االقتصاد جمايل يف املتيصصة

 منهــا  عــانون الــ    االفــراد قــدرة عــ  ختــرج الــي املشــكالت ومعاجلــة واالجتماعيــة االقتصــاد ة التنميــة ا يف
 إىل  تـرك  والـي املسـتدامة البشـر ة التنميـة  لتحقيـ هـادفن جملتمـ  ا يف الفعالـة األوضـاع انس  واستجالب

 اجلرميــة مــ  اجملتمــ  حيمــ  مبــا والرضــا االســتمتاع مبفردهــا النــاس حيــاة لتحســن كوســيلة االقتصــادي النمــو
 والثقافيــــة واالقتصــــاد ة السياســــية واحلقــــوق واحلر ــــات املعرفــــة كوليــــة وحتقيــــ  والتطــــر  واإلرهــــاب والعنــــف
 انل نس السياسية واملشاركة

 وقلــــة االســــتيدا  ســــهولة و لالخــــرتاق وقابليتهــــا املعلوماتيــــة الشــــبكات بنيــــة ضــــعف معاجلــــة/خامســــا
 الســـيطرة جهـــة وغيـــاب والقــانوين التنظيمـــ  والفـــرام اإلرهابيـــة اجلرميــة وإثبـــات اكتشـــا  وصـــعوبة التكــاليف
 والــوطين  الــدويل ونالتعــا الضــرورة تســتدع  وهنــا (31)ل رهــاب  عرضــها املعلوماتيــة الشــبكات علــ  والرقابــة
 .بينهما املتباد  وااللت ا  اإلرهابية اخلروق  تلك مقابل وقانوين معلوما  سد لبناء

 المصادر

 الكرمي القرأن-2
 النبو ة السنة-1
 العطـــار موسســـة-البالغـــة  ـــ  شـــرح -عبـــدو حممــد- الســـال  والـــه عليـــه علـــ  لالمـــا  البالغـــة  ــ -7
 1121-2ط-االو  اجل ء-املقدسة قم– ا ران—الثقافية
 العربية املاصادر-1
  2937 ط – بريوت – االفاق دار  - اللغة يف الفرق – العسكري هال  ابو .2
 ،الدوليـة السـاحة يف املسـلد للصـراع الرئيسـ  الشـكل - اجلد ـد اإلرهـاب: حممود ابراهيم امحد .1
 . 1111  نا ر ،والثالثون الثامنة السنة 273 العدد ،الدولية السياسة جملة

 2983/ القاهرة ن الشع  مطاب  ،االرهاب مكافحة/  جال  امحد .7
/ 21 عـــدد.  احلر ـــة دار.  القـــاهرة – السياســـ  والعنـــف االرهـــاب.  الـــد   عـــ  جـــال  امحـــد .6
2984 
 عـدد،عنابر محلـة ،ودولياً  عربياً  العنف استيدا  مظاهر كأحد االرهاب– حرب،الغ ايل اسأمه .5
 2983،بريوت

                                                       
 55-17ص1111د.حس  مظفر الرزوو الفضاء املعلوما و الطبعة األوىلو )بريوت: مرك  دراسات الوحدة العربيةو -31
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 . 2991 بريوت.  للنشر اجلامعية واملوسوعة الدويل والقانون االرهاب لغ ا ا  امساعيل .4
 ،2ط ،القــاهرة ،احملروســة مصـر دار ،الوطنيــة التحر ـر وحــروب اإلرهــاب:  خليـل حســانن إمـا  .3
1111  
 2997 بريوت/ الطب  السياس  االرهاب/  العكرة اودنيس .8
 و القانونيــة اجلوانــ  بــن الــدويل اإلرهــاب ســألةمل املتحــدة األمــم معاجلــة تطــور:  وســف باســيل .9

 1112-2931 السياسية االعتبارات
  نــا ر 213 العــدد الدوليــة السياســية جملــة/  االرهــاب ومواجهــة املتحــدة االمــم/  غــايل بطــر س .21
2993. 
  2983. القاهرة – االجرا  علم يف الوجري ،عثمان وكما  عل  بريانور .22
 الــــــدار ،الصــــــو ع  حممــــــد املــــــربوك ترمجــــــة ،الــــــدويل والقــــــانون اإلرهــــــاب: بليشــــــينكووزادانو . .21
  2996  ،2ط ،طرابلس ،واإلعالن والتوز   للنشر اجلماهري ة
 بريوت النفائس  الكتاب دار ،القومية جملد ،الفلسف  املعجم/  صلي  مجيل .27
 .بال السنة بغداد لعا ا الثقافية الشؤون دار/  والعوملة االرهاب اتفاقية ،حيا اهلل حبي  .26
 ماجســتري رســالة واجل ائــر مصــر السياســ  املنظــور مــ  واالرهــاب العنــف ،طوا لــة حممــد حســ  .25
 2998 السياسية الدولة – للدراسات العايل املعهد – املستنصر ة اجلامعة
 ع اجلـام الفكـر دار – االسـكندر ة مصـر.  والدميقراطيـة االرهاب بن العام ،احملمدي حسنن .24

-1113 
 بال الطب  سنة ت بريو/6 العدد املنابر ألغلبية  اهلامشية واجلماعات العنف ،فرحان نور محد .23
و  1113 االنســان حقــوق للنشــر عمــان مركــ  – العــام علــ   ســيطر االرهــاب عبيــدات خالــد .28
 . االلكرتوين املوق  عل  منشور ح 

 االنســـــان حقـــــوق للدراســـــات عمـــــان كـــــ مر – العـــــام علـــــ   ســـــيطر االرهـــــاب ،عيـــــدان خالـــــد .29
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