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Introduction: 

 
It has become clear that the civilized nations working to expand the horizons of 
human well‐being and achieve their aspirations and future Ejad the best 
available means to serve and put Any other Marafih in the service of man the 
rest of promoting him to the most expensive ladder of civilization, we find that 
in return for the proliferation of intellectual currents Hinpfh and preacher to 
terrorism and the rhythm of panic the masses of humanity, without the 
slightest mercy. 
I began to terrorism, which addresses the culture and means of development as 
it comes to humans, it affects the property and money and burn everything and 
everybody in this sense researcher found that to be the social and moral, as 
long as he was in his power so that helps, even if limited in addressing this 
disease dangerous is Aara human is in less estimate working on a water skin as 
hostility to the epidemic spread and remembering its effects as well as being 
destructive in some places put solutions and ideas in this way. Although 
treatise on terrorism and terrorist crime, but it is not reached the definition 
exhaustive with international community as a whole and of his Titanic did not 
agree so far to identify Mahec terrorist crime and the dimensions and elements 
as this kind of crime is mixed, sometimes crimes of a political, religious, and 
although Mapzl of Space to keep the operations of the armed struggle of the 
project and the right of self‐determination as a description of the type of 
terrorist crimes, but the political factor still plays a major role to hide the lack of 
legitimacy to acts of armed struggle for self‐determination, sovereignty, and to 
get rid of domination and oppression and occupation. 
And we find that the monotheistic religions, particularly the Islamic law may 
address this type of crime Vhadddnha clearly defined and explained in her 
features and public dimensions overall, despite the difference in some of the 
molecules and the positions simple galvanized Muslim jurists to address its 
research and analysis and interpretation of some religious texts. 
Following the scientific method has been to split the study into three chapters 
preceded by an introduction and Abgaha Conclusion comprising its findings and 
important recommendations reached by the researcher on, we found its way 
into the light by taking it out or correct addition or deletion or modification, or 
switch because it tracks the ideas still need to be another effort is 
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complemented by the The first chapter discusses the evolution of the terrorist 
crime which recall the origins of this crime and the seeds first and they are not 
the result of modern civilization as well as the definition of crime, terror and 
the statement of what it evolves, and a law and then determine its elements, 
structure and properties, methods and motives that lie behind the commission 
of either second chapter between the difference and distinction between crime 
and terrorism, and what other of other crimes and refused to Islam and the 
religions of terrorism, which agreed Islamic jurisprudence named Crime Coriaria 
(crime banditry) and the definition and statement characteristics and faced the 
difference between them and the crime (the prostitute), which is termed 
Islamic jurisprudence on the call (to defend the legitimate) as well as Matakhtlv 
him for the actions of the armed struggle of the project and a statement of 
responsibility criminal for the crime of banditry either Chapter III addressed the 
international effort in the fight against terrorism seemed the League of Nations 
and through the UN and international conventions and international bodies in 
the fight against crime and terrorism as well as the Arab efforts in the fight 
against terrorism through the conventions. 

  

  

(This Introduction has been translated by the administration using Google 
Translate to the best of its ability) 
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  215  التوصيات

  اإلرهاب في العراق الجديد

  :المقدمة
 وتحقيـق  االنـسان  رفاهيـة  افاق توسيع على تعمل المتحضرة الدول ان واضحاً بات لقد

 فـي  معرفيـه   يستجد ما ووضع لخدمته متاحةال الوسائل افضل ويجاد المستقبلية تطلعاته

 ذلـك  مقابل في ان نجد الحضاري السلم درجات اغلى الى به االرتقاء بقية االنسان خدمة

 االنـسانية  جموع في الفزع وايقاع االرهاب الى والداعيه الهنبفه الفكرية التيارات انتشار

  .رحمة ادنى وبدون

 فهـو  االنـسان  على يأتي مثلما تطورها ئلووسا للحضارة يتصدى وهو االرهاب بدأ لقد

 ان الباحـث  وجـد  المنطلق هذا من واليابس االخضر ويحرق واالموال الممتلكات يطال

 فـي  محدود بقدر ولو يساهم ان ذلك وسعه في كان وطالما واالخالقي االجتماعي الواجب

 كاء اذ على تعمل تقدير اقل في وهي البشرية يؤري بات الذي الخطير الداء لهذا التصدي

 بعـض  فـي  انهـا  عن فضالً المدمره بأثاره والتذكر المنتشر الوباء لهذا العدائية الروح

 والجريمـة  االرهاب عن ماكتب ورغم . السبيل هذا في واالفكار الحلول تضع المواضع

 برمتـه  الـدولي  فالمجتمع لها المانع الجامع التعريف الى التوصل يتم لم انه اال االرهابية

 وابعادهـا  االرهابيـة  الجريمـة  ماهيـت  تحديد على االن لحد يتفق لم الجباره هوبجهود

 الـسياسي  الطـابع  ذات بـالجرائم  احياناً يختلط الجرائم من النوع هذا ان كما وعناصرها

 وحـق  المـشروع  المسلح الكفاح عمليات البعاد محاالت من مابذل الرغم وعلى والديني

 مازال السياسي العامل ان اال االرهابية الجرائم وعن من بأنها توصيف عن المصير تقرير

 تقريـر  اجـل  مـن  المسلح الكفاح اعمال على الشرعيه عدم اخفاء على كبيراً دوراً يلعب

   . واالحتالل والتسلط الهيمنة من والتخلص والسيادة المصير

 من نوعال لهذا تصدى قد االسالمي التشريع مقدمتها وفي السماوية االديان ان نجد وكذلك

 في االختالف رغم الكلية وابعادها العامه مالمحها في وبيناً واضحاً تحديداً فحددنها الجرائم
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 بالبحـث  لها التصدي على المسلمين فقهاء حفزت التي البسيطة والمواقف الجزيئات بعض

   . الشرعية النصوص لبعض والتفسير والتحليل

 خاتمـة  ويبقها مقدمة تسبقها فصول ثالثة الى الدراسة تقسيم تم فقد العلمي للمنهج واتباعاً

 خالل من النور الى طريقها نجد عليها الباحث اليها توصل هامة وتوصيات نتائج متضمنه

 تزل لم افكار دروب النها التبديل او التعديل او الحذف او باالضافه تصويبها او بها االخذ

 التذكير وهو االرهابية الجريمة رتطو االول الفصل تناول وقد يكملها اخر جهد الى بحاجه

 وكـذلك  الحديثـة  الحـضارة  وليـدة  ليست وكونها االولى وبذورها الجريمة هذه بأصول

 وبنيتهـا  عناصـرها  تحديـد  ثم وقانوناً فقهاً ماهيتها وبيان االرهابية بالجريمة بالتعريف

 الفرق بين فقد الثاني الفصل اما ارتكابها وراء تكمن التي والدوافع واساليبها وخصائصها

 االسـالم  ورفـض  االخـرى  الجرائم من سواها ما وبين واالرهاب الجريمة بين والتميز

 بجريمـة  (االهابية الجريمة بتسميته االسالمي الفقة اتفق الذي لالرهاب السماوية واالديان

 التـي ) البغـي  (جريمة وبين بينها االختالف وواجه خصائصها وبيان وتعريفها) الحرابة

 اعمـال  عـن  به ماتختلف وكذلك) الشرعي بالدفاع (تسميتها على االسالمي لفقها اصطلح

 الثالـث  الفصل اما الحرابة جريمة عن الجنائية المسؤولية وبيان المشروع المسلح الكفاح

 المتحـدة  بـاالمم  ومروراً االمم عصبة من بداً االرهاب مكافحة في الدولي الجهد فتناول

 العربـي  الجهد وكذلك االرهابية الجريمة مكافحة في الدولية زةواالجه الدولية واالتفاقيات

  .االتفاقيات خالل من لالرهاب مكافحة في
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  الفصـــل االول
   مفهوم االرهاب

  

  المبحث االول
  جذور اإلرهاب وبذوره

  

عرفــت اإلنــسانية علــى مــر عــصورها بــصورة أو بــأخرى ، اإلرهــاب ، مــن 

ـ          سلوك اإلنـساني القـويم وخروجـاً عليـه وقـد           حيث كونه فعـالً يـشكل تحـدياً لل

رافق هـذا الـنمط العـدواني مـن أنمـاط الـسلوك البـشري اإلنـسانية علـى مـر                     

ــي      ــتثنائية ف ــة اس ــه أهمي ــت ل ــى بات ــدم حت ــذ الق ــة ومن ــصورها المختلف ع

ــتالف       ــى اخ ــشريعات وعل ــذه الت ــذي أدى به ــرة وال ــشريعات المعاص الت

 علـى أساسـه إلـى ايـالء ظـاهرة           األنظمة السياسية التـي بنـي فكرهـا القـانوني         

ــا   ــه خطــورة بالغــة حيــث خصــصت له ــوازي مال ــة بالغــة ت اإلرهــاب رعاي

أحكاماً تـشريعية منهـا مـستقلة ومنهـا واردة فـي ثنايـا القـوانين بمـواد متفرقـة                    

كما أنـشأت لهـا دوائـر ومكاتـب يعمـل فيهـا ذوو اختـصاص بهـدف دراسـتها                    

ـ             ساً يقلـق اإلنـسانية بقـوة       ومتابعة أنـشطتها حيـث أصـبح اإلرهـاب يـشكل هاج

  .تساوي قوته أو قد تكثر عليها أو تزيد

  

تنطــوي علــى فكــرة مفادهــا ان ) التقليديــة( ولــئن كانــت التــشريعات القديمــة 

جريمة اإلرهاب شـانها شـان بقيـة الجـرائم العاديـة حـين كانـت تعاقـب عليهـا                    

ــصفة       ــفها ب ــانون ودون ان توص ــره الق ــا يحظ ــلوكاً إجرامي ــا س باعتباره

رهــاب لكــن العــصر الــراهن شــهد موقفــاً متطــوراً مــن جريمــة اإلرهــاب اإل

ــة    ــا القانوني ــور أحكامه ــة ان تط ــة الحديث ــشريعات الجزائي ــدا بالت ــا ح ــو م وه
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وان توســع مــن نطــاق تجــريم األفعــال التــي تنطــوي عليهــا هــذه الجريمــة  

  . وحشد جميع الطاقات في الدولة بكافة مرافقها بغية الحد من نشاطها

  

معنــى فــان النظريــة الحديثــة لجريمــة اإلرهــاب غــدت تنطــوي علــى وبهــذا ال

ــشريعات القديمــة   ــه العمــل بالت مفهــوم أوســع واشــمل ممــا كــان يجــري علي

ــه    ــان نوع ــاً ك ــاب أي ــواحي اإلره ــضمن ن ــة تت ــذه الجريم ــث أصــبحت ه حي

ومصدره ومـا لـه مـن آثـار مـدمرة ومفزعـة تـدينها الـشرائع الـسماوية قبـل                     

  .لقانونية الوضعيةان تدينها شرائع النظم ا

وبغيــة تتبــع جــذور اإلرهــاب ومناخــه وتطورهــا علــى مــر العــصور وجريــاً 

مع منهجيـة البحـث العلمـي وتجـسيداً لعنـوان هـذا الفـصل ، فـسيكون التـاريخ                    

ولو بشكل مـوجز ، هـو الخـط الفكـري باعتبـاره مـدخالً البـد مـن ضـرورته                     

يـه ضـمن    للدخول فـي صـلب موضـوع هـذا البحـث ولهـذا سـيوزع الكـالم ف                 

  -:ثالثة مطالب وحسب الترتيب اآلتي بيانه
   

  .الجريمة اإلرهابية في العصور القديمة: المطلب األول 

  .الجريمة اإلرهابية في العصور الوسطى: المطلب الثاني 

  .الجريمة اإلرهابية في العصر الحديث: المطلب الثالث 

 .رهاباالمم المتحدة والباحثين ومفاهيمهم لال: المطلب الرابع 
 

  

  المطلب األول
  الجريمة اإلرهابية في العصور القديمة

  
ــى   ــاً يهــدف ال ــاً جماعي ــشكل تنظيم ــى ت ــة األول ــت الجماعــات البدائي ــد كان لق

ــه    ــسان بطبيعت ــسانية ، الن اإلن ــة واإلن ــاطر الطبيعي ــن المخ ــراد م ــة األف حماي

كــان يــشعر بــالخوف والهلــع ، لــذلك وجــد نفــسه مــضطراً لتكــوين الجماعــة 

وكــان الــضمير الــسائد . اجــه األخطــار التــي تهــدد وجــوده وكيانــه حتــى يو

ــصوصاً    ــرى خ ــات األخ ــى الجماع ــدوان عل ــيح الع ــات يب ــذه الجماع ــدى ه ل
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ســيادة مبــدأ األخــذ بالثــأر ، وهــو مــن وجهــة نظــر الجماعــة المعتديــة يعــد 

  .)1(  عمالً مشروعاً يبيح استخدام القوة في ممارساته

 أقـدم القـوانين المكتوبـة التـي توصـل إليهـا             وتشير الدراسـات المدنيـة الـى ان       

ــع     ــر المجتم ــذلك اعتب ــة ، ول ــة القديم ــوانين العراقي ــي الق ــار ه ــاء اآلث علم

العراقــي القــديم هــو أول مجتمــع إنــساني عــاش فــي ظــل القــانون وتــر لنــا 

ــد   ــوب فق ــانون مكت ــو أول ق ــورابي ه ــانون حم ــر ق ــه ، وال يعتب بعــض معالم

لكـن قـانون حمـورابي يمثـل مرحلـة متقدمـة       وصلتنا قوانين أقـدم منـه عهـداً ،       

من مراحل التطـور القـانوني فـي العـراق القـديم وقـد تـأثر بـالقوانين العراقيـة                    

ــضموناً    ــكالً وم ــبقته ش ــي س ــاهرة   . )2(الت ــرام كظ ــتظهار اإلج ــن اس ويمك

ــواردة فــي شــريعة   ــين النهــرين مــن النــصوص ال ارهابيــة فــي بــالد مــا ب

ــي تعكــس األوضــاع االجت ــورابي والت ــالد  حم ــي حــضارة ب ــسائدة ف ــة ال ماعي

مابين النهرين والتي كانت تـنظم حربـاً ضـد مـا يـدعى بعـصابات الـشر التـي                    

 مـن الـشريعة     23/حيـث تـنص المـادة       . كانت تقـوم بالـسلب والنهـب والقتـل        

على انه إذا ارتكـب رجـل سـرقة وقـبض عليـه، فـذلك الرجـل سـوف يعـدم،                     

ــة23/وتكــشف المــادة   وحــرص الحــاكم فــي  منهــا عــن مــدى التــزام الدول

ــن أوزار   ــق م ــزوم التحقي ــاس ول ــق الن ــي تقل ــة الت ــة اإلرهابي ــة الجريم محارب

 -:وأعباء مثل هذه الجرائم عن المواطن حيث نصت على ما يلي
إذا لم يقـبض علـى الـسارق فالرجـل الـذي سـرق ، يعلـن أمـام اإللـه عمـا                        (

ــيهم أو     ــي أراض ــسرقة ف ــت ال ــذي ارتكب ــاكم ال ــة والح ــى المدين ــده وعل  فق

ــده  ــد فق ــون ق ــا يك ــضه عم ــوا بتعوي ــاطعتهم ان يقوم ــزام ). مق ــصر الت وال يقت

المجتمع فـي محاربـة الجريمـة التـي تعكـر صـفو أمنـه فـي التعـويض عـن                     

المال بل وحتـى الحيـاة حينمـا يلـزم الحـاكم المدينـة بـالتعويض بـنص المـادة                    

                                                            
 ).1999 محسن عبد الحميد ، التطور التاريخي لظاهرة اإلجرام المنظم ، دار النهضة العربية ،القاهرة. د ()1(

 )207ص ، 2007هاشم الحافظ ، تاريخ القانون توزيع المكتبة القانونية، بغداد . ادم وهيب النداوي و د . د( )2(
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إذا كانـت حيـاة المالـك هـي التـي فقـدت فعلـى               : ( من الشريعة التي تقـول     14/

  .)1() المدينة والحاكم ان يدفع مكياالً من الفضة الى قرابته 

ــري    ــدم الفك ــي والتق ــن الرق ــة م ــة عالي ــت درج ــورابي بلغ ــريعة حم والن ش

فـي مؤلفـه ، بـالد مـا بـين النهـرين ،              ) ديالبـورت (والوضعي حتى قال عنهـا      

ــام   ــشافها ع ــم اكت ــي ت ــورابي الت ــريعة حم ــن ان ش ــررة 1902م ــت متح  كان

ومـن كـل فكـر دينـي فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه تـشريعات                    كلياً من الصيغ    

كل األمم متماشـية مـع أوامـر الـدين ، والعقوبـات التـي توقـع بالمـذنب كانـت                     

ــارمة  ــية وص ــن  . )2(قاس ــواد م ــت الم ــورابي  25-6/وتناول ــانون حم ــن ق  م

جميع أنـواع الـسرقة ، وتنفيـذ حكـم اإلعـدام لكـل مـن يـسرق خزينـة المعبـد                      

لمـسروقات ، وإذا مـا ثقـب احـد جـدار منـزل يقتـل أمـام                  أو القصر أو إخفـاء ا     

   . )3(الثغرة التي أحدثها ويدفن عندها 

ــابع       ــورابي ذو ط ــريعة حم ــي ش ــي ف ــشريع الجزائ ــول ان الت ــن الق ويمك

شخصي واضـح فهنـاك العديـد مـن التـصرفات تأخـذ بعـين االعتبـار الـسلوك                   

ــن        ــل م ــع الفع ــين يق ــف ح ــاب اخ ــى عق ــنص عل ــراد وت ــي لألف           اإلجرام

ــصد  ــر ق ــابر خــصوصاً  )4(غي ــى المق ــداء عل ــذلك االعت ــشواطئ وك ــى ال  وعل

ــا   ــة منه ــادة  . )5(الملكي ــت الم ــد عاقب ــورابي ،  109وق ــريعة حم ــن ش  م

باإلعدام بائعة الخمـر التـي تتـستر علـى متـآمرين يجتمعـون فـي حانتهـا ولـم                    

                                                            

 )2ص ، 2007ريخ القانون توزيع المكتبة القانونية، بغداد هاشم الحافظ ، تا. ادم وهيب النداوي و د . د ()1(
 )22، ص1989محمد عبد اللطيف عبد العال ، عقوبة االعدام ،دار النهضة العربية ،القاهرة . د(  )2(
 1981جورج سمار ،المسؤولية الجزائية في االداب االشورية و ، ترجمة سليم الصويص،دار الرشيد للنشر ()3(

 )31ص
ــورج ()4( ــصويص،دار      ج ــليم ال ــة س ــورية و ، ترجم ــي االداب االش ــة ف ــسؤولية الجزائي ــمار ،الم س

 )316 ص1981الرشيد للنشر 

 )12،ص1999محسن عبد الحميد ، التطور التاريخي لظاهرة اإلجرام المنظم ، دار النهضة العربية ،القاهرة . د() 5(
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ــة     ــالمة الدول ــون س ــم يعرض ــيهم ، ألنه ــبض عل ــي الق ــغ أو تلق ــر تبل للخط

  .  )1(الرتكابهم هذه                   الجريمة 

أما فـي الحـضارة المـصرية القديمـة ، فقـد سـادت فـي إحـدى فتراتهـا حالـة                      

مـــن عـــدم األمـــان خـــصوصاً فـــي أعقـــاب الثـــورة بـــين عـــامي             

ــسلب  .ق ) 2074 - 2190(  ــصابات الـ ــشار عـ ــى انتـ ــا أدى الـ م ، ممـ

فـي البحـار    ) القرصـنة (طـع الطريـق وجـرائم الـسطو علـى الـسفن             والنهب وق 

  .)2(وعلى الشواطئ وكذلك االعتداء على المقابر وخاصة الملكية منها 

احــد ملــوك األســرة الرابعــة والعــشرين الــصادر ) بوخــوريس(ويعتبــر قــانون 

وقـد تـأثر هـذا      . لـذي جمـع فيـه أحكـام العـرف فـي عـصره             م ا . ق 740عام  

ــ ــشريعة حم ــانون ب ــى  الق ــصاره عل ــث اقت ــن حي ــوعاً م ــكالً وموض ورابي ش

  . )3(األحكام القانونية خارج نطاق القواعد الدينية 

أما في العـصر الفرعـوني المتـأخر ، فقـد دخلـت الدولـة المـصرية خاللـه فـي               

دور مــن الــضعف الــسياسي والتــدهور الحــضاري ، فكثــرت المنازعــات بــين  

 الــبالد تحــت االحــتالل األمــراء علــى اعــتالء العــرض ممــا أدى الــى وقــوع

اآلشــوري فــي نهايــة حكــم األســرة الخامــسة والعــشرين الفرعونيــة ثــم تــاله 

االحتالل الفارسـي وبعـده االحـتالل اإلغريقـي حتـى الغـزو الرومـاني لمـصر                 

   ).4 (م حين أصبحت مصر إحدى الواليات الرومانية. ق31عام 

ــاً ســمي م قا. ق620أمــا عــن اليونــان القديمــة فقــد شــرع حاكمهــا عــام  نون

اسـتوعب األحكـام العرفيـة التـي كانـت تـسود فـي المجتمـع                ) داركـون (باسمه  

ــة     ــى طبق ــراً عل ــا حك ــت معرفته ــد ان كان ــوام بع ــا الع ــع عليه ــذ ليطل وقتئ
                                                            

مؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،حمدي سالمة وشركاءه ، عبد الغني عمرو الروميض ،تاريخ النظم القانونية ،ال. د) ( 1(

 )197ص1998بنغازي، ليبيا  ، 

 )   12، ص1999محسن عبد الحميد ، التطور التاريخي لظاهرة اإلجرام المنظم ، دار النهضة العربية ،القاهرة . د ()2(

 )47، ص2007ة القانونية، بغداد هاشم الحافظ ، تاريخ القانون توزيع المكتب. ادم وهيب النداوي و د . د() 3(
، ص 2005فايز محمد حسن ، مباديء تاريخ القانون ،مطابع السعدني ،االسكندرية . احمد ابراهيم حسن و د. د() 4(

 )14ـ12
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األشراف بغيـة الحـد مـن تحكـم طبقـة اإلشـراف فـي تفـسير القـوانين حـسب                     

ــصالحهم  ــضيات م ــانون    )1(مقت ــك الق ــدور ذل ــى ص ــضي عل ــد يم ــم يك  ول

  للتخفيــف مــن قــسوة600امــاً حتــى شــرع قــانون صــولون عــام عــشرون ع

ذلك القانون وإخـراج فكـرة التـشريع الـديني مـن نطاقهـا الـديني وادخالهـا فـي                    

   . )2(مجال سياسي يستوحيه العقل البشري من التطور االجتماعي 

ويبــدو ان المجتمــع اإلغريقــي قــد حــرص علــى نظــام الحكــم بــشكل أساســي 

. عقـاب علـى بعـض الجـرائم ذات الطـابع اإلرهـابي              مما دفعـه الـى تـشديد ال       

فمــن يحــاول تغييــر نظــام الحكــم الــديمقراطي كــان يبــاح لكــل مــواطن قتلــه 

  .)3(ومصادرة أمواله 

ــة   ــضارة اليوناني ــاً للح ــاني وارث ــع الروم ــد المجتم ــة ( ويع ــذلك ) . اإلغريقي ل

ــانون    ــار ان الق ــضارتين باعتب ــا الح ــي كلت ــشابه ف ــي يت ــان الوضــع اإلجرام ف

  . كان وجهاً من أوجه الدين الذي تكتسب المواطنة على أساسه 

  

 ولقد كـان عـدد المـدن الرومانيـة كبيـراً حيـث بلـغ ثالثمائـة مدينـة وكانـت                     

العالقة بين المـدن ال تقـوم علـى أسـاس المـودة إنمـا علـى العـداء المتبـادل ،                      

ــرأ              ــر ام ــب يعتب ــال األجان ــان اغتي ــة وك ــس أخالقي ــود ألي أس ــال وج      ف

ممـا أدى الـى هـرب الكثيـر مـن أفـراد الجـيش لتـشكيل عـصابات                   . مشروعاً  

منظمــة تقــوم بأعمــال قطــع الطريــق والــسلب والنهــب دون رقيــب أو حــسيب 

حتـــى ســـاد االعتقـــاد بـــان حكـــام الواليـــات كـــانوا طرفـــاً بهـــذه             

                                                            
 )4ص2007هاشم الحافظ ، تاريخ القانون توزيع المكتبة القانونية، بغداد . ادم وهيب النداوي و د . د( )  1(
 عمرو الروميض ، تاريخ النظم القانونية ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،حمدي سالمة وشركاءه، عبد الغني. د( )2(

 )251ص 1998بنغازي، ليبيا  
 )23، ص1989محمد عبد اللطيف عبد العال ، عقوبة االعدام ، دار النهضة العربية ،القاهرة . د ( )3(
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مــن ابــرز مــا حــدث فــي ويعتبــر حريــق رومــا . )1(التنظيمــات اإلجراميــة 

حيـث أشـارت أصـابع االتهـام الـى تـورط الحـاكم              ) نيـرون (عهد اإلمبراطـور    

نفسه الـذي حـاول إلـصاق التهمـة بمجموعـة مـن الرجـال المـسيحيين وانـزل                   

  . )2(عليهم اشد العقاب حيث عذبوا حتى الموت 

ــشريعها الــى عــام   ــاريخ ت ــواح أالثنــي عــشر التــي يعــود ت ــة األل أمــا مدون

ــصدورها   . ق450/444 ــسلمون ب ــوا ي ــا زال ــاحثين م ــور الب ــث ان جمه م حي

في تلك الفتـرة كونهـا حقيقـة غيـر مـشكوك فيهـا ، وان تـشريعها كـان نتيجـة                      

مطالبة طبقـة العـوام لوضـع حـد الحتكـار معرفـة أحكـام القـوانين مـن طبقـة                

اإلشــراف وحــدهم ، فلــذلك كــان قــانون حمــورابي قانونــاً يحمــل بــين طياتــه 

ــداوة و ــالم الب ــة لحــاالت محــددة  مع ــا جزئي ــضمن أحكام ــشكلية ويت ــسوة وال الق

ــة صــرفة إنمــا   ــاً ، وان مــن صــفات أحكامــه عــدم كونهــا دنيوي ــداً دقيق تحدي

تضمنت بعـض األحكـام الدينيـة الخاصـة بالجنـازات ، لكـن عبقريـة الرومـان                  

طورت ذلك القـانون فجعلتـه مـن أعظـم القـوانين التـي وضـعها اإلنـسان فـي                    

أمـا  . لتنظـيم عالقاتـه فـي مجتمـع يـسوده حكـم القـانون               حقبة زمنيـة قديمـة      

  .)3(تسميته بهذا االسم فألنه نشر في مدينة روما باثني عشر لوحاً 

ــة     ــور الدول ــى إمبراط ــسبت ال ــد ن ــة ، فق ــتنيان القانوني ــة جوس ــا مجموع أم

ــوالي    ــبالد ح ــم ال ــذي حك ــستنيان ال ــشرقية ج ــة ال ــدت 38الروماني ــنة امت  س

ــن  ــرة م ــانون  ) م565 م ـ  527(للفت ــع الق ــي تجمي ــرة ف ــح ألول م ــد نج وق

ــديم ،     ــانون الق ــة والق ــاتير اإلمبراطوري ــشقيه ، الدس ــصره ب ــي ع ــق ف المطب

                                                            
 )  49، ص2007اريخ القانون توزيع المكتبة القانونية، بغداد هاشم الحافظ ، ت. ادم وهيب النداوي و د . د( ) 1(
  )49، ص2007هاشم الحافظ ، تاريخ القانون توزيع المكتبة القانونية، بغداد . ادم وهيب النداوي و د . د( )2(
 

 )43ص1986عبد المجيد الحفناوي ،دراسات في الفقه الروماني ، الدار الجامعية ،االسكندرية . د ()3(
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مسجالً بذلك التغييـرات الواسـعة التـي طـرأت علـى القـانون الرومـاني خـالل                  

القــرون القديمــة التــي تطــور بهــا منــذ تجميعــه فــي قــانون األلــواح أالثنــي 

ــة جــستنيا. عــشر  ــا مكنــت مدون ــر كم ــة عب ــشريعات الديني ــى الت ــاذ ال ن النف

  .المجموعات التي وضعها نابليون في أوائل القرن التاسع عشر 

لــذلك تعتبــر المدونــة خاتمــة المطــاف فــي تــاريخ تطــور القــانون الرومــاني 

ــاة جــستنيان عــام   م ، 565الــذي اســتمر ألكثــر مــن ألــف عــام وانتهــى بوف

  لمعظم التشريعات الحديثة ولكن حط الرحال بهذا القانون ليصبح مصدراً 

 
  المطلب الثاني

  الجريمة اإلرهابية في العصور الوسطى

حيث ان هذه الفترة قد تميزت بإصدار تشريعات جزائية تبدو عليها سمات تطور تبعاً 

لتطور الجريمة اإلرهابية واالهتمام الدولي بعد ان تقسم العالم الى دول وحكومات سياسية 

جزائية ذات الصلة بهذا الموضوع متعددة ومتباينة الى حد ما ،وحيث ان التشريعات  ال

بين هذه الدول ،والن اإلحاطة بكل التشريعات الوطنية بتلك الفترة امرأ صعب المنال 

والتمكن ،ألسباب كثيرة يكون في مقدمتها ندرة المصادر التي تستوعب كامل تلك     

 في تلك الحقبة الزمنية لذا فان الباحث المرحلة ، وكذلك تباين البعد الحضاري لتلك الدول

قد اختار لهذا المبحث ثالثة تشريعات لثالث دول كنماذج يمكن ان تعكس التطور 

التاريخي للجرائم ذات الطابع اإلرهابي، وباعتبار ان هذه الدول وحسب رأي الباحث تمثل 

ن الجرماني والتشريع نموذجاً حضارياً متقدماً بمقياس تلك الفترة الزمنية ، فاختير القانو

الفرنسي القديم والقانون االنكليزي وسيتم التعرف بأحكام هذه التشريعات ذات العالقة 

بالجريمة اإلرهابية بشكل موجز تبعاً لمتطلبات البحث ووفق ما يظهره ذلك من أحكام 

هامة في هذا النوع من الجرائم ، ففي القانون الجرماني استحوذت جرائم التمرد على 

سلطة وجريمة الخيانة على النصيب األكبر فيه وما حدد لها من عقوبات اتسمت بنوع ال
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من الصرامة والقسوة ، حيث تراوحت بين الصلب والتشويه أو الحجز في أقفاص حديدية 

  . )1(والجلد بالسوط 

واثر غياب أجهزة الدولة التي ينبغي ان تتولى أدارة البالد وفرض األمن والعدل وانحسار 

ة الملك بسبب سيطرة سلطة جديدة تمثلت ببسط نفوذ الكنيسة الكاثوليكية التي شكلت سلط

محاكم التفتيش سيئة الصيت للنظر في الجرائم الدينية ، فأصبح العقاب يفرض أما انتقاماً 

لجماعة ممثلة لسلطة الملك أو انتقاماً للدين وكان على درجة من الشدة والقسوة بحيث 

  . (2) الموتيعذب المتهمون حتى 

 ويعتبر األلمان جريمة الخيانة فعالً موجهاً وماساً بالوالء للدولة وبهذا توصف بأنها خيانة 

الوطن لصالح العدو وان هروب المواطن الى دولة أخرى يعني زيادة قدرة العدو القتالية 

لتي يتسم بها وتقليالً للقدرة الوطنية الدفاعية أو الهجومية وكذلك انتقاصاً للروح المعنوية ا

مواطنوا تلك الدولة مما يوجب الحكم على مرتكب جريمة الهروب الى الممالك األجنبية 

بعقوبة اإلعدام ، وكان هذا الحكم من اختصاص الشعب ويعد أخالالً بواجبات االمانة 

ويخلف خطراً عاماً على الدولة والمواطن على حد سواء باعتبار ان فكرة الخطر هي 

  .)3 (ن على هذا النوع من الجرائمالهاجس المهيم

وبعد ان بدا سلطان محاكم التفتيش بالتضاؤل واالفول لصالح المحاكم الملكية ففي فرنسا 

 تميزت تلك المرحلة بتنوع الجرائم وقسوة 1787وما قبل إعالن الثورة الفرنسية عام 

 عشرين ألف العقوبة وروي عن احد القضاة في القرن السابع عشر انه اصدر ما يزيد عن

                                                            
عبد الغني عمرو الروميض ،تاريخ النظم القانونية ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، حمدي سالمة وشـركاءه،                 . د ()1(

 )292 ، 288، ص1998بنغازي، ليبيا 
  ،1968علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات النظرية العامة، مطبعة الزهراء، بغداد . د() 2(

 )25-19    ص
 )20، ص1968سين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات النظرية العامة ، مطبعة الزهراء، بغداد علي ح. د ()3(
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وبعد قيام الثورة الفرنسية واستيالء الطبقة البرجوازية على السلطة ) 1(حكماً باإلعدام 

وممارسة الدولة لألجرام المنظم ضد رعاياها ممن يحاول الخروج على فكر الثورة الذي 

وكان من  ) 7مؤنس محب الدين ، ص( أصبح ركناً أساسياً من أركان النظام الجديد 

 األفعال المذكورة ان ظهرت أفكار جديدة ضد الثورة يطلق عليها االتجاه نتيجة ردود

الفوضوي ، حيث مورست الجريمة المنظمة من اجل حشد التأييد وانضمام الناس لها أو 

وعل اثر التيارات .)2(على األقل عدم اعتراض طريقها وكانت حربها ضد مظاهر السلطة 

قد طرأت على قوانين الجزائية تحسينات عامة في الفكرية المناهضة لفكرة قسوة العقاب ف

 الذي ألغى أساليب 1791تخفيض العقوبة مثلما حصل في القانون الجنائي الفرنسي في 

التعذيب والتنفيذ في العقوبات ، وكانت الجمعية التأسيسية في الثورة ان تلغي عقوبة 

قاص العقوبة أو زيادتها ، اإلعدام ، وأصبح للعقوبة نظام محدد بحد واحد  ليس للقاضي إن

أال أن هذا القانون لم يعمر طويالً بسبب فشل هذه السياسة العقابية الذي أدى إلى زيادة 

  .   األجرام طوال مدة الثورة الفرنسية

 والذي ما زالت كثيراً من األفكار 1810وعلى النقيض من هذا القانون جاء تقنين نابليون 

   .)3 (يه معمول بها في فرنسا إلى الوقت الحاليالقانونية والمفاهيم الواردة ف

 بعض األحكام الملغية كعقوبة المصادرة العامة وقطع 1810 لقد أعاد تقنين نابليون لعام 

يد قاتل أبيه قبل إعدامه وعقوبة السجن المؤبد وعقوبة اإلعدام في بعض الجرائم التي سبق 

 قرر القانون الجديد حق العفو وان ألغيت في القانون السابق ، وعلى الطرف األخر

وألغيت العقوبة المحددة حيث أصبحت ذات حدين أقصى وادني وللقاضي حق اختيار 

                                                            
 )  135، ص1963عبد الوهاب حومد، االجرام السياسي، دار المعارف، لبنان . د()1(
 ) 7، ص1983محمد مؤنس محب الدين ، االرهاب في القانون الجنائي، رسالة دكتوراة، جامعة المنصورة ()2(
  )55- 54، ص1965محمد الفاضل، المباديء العامة في قانون العقوبات ، مطبعة جامعة دمشق . د ()3(
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ونتيجة للتطورات السياسية التي . )1(العقوبة المناسبة ضمن الحدين األقصى واألدنى 

حدثت في أوربا والتي غيرت كثيراً من أنظمة الحكم وظهور مبدأ الصراع بين الطبقات 

إنشاء الجمعيات السرية والمبادئ الفوضوية وإعمال العنف واالغتيال والتفجير وكذلك و

بروز بعض المجرمين السياسيين الدوليين الذي دعا الدول المتحضرة لالتفاق من تفشي 

هذه الجرائم دولياً فقد صدرت قوانين للحساب والعقاب ألعضاء هذه التجمعات الفوضوية 

سيطرة على معامل األسلحة والمتفجرات واعتبارهم مجرمين والتكتالت الشيوعية وال

وفي انكلترا ولكون الملك يتحكم في كل شي فقد استخدم هذا النوع من الجرائم ) 2(عاديين ،

كسالح للتخلص من خصومه السياسيين حينما يتهمهم بعدم الوالء للتاج أو للوطن وبذلك 

لنظام اإلقطاعي الذي كان سائداً في وصفهم بجريمة الخيانة ،وكانت أعظم جريمة في ا

انكلترا قبل عشر قرون تقريباً وهي الخروج عن طاعة السيد اإلقطاعي والن الملك هو 

اإلقطاعي األول أو سيد اإلقطاعيين فان كل من يتهمه الملك بجريمة الخيانة تنتقل أمالكه 

قد صدر قانون م وبسبب جهود اإلقطاعيين في حينها ف1315إلى ذلك الملك ، وفي عام 

الذي احتوى على ضمانات قانونية وتعريفاً لجريمة الخيانة وقد حل هذا ) ادوارد الثالث(

القانون محل قانون العرق االنكليزي وقد اتسم بعقوبات قاسية على مرتكبي الجرائم التي 

  . )3(تعكر صفوي األمن وتقلق الرأي العام حتى بات الكثير من تلك العقوبات بدنياً 

  

  مطلب الثالثال
  الجريمة اإلرهابية في العصر الحديث

  

                                                            
 )41، ص1976رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر . د ()1(

  )   83، ص1977لمعارف في االسكندرية عبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية وقانون الطواريء، منشاة ا. د ()2(

 

 )17، ص2000سعد ابراهيم االعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي ، ،افاق عربية بغداد . د ()3(
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 ، ففي مطلع سنة 1917يبدأ الحديث عن االرهاب في هذا العصر من الثورة البلشفية عام 

نحن مبدئياً لم نرفض االرهاب ابداً واليمكننا رفضه ، انه ( ...  كتب لينين يقول 1901

ل المعركة ولكن المشكلة انهم وجه من وجوه الحرب يمكن ان يتوافق مع مرحلة من مراح

يقترحون علينا االرهاب ال كعملية من عمليات الجيش المحارب مرتبطة بنظام النضال 

باكمله وانما كوسيلة قائمة بذاتها للهجوم ، منعزلة ومستقلة عن الجيش والنظام وليس 

  .)1() االرهاب كذلك االمن منظمات محلية وضعيفة

ورة البلشفية وفي عهد لينين اصبح ارهاب الدولة له وجهان وهذا يعني ان االرهاب بعد الث

هما التناسب الطردي بين افعال االرهاب وظروف روسيا العسكرية واتخاذه صفة الصراع 

اما في عهد ستالين فقد )) اإلرهاب األحمر((الطبقي ضد البرجوازية وهو مايسمى اليوم 

رتبط بالعنف الثوري المنظم الذي أرسى دعائم االرهاب السياسي واوضح مفهومه بانه م

يهدف الى تصفية العدو اإليديولوجي ، وهو في نظر ستالين الدول التي التعتنق الفكر 

الشيوعي السيما دول البرجوازية الرأسمالية ، فانتقلت عدوى االرهاب هذه الى بريطانيا 

رلندي حيث التي القت العديد من ويالت االرهاب على يد منظمة الجيش الجمهوري االي

.   ان سبب ماتتعرض له بريطانيا من جرائم ارهابية هو طلب ايرلندا الشمالية الحكم الذاتي

وفي اواخر الخمسينات شددت المنظمة من حدة اعمالها االرهابية واحتدم الصراع الداخلي 

 في ايرلندا الشمالية بين البروتستانت والكاثوليك مما دعا التاج البريطاني الرسال جنود

ونتيجة لزيادة اعمال العنف واالرهاب بين الطائفتين . انجليزية لتهدئة االمور بداخلها 

داخل ايرلندا الشمالية فقد تدخلت بريطانيا عسكرياً للمرة الثانية حيث قامت قوة من الجيش 

البريطاني مجهزة بأحدث المعدات والدبابات تساندهم طائرات سالح الجو الملكي 

 الحربية باقتحام مناطق نفوذ منظمة الجيش الجمهوري االيرلندي في البريطاني والسفن

مدينتين ، وكان من نتيجة فشل المحادثات لتسوية الموقف ، ان االقتراحات البريطانية لم 

                                                            
منتصر سعيد حمودة ، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه . د( )1(

 )22، ص2008ار الفكر العربي االسكندرية ، االسالمي ، د
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تجد قبول لدى الجناح المتشدد للمنظمة مما جعل منظمة ارهابية من البروتستانت ترد على 

  .  )1( الصوت المسموع داخل ايرلندا الشمالية هذا العنف وهكذا اصبح االرهاب هو

 ولم تقف عدوى االرهاب داخل ايرلندا الشمالية فقط بل تعدتها الى دول اخرى مثل 

ايطاليا التي مارست فيها منظمة االلوية الحمراء االرهاب مستقية افكارها من مباديء 

ولم تكن المانيا اسعد . وتعاليم الثورة الشيوعية التي استهوت طائفتي العمال والطالب 

حظاً من ايطاليا فآفة االرهاب قد ادركتها ايضاً من خالل االحداث االرهابية التي وقعت 

 .  )2( ذلك العام الذي تميز باالضطراب بين الطلبة في اوربا بوجه عام 1968عام 

 وعرفت تركيا االرهاب ايضاً حيث كانت هذه الدولة وشعبها هدفاً العمال االرهاب من

 الغتيال 1970جانب منظمة الجيش السري االرمني التي بدأت تمارس نشاطها سنة 

الدبلوماسيين االتراك وتخريب المنشات التركية في دول اوربا وذلك بسبب وجود ثأر 

تأريخي بين االتراك واالرمن مذبحة راح ضحيتها االف االرمن على يد الجيش التركي 

مة دولة ارمنية في شرق تركيا واطالق سراح كافة باالضافة الى الهدف القومي في اقا

  .المعتقلين االرمن من السجون التركية

 وذاقت فلسطين نيران االرهاب واحترقت به حيث سيطرت عصابات صهيون على ارض 

فلسطين في اواخر االربعينيات من هذا القرن واخذت تمارس ضد السكان كافة اعمال 

على ترك بالدهم ومغادرتها القامة وطن يهودي لدولة العنف والقتل والتدمير الجبارهم 

اسرائيل ، فقامت منظمة ايلول االسود وعصابات صهيون وشبكة االرهاب اليهودي 

  .) 3 (باخطر وابشع االرهاب ضد مسلمي فلسطين وعربها

                                                            
 )274 -273 ، ص1991ابو الفتح غنام، االرهاب الدولي، ( ) 1(
 )24منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي االسكندرية، ص. د()2(

  ) 12 العربية، بدون سنة طبع، صد نبيل احمد حلمي، اإلرهاب الدولي ، دار النهضة.أ() 3(
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 وفي ختام عرض التطور التاريخي لالرهاب ، يقتضي التذكير باالحصائية التي وردت 

اذ الدكتور نبيل احمد حلمي ، االرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي، في كتاب االست

 منه لكي نوضح مدى انتشار ظاهرة االرهاب الدولي 12 و11السابق االشارة اليه ص

لعل ذلك يكون حافزاً للدول . ومدى تعاظم خطرها على الصعيدين الوطني وغير الوطني 

 حل حاسم وحازم لمشسكلة االرهاب في العالم والحكومات على التعاون من اجل ايجاد

 دولة وتنتشر 120 منظمة ارهابية تمارس نشاطاتها في اكثر من 371حيث ذكر وجود 

  . دولة63في حوالي 

وتشير بعض اإلحصائيات أن اإلرهاب وقع في أميركا فقط بمعدل عمليتين في اليوم 

 التي تعرضت للعمليات  وأن عدد الدول1985 – 1983الواحد في الفترة بين عامي 

 دولة وأن اآلثار التدميرية لإلرهاب 60 إلى 1985اإلرهابية قد ازداد حتى وصل عام 

 آالف 4 – 3 إلى ما يتراوح بين 1975 – 1968 ضحية بين عامي 800اتسعت من 

 في حين كان االرهاب يستهدف 1985 و1975ضحية في العقد الممتد بين عامي 

من العمليات اإلرهابية تستهدف  % 50لسبعينيات اصبح أكثر من الممتلكات العقارية في ا

وفي العصر الحديث،  )1 (األشخاص في الثمانينيات وبوسائل تدمير متطورة ومتنوعة

اصبح االرهاب عابراً للدول ووصل الى جميع انحاء العالم ، بحيث نجد ان التحضير 

 او ان تمتد اثاره الى اكثر من دولة والتخطيط في دولة اما التنفيذ فقد يكون في دولة اخرى

، ونجد ايضاً ان عناصر الجريمة االرهابية تتوزع على اكثر من دولة ايضاً ، وقد يضم 

التنظيم االرهابي عناصر من جنسيات مختلفة احياناً ، حتى ان االرهاب اصبح موجهاً 

عمال الفردية ، ضد االنسانية ، واصبح العمل الجماعي االرهابي الى جانب الى جانب اال

ولذلك فان صفة الدوام واالستمرار من مميزات العصات اإلرهابية وما تتميز به المنظمة 

وقد تتخذ بعض المنظمات اإلرهابية شكل .  االرهابية من قوة الترابط بين اعضائها 

                                                            
 ، 1989 /4-3العدد/عبداهللا الحديثي، االرهاب الدولي في الواقع والقانون، مجلة نقابة المحامين العراقيين ()1(

 )  200ص
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الجمعية الخيرية او النادي او الشركة االهلية من خالل ممارستها العمال مشروعة في 

، ولكنها غير مشروعة في الواقع ومن هنا يتبين الخطر الكبير الذي تشكله الظاهر 

  . الجريمة االرهابية في صورتها الحالية على االنسانية جمعاء

أن لجوء بعض األفراد والجماعات والقوى الدولية إلى اإلرهاب وتوظيفه لخدمة أهدافها  

ت محدودة باستراتيجيات دولية أو كوسيلة لالرتزاق االبتزاز، أو القمع أو لتنفيذ سياسا

إقليمية ذات أهداف استعمارية توسيعية في مختلف مناطق العالم يبرر مبادرتنا لكتابة في 

هذا الموضوع بمساهمة متواضعة للتعريف بماهية اإلرهاب وتحديد موضوعه نظراً 

للغموض الذي يعتري مصطلح اإلرهاب بحيث ال يوجد تعريف مانع جامع له ، إضافة 

أصبح يستخدم كوصف لوضع سياسي معين ، ) أي مفردة اإلرهاب(إلى أن هذا المصطلح 

حيث تصف به الحكومات أعمال معارضيها ، ويصف به هؤالء الممارسات التي تقوم بها 

حكوماتهم ضدهم ، بل أنه امتد ليشمل العالقات الدولية ، حيث تعتبر كل دولة أعمال 

 األعمال اإلرهابية ، وأبعد من ذلك أننا نجد ان هذا الطرف اآلخر في نزاع معين من قبل

المصطلح قد أصبح يستعمل لوصف أعمال الكفاح التي تخوضها حركات التحرر الوطني 

ضد االستعمار ، حيث دأبت القوى المتسلطة في العالم على وصف عمليات المقاومة 

جل التحرير وتقرير المتنازعة والكفاح المسلح الذي تمارسه حركات التحررالوطني من ا

لتبرر تدخلها بقصد قمعها واحتوائها بوسائل هي في ) إرهابا دولياً(مصيرها وأخبارها 

وغير مشروعة ومن هنا تتأتى أهمية التمييز والتفرقة بين اإلرهاب وحق ) إرهابية(الواقع 

 المقاومة المشروعة والكشف عن طبيعته وأسبابه ومناطقه والقوى التي تقف وراءه وتلك

التي تتعرض ألخطاره والموقف الوطني واإلقليمي والدولي منه وردود الفعل ومعالجته 

  . في الواقع والقانون

ويرى البعض أن ظاهرة اإلرهاب قد مارسها األفراد مثلما مارستها الجماعات والقوى  

نية ، المختلفة وأن بداياته كانت منذ االغتياالت التي أعقبت الجمهوريات اليونانية والروما

  . ع دليالً عليها. ق44واعتبرت حادثة اغتيال يوليوس قيصر عام 
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أما استعمال كلمة إرهاب فأرجعوها إلى نهايات القرن الثامن عشر الميالدي وقالوا إنها 

  .  )1(م 1974عرفت في فرنسا إبان الثورة الفرنسية وابتداء من عام 

 وأسبابها في أي مجتمع باعتبارها وترتبط ظاهرة اإلرهاب عادة بالوضع العام للجريمة

لكنها اتسعت في اآلونة األخيرة كماً ونوعاً وبشكل ملفت للنظر . نوعاً من اإلجرام 

وصارت لها فلسفتها وأدواتها وأهدافها ، بحيث تترك أثاراً خطيرة في األوضاع المحلية 

 تدعمها ضبط والدولية لما تميزت به من استخدام أساليب عسكرية ووسائل تقنية متطورة

  .واسعة وإمكانيات هائلة تشكل خطورة تثير القلق

 وقد استقطبت هذه الظاهرة االهتمام الدولي ودعت إلى التفكير جدياً باستراتيجيات مضادة 

لمكافحة اإلرهاب وتقليل آثاره والسعي إلدانته باعتباره نوعاً من اإلجرام الخطر، والشذوذ 

  .ية والقانونيةمن المعايير االجتماعية واألخالق
  

  

  االرهاب في هذا العصر

 يعـاني  ، مختلفة دوافع وذات عامة ظاهرة العصر هذا في  االرهاب إن يرى من هناك 

 المثيـر  والغريـب  ، وافريقيـا  اسيا عبر ، واميركا اوربا الى اليابان من اليوم العالم منها

 البلـدان  فـي  سـالم باال االرهاب ربط على اصرارا يصر الغربي االعالم ان هو للدهشة

 باالرهـاب  االمر يتعلق عندما انه حين في ، الموضوعية عوامله متجاهالً خاصة العربية

 علـى  التركيـز  ليقع بالدين ربطه عن النظر يصرف ، واالسالمية العربية البلدان خارج

 عـن  يقـال  ال لندن في قنابلة االيرلندي الجيش يفجر فعندها وهكذا .. الموضوعية اسبابة

 المانيـا  فـي  قتل جريمة ماينهوف بادر حركة ترتكب وعندما ، كاثوليكي ارهاب انه ذلك

 عمليـة  الياباني االحمر الجيش ينفذ وعندما ، بروتستانتي ارهابي عمل انه ذلك عن اليقال

 ضد فضيعة جرائم الصرب يرتكب وعندما بوذي ارهابي عمل انه ذلك عن اليقال ارهابية

                                                            
 )199، ص4/1989-3عبداهللا الحديثي، االرهاب الدولي في الواقع والقانون، مجلة نقابة المحامين العراقيين، العدد() 1(
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 الفلسطينيين اليهود يقتل وعندما ، ارثوذوكسي ارهاب انه لكذ عن اليقال البوسنة مسلمي

 او ملـم  شخص يرتكب أن ما ولكن ، الخ ... يهودي ارهاب انه ذلك عن اليقال بوحشية

 بانهـدين  االسـالم  الـى  الموجهـة  االتهامات تتالحق حتى فردية عملية اسالمية منظمة

  . )1( ارهابية جماعات بانهم المسلمين والى ، االرهاب
 أن تعنـي  االرهـاب  قضية مع الغربي التعامل في االزدواجية وهذه ، )2( بالعنف مشحونة

   . ؟ هي فما ذلك وراء تقف  سياسية اهدافا هناك

 شـكلت  اهـا  بل ، عادية ارهابية عملية مجرد م2001 عام سبتمبر 11 هجمات تكن ولم

 الـسياسية  تـشكيل  عـادة  في وتسببت ، الصراع واليات اشكال في االهمية بالغة نوعية

 مـن  اكثر الجديد باالرهاب يعرف ما الى اقرب الهجمات وبدت ، الكبرى للدول الخارجية

  . )3( القديم التقليدي االرهاب اشكال من شكالً كونها

 جديـد  عدو عن البحث غمرة في وهي االميركية االدارة سبتمبر 11 هجمات حفزت وقد

 خلفهـا  حلفائها سير وضمان االمريكي الداخلي الصعيد على التاهب حالة ابقاء من يمكنها

 ، )4( مـصطنع  كعدو باارهاب تمسكها الى اضافة بها القيام ترغب عسكرية اعمال أي في

 ، االنـسانية  للمهـام  االميركية االدارة في المكان بانه) رايس كونداليزا (باعالن والسيما

ـ  اعتبار كل فوق واحد بهدف محددة االميركي الجيش مهمات  القوميـة  المـصلحة  ووه
                                                            

 بغداد ، كلية العلوم 26خليل اسماعيل الحديثي، االرهاب الدولي مدان قانونياً وسياسياً ، مجلة العلوم السياسية العدد ( )1(

 )  145 ،  ص2002السياسية 
 ، بيروت ، مركز دراسات  الوحدة العربية 2واالسالم والغرب ، ط  العروبة: محمد عابد الجابري ، مسالة الهوية )   2(

   . 178 – 176 ص م،1997، 

 
 ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية 147 احمد ابراهيم محمود ، االرهاب الجديد ، مجلة السياسية الدولية ، العدد )3(

   . 44 م ، ص2002واالستراتيجية ، 
 
ع ، مركز  ضاري رشيد الياسين ، الواليات المتحدة االميركية وعمولة  االرهاب الدولي ، المؤتمر السنوي الساب)4(

   . 1 م ، ص2002الدراسات الدولية ، بغداد 
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 دور ذي غيـر  الردع يصبح ان الى االحداث تلك قادت وقد )1( سلطتها وفرض االميركية

 الـدول  وبعـض  ) الدولـة  صفة ذوي غير من الفاعلين (االمركية االدارة اسمته ما تجاه

   م 1/6/2002 فـي  الشهير خطابة في بوش االمريكي لرئيس ذلك الى اشار قد ، العدوة

 فانه االميريكي االمن اهداف تامين في فاعلين غير صبحا واالحتواء الردع إن طالما انه(

 هجوم لمنع المبادرة الى فعلي هجوم لى الرد من والتحويل * االستباقيه الحرب عن البديل

 العمـل  وطبيعـة  مـضمون  على يقتصر لم تطورا سبتمبر إحداث مثلت وقد ، )2( محتمل

   ).فيها يتحرك التي الدولية البيئة تغيراتم الى ايضا امتد ولكنه االرهابي

 جانـب  ن التـسعينات  عقد خالل السياسية االدبيات في الجديد االرهاب مفهوم ظهر وقد

 تحركـه  االرهـاب  اشـكال  مـن  متميزاً شكالً بوصفة والسياسيين االكاديميين من العديد

 يتـسم  وهو ، شددالم الديني االساس ذات او المتطرف االثني االحساس ذات االيدلوجيات

   :. وهي السابقة العقود ارهاب عن تميزة بخصائص

 للجنـسيات  العـابر  النمط بلغة الجديد االرهاب جماعات تتسم : التنظيم حيث من -1

 قومية قضايا التجمعها مختلفة جنسيات الى ينتمون افراد الجماعات هذه تظم حيث

 مـن  المجموعات هذه قلتنت كما ، محددة سياسية او دينية ايدلوجية تجمعها ولكن

 الذي للتنظيم اساس كنمط العنقودي الشكل على االعتماد الى وتميل اخر الى مكان

 اجل من ، البعض بعضها بين مترابطة غير العدد غيرة مجموعات بناء على يقدم

 وفقا متابعتها امر يجعل مما ثابتة مقرات وجود عدم الى باالضافة ، امنها ضمان

   . الصعوبة ايةغ في المعطيات لهذه

                                                            
   سبتمبر شجرة تخفي غابة االرهاب االميريكي 11 نادي التثقيف العالمي ، تفجيرات )1(

   http / www. Rezgar.com – debath , how-art- asp ? aid = 9876باالنترنيت 
ود ادلة ية تؤكد وجود الخطر الداهم وضرورة التصرف اما   أن الصالحية القانونية للحرب االستباقية تبقى رهن وج *

 .الحرب الوقائية فانها بالعكس التستند الى الخشية من اعداءهم بل مخاوف تذهب الى االبد 
 ايلول ، المؤتمر السنوي السابع ، مركز 11 عادل محمد مظهور ، االستراتيجية  العسكرية االميركية بعد احداث )2(

  . 3 م ، ص2002ة ، جامعة بغداد ، الدراسات الدولي
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 والـرفض  الكراهية عن التعبير بكثافة الجديد االرهاب يتسم : االهداف حيث من -2

 تحقيـق  على التركيز مع ، لديه بارزة رموز استهداف خالل من ، لالخر الشديد

 جانـب  مـن  العـدو  باعتبارة تصنيفة تم الذي المعسكر ضد القتل من كمية اكبر

 الواليـات  مـن  االنتقام هو الجديد االرهاب هدف إن ويبدو ، االرهابية الجماعة

 علـى  معاقبتهم بهدف القتلى من عدد اكبر ايقاع خالل من وشعباً حكومة المتحدة

  . االميركية السياسة على تحفظات الجماعات تلك ماترى

 تكتيـك  اسـتخدام  على قادرا االرهاب هذا اصبح لقد: واالليات الوسائل حيث من -3

  . طائرة كقنابل النفاثة المدنية الركاب طائرات تخداماس على يقوم جديد ارهابي

 من يجعل مما اللوجستية والمساندة للتمويل عديدة مصادر على باالعماد يستم كما -4

  . رصدها او بحركتها التنبؤ الصعب

  . التنبؤ على القابلية وعدم العشوائية من كبير بقدر الجديد االرهاب ويتسم -5

 علـى  االرهاب ظاهرة لدراسة االمريكي الكونغرس شكلها تيال بريمر لجنة تقرير ويؤكد

 تتـسم  الجديـد  االرهاب جماعات إن ، الظاهرة هذه شهدتها التي التحوالت ابرز من إن

 هذه عمل يحكم محدد سياسي هدف على الوقوف الصعب من اذ ، لسياسي الهدف بغموض

  .) 1 (الجماعات

ـ  التدخل دون* للعمل المركزي بالطابع ويتسم -6  علـى  وبالتـصميم  التفاصـيل  يف

 .  )2( عليها الحصول تم لو فيها محددة اهداف لضرب شامل دمار اسلحة استخدام

  

                                                            
   . 46 احمد ابراهيم محمود، االرهاب الجديد ، ص)1(
  

اوضح الفرنسي االصل جمال بقال الذي سلمته دولة االمارات الى باريس خالل عملية استجوابه بانه تلقى تكليفا في * 

 م وهذا يعني تلقيه 2002 غايتها ربيع لضرب اهداف امريكية في باريس في فترة) القاعدة (م ، من قيادة 2001مارس 

  . عاما وتركت له مهمة التخطيط 
 
 م ، 2002 ، 1وحيد عبد المجيد ، االرهاب وامريكا واالسالم من يطفى النار ، مصر المحروسة ، القاهرة ، ط) 2(

  . 60ص
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 ميكـافيلي  اشار وقد ، )1( والفزع الرعب من افعال الى المناقشات حدود  الفالسفة تجاوزي

 االرهـاب  يستخدم أن صالحية لالبد اعطائه في ، اارهاب كلمة الى) 1527 – 1469(

)2( يطاليـا  وحدة وهو الكبير الهدف خدمة في ذلك يكون أن شرط على يانةوالخ
 وفـي  .  

) قيصر يوليوس ( االمبراطور اغتيال أن بعضهم يرى ، لالرهارب التقليدي المفهوم ضوء

 ينطبق االرهاب امثلة من مثالً والبابلي االكدي العهد في الملوك واغتياالت م . ق 44 عام

 AL الـسيكاري  (حركة وتعد ،)3( الحديث العصر في دولة رئيس اغتيال على –sic  –Ari (

 ممارسات من االرهاب انتقال في جديدة مرحلة تمثل وهي التاريخ في ارهابية حركة اول

 حركـات  قبل من تمارس ظاهرة الى معينة واهداف لغايات االفراد بعض بها يقوم فردية

 من مجموعة من تتكون ، لقدسا في ظهرت متطرقة سياسية يهودية حركة وهي ، منظمة

 هذه عمل اساليب وكانت ، الميالدي االول القرن نهاية في فلسطين الى وفدوا الذي اليهود

 فـي  عمليـات  بتنفيـذ  القيام خالل من الناس صفوف بين الرعب بث على تقوم الحركة

 والتـي ) سيكا ( تسمى سيوف باستخدام عدوهم يضربون كانوا حيث ، المزدحمة المناطق

 النهـار  وضـح  في عملياتهم لينفذوا عباءاتهم تحت ويخبؤونها منطقتهم اسم منها ستمدواا

  ) . 4 (العامة االحتفاالت واثناء

 ممارسـات  فـي  تمثلـت  ارهابية ممارسات ماضيها في االسالمية المجتمعات عرفت كما

 عـن  رفـت انح التي الباطنية والفرق الغالية بالحركات المعروفة الدينية الفرق من الكثير

 والفقهـي  الـسياسي  الفكـر  إن كما ، والبهائية والبابية واالباحية االلحادية ومنها االسالم

 طائفـة  خـروج  هي والحرابة ، بالحرابة المعروف االرهاب ن نوعاً عرف قد االسالمي
                                                            

   . 22 ، ص1982 ،  المركز العربي للنشر والتوزيع والدراسات ، االرهاب بين الواقع والتشويه ، باريس)1(
 
   م شبكة االنترنيت 2004 مركز الخليج للدراسات االستراتيجية ، ظاهرة االرهاب الدولي ، )2(

  

Http Gess @btconnect . con , guifcentre @btconnect . con    
 
   . 337 م ، ص1968 فردريك هرتز  ، القومية في التاريخ والسياسة ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، )3(
 
 .اإلمام الدكتور محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ، دار الفكر العربي، بدون سنة طبع) 4(
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 االعراض وهتك ، االموال وسلب الدماء، وسفك الفوضى الحداث االسالم دار في مسلمة

 أن بين والفرق ، والقانون والنظام واالخالق الدين بذلك متحدية ، لنسلوا الحرث واهالك

 دار في ذلك مادام ، الحربيين أو المعاهدين أو الذميين أو المسلمين من الطائفة هذه تكون

 أن التـاريخ  تـصفح  عند نجد اننا كما. ) 1( الدم محقون كل على عدوانها دام وما االسالم

 تمثـل  اذ ، دينيـة  برؤى المقترن االرهاب ممارسة في معاتالمجت اعرق يمثلون اليهود

 مـا  كل اتجاه صريح بشكل اليه وتدعوا ، لالرهاب تنظر التي الكتب اقدم والتلمود التوارة

 تنطوي التي الممارسات تعريف في االرهاب مصطلح يستخدم لم ولكن ، يهودي غير هو

 عن تستخدم اجرامية كوسيلة االرهاب يكن لم اذ ، م 1789 عام الفرنسية الثورة قبل عليه

 فـزاك  ، الفرنسية الثورة قبل معروفاً سرعتها وزيادة الثورية العملية يدفع وتصميم وعي

 االرهاب احتسب الذي جوستن وسان ، الفضيلة من انبثاقاً االرهاب احتسب الذي روبسبير

  . )2( الفضيلة بوجودها تقضي التي الصلبة العدالة هو

 االرهاب تمارس عصابات أخذت حيث ، عشر السادس القرن في ايضا االرهاب وعرف

 التجاريـة  السفن ونهب اعتقال على تقوم التي القرضية اعمال خالل من البحار اعالي في

 بريطانيـا  وكانت ، االموال على للحصول او سياسية مطالب تلبية على السلطات الرغام

 تاسيسها خالل من االرهابية الممارسات من النوع هذا انتشار على ساعدت التي الدول من

  وهـي  ، بالرفيق والمتاجرة والقرصنة لالستيالء االستيطانية االستعمارية الشركات الول

  .) 3( م1604 عام في الشرقية للهند البريطانية الشركة

                                                            
 ، بغداد ، كلية 26خليل اسماعيل الحديثي ، االرهاب الدولي مدان قانونيا ام سياسياً ، مجلة العلوم السياسية ، العدد )  1(

   . 149 م ، ص2002العلوم السياسية ، 
 
 ، 26  نديم عيسى خلف ، جدلية االرهاب الدولي بين الطروحات الغربية واالسامية ، مجلة العلوم السياسية ، العدد )2(

   . 167 م ، ص2002بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 
 

  163، ص2002 السياسية ، ، بغداد، كلية العلوم26خليل اسماعيل الحديثي، االرهاب الدولي مدان قانونيا ام سياسياً، العدد)3(
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 عنـدما  سواء ، االميركية المتحدة الواليات تاريخ في كبير بشكل ايضا االرهاب وعرف

   .االرهاب اعمال كافة بممارسة االوائل المستوطنيين امق حين اسست

  الرابع المطلب

  لالرهاب ومفهومهم والباحثين المتحدة االمم
  

  لالرهاب لمتحدة االمم مفهوم : االول الفرع
  

 المهتمـين  مـن  الكثيـر  بال تشغل التي المصطلحات من والتزال االرهاب مصطلح كان

 وتعـد  ، حوله واالجتهادات التعاريف كثرت وقد ، ةالدولي والمنظمات والقانون بالسياسة

 جدول اليخلو اذ ، المصطلح بهذا المنشغلين اهم من االن ولحد تأسيسها منذ المتحدة االمم

 ابعـاده  مـن  نـابع  االنشغال وهذا ، ومعالجته االرهاب حول مبدا من اجتماعاتها اعمال

)1( عالمي ارهاب لىا اقليمي او داخلي محلي ارهاب من تطور فقد ، الدولية
 .   

 االمـم  عدت فقد ، ذلك في وفشلها االرهاب لتعريف المتحدة االمم محاوالت كثرة وبسبب

 )2( للوقت وضيعة  مجدية غير محاوالت بانها جامع تعريف الى الوصول محاولة االمتحدة

 العامـة  والممتلكـات  االرواح علـى  اعتداء كل بأنه الدولي الفقه في االرهاب ويعرف ،

 دولية جريمة انه على اليه وينظر ، المختلفة بمصادره القانون الحكام ومخالف ، والخاصة

   . )3 (دولة او جماعة او فرد به قام سواء الدولي القانون مخالفة اساسها

 الجريمـة  عـرف  وقد ، الجزائي القانون لتوحيد فرسوفيا مؤتمر عقد م1930 عام ومنذ

 هـو  الرعب عمد عن مستخدمه وسيلة أي تحدثه الذي الجماعي الخطر بانها : االرهابية

                                                            
  .2 ، ص2002حميد فرحان الراوي ، الواليات المتحدة واالرهاب الدولي ، مركز الدراسات الدولية ، بغداد ، . د  )1(
 نعمة علي حسين مشكلة االرهاب الدولي دراسة) 2(
  . 11 م ، ص1996 عبد الناصر حريز ، االرهاب السياسي ، دراسة تحليلية ، القاهرة ، مكتبه مدبولي ،) 3(
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 عـصبة  الى بطلب فرنسا تقدمت م 1934 عام وفي ،) 1( الجريمة لهذه االساسي العنصر

 الـسياسي  االرهاب بعرض ترتكب التي الجرائم لمعاقبة  دولي اتفاق الى فيه دعت االمم

 الذي) بارتر لويس (رنساف خارجية وزير ومعه يوغسالفيا ملك) االول الكسندر ( مقتل اثر

 االخيـرة  رفـضت  وقد ايطاليا الى الجانبان فر وقد م1934 عام مرسيليا الى يصحبه كن

 قواعـد  لدراسـة  لجنة االمم عصبة شكلت وقد سياسية جريمة ارتكبا انها بحجة تسليمهما

 م1935 عـام  اللجنـة  ووضعت ، االرهاية االنشطة عن بالعقاب المتعلقة الدولي القانون

 خاصـة  جنائيـة  دوليـة  محكمة انشاء وافترضت ، االرهاب عن للعقاب معاهدة وعمشر

 1/3 المادة وعرفت م1937 عام المشروعين جنيف مؤتمر اقر وقد ، االرهابية بالجرائم

 االفعـال  تشمل التي االعمال انها االرهابية االعمال ، االرهاب بتجيم المتعلقة االتفاقية من

 إن والبـد  الجمهـور  عند رعب احداث هدفها يكون عندما ةدول ضد الموجهة االجرامية

 االفعـال  تـشمل  االرهابيـة  االعمال إن واوضت ، والمعنوي المادي الركنان فيها يتوفر

 وسـالمتهم  الدولة رئيس بامتيازات يتمتعون ومن الدول رؤساء حياة ضد الموجهة العمديه

  .  )2( للخطر النسانيةا حياة وتعرضت العامة باالموال الضرر والحاق وحريتهم

 المعينـة  الخاصـة  اللجنـة  (طريق عن الدولي االرهاب موضوع العامة الجمعية وبحثت

 تعـرف  بـشأن  كثيرة خالفات برزت اللجنة هذه مناقشات خالل ومن) الدولي باالرهاب

            بأنـه  الـدولي  لالرهـاب  بتعريـف  الـدول  بعـض  تقـدمت  وقـد  ، الدولي االرهاب

 التـي  القضية تجاه مشاعرها كانت ايا الول جميع تدينها التي البغيضة شيةالوح االعمال(

  ) . يناصرونها انهم االعمال هذه مرتكبوا يدعى

  

                                                            
  . 54 هيثم عبد السالم ، ص)1(
 135م ، ص1999 مصطفى مصباح دباره ، االرهاب ، مفهومه واهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي ، بنغاري ، )2(

 . 
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 مـن  تعـدل  أن الـوطني  التحرر حركات على الدول هذه ارات التعريف هذا ضوء وفي

 بقصد اتالحرك بهذه نفسها ربط الى تسعى التي االرهابية بالجماعات التقترن كي مواقفها

 المادة في م1945 عام السادسة دورتها ففي الدولي القانون لجنة اما ، )1( صورتها تحسين

 الى فأشارت ، االنسانية وامن بسلم المخلة الجرائم على الخاص القانون مشروع في الثانية

 بانشطة ولة سلطات قيام وامنها االنسانية بسلم مخلة جرائم تشكل التي االعمال من يعد انه

 اهتماما تنل لم الدولي االرهاب مسالة إن بالذكر الجدير ومن ،) 2( اخرى دولة داخل ارهابية

  - :حادثين اثر م1972 عام اواخر في اال البحث بساط على وتطرح كبيرا

 وذلـك  االولمبية االلعاب دورة خالل ميونخ في صهيونياً رياضيا عشر احد مقتل  :االول

 اثنـاء  فـي  وقـتلهم  الرياضيين باختطاف الفلسطينيين ئيينالفدا من مجموعة قامت عندما

   . م1972 عام المانيا في ميونخ مدينة في االولمبية االلعاب دورة في مشاركتهم

 وكـان ) 78 (وجرح شخصاً) 28 (مقتل عن اسفر الذي اللد مطار على الهجوم  :الثاني

)3 (الياباني االحمر الجيش عمل من الهجوم
  .  

 م1974 عام في) 3314 (رقم العامة الجمعية قرار في االعتداء تعريف من الرغم وعلى

 والتـي  لـه  المـصاحبة  العناصـر  بعض الى اشار بل لالرهاب اشارة يتضمن لم انه اال

 باعمـال  القيام اجل منى مسلحة مجموعات ارسال وتشمل الدولة بارهاب تتعلق اصبحت

  ) .4( العنف

                                                            
  عصام صادق ، االبعاد القانونية لالرهاب الدولي ،مجلة السياسة الدولية ، مركز الدراسات اإلستراتيجية  )1(
سهيل الفتالوي ، حقوق االنسان بين تحدي العمولة وعنف االرهاب ، محطات استراتيجية ، مركز الدراسات الدولية )  2(

  . 5م ، ص2000، 85، جامعة بغداد ، العدد 
 2003 محمد عمورة ، االرهاب الدولي والمقاومة كحق مشروع ، اوراق قاربة ، مركز الدراسات الدولية ، بغداد ، )3(

  . 119م ، ص
 ، 115  سعد علي حسين ، الواليات المتحدة وسبل مكافحة االرهاب الدولي ، مجلة دراسات دولية ، بغداد ، العدد )4(

 . 96، ص2003
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 الجمعيـة  طلـب  علـى  بناء العامة لسكرتاريةا قدمت م 1985 عام االول كانون 9 وفي

 الكفـاح  اعمال عن وتمييزه االرهاب لتعريف دولي مؤتمر عقد امكانية حول تقرير العامة

 حول والنامية المتقدمة الدول بين االختالفات فيه ظهرت الوطني التحرر اجل من المسلح

 معيـار  وجـود  عدم في تكمن االساسية المشكلة أن الى لنامية الدول واشارت ، التعريف

 الثابت الحق الى التقرير واشار ، المصطلح لتعريف المصاحبة االساسية العناصر لتحديد

 تحـت  التزاماتهـا  تنفيذ الى الدول دعا ، االرهاب أعمال جميع وادانه المصير تقرير في

 هابيةاالر االعمال في المشاركة او والمساعدة التنظيم عن وباالمتناع الدولي القانون مظلة

 التـي  اجراءات حول) 46/51 (المرقم العامة الجمعية قرار مصدر م1991 عام وفي ،

 الخاصـة  االرهاب مشكلة الدولي،ومراجعة االرهاب ظاهرة من الحد او التقليل الى تهدف

 الدول بين االنقسام على مجدداً التاكيد ثناياها بين تحمل النقاشات وكانت التعريف، بمسالة

) 51/310 (المرقم قرارها العامة الجمعية أصدرت م1996 عام وفي ، اميةوالن المتقدمة

 المتحـدة  االمـم  فـي  االعضاء الدول لجميع مفتوحة خاصة لجنة تأسيس بموجبه قررت

 تـم  وبالفعل ، ومكافحته االرهابية التفجيرات لالرهاب دولي تعريف وضع مسالة لمناقشة

 االطـراف  الـدول  والتـزام  االرهابي فتعري تضمن الذي االرهاب مكافحة ميثاق تبني

 الـذي  الـشخص  الميثاق عرف وقد ، الميثاق في تجريمها تم التي االعمال لمنع بالتعاون

 او وضـع  او بتسليم ومتعمد قانوني غير بشكل يقوم الذي الشخص " بانه باالرهاب يقوم

 او حكومية شأةمن او العام لالستخدام مكان في حارق او مميت تفجير جهاز او قنبلة تفجير

 خسارة في التسبب او خطيرة اصابات او بالموت التسب بقصد التحتية بالبنية خاصة نشأة

 بالعمـل  يقـوم  الذي الشخص تعريف في نجح الميثاق أن الغريب من ،ولكن)1( اقتصادية

 واضـح  تعرف وضع عدم ويعد . لالرهاب تعريف على تنفق لم اطرافه إن اال االرهابي

 المنظمـة  عمـل  تـشوف  التي لضعف نقاط احدى لالرهاب المتحدة المما قبل من ومحدد

                                                            
، ) 115( سعد علي حسين  ، الواليات  المتحدة وسبل مكافحة االرهاب الدول ، مجلة دراسات دلية ، بغداد ، العدد )1(

  . 100 ، ص2003
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 الدولية المنظمة على السهل من يصبح ولذلك الدول لجميع ممثلة كونها من انطالقاً الدولية

   . اعضائها جهود خالل من لالرهاب عليه ومتفق محدد تعريف وضع

   لالرهاب الباحثين مفهوم :الثاني الفرع

 واالستخدام للتالعب عرضة والقانونية السياسية المفاهيم اكثر من االرهاب مصطلح يعد 

 ، ارهـابي  (ومشتقاتها االرهاب وكلمة الماضي القرن من السبعينات اوائل فمنذ المزدوج

 القانون مثل المعرفة حقول انكبت وقد ، السياسي االستخدام ميدان غزت) ارهابية تنظيمات

 أي من اكثر الظاهرة هذه دراسة على واالستراتيجية مواالجرا والنفس واالجتماع والفلسفة

 ظـاهرة  أي مـن  اكثر الظاهرة هذه دراسة على واإلستراتيجية واالجرام والنفس ظاهرة

 احـد  أن حتى لالرهاب تعريف وضع والباحثين الفقهاء من كبير عدد حاول وقد ، اخرى

) 22 (منها ستخراجوا م1981 – م1936 عام بين لالرهاب تعريفا) 109 (وجد الباحين

  .)1( لالرهاب مميزاً عنصراً

 مقلد صبري اسماعيل الدكتور عرف فقد : والباحثين الفقهاء تعريفات بعض هنا وسنتناول

 االرهاب انه او للدول السياسية الحدود يتخطى الذي االرهاب هو " بقوله الدولي االرهاب

 بحـسب  يـضيق  او تاثيرهـا  يتسع قد دولية واصداء فعل ردود ممارسة عنه تنتج الذي

 يرفضها دولية جريمة االرهاب أن الى بري اسماعيل الدكتور يشير وبذلك ، )2(  "االحوال

   . االرهابي العمل تعقب التي واالدانه االفعال ردود خالل من الدولي المجتمع

                                                            
 خليفة المشايخي ، ارهاب الدولة في النظام العالمي المعاصر ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات  عبد اهللا)1(

كذلك محمد عزيز شكري ، االهارب الدولي والنظام  . 11 م ، ص1997 ، 226الوحدة العربية ، بيروت ، العدد 

  . 93 م ، ص2002 ، 1العالمي الراهن ، دار الفكر ، دمشق ، ط
 ، مؤسسة االبحاث 2اعيل صبري مقلد ، االستراتيجية والسياسية الدولية ، والمفاهيم والحقائق االسياسية ، طإسم)2(

  . 47م ، ص1985العربية ، بيروت ، 
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 مـنظم  عنـف  اسـتراتيجية  بانـه  " االرهاب عرف فقد لدين عزا بالل احمد الدكتور اما

 الرهـائن  واحتجاز الطائرات وخطف واالغتيال القتل اعمال من جملة خالل نم ومتصل

   . )1( سياسية اهداف تحقيق بقصد ذلك شابه وما ، المتفجرات وزرع

 ولكنـه  لالرهـاب  المتعددة االشكال من بعض عدد قد بالل احمد الدكتور أن نجد وبذلك

 العكـرة  اودنيس لدكتورا وعرف ، االخرى االغراض دون فقط سياسية باغراض يربطها

 العنـف  عن الناجمة الرهنبة وبواسطة بمقتضاه الفاعل يرمي عنيف منهج " بانه االرهاب

 المحافظة اجل من الدول او المجتمع على سيطرته فرض الى او السياسي راية تغليب الى

  .  )2" ( تدميرها او تغييرها اجل من او ، عامة اجتماعية عالقات على

 تـأثير  الحداث يتم رمزي فعل " بانه لسياسي االرهاب في الغزالي سامةا الدكتور ويرى

  .  )3( "به التهديد او العنف استخدام ومستلزما معتادة غير بوسائل سياسي

 االرواح علـى  اعتـداء  كـل  " بانـه  االرهـاب  فيعرف سرحان لعزيز عبدا الدكتور اما

 وهـو  " المختلفة بمصادره الدولي نالقانو الحكام بالمخالفة الخاصة او العامة والممتلكات

 ويعـد  الـدولي  القانون مخالفة اساسها دولية جريمة انه اساس على اليه النظر يمكن بذلك

 يشير كما ، دولة او جماعة او فرد بها قام سواء دولية جريمة وبالتالي دولياً ارعابا الفعل

 الشامل التعريف وينظر ، )4 (الدول بعض تباشرها التي العنصرية التفرقة اعمال الى ايضا

   . الدولية والمواثيق لالعراف مخالفة جريمة باعتباره قانونية نظر وجهة من االرهاب الى

  

                                                            
  . 6ص/ م 1987احمد بالل عزا لدين ، مكافحة االرهاب ، مطابع الشعب ، القاهرة ، )1(
 اصول الظاهرة وابعاد االنسانية ، دار الطلبة للنشر ، بيروت ، اودنيس العكرة ، االرهاب السياسي ، بحث في) 2(

  . 93 ،ص1983
  . 56 ، ص1986، ) 12( احمد ثابت ، االرهاب صحيفة اتهام  العرب ، مجلة اليقظة العربية ، العدد )3(
 ، القاهرة ،  عبد العزيز محمد سرحان ، حول تعريف االرهاب الدولي وتحديد مضمونه المصرية للقانون الدولي)4(

   .174 م ، ص1973
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 الن االجتمـاعي  الـرفض  درجـات  باعلى يتصف عمل االرهاب أن الى يشير بهذا وهو

 كونـون ي ما دائما الذين للمدنيين االذى يسبب الذي العنف استخدام الى يلجئون به القائمين

 او العنـف  استخدام " االرهاب أن فيرى حريز الناصر عبد اما . االرهابي العمل ضحايا

 بقـصد  والرعـب  الخـوف  من حالة لخلق مشروع وغير قسري بشكل باستخدامه التهديد

   . )1 (المجتمع من فئة على نفسيا للتاثير دولة على او مجموعة على السيطرة

 ليس فهو ، السياسي العنف اشكال من معقد شكل نهبا " االرهاب) المصري شفيق (وعرف

 هـو  او ، وقيمته المتحضر الشعب تقاليد يرفضون الذين اداة وهو استراتيجيا بل عشوائيا

 بقـصد  والممتلكـات  االفراد ضد ثورية منظمة به تقوم والعنف للقوة شعي غير استخدام

   .) 2(  "ايدلوجية وا سياسية السباب الخضوع على اجبارها او الحكومة على الضغط

 يرفضون من وهم االفراد من بنوعين االرهاب يربط انه اعاله التعريف على يالحظ ومما

 الـى  يلجئـون  قـد  ثوريين يعدهم ومن وتقاليده قيمته على تطور من المجتمع به يمر ما

   . الحكومة على الضغط خالل من اهدافهم لتحقيق االرهاب ممارسة

 كـل  تحطـيم  بهـدف  تمييز او تقدير دون العنف استعمال بانه ) "فرويند جوليان (وعرفه

 اليـاس  ليزرع العنف جثث يستعمل انه أي ، النفوس في الرعب انزال طريق عن مقاومة

 شـئ  كل تدمر التي العنيفة االرهابية العمليات الى يشير بذلك وهو ،)3( االحياء قلوب في

 الـى  للوصول كوسيلة استعمالهم لىا يلجا الذين الجماهير قلوب في الرعب زرع اجل من

 للعنـف  المنسق االستعمال بانها " االرهاب فعرف) ماليسون نوم (البروفسور اما ، اهدافه

                                                            
  . 17، ص1996 مكتبة مدبولي ، القاهرة 1عبد الناصر حريز ، االرهاب السياسي ، ط. د) 1(
 محمد محسن ، عباس مرنر ، صورة المقاومة ف االعالم ، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق ، )2(

  . 50م ، ص2011بيروت ، 
  . 82 ، ص1995 ، االرهاب الدولي والقانون الدولي ، المؤسسة الجامعة ، بيروت اسماعيل الغزال.  د)3(
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 االرهـاب ) سالدانا (الفقيه وعرف.  )1( سياسية اهداف بلوةغ اجل من باستعماله التهديد او

   .)2( مفهومين الى باالستناد

 التعبيـر  او تنفيذها عن ينتج اجتماعية او سياسية نحةج او جنابة كل " فهو واسع  :اولهما

   "  عام خطر عنها ينشا طبيعة من لها لما العام الفزع مايثير عنها

 والرعـب  الخوف االساس هدفها التي االجرامية االعمال " يعني ضيق مفهوم  :وثانيهما

 مادي ركعنص العام الخطر من حالة خلق تستطيع وسائل باستخدام وذلك شخصي كعنصر

 جمـاعي  او فردي اجرامي مشروع اجل من يقع التعريف لهذا وفقاً االرهاب فأن وبذلك" 

 االرهـاب  ( كتابه في بوميلكستون اما ، المجتمع ابناء بين والفزع الرعب نشر خالل من

 رئيسية عناصر ثالثة على يحتوي خطوة او سياسة بانه االرهاب فيعرف) وتطبيق نظرية

   - :)3( هي

   . منظم كسالح االرهاب باستعمال راالقرا -1

  . ذاتها العادية غير العنف اعمال او التهديدات -2

  . العام الراي وعلى المباشرين الضحايا على العنف تأثير -3

 من االفعال وردود ، المستخدم العنف (هي ، عناصر ثالثة من يتكون االرهاب فأن وبذلك

 حققهـا  التـي  االهـداف  أي االرهـابي  عملال ونتائج ، فيهم التاثير المقصود االفراد قبل

   ) . االرهابيون

 او منـع  لغـرض  العنف العمال المنظم االستعمال هو االرهاب أن " فيرى ولكسون اما

 االرهاب أن أي ، " القامع قبل من مرفوض بعمل قيام من معينة مجموعة اعاقة او سحق

                                                            
                1983اودنيس العكرة ، االرهاب السياسي ، بحث في اصول الظاهرة وابعاد االنسانية ، دار الطلبة للنشر ، بيروت ، )1(

 . 82، ص 
 القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، نبيل احمد حلمي ، االرهاب الدولي وفقا لقواعد.  د)2(

 . 25م،ص1986
  . 30 م ، ص1994 بليشنكو زادانوف ، االرهاب والقانون الدولي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، بنغاري ، )3(
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 قبـل  مـن  مرفوضا لوكالس هذا يكون االفراد من مجموعة على معينا سلوكا يفرض أن

 طريقهـا  عـن  تحاول طريقة او استراتيجية " االرهاب في) واتسون (ويرى ، المجموعة

 مـن  الغراضه التنازالت فرض او الهدافه االنتباه جلب اجل من حزب او منظمة جماعة

   . للعنف المنظم االستعمال خالل

 به القائمون لجا وناًقان ومدان مرفوض وسلوك عدواني فكر " االرهاب أن فنرى نحن اما

 بـين  والذعر الفزع ونشر والرهبة الخوف لزرع باستخدامه التهديد او العنف استخدام الى

              علـى  وتغليبـه  دينـي  معتقـد  او سياسـي  فكر لفرض او معينة اغراض لتحقيق الناس

   " .المجتمع

  
  

  المبحث الثاني
  ماهية الجريمة اإلرهابية، اسبابها ودوافعها

   

احد أسباب تعاظم خطر اإلرهاب والجريمة اإلرهابية ، وتفرد مقاومتها أو الحد منها ، هو 

انقسام المجتمع دوالً ومنظمات وفقهاء ، وكتاب حول إيجاد مفهوم واضح لإلرهاب بكل 

. صوره وعدم االتفاق على تعريف جامع مانع لإلرهاب وتحديد لمعنى الجريمة اإلرهابية 

ك الى اختالف وجهات النظر ، حيث أن بعض الدول ترى فيه أحيانا ويعود السبب في ذل

انه يشكل عمالً بطولياًَ وفدائياً يستحق الدعم والمساندة ، في حيث يرى البعض اآلخر منها 

في ذلك العمل ، انه عمالً دنيئاً وخطيراً ، وإرهابيا يستحق فاعله العقاب عنه ، ومرد ذلك 

الته الى تغليب النزعات السياسية الشخصية للدول على االختالف يعود في كثير من حا

المصالح العليا للمجتمع الدولي ، وكذلك اختالف في وجهات نظر األفراد الى العمل 

  .اإلرهابي تبعاً الختالف الرؤى السياسية وااليدبولوجية

أن االتفاق على تحديد منضبط للجريمة اإلرهابية ليس له وجود مطلقاً ، وليس هنالك 

بوادر تلوح في األفق إلمكانية وجوده في المستقبل القريب ، وفي ظل الوضع الراهن 



40  

 

الخالي من إجماع فقهي أو رسمي على تعريف اإلرهاب أو الجريمة اإلرهابية سوف يقوم 

البحث بتعريف الجريمة اإلرهابية في الفقه والقانون يليه التعريف بالجريمة اإلرهابية  

نصوص التشريعية المختارة يليها بيان لعناصر الجريمة حسب ما وردت في بعض ال

  : اإلرهابية وذلك ضمن ثالثة مطالب وكاالتي

    االول المطلب

  واصطالحاً لغة االرهاب ماهية 

  لغةً االرهاب

 ، بالكـسر  رهب من مأخوذ واالرهاب ) ب -هـ -ر (الجذر من للفعل مصدر االرهاب

   ).1 (واضطراب تحرز مع خاف معناه وهو : رهباً رهبة، ، يرهب

 أخافـه  هبه واستر ورهبه وأرهبه ، والرهبة الرغبة بين جمع ، والفزع الخوف : والرهبة

   ).2 (مرهوب منه وعدوه مرهوب ورجل وأفزعه،

 خير رهبوت : العرب قول ذلك ومن والرهبوتي ، والرهبوت ، والرهبي الرهب : واالسم

 اليـصيد  ما : الهمزة بفتح واالرهاب ، متُرح أن من خيراً تُرهب ألن أي : رحموت من

  ) .3 (واالخافة االزعاج بمعنى : الهمزة بكسر واالرهاب ، الطير من

 معاجم ذلك الى ماتشير حسب الالتينية اللغة الى أصلها في) terror (ارهاب لفضة وتعود

 فيمـا  اللفظة انتقلت ثم ، الرومانية المجموعات ولهجات لغات الى تمتد كلمة وهي ، اللغة

 بمعنـى  ارهـاب  كلمـة  ان المفكـرين  بعـض  ويقـول  االخـرى،  االوربية اللغات الى

                                                            
 .903الثالث ، ص  ، المجلد 1968 أبو الفضل محمد بن منظور ، لسان العرب ، دار لسان العرب ، بيروت ، )1(
  . 118 ، ص 1987 محمد بن يعقوب الفيروزبادي ،القاموس المحيط مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ، )2(
 اسماعيل بن حماد الجواهري ، تحقيق احمد عبد الغفور عطا ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، دار العلم )3(

  . 140/ 1ادة رهب  ، م1979للماليين ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 
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)terrorism (ضـوء  ففـي  ، عـشر  الثامن القرن االفي الحديث مضمونها في تتبلور لم 

 كلمـة  م1794 عـام  مـن  ابتداء ظهرت المتعاقبين قادتها وتدابير الفرنسية الثورة تطور

)terrorism (رهبة كلمة من المشتقة) terror (هـو  التينـي  أصل من بدورها المشتقة 

)tersere  ‐  terrer (ويرتجف  يرتعد ومعناها) العربيـة  القواميس تفسير من ويتبين ، )1 

 المـراد  والمواقف السلوك في التأثير لبلوغ مهيمين عنصرين تحتوي الرهبة ان والفرنسية

  ). 2(يجسد وآخر نفسي عنصر هما بها يقوم من قبل من عليها الحصول

   اصطالحاً االرهاب

 الدولي، المجتمع واجهها التي الصعوبات اكبر من لالرهاب شامل جامع تعريف وضع يعد

 مـن  المهمة االمور من الصحيح اطاره في ووضعه لالرهاب تعريف وضع أهمية وتمكن

   . والعلمية النظرية الناحية

 من العديد تتداولها ظاهرة ولح الغموض ازالة في ذلك أهمية تمكن ، النظرية الناحية فمن

 كمـا  ، الدولية واالتفاقيات للدول الداخلية القوانين عليها نصت وجريمة البحثية المؤسسات

 بدال محدد مفهوم وفي ، ومجاله البحث اطار تحديد في يساعد لالرهاب تعريف وضع ان

 أما ، االرهاب فكرةب لها الصلة أفعال على تعميه حالياً يتم الذي والعام الواسع المفهوم من

 الـى  الدولية الجهود دفع الى يؤدي لالرهاب محدد تعريف وضع فأن العلمية الناحية من

 الظاهرةمعالجة يةاستراتيج الداخلي المستوى على الدول تبني خالل من مكافحته في االمام

). 3( ارهابية اعمال من يواجهها فيما للحكم تمييز وبدون ثابتة لتشريعات وضعها خالل من

 توحيـد  الـى  يؤدي الدولي المجتمع عليه يتفق محدد تعريف وضع فأن ذلك الى باالضافة

                                                            
 . 41، ص1985نبيل هادي ، أمراء االرهاب الشرق االوسط ، شركة المطبوعات اللبنانية ، بيروت ، ) 1(
 أودنيس العكرة، االرهاب السياسي ، بحث في أصول الظاهرة وابعاده االنسانية ، دار الطليعة للنشر ، بيروت ، )2(

 . 16، ص1983
، 1990، 1والقانون الدولي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، طاسماعيل الغزال ، االهاب  ) 3(

 . 11ص



42  

 

 علـى  الـسلبية  واثارها الظاهرة هذه خطورة من انطالقاً االرهاب لمكافحة الدولية الجهود

 بهذه المتعلقة الدولية المعاهدات تطبيق على تشرف دولية محكمة وانشاء والشعوب الدول

 خالل من سواء االرهاب تعريف اجل من كبيرة جهوداً الدولي المجتمع بذلو ،)1( الظاهرة

 المحـاوالت  تلـك  واجهـت  وقـد  ، واباحثين الفقهاء جهود خالل من او الدولية منظماته

 التـي  االسـباب  حول االراء تعددت وقد موحد تعريف على االتفاق دون حالت صعوبات

 االرهـاب  تـشعب  الى التعريف بةصعو يرجع بعضهم ان حيث الصعوبة، هذه الى ادت

 االكثر الدول ممارسات ، الى ذلك بعضهم يرجع حين في وتناقضها، وأهدافه أشكاله وتعدد

 ، االرهابية ممارساتها من العديد تحتها تخفي مظلة االرهاب من الدول هذه تتخذ حيث قوة

 من لشعوبا نضال واعتبار االوراق خلط الى وسعيها الدول بعض تردد ان آخرون ويرى

 الى التوصل عدم أسباب احد هو ارهابا المسلحة القوة على وباالعتماد المصير تقرير اجل

 واخـتالف  للعنـف  االخرى االشكال مع االرهاب اختالط وان ، الدولي لالرهاب تعريف

 الى باالضافة االعمال هذه بمثل تقوم التي التنظيمات شرعية عدم او شرعية حول االراء

 عنـد  تجاهلهـا  اليمكـن  التي االمور من جميعها تشكل ، والوسائل االهداف بين التفرقة

 بأربعة محاط االرهاب تعريف ان يرى بعضهم فأن ذلك الى باالضافة ،)2 (تعريف صياغة

 هي الدولة هل ؟ من ارهاب مصدر يكون من السؤال على باالجابة تتعلق االولى ، مشاكل

 ارهاب مصدر يشكلون الذين هم والجماعات فراداال ان أم والجماعات االفراد ترهب التي

 ، المقاومـة  حركـات  وأعمال االرهاب مابين الخلط في فتمثل الثانية المشكلة أما ، للدولة

 الجانـب  هـي  الرابعة المشكلة أما ، لالرهاب الدولية الجوانب على التعرف هي والثالثة

 عـدم  فـي  وأساسـياً  كبيراً وراًد الدولية للسياسة أن نرى ونحن  .)3 (لالرهاب التاريخي
                                                            

نعمه علي حسين ، مشكلة االرهاب الدولي دراسة قانونية ، رسالة ماجستير منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة ) 1(

 . 46 ، ص1984بغداد ، 
، 2002، 1ولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر ، دمشق ،ط أمل يازجي ، محمد عزيز شكري ، االهاب الد)2(

 . 93ص
 . 20 ، ص1991 أكرم بدر الدين ، ظاهرة االرهاب السياسي على المستوى النظري ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، )3(
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 االمريكيـة  المتحـدة  للواليـات  ان حيث ، لالرهاب تعريف الى الدولي المجتمع توصل

 ان ومنهـا  ذلـك  تحقيـق  في الدولي للمجتمع السماح عدم في أسبابها العالم على المهيمنة

 نها كما ، والمسلمين العرب عن االرهاب صفة يبعد قد التعريف ان كما ، مشروعاً وضع

   .الفلسطيني الشعب به يقوم الذي المسلح الكفاح وبين بينه التمييز الى يقود

  

  المطلب الثاني
  تعريف الجريمة االرهابية

  

 تبعـاً  بمكـان  الـصعوبة  من االرهاب مفهوم من والجنائي الدولي الفقه موقف تحديد ان

 تطوره ثانيهماو محددة ومعايير لمقياييس االرهاب مفهوم خضوع عدم أولها عدة، لعوامل

 لتعريـف  كثيـرة  فقهية جهود بذلت وقد ، والصور واالسباب االساليب حيث من المستمر

 المـؤتمر  اثناء وفي م1930 عام ذكرت التي هي المحاوالت هذه أهم وكانت ، االرهاب

 الفقيـه  ذكـر  فقد بولندا، في) وارشو (مدينة في انعقد الذي الجنائي القانون لتوحيد األول

 الفـزع  أو  العنـف  أو بالرعـب  المصحوب االجرامي العمل هو االرهاب بأن ) سوتيل(

 باستخدام الناس تخويف على يقوم بأنه ) ليمكسن ( الفقيه وعرفه محدد هدف خدمة بقصد

 ممكـن  أعمال عن عبارة هو "االرهاب أن يرى فأنه) جيفانوفيتش (الفقيه أما العنف أعمال

 بـأي  بالخوف االحساس عنه ينتج مما بالتهديد اساالحس ما شخص لدى تثير أن بطبيعتها

 غيـر  بوسائل سياسي تأثير الحداث يتم رمزي فعل بأنه ( االرهاب عرف وقد ، )1(صورة

  .  )2(به التهديد أو العنف استخدام ومستلزمات معتادة

 ذعـر  حالـة  ايجاد الى ترمي التي االفعال جميع بأنه فيعرفه) توفيق ممدوح (الدكتور أما

 أو الوبائيـة  أو السامة أو الملتهبة أو المتفجرة واالدوات كالمواد خطيرة بوسائل بوترتك

                                                            
  .م 1998 ثامر ابراهيم الجمهاني ، مفهوم االرهاب في القانون الدولي ، دراسة قانونية ، )1(
 . 56م، ص1986، 12 احمد ثابت ، االرهاب صحيفة اتهام العرب مجلة اليقظة العربية، العدد )2(
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 بقـصد  االهابيـة  الجماعات أو العصابات وترتكبه عاما خطراً تحدث ان شأنها من التي

 التخلـي  على واجبارها مثالً الجكومة الرهاب كان لو كما سياسية تكون قد غايات تحقيق

  .  )1 (غيره دون معين نحو على التصرف على أو الحكم عن

 االزمنـة  فـي  يـستخدم  اصـطالح  بأنه االرهاب) عامر الدين صالح (الدكتور وعرف

 خاصـة  وبـصفة  سياسي هدف لتحقيق ، للعنف المنظم االستخدام الى لالشارة المعاصرة

   . )2( األمن عدم من جو وخلق المواطنين على بممارستها تقوم التي العنف أعمال جميع

 فـي  مستنداً االرهاب لمفهوم محدد تعريف يرفض اتجاه ، الفقه في اتجاهين هناك نأ كما

   . المفهوم لهذا محدد تعريف وضع مع واتجاه مختلفة مبررات الى ذلك

  للتعريف الرافض االتجاه – أ

 المرء الن وذلك لالرهاب قانوني تعريف وجود الى الحاجة عدم االتجاه هذا أصحاب يرى

 مـن  أسـهل  االرهاب وصف وان رؤيته بمجرد يحدده أو االرهابي يشخص أن يستطيع

 المتحـضر  وحتـى  المجتمعات كل في عادية جرائم هي االرهابية االعمال وان ، تعريفه

 وتختفي والفهم التفسير صعب مصطلح االرهاب أن االتجاه هذا أنصار يرى كذلك ، منها

 التعريفات هذه الن لالرهاب تعريف وضع المناسب من فليس ولذلك الحقيقية أسبابه دائماً

 ، آخـر  طرف حساب على لطرف اتهاماً تتضمن النها موضوعية وال مقنعة غير ستكون

 قمـة  تقف لم حيث ، الدولية المؤتمرات في صدى للتعريف الرافض االتجاه لهذا كان وقد

 كـان  موقفهـا  ان ويبـدو  التعريف مسألة عند م1986 عام طوكيو في الصناعية الدول

                                                            
رجب عبد المنعم متولي ، حرب االرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام الشريعة االسالمية ومبادئ .   د)1(

  . 106، ص2003، دار النهضة العربية ، 1القانون الدولي العام ، ط
  . 486صالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي ، د ت ، ص .   د)2(
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 بأنهـا  االرهـاب  تعريـف  محاوالت عدت المتحدة األمم منظمة ان كما سياسية سبابأل

  ) .  1 (مجدية غير محاوالت

   للتعريف المؤيد االتجاه – ب

 خالل من يتم االرهاب تعريف أن يرون الذين المادية النظرية أصحاب االتجاه هذا ويمثل

 ودوافعهـم  مرتكبيها الى النظر دون من االرهاب عليها يطلق التي المادية االفعال وصف

 لالرهاب المكونة األفعال طبيعة على يركزون هؤالء فأن وبذلك ، مشروعة تكون قد التي

 اذا اال ارهابا عنف كل اليعد ثم ومن الفعل جسامة ودرجة ورعب عنف من به تتسم وما

   - :هي) 2 (خصائص لالرهاب فأن االتجاه لهذا ووفقاً الجسامة من معينة درجة الى وصل

 . االرهاب جريمة عمدية تقوم على العلم واالرادة أي توافر القصد الجرمي  -1

 يهدف الى نشر الرعب في نفوس المجتمع للسيطرة عليهم والتأثير فيهم لتحقيـق              -2

 . أهداف معينة 

 . يتصف هذا العنف بالتنظيم واالتصال ، وال يكون عشوائيا أو عارضاً  -3

 . رجة معينة من الجسامة االرهاب هو عنف غير عادي على د -4
  . يتسم االرهاب بالسرية والمفاجئة والمباغتة - 5

 بغـض  ارهابيـة  أعمـاال  تشكل فأنها ارتكبت اذا معينة أعماالً يعد االتجاه هذا فأن وبذلك

 يمثلـه  اتجاه وهناك عنها، الناجم الخطر درجة أو بواعثها أو ارتكابها ظروف عن النظر

 خـالل  مـن  اال يـتم  ال االرهـاب  تعريف أن يرون نالذي الموضوعية النظرية أصحاب

                                                            
، 2002، 1أمل يازجي ، محمد عزيز شكري ، االهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر ، دمشق ،ط) 1(

 .100ص
 . 57نعمه علي حسين ، مصدر سابق ، ص  ) 2(
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 االعتبـار  فـي  يأخذ تعريف الى التوصل اجل من الباحثون بها يقوم التي العلمية الدراسة

 ). 1 (وأشكاله أساليبه عن النظر بغض وأسبابه االرهاب أهداف

  تعريف الجريمة االرهابية في الفقه الجنائي: الفرع االول
  

ن الجنائي على تعريف واحد لتحديد معنى الجريمة اإلرهابية او فعل  لم يجمع فقهاء القانو

وذلك ألن فريقاً منهم قد ربط بين االرهاب وبين تحقيق االهداف , االرهاب بشكل عام 

السياسية أي ربط بين اإلجرام السياسي واالرهاب بصورة عامة وفريقاً آخراً أهتم فقط في 

ستخدمة في تنفيذ الجريمة االرهابية وما ينتج عنها من تناوله لمفهوم االرهاب بالوسائل الم

رعب وفزع وتدمير بأعتبارها محصلة نهائية ونتيجة له دون االلتفات الى الهدف الكامن 

 وحسب أنصار هذا الفريق االخير يعرف االرهاب بأنه تخويف الناس بمساهمة (من وراءه

لتعريف يقوم بمجرد أخافة العامة ، أي أن أضافة االرهاب وفق هذا ا)2() أعمال العنف

بواسطة أعمال العنف دون النظر للغرض أو الهدف من ذلك وسواءاً تحقق ام لم يتحقق 

وعليه فأن جريمة االرهاب تكون قد وقعت تامة بمجرد ارهاب الناس وأخافتهم كرد فعل 

اً من عرف ومن أنصار هذا الفريق ايض. ألفعال العنف والتدمير التي يرتكبها االرهابيون 

وهذا ) عمل أجرامي مصحوب بالرعب او العنف بقصد تحقيق هدف محدد(االرهاب بأنه 

كما عرف . التعريف لالرهاب ال يختلف في مدلولة ومعناه كثيراً عن التعريف السابق

مجموعة أعمال العنف التي من طبيعتها أن تثير لدى شخصاً ما اإلحساس ( االرهاب بأنه 

  .)3()عنه االحساس بالخوف من خطر بأي صورة بالتهديد مما ينتج 

كل عمل يرتكب بوسيلة (ومن التعريفات التقليدية للجريمة االرهابية يذهب الى القول بأنها 

  .) 4() فتاكة يبعث الذعر وبشكل خطيراً عاماً يهدد أكثر من شخص

                                                            
االرهاب في ضوء الفقه االسالمي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، هيثم عبد السالم محمد،  ) 1(

  . 53م ، ص2001
 24صد نبيل احمد حلمي اإلرهاب الدولي ، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع ، .أ)  2(
قانون الدولي العام والفقه منتصر سعيد حمودة ، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في ال. د )3(

   37ص , 2008االسالمي ، دار الفكر العربي االسكندرية ، 
  30ص ,  بدون سنة طبع28المحامي محمد عطية،التمهيد لدراسة الجريمة السياسية، مكتبة دار النهضة، القاهرة رقم )4(



47  

 

على كل اعتداء (ومن الفقة العربي يعرف الدكتور عبد العزيز سرحان االرهاب بأنه 

االرواح او المستمسكات او االموال العامة او الخاصة يقع بمخالفة ألحكام القانون الدولي 

  . )1(من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية ) 38(بمصادرة المختلفة بما في ذلك المادة 

ومن الجديد بالمالحظة ان المادة اعاله من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية تنص 

 ان وظيفة المحكمة تفصل المنازعات التي ترفع اليها وفقاً ألحكام القانون الدولي على

  -:وتطبق في هذا الشأن 

   االتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب- 1

   .     الدول المتنازعة

  .تواتر االستعمال العادات الدولية المرعية المعتبرة  بمثابة قانون دل عليه - 2

  .  مبادى القانون العامة التي اقرتها االمم المتحدة- 3

  . احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام- 4

 ويضيف االستاذ الدكتور ان اساس تجريم االرهاب الدولي هو القانون الدولي بمصادره 

والمصادر االحتياطية ، ) العامة  مبادى القانون – العرف الدولي –المعاهدات (الرئيسية   

وطبقاً للتعريف المتقدم الذكر فان االرهاب الدولي هو جريمة دولية معاقباً عليها بواسطة 

قواعد القانون الدولي دون الحاجة الى نصوص جنائية داخلية لكل دولة من دول العالم 

  . تعاقب عليه

 احمد رفعت الذي يعرف  وفي تعريف اخر مقترح لالرهب الدولي من جانب الدكتور

استخدام طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر الرعب لالجبار على اتخاذ (االرهاب بانه 

وبهذا التعريف فان االرهاب وسيلة . )2() موقف معين او االمتناع عن موقف معين 
                                                            

 173ص,1973 سنة 29 للقانون، مجلدد عبد العزيز سرحان، تعريف اإلرهاب الدولي ومضمونه، المجلة المصرية.أ)1(
  204 ص1999، د احمد رفعت، اإلرهاب الدولي في ضوء إحكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية، دار النهضة. أ)2(
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لتحقيق هدف ما وليس هدف او غاية بحد ذاته النه وان لم يكن وسيلة او طريق لتحقيق 

ا الصبح هذا العمل من االعمال الفوضوية التي سادت العالم في نهاية القرن مقصد م

وان وسائل االرهاب ال عد وال حصر لها فهي كثيرة . التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

ومتنوعة اال انها جميعاً تتميز بانها عنيفة ومن شانها ان تخلق حالة من الفزع والرعب ، 

ياته فلم يحددها التعريف المذكور مما يعني امكانية استيعابها اما اسباب هذا العمل وغا

  .لغايات سياسية او اجتماعية او تاريخية

 اما مفهوم االرهاب لدى بعض الفقهاء الذين ربطوا  بينه وبين ضرورة تحقيق اغراض 

سياسية كهدف نهائي للعمل االرهابي فانه وبحسب رؤية البعض يمكن النظر لالرهاب من 

هو اعمال اجرامية هدفها االساس نشر ( فهومين اولهما ضيق وفيه ان االرهابخالل م

. الرعب والفزع كعنصر شخصي باستخدام وسائل تستطيع خلق حالة من الخطر العام 

كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن ( وثانيهما واسع ويعرف اإلرهاب بأنه 

) ع العام لما لها من طبيعة ينشأ عنها خطر عام تنفيذها أو التعبير عنها ما يثير الفز

والتعريف في هذا المنحى جانب الصواب سواء في مفهومه الضيق أو في مفهومه الواسع 

حيث أن تعريفه وفقاً للمضمون األول يجعل اإلرهاب جريمة من الجرائم الفوضوية كما 

هاب واإلجرام السياسي رغم أن تعريفه وفقاً للمفهوم الواسع فيه خلط كبير بين جرائم اإلر

  .)1(أن هناك اختالف كبير بينهما 

ومن ) االستعمال المنسق للعنف أو التهديد به من اجل بلوغ أهداف سياسية(  وعرف بأنه 

أحمد ( الفقه العربي الذي ربط بين اإلرهاب وضرورة تحقيق غاية سياسية يرى الدكتور

ل بقصد خلف حالة من التهديد العام عنف منظم ومتص(اإلرهاب بأنه )جالل عز الدين 

الموجه لدولة أو لجماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف 

                                                            
   40 ، ص2008منتصر سعيد حمودة ، االرهاب الدولي  جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي، . د) 1    (
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ومن خالل هذا التعريف لإلرهاب فان فعل اإلرهاب البد وان يشتمل على . )1() سياسية

دامه العنف أو التهديد به والتنظيم المتصل بالعنف والهدف السياسي لإلرهاب كون استخ

وفي هذا التعريف تأثر كثير باإلرهاب الصادر عن المنظمات . بديالً للقوة التقليدية

اإلرهابية بحيث انه جعل التعريف المقترح استنتاج من جماع عمليات اإلرهاب الصادرة 

أي ) منظم ومتصل(من هذه المنظمات من خالل االشتراك أن يكون المتصف باإلرهاب 

لتحقيق هدف واحد ، وهذا نظر من واضعه غير صحيح الن صدوره عن منظمة تمارسه 

اإلرهاب مثلما يقع من جماعة منظمة قد يقع ايضاً من أفراد عاديين ال ينتمون إلى 

تنظيمات سرية علنية ثم أن اإلرهاب ليس حكراً على تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو 

  . ثقافية

لغاية السياسية كهدف وحيد للعملية ومن فقهاء العرب الذين ربطوا دائماً اإلرهاب با

منهج نزاع عنيف يهدف الفاعل ( بأنه ) الدكتور اودينس العكرة ( االرهابية حيث عرفه 

الى فرض    به وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف المستخدم لتغليب رأيه السياسي أو

ة او تغييرها سيطرته على المجتمع او الدولة من اجل المحافظة على عالئق اجتماعية عام

وعرفه الدكتور صالح الدين عامر ) 93 ص1983د اودنيس العكرة ، .أ (او تدميرها  

االستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي وخاصة جميع اعمال العنف التي (بانه 

  .)2()تمارسها منظمة سياسية على المواطنين وخلق جو من عدم األمن

  بية في القانون الوضعيتعريف الجريمة االرها: الفرع الثاني

 في هذا المبحث سنعرض ولو بشكل يسير ومختصر لتجارب عدة دول أستطاعت أن 

تدخل في مجموعة قوانينها تشريعات خاصة لمكافحة االرهاب اما بشكل مستقل أو بشكل 

                                                            
 70ص1986،  الدكتور،احمد جالل عز الدين ، اإلرهاب والقانون السياسي ، الكتاب العاشر، كتاب الحرية اللواء )1(
  486 ص 1977 صالح الدين عامر ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي، دار الفكر العربي القاهرة. د. أ)2(
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تعديالً تشريعياً لقوانين نافذة بقصد مكافحة االرهاب والجريمة االرهابية وقد اختار البحث 

االردن وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وبريطانيا ثم التعريف : ن كل م

  .   كامثلة لهذه التجربة التشريعية1937الوارد في أتفاقية جنيف االولى لعام 

 االرهاب بقولها 1960لسنة 16 من قانون العقوبات االردني رقم 147/1عرفت المادة 

د باستخدامه ايا كانت بواعثه واغراضه تقع يقصد باالرهاب استخدام العنف او التهدي:(

تنفيذاً لعمل فردي او جماعي بهدف االخالل بالنظام العام او تعريض سالمة المجتمع 

وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك القاء الرعب بين الناس وترويعهم او تعريض امنهم 

ة او االستيالء عليها او وحياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق واالمالك العام

وقد اخذ . تعريض الموارد الوطنية للخطر او تعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين 

 111من قانون العقوبات العراقي رقم 197المشرع العراقي بهذه المضمون في المادة 

 وفرق بين هدف العمل االرهابي في ذاته فاذا جاء بقصد قلب نظام الحكم 1969لسنة 

العقوبة االعدام واذا جاء بقصد الترويع  واشاعة الفوضى فتكون العقوبة السجن تكون 

 فقد اورد في مادته 2005 لسنة 13اما قانون مكافحة االرهاب العراقي رقم .  المؤبد

كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة :( االولى تعريفاً لالرهاب بالقول بانه 

د او جماعات او مؤسسة رسمية او غير رسمية او استهدف فرداً او مجموعة افرا

االضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية االخالل بالوضع االمني او االستقرار أو 

الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقاً لغاية 

  :د االفعال اآلتية من االفعال االرهابيةوفي المادة الثانية منه جاء القول بان تع). ارهابية 

 العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم - 1

وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثة واغراضه يقع تنفيذاً 

  .  لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي
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تهديد على تخريب او هدم او اتالف او اضرار عن عمد مباني او امالك  العمل بالعنف وال- 2

عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة او القطاع 

الخاص او المرافق العامة واألماكن العامة المعدة لالستخدام العام واالجتماعات العامة 

ل أو االستيالء عليه او تعريضه للخطر او ألرتياد الجهود أو مال عام ومحاولة أحتال

  . الحيلولة دون أستعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة االمن واالستقرار

 من نظم او ترأس أو تولي قيادة عصابة مسلحة أرهابية تمارس وتخطط له وكذلك - 3

  .االسهام واالشتراك في هذا العمل

فية أو حرب أهلية أو أقتتال طائفي وذلك  العمل بالعنف والتهديد على أثارة فتنه طائ- 4

  .بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض او التمويل

 االعتداء باالسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر - 5

خطوط اتصاالتها او االمنية او االعتداء على القطعات العسكرية الوطنية او امداداتها  أو 

  .مقراتها او قواعدها بدافع ارهابي

 االعتداء باالسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق - 6

كافة وكذلك المؤسسات الوطنية كافة والمؤسسات الشركات العربية واالجنبية والمنظمات 

  . في العراق وفق اتفاق نافذالدولية الحكومية والغير الحكومية العامة

 أستخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجرة او حارقة مصممه ألزهاق االرواح وتمتلك القدرة - 7

على ذلك أو بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطالقة او نشر او زرع او 

و العوامل تفخيخ اليات او اجسام أيامكان شكلها او تأثير المواد الكيميائية السامة ا

  .البايولوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسفات
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 خطف او تقييد حريات االفراد او احتجازهم او لالبتزاز المالي ألغراض ذات طابع - 8

سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفض من شأنه تهديد االمن والوحدة 

  .الوطنية والتشجيع على االرهاب

 ومن خالل تمييزة الجريمة السياسية عن 1969 لسنة 111 العقوبات العراقي رقم وقانون

الجريمة العادية فقد اورد حكماً على عدم اعتبار الجريمة االرهابية من الجرائم السياسية 

حتى لو ارتكب بباعث سياسي او وقعت على الحقوق السياسية العامة او الفردية حيث جاء 

)) تقسم الجريمة من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية ((  أنه  منه على20/في المادة 

الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او : ( منه الجريمة السياسية بأنها 21/وعرفت المادة 

وأخرج ) تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية فيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية 

, رتكبت بباعث سياسي فأنها تبقى جريمة عادية المشرع مجموعة من الجرائم التي ولو ا

  -:وتلك الجرائم هي

 . الجرائم التي ترتكب بباعث أناني ودنيء -1

 .  الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي -2

 .جرائم القتل العمد والشروع فيها -3

 .جريمة االعتداء على حياة رئيس الدولة -4

 .الجرائم االرهابية -5

واالبتزاز والتزوير وخيانة االمانة واالحتيال والرشوة الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة  -6

 لسنة  13وساير قانون مكافحة االرهاب رقم ) ع عراقي. ق21/م(وهتك العرض 

تعد الجرائم الواردة : ((  على ما يلي 1/ هذا االتجاه حيث نص في المادة السادسة 2005

ي ان القانون الجديد اضاف في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف مما يعن
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حكماً جديداً الى الجرائم االرهابية حينما وصفها بكونها ماسة بالشرف ومصادرة كافة 

 . االموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل االجرامي

من قانون منع االرهاب الصادر عام 20وعرف المشرع االنكليزي االرهاب في المادة  -7

استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية بما في ذلك اي استخدام للعنف بغرض :( بانه1989

 ).اشاعة الخوف بين الشعب او قطاع منها

  

  المطلب الثالث

  عناصر الجريمة االرهابية وخصائصها

من خالل ايراد التعريفات المتقدم ذكرها للجريمة االرهابية ولفعل االرهاب بوجه أتم يمكن لنا 

  -:ص العناصر الجوهرية التي تقوم عليها الجريمة االرهابية وهياستخال

أستخدام العنف او التهديد بأستخدامه تنفيذاً لعمل فردي أو جماعي، ويرتبط تحديد مفهوم  .1

فالعنف في . هذا العنصر باالهداف والغايات التي تحركة ابتداء وباألثر الذي يخلفه 

والعنف , يشمل أعمال االيذاء البدني والنفسي خصوص جرائم االرهاب ذو داللة واسعة ف

المادي هو ذلك النوع من العنف الذي ينطوي على مساس خطير بالحياة االنسانية أو 

أما . ومن هذا القبيل القتل واالصابات الجسدية الجسيمة واعمال التعذيب , سالمة الجسد 

نفسية من خالل أشاعة العنف النفسي فهو العنف الذي يلحق بضحاياه معاناة واآلماً 

. الشعور بالقلق والرعب وكثيراً ما يجتمع العنف المادي والنفسي في العمل االرهابي

وهو أكراه معنوي أذا , هو أكراه مادي اذا أستعملت وسائلة المادية , وعلى ذلك فاالرهاب 

االعتداء تم بالتهديد بأستعمال تلك الوسائل يتبعه المجرم في ارتكاب أية جريمة من جرائم 

على النفس او المال او حقوق الغير او حرياتهم  االساسية او الثقة العامة الواجب توافرها 



54  

 

على ان تكتمل له باقي عناصر , في التعامل او االوراق الرسمية او العرقية او غيرها 

  . االرهاب

ذلك تنفيذاً لعمل فردي أو جماعي وقد عبر عن : يجب ان يكون أستعمال العنف قد جاء 

وكذلك الفقرة االولى  من المادة . تنفيذاً لعمل فردي أو جماعي : المشرع المصري بقوله 

  .2005 لسنة 13الثانية من قانون مكافحة االرهاب العراقي رقم 

, النية المبيتة التي يتم وضعها موضع التنفيذ, والمقصود بالمشروع الفردي او الجماعي 

جهود مسبقة بقصد تحقيق الهدف المنشود وهكذا فأن بخطة مدبرة تتم ترجمتها من خالل 

حيث يفترض , مفهوم المشروع االجرامي او العمل االرهابي يستبعد أي عمل ارتجالي 

وعادة ما يجد العمل الفردي او الجماعي , وجود قدر من االعداد وحد أدنى من التنظيم 

  ).1 (.رك سلوك القائمين بهفي الجريمة االرهابية سنداً له من الفكر االيدلوجي الذي يح

وهذا ما يمييز الجريمة االرهابية عن الجريمة العادية بمقتضى القانون العام التي يطلق 

  . عليها في معرض تمييزها عن الجريمة االرهابية بالجريمة الجنائية

ويجب حتى تكتمل لالرهاب عناصره أن يكون من شأن أستخدام العنف او التهديد 

بأعتبارها أثراً مترتباً على أستخدام العنف : دي الى أي من النتائج االتية بأستخدامه أن يؤ

  . او التهديد بأستخدامه

 وتشكل الرابطة بين أعمال العنف وبين القاء الرعب : القاء الرعب بين الناس وترويعهم:  ا

ن الغاية االساسية للعمل االرهابي أي أن نشر الرعب والذعر بي, والترويع بين الناس 

وان شيوع الخطر الناتج او , الناس هو الغرض المباشر من االعمال االرهابية هذا 

, كثيراً ما يؤدي الى حالة انعدام االمن االجتماعي , الضرر الناشئ عن جرائم االرهاب 

 .بما يخلق مناخاً مناسباً لنشر الرعب او الخوف

                                                            
 39 ص1996ريع المصري ، مطبعة العمرانية ،  محمد أبو الفتح الغنام ، مواجهة اإلرهاب في التش. د) 1(
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لرعب والخوف لدى مجموعة  ويتحقق ذلك بأشاعة ا:تعرض حياة الناس وأمنهم للخط   :ب

من االشخاص او شريحه من الشخصيات او بين الشعب في مجموعة او فئاته ولو 

أقتصر ذلك على منطقة جغرافية محددة ما دام أستخدام العنف او التهديد بأستخدامه 

 . يتصف بخاصية تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر

على التجمعات السكانية في الساحات وما ال شك فيه أن االقدام على القاء المتفجرات 

العامة او اماكن العبادة او الجامعات والمدارس والمستشفيات وما شابهها من اماكن 

وان يثير الذعر والرعب , من شأنه أن يعرض حياة الناس وامنهم للخطر , التجمع 

  .العام بينهم ويحد من حرية حركة الناس وانتظام سير حياتهم

 كالبيئة او المرافق واالمالك العامة او االمالك الخاصة او المرافق :ماديالحاق الضررال:  ت

ومن هنا فأنه ال يشترط , الدولية والبعثات الدبلوماسية او بأحتاللها أو االستيالء عليها 

  .ان يتحقق الضرر بالمرافق او االمالك بل يكفي ان يتوافر الخطر

 2001 لسنة 44االردني بالقانون رقم أنفرد المشرع : الحاق الضرر بالبيئة: أوالً

باعتباره االعتداء على البيئة صورة من صور االرهاب تقديراً منه للمستوى الخطير لهذا 

النوع من االستهداف وعناصر البيئة متعددة ومتنوعة منها الهواء والماء والغابات 

ف االخالل بالنظام وان أستخدام الوسائل الضارة بالبيئة بهد, هذا . والسدود    والجسور 

فالبيئة ترتبط ارتباطاً عضوياً بصحة , مختلفه ومتنوعة , العام وأشاعة الرعب بين الناس 

الناس وسالمتهم فمما ال شك فيه أن أحداث الحرائق قصداً في الغابات من شأنه أن يخل 

كما , باالمن العام ويعرض أمن المجتمع للخطر وأمتداد تلك الحرائق الى القرى والمدن 

وان تسميم مجاري المياة او منابع الشرب من شأنه أن يعرض حياة الناس وامنهم لخطر 

  .كما يتحقق اإلضرار بالبيئة بتدمير احد السدود او الجسور, الموت والمرض 
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 إن تخريب سبل المرافق الخاصة باالتصاالت والمواصالت من شأنه أن :المرافق: ثانياً

المجتمع ، لكن األمر ال يقتص على هذه المرافق ، فالمرافق يؤثر على النظام العام داخل 

العامة متعدد ومتنوعة سواء أقامت بإدارة المرفق العام الدولة أم إدارته جهات أخرى على 

  .أساس من االلتزام  التعاقدي االمتياز كالكهرباء والمياه وغيرها
   

 أو المباني المملوكة للدولة أو  هي تلك األموال:األمالك العامة واألمالك الخاصة: ثالثاً

كما وتشمل المباني أو ) كالفنادق(لألشخاص ، المخصصة للنفع العام أو االستعمال العام 

األمالك الخاصة أي تلك المملوكة ملكية خاصة للدولة أو األشخاص اإلدارية بغرض 

  . )1(استغاللها والحصول على مواردها المالية 

اً منها أو االستيالء عليها فاالحتالل يتم بالسيطرة على الشيء ويتحقق اإلرهاب ،باحتالل أي

عنوة ، أما االستيالء فهو إنهاء الهيمنة على الشيء واستحواذه ، وإدخاله في حيازة      

الجاني ، فاالحتالل ينصب على العقارات، أما االستيالء فيرد على المنقوالت وقد يرد 

  .على غيرها
  

 إن المرافق الدولية ومقار البعثات الدبلوماسية :بعثات الدبلوماسيةالمرافق الدولية وال: ث

هي في حماية الدول المضيفة ، وان أي اعتداء عليها يعبر عن عجز أجهزة األمن الوطنية 

وتقصيرها في حمايتها ،سواء تم هذا االعتداء بالتخريب كوضع المتفجرات في المباني أو 

االستيالء عليها ونهب محتوياتها ومن هذا القبيل مكاتب احتالل تلك المرافق أو المقار أو 

األمم المتحدة أو المنظمات الدولية المتفرعة عنها كمنظمة الصحة الدولية أو الغذاء 

العالمي أو اليونسكو ، وتعد من المرافق الدولية ، المكاتب والمقار المتفرعة عن جامعة 

ل سفارات وقنصليات الدول األجنبية المعتمدة  الدول العربية ،أما البعثات الدبلوماسية فتشم

  .في الدولة والمكاتب التابعة لها

  

 والموارد الوطنية هي تلك الموارد المتعلقة بشكل :تعريض الموارد الوطنية للخط: ج

مباشر أو غير مباشر بإنتاج السلع والمواد األولية الالزمة إلنتاجها ، والمنتجات األولية أو 

                                                            
 13  ص1976فؤاد العطار، القضاء اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة بدون سنة طبع ، . د)  1(
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ومن هذا .  للتصدير والتي تعود على البلد بما ينتج أو يصنع محلياً المصنعة الالزمة

القبيل ،اإلنتاج الزراعي الي نوع من أنواع اإلنتاج كإنتاج الحبوب والخضار والفاكهة ،أو 

مناجم استخراج المواد األولية كالفوسفات أو االسمنت ، والقطاع السياحي بتخريب 

  .ينيةاألماكن السياحية التاريخية أو الد
  

 يتحقق  اإلرهاب إذا  كان من  شأن  :تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين: ح 

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ، تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين ومن هذا القبيل 

استخدام القوة لمنع رأس الدولة من ممارسة سلطاته الدستورية ، أو منع أجراء االنتخابات 

أو اذا ما افرز  ) 27 ص1995إبراهيم عيد نايل . د( )1(ية في الموعد المحدد لها النياب

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه العصيان أو التمرد على المبادئ التشريعية أو على 

  .القواعد الشرعية للسلطة
   
ظام العام فالن.  استهداف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر- 2

في الدولة هو المعبر الحقيقي عن الحاجات األساسية الالزمة لضمان التعايش 

االجتماعي وحماية استقرار المجتمع ، فاستهداف المقومات األساسية للمجتمع وأمنه 

يعني استهداف للنظام العام ولقد أورد المشرع االردني سالمة المجتمع وأمنه إلى 

التحوط مع إن سالمة المجتمع وأمنه يدخالن في مفهوم جانب النظام العام من باب 

وتتعرض سالمة المجتمع للخطر إذا كان من شأن استخدام العنف أو . النظام العام

كما يتعرض امن المجتمع . التهديد باستخدامه تعطيل مظاهر الحياة العادية في الدولة

زعزعة السكينة لدى للخطر إذا كان من شأن استخدام القوة أو العنف إن يؤدي إلى 

  . األفراد في المجتمع سواء انصب ذلك على أشخاصهم أم على أموالهم

  

وتتطلب هذه الجريمة توافر القصد ألجرمي . القصد ألجرمي وعدم االعتداد بالدافع -3

العام بعنصرية ، العلم واإلدارة ويتمثل ذلك بعلم الجاني بطبيعة الوسيلة التي 

لذعر وانصراف إرادته إلى إتيان الفعل مع علمه بما يستخدمها ودورها في أحداث ا

                                                            
   27 ، ص1995إبراهيم عيد نايل ، السياسة الجنائية في مواجهة اإلرهاب ، دار النهضة العربية، . د )1(
 



58  

 

يحدثه، ويلزم توافر القصد ألجرمي الخاص المتمثل في االخالل بالنظام العام أو 

  .تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر

 وتتنوع أسباب اإلرهاب فقد تكون أسبابا سياسية مثل االستعمار االستيطاني واحتالل 

جالء السكان عن أراضيهم وعدم السماح بعودة المطرودين إلى وإ. أراضي الغير بالقوة 

بالدهم ، والتفرقة العنصرية ، واالضطهاد الديني ، واالستبداد واإلذالل وكبت الحريات 

وحرمان الشعوب من حقها في االستقالل أو حقها في تقرير المصير او إثارة الفتن 

لداخلية للدول األخرى، وقد تكون الطائفية والحروب األهلية ، والتدخل في الشؤون ا

وقد تكون اجتماعية أو . اقتصادية مثل ابتزاز األموال ، لتمويل المشروع االرهابي

شخصية، ومن قبيل ذلك ، الهروب من تنفيذ حكم أو االستخفاف بالقوانين ، أو الحصول 

  . على مساعدات مادية

و الدوافع التي تمكن وراء هذا ولم يعتد المشرع العراقي وكذلك االردني باألسباب أ

اإلرهاب والجرائم اإلرهابية ، فمهما كانت الدوافع أو األسباب الداعية إلى ارتكاب 

الجريمة اإلرهابية ، فتبقى ضمن دائرة التجريم والعقاب ، إال ما استثني بمقتضى 

انه إذا .  )1(لهذا فقد رأت بعض اآلراء الوجيهة . التشريعات الوطنية أو المواثيق الدولية 

اقترن الفعل بأحد أسباب اإلباحة أو بمانع من موانع العقاب فأنه ال يعد عمالً إرهابيا ، بل 

واليعد عمالً إرهابيا ما يبيحه القانون الدولي إذا كان . يعتبر من قبيل الدفاع الشرعي 

الباعث عليه هو الدفاع عن الحقوق المقررة للفرد أو الشعب ، وأهمها حقوق اإلنسان 

لمقررة في مواثيق األمم المتحدة وأبرزها حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في تحرير ا

أرضه المحتلة وحقه في مقاومة االحتالل ، فيعد استعمال القوة دفاعاً عن هذه الحقوق 

وقد رسخت .. استعماالً مشروعاً طبقاً إلحكام القانون الدولي العام االتفاقية والعرفية 

  :أ التي نصت على/2 لمكافحة اإلرهاب هذا المبدأ في المادة االتفاقية العربية

التعد جريمة ، حاالت الكفاح بمختلف الوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد االحتالل (

األجنبي والعدوان من اجل التحرير وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي ، وال 

ما يعني ان ) ة الترابية الي من الدول العربيةيعتبر من هذه الحاالت كل عمل يمس بالوحد

                                                            
 25 ص واالرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير، المستقبل العربي بدون سنة طبع،عبد الغني عماد، المقاومة)1(
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االعمال التي تسعى الى تجزأة الوحدة الوطنية الترابية ألي دولة عربية تعد من قبيل 

 . االعمال االرهابية والتي يشملها التجريم الوارد في القانون اعاله
ين أو ومع ذلك فهنالك سمات مشتركة ومالمح عامة يمكن استظهارها لدى كال الفريق

الجماعتين فأنه ومن خالل استقرائنا للحاالت المدروسة واألوضاع المعروضة ومن خالل 

التوقف عند التعريفات القانونية والفقهية ومشروعات االتفاقيات الدولية واإلقليمية لهذين 

  -:النمطين من االجرام يمكن القول بأنهما يشتركان بالسمات العامة األتي بيانها

لدقيق وحسن التنظيم سمتان أساسيتان تشترك فيهما عصابات األجرام  التخطيط ا- 1

  . المنظم وجماعات اإلرهاب

 أن كال الفريقين يستخدمان العلم الحديث والتطور الحضاري في علوم التكنولوجيا - 2

عند تنفيذهم المخططات اإلجرامية ولديهم دراية كاملة في العلوم العضوية 

يلية وهذا كان واضحاً في األوراق واألقراص وتكنولوجيا الصناعات التحو

المدمجة والتي عثر عليها أثناء تفتيش بعض أماكن اختباء أعضاء القاعدة الذين 

) 2001سبتمبر (تم ألقاء القبض عليهم كما أن هجمات الحادي عشر من أيلول 

  . دليل على استخدام العلم والتقنية في تنفيذ األعمال اإلرهابية

ناصر المنظمات اإلجرامية الذين يعدون باآلالف من المجرمين أن  يغلب على ع- 3

معظمهم من المجرمين المحترفين والذين التخلوا صحائفهم من سوابق األجرام 

في حين أن هذه السمة التوجد لدى أعضاء التنظيم اإلرهابي الذين هم من الشباب 

  . اً لمفهومهم الخاطئتم تجنيدهم باسم الدفاع عن الدين أو الحقوق والحريات وطبق

 يأخذ التنظيم اإلرهابي الشكل الهرمي مع المرونة والقدرة العالية على التكيف أذا - 4

ما تعرض إلى ضربات متتالية حتى يتحول إلى جماعات اقل حجماً وأكثر تكتماً 
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وأصعب اختراقاً كما حدث لتنظيم القاعدة اثر الحرب التي خسرها في أفغانستان 

  .موعات متفرقةوتحوله إلى مج

 أن من أساليب عمل المؤسسة اإلجرامية المنظمة أن تعتمد على أفساد الموظفين - 5

وبعض الشخصيات العامة سواء بإفسادهم ادارياً أو مالياً أو من خالل ترهيبهم 

لكي تسهل المؤسسة اإلجرامية المنظمة ممارسة نشاطها اإلجرامي ، بينما تعتمد 

خويف الموظفين العامين والشخصيات العامة حتى الجماعات اإلرهابية على ت

  . يصلوا إلى غايتهم بيسر وسهوله

 في ظرف ما قد يعايش المجتمع ويتعايش مع اإلجرام المنظم وبعض الجماعات - 6

اإلرهابية خوفاً من بطشهما كما حصل في جزيرة صقلية بالنسبة للمافيا االيطالية 

  .وانتهت واندرست معالمهاوفي آلمينا وأسيوط في مصر في فترة مضت 

 أما من حيث الحق المعتدى عليه فان الجريمة المنظمة غالباً ما تقع على األموال - 7

بقصد االستحواذ والسيطرة عليها بينهما تستهدف جرائم اإلرهاب اإلنسان 

  .والممتلكات

 من حيث وسيلة االعتداء فأنها في بعض األحيان تكون وسيلة انتحارية بأن يقوم  -4

نسان بتفجير نفسه في حاالت العمل اإلرهابي معتقداً أن في ذلك سبيالً للنجاة في اال

  .اآلخرة في حين أن هذا العمل ال يوجد في المنظمات اإلجرامية

تتميز الجريمة اإلرهابية عن الجريمة العادية ، أنها من الجرائم المركبة والمعقودة ، 

داخلة أو المتتابعة بحيث ال يشكل العنف أو فغالباً ما تتكون من سلسلة من الجرائم المت

من حلقاتها فطبيعتها ) حلقة(العمل باألسلوب اإلرهابي الذي تسفر عنه العملة سوى

وخلفياتها وسعة نطاقها وارتباطات منفذيها بمن يقف خلفها تقتضي بالضرورة ، 

السلحة الخروج على عدة قوانين كالقوانين التي تنظم األحزاب والجمعيات وقوانين ا
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والجوازات واإلقامة ، وقوانين األمن الداخلي والخارجي ، والسالمة العامة للدولة التي 

 .)1(يتم في إقليمها فعل أو أكثر من أفعال اإلعداد للعملية اإلرهابية وتنفيذها 

كما تتميز الجريمة اإلرهابية بنشاط إعالمي واسع النطاق بشكل جزء كبيراً من حجمها 

ئجها إذ تنشط أجهزة اإلعالم المساندة والمضادة للعملية إلحداث ردود فعل ومتمماً لنتا

سريعة مؤيدة أو معارضة ، واثأر نفسية غالباً ما تكون الغاية من تنفيذ العملية إلظهارها 

بأكبر من حجم الحدث ذاته خالل تغيير الوقائع وقلب الحقائق أو تزييفها أو التعتيم عليها 

هداف ومقاصد القوى التي تقف خلفها اي وراء العملية اإلرهابية بالشكل الذي يناسب أ
 وعلى األغلب ، تتسم العملية اإلرهابية بالبعد السياسي غاية ووسيلة لألنظمة الساعية )2(

الى مقاومة معارضيها وتصفيتهم في الداخل والخارج والتيارات والحركات السياسية 

غطية دينية أو اجتماعية ودوافع أخرى المتطرفة لمهاجمة خصومها صراحة أو تحت أ
 ومما تتميز به الجريمة اإلرهابية انها تحضى بإسناد دولي مباشر أو غير مباشر ، )3(

فغالباً ما تقف خلف العملية اإلرهابية قوى دولية تمدها بالمال والخبرة والسالح 

ن مسرح والمعلومات وتسهل لها المرور والتنقل الى الهدف واإلفالت واالبتعاد ع

  .) 4(الجريمة بدون وقوع منفذيها بأيدي السلطة 

  الرابع المطلب

  اإلرهاب ودوافع وأسباب أنواع

  اإلرهاب أنواع: األول الفرع

                                                            
    242 ،ص1982 ،4-3عبد اهللا الحديثي ،االرهاب الدولي في الواقع والقانون ، مجلة القضاء، نقابة المحامين، العدد )1(
 242 ،ص1982 ،4-3اء، نقابة المحامين، العدد عبد اهللا الحديثي ،االرهاب الدولي في الواقع والقانون ، مجلة القض)2(
 242 ،ص1982 ،4-3عبد اهللا الحديثي ،االرهاب الدولي في الواقع والقانون ، مجلة القضاء، نقابة المحامين، العدد )3(
 243 ،ص1982 ،4-3عبد اهللا الحديثي ،االرهاب الدولي في الواقع والقانون ، مجلة القضاء، نقابة المحامين، العدد )4(
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 الـدافع  أو أليـه  الـسبب  أنمـا  ووسائله، وشكله طبيعته حيث من يختلف ال اإلرهاب إن

 وإدانـة  حـصر  جنبتت ضده تصدر التي الدولية اإلدانة أن حتى عديدة أشكال ولإلرهاب

 مسلحا اإلرهاب هذا كان سواء كافة بأشكاله اإلرهاب عادة فتدين اإلرهاب أشكال من شكل

 األخـرى  األشكال من غيره أو نفسيا أو مجتمعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو
 ويمكـن  ، )1(

 ، اإلرهاب من طائفتين بين نميز ألزماني المعيار ناحية فمن عدة أنواع إلى اإلرهاب تقسيم

 ناحيـة  ومـن  المـسلحة  النزاعات زمن يحدث وآخر ، السلم زمن يحدث إرهاب احدهما

 إرهاب احدهما أيضا طائفتين إلى اإلرهاب نقسم أن فيمكن ، المكاني أو الجغرافي المعيار

 إلـى  به القائمة الجهة حيث من اإلرهاب تقسيم أن يمكن كما دولي، إرهاب واآلخر داخلي

   -:األفراد رهابوإ دولة إرهاب طائفتين

 ال التـي  الوسـيلة  فهـي  السلم زمن اإلرهاب أعمال معظم تقع: السلم زمن اإلرهاب -1

   -:منها عدة ألسباب عائد وذلك بها إال مواقفهم عن التعبير البعض يستطيع

 هذه حول الناس يلتقي لكي للمحيط مقنعة بصورة أفكارها تطرح أن في ما جماعة فشل* 

 أيديولوجية إلى اللجوء وبالتالي واالنحسار للتراجع عامال عادة لفشلا هذا ويصبح المبادئ

  . تمارسها التي والضغوط ، اإلرهاب

 اإلصـالح  إلى الداعية وخاصة الجماعات بعض بحق الحكومات تمارسه الذي الضغط* 

 هو ومما ، )2(الذات عن للتعبير العنف استخدام إلى الجماعات هذه يدفع قد ، والديمقراطية

 أو األرواح أو األشخاص تستهدف قد السلم، وقت في اإلرهابية األعمال أن ، بالذكر يرجد

 شخصية وإحالل التعبير في للرغبة معينة سياسية شخصية ضد توجه قد فهي ، الممتلكات

 والمنـشات  والمـدنيين  العـاديين  األشـخاص  ضد اإلرهابية األعمال توجه وقد ، أخرى

                                                            
  م 2004 سامح الشيخ ، اإلرهاب وأشكاله ، شبكة االنترنت ، ) 1(

www \ http ,rezgar. com- debt- show- art. asp 
  22 -21، ص1 أمل يازجي ، محمد عزيز شكري ، االهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر ، دمشق ،ط) 2(
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 العالم، شعوب معظم منها عانى وقد ذائعة األخيرة  وهذه ، دولةلل العائدة المدنية واألعيان

 وعليهـا  البلد داخل واالستقرار األمن زعزعة عليها يترتب ألنه تكون ما اخطر من وهي

 بـرزت  لذلك عليها السيطرة يصعب نوعية وهي وازدهاره الوطني االقتصاد نمو يتوقف

 عـدم  بفتـرة  يمر منه يعاني الذي المجتمع نإ )1 (عليها القضاء إلى الرامية الدولية الجهود

   . أسبابها معالجة حالة في تنتهي وقد أسبابها إهمال عند كبير بشكل تستفحل قد استقرار

 أو دوليـة  تكـون  قـد  المسلحة النزاعات أن  :المسلحة النزاعات زمن في اإلرهاب -2

 إطـراف  احد بها يقوم ةإرهابي أعمال النزاعات هذه تتخلل قد الحالتين كلتا وفي ، داخلية

 قـانون  (اإلنـساني  والقـانون ) الهاي قانون (المسلحة النزاعات قانون من وكان النزاع،

 الجرحـى  معاملـة  وكيفيـة  الحربيـة  العمليات لسير ووسائل طرق نظما واللذان) جنيف

 اللجوء منعا قد الحرب، ويالت من للتخفيف المسلحة النزاعات أثناء والمرضى واألسرى

 جرائم من كل اإلرهاب جرائم إطار يدخل حيث ، القتال وسائل من كوسيلة رهاباإل إلى

 إلـى  اللجـوء  وتحـريم  ، )2 (البشري الجنس إبادة وجريمة اإلنسانية ضد والجرائم الحرب

 وكذلك النظامية المسلحة القوات أفراد جميع يشمل المسلحة المنازعات زمن في اإلرهاب

 إلى م1949 لعام جنيف اتفاقات دعت حيث الوطني حررالت حركات أو الثورية الحركات

 كما الثقافية المنشات على االعتداء تحريم إلى إضافة واإلرهاب التهديد تدابير جميع تحريم

 جنيـف  بروتوكولي إن عن فضال م1954 لعام الثقافية األعيان لحماية الهاي اتفاقية في

 المنـشات  حمايـة  علـى  نصا م1949 جنيف باتفاقية الملحقين م1977 لعام اإلضافيين

 التهديدات كانت امكيف ولكن ،)3( الكهربائية والمحطات والسدود كالجسور والمدنية الهندسية

 المميـز  غيـر  اإلرهاب وتجنب تحريم يجب فأنه اإلطار، هذا في وضعها الممكن والقيود

                                                            
  106 رجب عبد المنعم متولي ، ص) 1(
  389نفسه ، ص المصدر ) 2(
 م1949م الملحق باتفاقية جنيف لسنة 1977 انظر نص المادة الخامسة عشر من البروتوكول الثاني لسنة ) 3(
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 تلحـق  التي المدنية األهداف مهاجمة دون العسكرية المواقع مهاجمة على االقتصار فيجب

  . األبرياء المدنيين بالسكان الضرر

   الدولي واإلرهاب الداخلي اإلرهاب: أوالً

 واحدة، دولة إطار ضمن تقع كلها اإلرهابي الفعل عناصر أن : الداخلي اإلرهاب -1

 األجانب من ضحايا يوقع وال دولة داخل في ينحصر عنف هو الداخلي فاإلرهاب

 ضـد  الدولـة  قبل من يمارس إن الممكن نوم ، أجنبية دولة بمصالح يضر وال

 ضـد  لـيس  ولكن ، فيها الحكم سلطات ضد الدولة مواطنو يمارسه أو مواطنيها

 فاإلرهـاب  ثـم  ومـن  الدولة إقليم على تم ولو دولياً إرهابا أصبح وإال األجانب

 أو المنفذين حيث من سواء عناصره جميع في الوطنية أو المحلية يتطلب المحلي

 والنتـائج  واألهـداف  الضحايا وكذلك للعمل أإلعداد أو التخطيط أو يذالتنف مكان

   . )1(التمويل في المحلي الدعم على واالعتماد عليه، المترتبة

 يدفع الذي األمر اإلرهاب من النوع هذا من نجت واحدة دولة هناك تكون أن تكاد وال

 النصوص من عدداً يةالداخل قوانينها تتضمن إن على تحرص إن العالم دول من الكثير

 استقرار على الكبيرة مخاطره من للتقليل بشدة عليه وتعاقب اإلرهابي الفعل تجرم التي

   . الداخلي الدولة

 خـالل  من ، للسلطة الشعبي الخضوع لتأمين المواطنين على اإلرهاب الدولة وتمارس

 الـسياسية  حرياتال وتقييد  والوحشية الالانسانية والمعاملة التعذيب ألعمال ممارستها

 يطلـق  ما وهو للقوانين التعسفي التطبيق أو والعقيدة والصحافة والتنقل الرأي كحرية

  . )2( القمعي اإلرهاب علية

                                                            
أمام حسانين عطا اهللا ، اإلرهاب والبيان القانوني للجريمة ، دراسة مقارنه ، دار المطبوعات الجامعية ، د ت ، .  د) 1(

  143 -142ص 
  11 ، ص1996 مكتبة مدبولي ، القاهرة 1 ، االرهاب السياسي ، طعبد الناصر حريز. د ) 2(
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 علـى  للحفـاظ  هو اإلرهاب من النوع لهذا الحكومات ممارسة وراء السبب يكون وقد

 الحق للدولة أن البعض ويرى ، الديمقراطية غير األنظمة السيما السلطة، في وجودها

 العنـف  يحتكـر  الـذي  الجهاز هي االجتماعية الناحية من ألنها اإلرهاب ممارسة في

 خـالل  من السلطة تعسف مقاومة إلى فيلجئون الجماعات أو األفراد أما ،)1 (المشروع

 الـذي  المحلـي  الدولة. إرهاب على وكرد عجزها، إلظهار ضدها اإلرهاب ممارسة

   . الدولة داخل بالحضارة يمتاز

 أكثر لتشمل ممتدة الحالة هذه في االرهابي الفعل عناصر تكون : الدولي اإلرهاب -2

 العنصر هو الفعل ونوع مكان او الضحية او الفاعل جنسية دولة كانت سواء دولة من

 دولـة  مـن  اكثر ضد يحدث عندها بالدولي يتصف االرهابي العمل ان أي ، االجنبي

  . رىاخ عدة لدول ينتمون ضحايا وعلى

 ورغـم  انـه  والواقع ، الدولي االهتمام من كبيراً حيزاً االرهاب من النوع هذا ويأخذ

 محـدداً  تعريفا النجد اننا اال المتحدة لالمم العامة الجمعية في بالظاهرة الكبير االهتمام

 الجـرائم  بتقنين المتحدة لالمم التابعة الدولي القاون لجنة قامت فقد ، الدولي لالرهاب

 االلـي  التعريف المشروع من) 19 (المادة وقدمت االنسانية وسلم بامن الماسة فةالمخل

   . بانه لالرهاب

 عقول في الرعب من حالة انشاء ويستعدف معينة دولة الى موجه اجرامي نشاط كل(

   )2() فيها معينة جماعات او سلطاتها من سلطة أي او الدولة

  -: في تتمثل التعريف هذا في االرهاب فعناصر

                                                            
  44م، ص1988وكيف تقاومه ، دار االعتصام ، القاهرة ، .  اسبابه– طارق البشري ، االرهاب ) 1(
 .  تقرير االمين العام عن التدابير الرامية لمنع االرهاب المقدم الى الدورة االربعين للجمعية العامة )2(
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 واالشخاص االرواح على العدوان في والتمثيل االجرامي النشاط وهو  :االول العنصر

 وكذلك داخلية جريمة يمثل االموال االرواح على لعدوان أن على كاهما او االموال او

 لهـذه  لـدولي  الوجـه  يعطي الذين لكن كافة االرهاب لجرائم المكونة المادية االفعال

 بـشكل  والحكام الناس وقلوب عقول في ينشرها التي لشديدةا الرعب حالة هو الجريمة

 عليهـا  عـدوان  أي الن له هدفاً الجماعي النقل وساءل من االرهاب يتخذ لذلك اصغر

 الهدف فيحقق الدول مختلف في سريعا وينتشر الناس من عديدة طوائف ين رعباً ينشر

 الظلـم  بمدى الدولي عالمجتم واشعار االرهابيين قضية نشر وهو العدوان من النشود

 اشخاصـا  فـي  تتمثل وجريئة جديدة اساليب نجد الهدف هذا ولتحقيق ، عليهم الواقع

 فـي  نالحـظ  كمـا  الدول ن واسعة قطاعات في رعبا وينتشرون انفسهم في يضحون

 فالعنـصر  أذن ، القضية ونشر العدو ضرب هدفين يحققون فهم ، المغلومة السيارات

 دوليـة  قطاعـات  فـي  والخوف الرعب نشر هو اإلرهاب ائملجر المميز الهام الثاني

   . واسعة

 االرهـاب  حوادث ففي معينة دولة الى الفعل توجيه بضرورة يتصل :  الثاني العنصر

 االعتداء استخدام في االرهاب تمثل سواء معينة دولة مصالح هو المستهدف نجد كافة

 مبنى أو أنابيب أو سفن أو اتطائر من ممتلكاتها على أو لها المنتمين االشخاص على

 الحـدود  يتجـاوز  االرهاب جرائم أهم من جعل الذي هو االعتبار هذا ولعل حكومي

 فـي  بلدهم حدود خارج العنف أعمال بممارسة إرهابية جماعات بقيام للدول السياسية

 عـسكرية  بعمليـات  دولـة  تقوم عندها االرهاب بممارسة الدول تقوم وقد ثانية دولة

)1 (الضعيفة الدول من غيرها شؤون يف وتدخليه
 الخبـراء  لجنـة  قـررت  وقد هذا ، 

                                                            
م ،                 1999 ي،، دار الكتاب المصري واللبنان1 عبد السالم ، القانون الدولي لحقوق االنسان ، طجعفر )1(

  . 129 -128ص
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 فـي  دوليـاً  يكـون  االرهاب أن ، الجنائي القانون لتوحيد الدولي االتحاد عن المنبتقة

   - :التالية األحوال

  . الجريمة فيها تقع التي الدول غير دولة ضد الجريمة توجه أن -

 أن أو الجريمـة،  بارتكـاب  المعينـة  دولةال خالف بلد في للجريمة التجهيز يتم أن -

)1( المعنية الدول غير في للجريمة االرتكاب يحدث
 الخبـراء  لجنة قررت وقد ،هذا 

 فـي  دولياً يكون االرهاب ان ، الجنائي القانون لتوحيد الدولي االتحاد عن المنبعثة

  - :التالية االحوال

  . الجريمة فيها تقع التي الدول غير دولة ضد الجريمة توجه ان -

 ان ،أو الجريمـة  بارتكـاب  المعينـة  الدولة خالف بلد في للجريمة التجهيز يتم أن -

 . )2( المعينة الدول غير في للجريمة االرتكاب يحدث
 

 ولجـات  والعـراق،  افغانـستان  في االرهاب االمريكية المتحدة الواليات مارست وقد

 منـاطق  اكثر من تعد والتي االوسط الشرق منطقة في الخطر مفجر تعد التي إسرائيل

  .)3( المحتلة االراضي في الفلسطينيين على االرهاب ممارسة الى اضطرابا العالم

 " الماضـي  القرن من السبعينات في االسرائيلي الوزراء رئيس) ديان موشي (قال وقد

 المفتـاح  هي االسرائيلية الدبابة لكن السالم خطوت زيادة في ليس مدينة مفتاح أي أن

 واإلرهـاب  العنف إلى يشير بذلك وهو. )4( )مدينة أي الى الطريق فتح يستطيع الذي

 القاعـدة  على إرهاب من به تقدم ما كل في إسرائيل وتستند ، األهداف لتحقيق كسبيل

                                                            
، مركز الدراسات السياسية 127 غالي ، األمم المتحدة ومواجهة االرهاب ، مجلة السياسية الدولية، العدد بطرس )1(

  .179م ، ص1972واالستراتيجية ، القاهرة ، 
 179 ص ،1996 مكتبة مدبولي ، القاهرة 1عبد الناصر حريز ، االرهاب السياسي ، ط. د) 2(
م ، 1972 اندريه بوفر ، من العدوى الثورية الى الحرب الذرية ، تعريب اكرم دلير ، دار الطليعة ، بيروت ، )3(

  . 11ص
الرهاب الدولي ، المقاومة في جنوب لبنان ، انموذجا ،  قاسم علوان سعيد الزبيدي ، حق المقاومة الشعبية المسلحة وا)4(

 . 53، ص2004رسالة ماجستير ، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، 
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 حـساب  علـى  األمريكـي  الدعم وعلى) المختار الشعب حق (الصهيونية األيدلوجية

 أدى قـد  لإلرهاب الدول بعض ومساندة يةرعا أن أليه اإلشارة تجدر ومما ، )1(العرب

 المنظمـات  مـن  كبير عدد ظهور إلى قاد مما اإلرهابية الممارسات نطاق توسيع إلى

 األرض (منظمـة  المنظمات هذه ابرز ومن معينة دولة لصالح اإلرهاب تمارس التي

 م1879 عـام  فـي ) الشعبية اإلرادة (ومنظمة روسيا في م1876 عام في) والحرية

 اإلرهـاب  فـأن  كـذلك  )2(م1881 عام روسيا قيصر اغتيال أعمالها ابرز نم والتي

 تحكمـه  بل فقط المعينة للدول الداخلي القانون يحددها التي للعقوبات يخضع ال الدولي

 المعاهدات عن المنبثقة العام الدولي القانون مبادئ حسب له الرادعة العقوبات وتحدده

  . بمكافحته الخاصة الدولية واالتفاقات

   األفراد وإرهاب الدولة إرهاب: ثانياً

 جماعات أو أفراد ضد بانتظام العنف لوسائل استعمال به ويقصد : الدولة إرهاب -1

 أهـداف  لتحقيـق  قـانوني  مبرر دون االنتقام بقصد أو الرعب إلثارة أخرى دول أو

 تقوم قد باإلرها وهذا المعارضة، قمع أو بالسلطة االحتفاظ في تتمثل قد معينة سياسية

 من به للقيام الالزمة الوسائل تهيئة وتتكفل برعايته، الدولة تقوم قد أو بنفسها الدولة به

   . )3 (لها التابعين األشخاص من مجموعة أو فرد قبل

 ذلـك  شيوعاً األكثر األسلوب انه ولو مباشر غير نحو على دوما يتم ال الدولة فإرهاب

 النظاميـة  المـسلحة  القوات تقوم عندما وذلك رامباش يكون أن يمكن الدولة إرهاب أن

 مطـار  علـى  أغارت عندما إسرائيل فعلت كما أخرى دولة على هجوم بشن ما لدولة

   أما م1981 عام العراقي النووي المفاعل وعلى م1986 عام بيروت
                                                            

 رعد عبد الجليل مصطفى ، ظاهرة العنف السياسي ، دراسة في العنف الثوري ، رسالة ماجستير ، كلية القانون )1(

 . 93م، ص1980بغداد ، والسياسة ، 
 132-129م ، ص1988 ثامر ابراهيم الجمهاني ، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، دراسة قانونية ، )2(
 129م ، ص1988ثامر ابراهيم الجمهاني ، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، دراسة قانونية ، )3(
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 إرهابيـة  عناصـر  وإيواء بمساعدة فيتمثل الدول تمارسه الذي المباشر غير اإلرهاب

  . أخرى دول في إرهابية أعمال ارتكاب على يضهاوتحر معينة
  

 معينة مجموعة ضمن أفراد بها يقوم التي العنف أعمال به ويقصد: األفراد إرهاب -2

 أو ممتلكـات  أو فيها معينين بأشخاص األمر تعلق سواء ، معينة دولة ضد والموجهة

 هـذه  تكـون  وقد الهمبأعم للقيام اإلرهابيين تدفع عدة دوافع فهناك لها، عائدة منشات

 صور عرضت ولقد ، ثأري دافع لها يكون وقد شخصية أو إعالمية أو سياسية الدوافع

 عمليـات  أمثلتهـا  ومـن  معينة صورة في حصرها يمكن ال الفردي لإلرهاب عديدة

 كافـة  واالغتصاب واإلبادة القتل وأعمال الرهائن واحتجاز الطائرات وخطف االغتيال

  . أخرى مجاالت من آخرين أفراد ضد معينة جماعات أو أفراد بها يقوم التي

 أيضاً عليه ويطلق المؤسسي غير أو السلطوي غير باإلرهاب الفردي اإلرهاب ويسمى

 هـذا  فيترجمون يمارسونه الذين نفوس في يأس عن صادر باعتباره الضعفاء إرهاب

 ألنهـم  ريـة االنتحا بالصفة إرهابهم يتصف ولذا الخطورة شديد متشنج بموقف اليأس

)1( القائم السياسي النظام زعزعة أجل من بأنفسهم فيخاطرون يأس عن يمارسونه
 وقد ، 

 فعـل  كما الدولية الجرائم بارتكاب المتهمين لمحاكمة خاصة جنائية محاكم عدة انعقدت

 الدائمـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمة أسست فقد وأخيراً ورواندا السابقة يوغسالفيا في

 علـى  العقوبـات  يفـرض  انه األساسي نظامها على ويالحظ روما دةمعاه بمقتضى

 عدوان جرائم أو حرب جرائم ارتكابهم حاالت في المعنوية وليس الطبيعية األشخاص

 أخـرى  أشكال هناك أن الباحثين من قسم ويرى إبادة، جرائم أو اإلنسانية ضد وجرائم

   : لإلرهاب

                                                            
 ني للجريمة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية ، د ت ، أمام حسانين عطا اهللا ، اإلرهاب والبيان القانو.  د)1(

  136ص
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 ولـه  مؤيـدون  فلـه  ثم ومن رباني جومنه وعقيدة فكرة الدين : الديني اإلرهاب -1

 المجتمـع  أفـراد  باقي عن متميزة بمكانة الدين رجال تمتع القدم ومنذ معارضون

 األوضـاع  تغييـر  هـو  الـدين  وهـدف  سلطته، في السلطان زاحموا أنهم حتى

 عهدها أول في تالقي األديان فإن ذلك وعلى األفضل نحو واالقتصادية االجتماعية

 من للبابا أصبح فعندما ، المسيحيون فعله ما الديني اإلرهاب أمثلة ومن. المحاربة

 ضـد  اإلرهاب مارست كبيرة قوة الكنيسة أصبحت الملك يفوق ما والسلطان القوة

 في" التفتيش محاكم "وإنشاء والبروتستانت، الكاثوليك بين الحرب ومنها المسيحيين

  . )1 (أوربا
  

 المواجـه  اإلرهـاب  ، اإلرهـاب  من عالنو هذا على ويطلق : المضاد اإلرهاب -2

 الدولـة  إرهـاب  علـى  كرد السلطة ضد األفراد قبل من يمارس فهو ، لإلرهاب

 حيـث   سياسـية  أداة بوصفه اإلرهاب من النوع هذا يتبنى هتلر كان وقد لألفراد،

 تـدعمها  لم ما تنشر لن فكرتنا وان ، اإلرهاب إال يستحقه ال اإلرهاب إن ( يقول

 يأخذ لم ما الظهور على تقوى ال السلم ربة فأن ، الالزمة الحماية هال وتوفر القوة

   . )2(  )الحرب اله بيدها

 أن العـالم  دول مـن  كثير في المنتشرة األقلية جماعات تحاول : األقلية إرهاب  -3

 أجل من إرهابية بعمليات تقوم أن وهو اإلرهاب أشكال من شكل ممارسة إلى تلجأ

 خاصة مطالب تحقيق أو االستقالل على والحصول المركزية الدولة عن االنفصال

 ضـد  اإلرهابية نشاطاتها المنظمات هذه فتوجه المستقل، كيانها إقامة أو باألقليات

 القومي كيانها بلورة من حرمانها عن مسؤولية تعدها التي الدولة ومؤسسات أفراد

                                                            
 . 52 عبد السالم محمد ، صهيثم )1(
 . 170ت ، ص .  هتلر ، كفاحي، منشورات المكتبات األهلية، بيروت، دأدولف )2(
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 من الدولة مع عرقيةال المجموعات هذه أبناء من المتعاونين وضد جهة من المستقل

  . )1(أخرى جهة

 علـى  القـدرة  لهـا  ليس تنظيمات تمارسه الذي اإلرهاب هو : الثوري اإلرهاب -4

 مؤسـسات  ضد عنف بعمليات القيام إلى فتلجأ السلطة الستالم النظام ضمن العمل

 موجها عسكرياً عمله يكون ما دائماً انه اإلرهاب من النوع هذا يميز ما وان الدولة

 ممتلكات يشمل ال انه كما اآلخرين األشخاص إلى يتعدى وال معينين شخاصأ ضد

   . )2( العسكرية غير الدولة

 خالل من يتم وهو العشرين القرن مطلع منذ النوع هذا ساد : الفوضوي اإلرهاب -5

 نظريـة  أو أيدلوجيه عن تصدر ال بأعمال قيامها بسبب السلطة ضد أعمال توجيه

 هـو  الفوضوي اإلرهاب وهدف العدالة تطبيق عدم أو الحرية بمنع كقيامها ثورية

)3 (االستقرار عدم من حالة خلق
 عن يعبر والذي األيدلوجي اإلرهاب هذا ويسمى ، 

 المتمردون مارسه الذي اإلرهاب مثل لها  أنفسهم وينذرون بعقيدتهم جماعة أيمان

  .  )4( ايطاليا في يةالفاش وإرهاب م1917 عام البلشفية الثورة نجاح حتى روسيا في

 من هم الضحية يكون إذ حديثا إرهابا السياحي اإلرهاب يعد : السياحي اإلرهاب -6

 والـيمن  ومـصر  كـالفلبين  العـالم  دول مختلف في النوع هذا ظهر وقد السياح،

 األجنبيـة  الدول رعايا نحو توجهه ما غالبا ، اإلرهابي بعملها تقوم التي والحركات

 وسـائل  اهتمام والن الثالث العالم دول رعايا دون دولهم في يةبأهم يحضون ألنهم

                                                            
 جامعة بغداد ،  رشيد صبحي جاسم، اإلرهاب والقانون الدولي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون ،)1(

 . 56م، ص2003
 . 193 رعد عبد الجليل مصطفى، ظاهرة العنف السياسي ، ص)2(
 . 200 رعد عبد الجليل مصطفى، ظاهرة العنف السياسي ، ص)3(
م ، 1991 ، دار المنار الحديثة ، بيروت ، 1 في العصر الحديث، طين محمد عبد الحكيم حامد، ظاهرة الغلو في الد)4(

  . 60ص
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 وأوضـاعهم  اإلرهابيين مطالب إلى الدولي المجتمع أنظار سيلفت الغربية اإلعالم

 التي االتصاالت في األخيرة التطورات أن ،إال)1(الثلث العالم إعالم وسائل من أكثر

 سـواء  نفـسه  اإلعالمي مامباالهت األحداث كل تحضى أن إلى أدت العالم بها مر

   . الغربي العالم أو الثالث العالم دول في وقعت قد األحداث هذه كانت

 المتصارعة األطراف تمارسه الذي اإلرهاب وجوه احد هو : اإلعالمي اإلرهابي -7

 بـين  العالقـة  بـدأت  أن ومنـذ  ، بعيد زمن منذ العقيدة هذه واستخدمت دوليا،

 النفـسية  الحرب  فكانت . تقليدية غير طرائف عن لها وتبحث تتعقد المتحاربين

 المـذكورة  اإلمكانات كل تجتمع وجوه كأحد اإلعالمي اإلرهاب ثم ومن والدعاية

 نظرية شكلت وقد ، اإلعالم وسائل خالل من ترسل خطابية رموز في وتجسيدها

ـ  لها المناهض والفكر ،)2()شيللر هربرت (أسسها التي اإلعالمية االمبريالية  داح

 االمبرياليـة  بمـصطلح  ويقـصد  الحـديث  اإلعالمي للخطاب األساسية المحاور

 والنزعـات  والعادات القيم فرض اجل من اإلعالم وسائل قوة استخدام اإلعالمية

 خطـاب  تفـرع  وقـد  المحلية الثقافة حساب على وافدة أجنبية كثقافة االستهالكية

 رئيـسية  محاور أربعة إلى) توموليسون جون أوضح كما (اإلعالمية االمبريالية

 ويرفض الثقافية لالمبريالية الشامل السياق في اإلعالمية الهيمنة يرى خطاب هي

 إبـراز  اجل من وذلك الجدد الماركسيون يفصله الذي التوجه وهو بينهما الفصل

 والـسياسية  االقتـصادية  القـوى  مـع  تحالفاته وإظهار الحديث اإلعالم ضراوة

 حيـث  القومي المنظور من اإلعالمية االمبريالية إلى ينظر خطاب ، والعسكرية

                                                            
 أيلول ، المجلة القطرية 11 ، مفهوم اإلرهاب وتعريفه وقرار مجلس األمن بخصوص أحداث الويهيل حسين الفت س)1(

 . 50م ، ص2002 ، 2للعلوم السياسية ، بغداد ، العدد 
 ، مجلة القدس ألمريكية بايت، الجمرة الخبيثة وإرهاب العصابات الجماعية، منشورات وزارة الخارجية اجيسون) 2(

 ، شبكة االنترنت66م ، ص2001، العربي
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 االنكليزيـة  اللغة سيادة هو ذلك شأن في المفصل ومثالهم للهوية تهديداً فيها يرى

   . )1(االنترنت خاصة اإلعالم وسائل في

 األطروحـات   علـى  واالعتـراض  األمريكية السياسة نقد إن : الفكري اإلرهاب -8

 للمالحقة ذلك يعلن من ويعرض ممنوع الدولية احةالس على قبلها من ألموضوعه

 وإال األفـواه  وكـم  الـصمت  والمطلوب دول، أو أفرادا كانوا سواء والمحاسبة

   . لها المترصد األمريكي اإلرهاب شبح سيطالها

 الصهيونية األفكار تعرية فأن ، واحده لعملة وجهان هما وإسرائيل أمريكا أن وباعتبار

 ممنـوع  كـذلك  األرض في وإفسادهم اإلجرامية وأفعالهم زيهممخا ذكر هو العنصرية

 بأمريكـا  تـاون  جورج بجامعة أستاذ وهو بركات حليم الدكتور تعرض فقد ومحرم،

 يفكـرون  وكيـف  والـصهاينة  اليهـود  قبـل  من ظالمة لحملة االجتماع علم ويدرس

 قالنـي ع بأسـلوب  ، األمريكي المجتمع داخل وأالعيبهم حيلهم ويمارسون ويتحركون

 وأرسل داره عقر في وهوجم السامية بمعاداة وأتهم ، الدامغة بالحقائق وموثق ومنطقي

 األهـرام  تحريـر  هيئـة  أعضاء تعرض حول أثير ما كذلك ، بالقتل تهديد رسائل له

 لنـشرهم  للـسامية،  بمعـاداتهم  لهم اليهود اتهام بحجة الفرنسية المحاكم أمام المصرية

 وعجـنهم  اليهـود  قبل من 5/2/1840 يوم وقعت التي دمهوخا توما األب قتل حادثة

  .)2( تاريخياً موثقة الحادثة وهذه ، ذبحوه أن بعد بدمه" صهيون الفطيرة"

  اسباب ودوافع االرهاب بنية الجريمة اإلرهابية وخصائصها : الفرع الثاني

                                                            
 بول روجرز، حماية أمريكا ضد اإلرهاب عبر االنترنت ، مساعد رئيس وحدة التواصل والدعم الميداني، المركز )1(

 القومي لحماية البنية التحتية، مكتب التحقيقات الفدرالي ، مقال منشور 
 ، دار الرضوان ، حلب ، 1اب وحرب العالم الجديد ، ط محمود ياسين ، الجهود الدولية والتشريعية لمكافحة اإلره)2(

  . 14م ، ص2005
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مية المنظمة وجماعاتها كثيراً عن نية الجماعات اإلجرا  ال تختلف نية الجريمة اإلرهابية

من حيث التنظيم والتخطيط والتنفيذ وفي بعض حاالتها من حيث المقاصد واألهداف لذا لم 

يكن غريباً أن تطلب بعض األصوات ، وباألخص الدول المشاركة في لجنة أعداد مشروع 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، باعتبار اإلرهاب من ضمن 

من خالل الدراسة المستفيضة لإلرهاب والجريمة ولكن .  عصابات اإلجرام المنظمأنشطة

اإلرهابية وكذلك الجريمة المنظمة ، فانه بات يقيناً من أن تحقيق الربح هو هدف جماعات 

وانه . األجرام المنظم بينما هدف اإلرهاب المنظم هو هدف سياسي في معظم حاالته 

ية بعمل إجرامي كالسرقة والسطو ، فأنها التقوم بهذا العمل عندما تقوم الجماعات اإلرهاب

من اجل الربح أو المال ، ولكنها تقوم به من اجل تسهيل أنشطتها اإلجرامية وتحقيق هدفها 

  .  الرئيسي المتمثل بالبعد السياسي للعمل اإلرهابي

على استعداد وثمة اختالف أخر ، وهو أن اإلرهابي يعتقد بشرعية ما يقوم به ، لذا فهو 

كامل للتضحية بحياته راضياً مرضياً في سبيل تنفيذ عمله اإلرهابي ، بينما عضو العصابة 

اإلجرامية المنظمة يعلم تماماً بجرم مايقوم به ، لذا فهو حريص على حياته حتى يستمتع 

د بما تحققه الجريمة من أرباح ، لذا نجد عمليات انتحارية يقوم بها اإلرهابيون ، وال نج

  .  ذلك في محيط المجرمين

 يغلب على الجماعات اإلرهابية كونهم شباباً غضاً سهل التطويع والقيادة يدين بدين 

الجماعة ويلتزم بأوامر اهللا ونواهيه وفق التفسير الخاطئ الذي تضعه الجماعة وتعمقه في 

بينما نفوس أعضائها وعادة ما يكونون من دين واحد ومن ملة واحدة أو مذهب واحد ، 

الجماعات اإلجرامية ال تؤمن بدين وعادة ما تضم مجرمين منهم ملحدين ومنهم من 

وغالباً ما يكون رئيس الجماعة . مختلف الديانات ألنها ال تؤمن اال بما تحققه بالربح 

  .  اإلرهابية يتمتع بصفة روحية قيادية توجب طاعته
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ما يميز اإلرهابي عن عضو العصابة  فاأليمان بالقضية ونبل الدوافع وسالمة المقصد هو 

ويظهر ذلك جلياً عند صدور حكم على ) ولو أن كليهما مدانين(اإلجرامية المنظمة 

اإلرهابي وعلى المجرم ، فاألول يستقبله بسعادة بالغة وبصيحات فرح تعلو على أصوات 

لوجوم الحضور أما أعضاء الجماعة المنظمة فأنهم يستقبلون األحكام الصادرة بحقهم با

 . الشديد واالنخراط بالبكاء

حربياً ستعيض به القوى الدولية ) أسلوبا(ولمزاياها الخاصة أصبحت الجريمة اإلرهابية 

عن شن الحروب التقليدية وتجنب ويالتها وردود أفعالها ، ومن هذه المزايا قلة التكاليف 

م الى مكان الحادث وشدة التدمير وسهولة التنفيذ بعدد محدود من األفراد يسهل تسريبه

وتهريبهم منه ، وقد أكد نجاح بعض العمليات مؤخراً ، رغم تبدابير األمن المشددة ، 

فاعلية اإلرهاب وتطور وسائله وأساليبه وإمكانية استخدامه بديالً عن الحروب التقليدية 

ا  وتشير الدراسات المستفيضة عن ابعاد الجريمة االرهابية من حيث محتواه)1(المحدودة 

ومضمونها ودوافعها واسبابها أن هنالك اسباب ودوافع كثيرة ومتعددة الجوانب لكن وكما 

يشير استقراء حوادثها وبخاصة االخيرة منها والتي امكن رصدها وتحليلها أنها ترد إلى 

  - :واحد او اكثر من االسباب االتية

 :اسباب وعوامل اجتماعية -1

ونة االخيرة وما رافقها من التبدالت في ادت التحوالت االجتماعية الحاصلة في اال

البنى والهياكل في المؤسسات االجتماعية إلى تفاعالت وتغيرات حادة في القيم 

االجتماعية وخلق تناقضات اجتماعية وانماط جديدة من الحياة والعالقات 

. االجتماعية تميزت بسلبيات وامراض اجتماعية خطيرة وتراجع في القيم الروحية 

شعور بالحقد والظلم االجتماعي والديني والطبقي وتفشى البؤس والياس فشاع ال
                                                            

  45و28ص ، 2/7/1982 في 201حسن حمادة ، ال مقايضة بين العالم الثالث وحرب النجوم ، كل العرب ،  )1(
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واالحباط لدى شرائح واسعة من المجتمعات االمر الذي ادى إلى احداث سلوكيات 

منحرفة تميل إلى العنف والجريمة للتنفيس عن تشنجات هذا الشعور وملئ الفراغ 

شية والذي مارسه االفراد النفسي ، فكان االرهاب واحداً من صور الجريمة المتف

مثلما مارسته الجماعات والكيانات الدولية لدوافع اجتماعية كان من بينها االحتجاج 

واالنتقام نتيجة االحساس بالظلم واشباع الحاجات االجتماعية او نتيجة لحالة الال 

مساواة االقتصادية والمادية بين طبقات وفئات الشعب والمتعلقة بظاهرة الفقر 

الة وعدم عدالة توزيع الثروات االقتصادية واحتكارها بيد مجموعات صغيرة والبط

  تضر الكيان االقتصادي للدولة واللجوء إلى العمليات االرهابية بقصد تحقيق غاياتها 

وقد تستغل المجموعات الفقيرة من قبل الجماعات االرهابية لتنفيذ اعمالها وتصبح 

 الجهاز االداري ورجال انفاذ القانون من خالل مادة مجندة للتنظيم االرهابي وافساد

الرشوة وعرض المكاسب المالية واحياناً التصفية الجسدية والعتبارات طائفية 

 ولعل اخطر اشكال االرهاب االجتماعي ماكان العتبارات )1(وعنصرية متطرفة 

ن واسباب دينية متطرفة او التستر بالدين لتحقيق اغراض اخرى العالقة لها بالدي

ويحفظ التاريخ امثلة كثيرة على استغالل الدين والتستر باالسالم واخفاء المعتقدات 

الحقيقية وراء المظاهر الدينية وانتشار البدع الدينية بغية تاجيج الصراع واالرهاب 

، وقد استغلت دوائر المخابرات االجنبية )2(وايقاض وايقاد نار الفتنة الطائفية 

ينية ووظفتها في خدمة سياسات بلدانها وبتشجيع منها تكون العواطف والنازعات  الد

اتجاه ديني متطرف مارس االرهاب تحت غطاء وشعارات دينية حاول فرض 

  .دعواته بالعنف والقوة مما ادى إلى ردود فعل خطيرة

 :اسباب وعوامل اقتصادية -2

                                                            
 2  ، ص9/4/1986إبراهيم الداقوقي ، اإلعالم واالرهاب ، كل العرب ، في . د )1(

 51-14ص ، 2/7/1986 في 201وبية األولى والشعوبية الجديدة أيضاً ،  كل العرب ، نهاد الغادري ، الشع )2(
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لقى بعد أن اصبح االرهاب في المرحلة الراهنة وسيلة ومجاالً لتجارة عالمية ت

الرواج في اسواق العنف والجريمة من خالل ادارته من شبكات منظمة واسعة من 

االفراد والشركات والمؤسسات الكبرى توظف استثمارات مالية هائلة وتقوم بعقد 

الصفقات حسب الطلب فتقدم الخبرة في التخطيط واالعداد وفي التنفيذ لعمليات 

االرهابيين والمرتزقة وادارة اسواق اختطاف الطائرات والسفن واالشخاص وتجنيد 

السالح والجريمة الدولية وقلب انظمة الحكم احياناً وتكسب امواالً كثيرة بدافع 

الحاجة إلى المال والرغبة في الثراء بسرعة والذي كان من اهم اسباب ولوج 

 إلى سوق االرهاب الدولية والتورط بعملية – وهم اهم ادوات االرهاب –االفراد 

 فاتخذت حركة االرهاب ،)1 (ية طارئة او كمحترفين لها او كمرتزقة مشهورينارهاب

مظهراً عسكرياً في التنظيم والضبط والواجبات للقيام بمهمات ارهابية سرية كثيرة 

، وتعتبر عصابات المافيا المنتشرة في اميركا واوربا من اشهر )2(ومتنوعة 

جريمة من اجل المال إلى جانب اعداد المنظمات االرهابية التي تتاجر باالرهاب وال

  .كبيرة من المنظمات االرهابية في العالم

والعتبارات اقتصادية ايضاً اتجهت بعض القوى الدولية نحو استخدام االرهاب 

وسيلة الدامة نفوذها االقتصادي في مناطق معينة والتاثير في االوضاع 

لشركات متعددة الجنسية االقتصادية كاستخدامه من قبل الدول االمبريالية وا

والكارتالت النفطية لصرف بعض الدول عن تاميم ثرواتها الطبيعية ومنعها من 

محاوالت الخروج من التبعية االقتصادية واالفالت من الطوق االقتصادي الذي 

  .)3(تحكمه حولها 

                                                            
 12ص ، 9/4/1986إبراهيم الداقوقي ، اإلعالم واالرهاب ، كل العرب ، في . د )1(
 في 191من تعليقه على كتاب مثلت الشياطين االستوائي ، كل العرب العدد ) 5(الصافي السعيد، الحلقة   )2(

 89ص ،23/4/196

 221ص1989 3العدد/تصدرها نقابة المحامين/ عبد اهللا الحديثي،االرهاب الدولي في الواقع والقانون، مجلة القضاء )3(
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  :اسباب وعوامل سياسية  -3
   

 عنه من تغيرات   غذت الحرب العالمية الثانية ظاهرة االرهاب بما اسفرت

سياسية وما رافقها من عنف مارسته الشعوب التي تتطلع إلى التحرير 

واالستقالل وكذلك ازاء قيام القوى االستعمارية باعاقة تقدم الدول التي نالت 

استقاللها حديثاً باستخدام الحروب الخاصة الرهابها كما تنامت حركة االستقطاب 

المني بين دوائر المخابرات االجنبية والقيام الدولي اضافة إلى تنامي التعاون ا

، والتتردد القوى الدولية )1(بعمليات ارهابية الغتيال الشخصيات السياسية 

العظمى في تنفيذ عمليات ارهابية حتى لو ادى ذلك إلى الحاق االذى بمواطنيها 

 وامام تيارات التطرف والياس. طالما تحقق العملية سياساتها واستراتيجياتها 

والشعور بالظلم للقيام بالمزيد من العنف المشروع لتقابل تلك القوى باالرهاب 

والقمع بحجة مكافحة االرهاب الذي ادى إلى رواج تجارة السالح وتحقيق 

صفقات كبيرة لتغذية الماكنة الحربية او لتحصين امن الدول االخرى ضد 

ة والتخويف من قبل ، اضافة إلى ذلك مظاهر العنف والقو)2(العدوان واالرهاب

بعض االنظمة الحاكمة الذي بدوره يدفع بعض الجماعات والفئات االجتماعية 

  .إلى اللجوء إلى العنف واستخدام القوة لتحقيق اجرامهم

  :دوافع االنتماء -4
 يعتبر االنتماء إلى طائفة او قومية ،عقيدة هوية ومبرر لوجود االفراد على  

 احسوا بخطر ايا كان نوعه يهدد هذا االنتماء االخص المتطرفون منهم ، فاذا ما

 للدفاع عنه بكل الوسائل وغالباً ما يكون نشاطهم بهذا - افراداً وجماعات–هبوا 

الدافع نمطاً من انماط المقاومة المشروعة اذا توفرت شروطها حسب الضوابط 

                                                            
 .19-18ص16/10/1985في 164حامد ربيع ، مخطط دولي لتفتيت الوطن العربي ، كل العرب  . د )1(
 224ص1989 3العدد/تصدرها نقابة المحامين/القضاء عبداهللا الحديثي،االرهاب الدولي في الواقع والقانون، مجلة )2(



79  

 

الموضوعة لها وبخالفه تكون ضرباً من ضروب االرهاب واستعماالً للقوة غير 

مشروع ، سيما اذا كان الباعث على ارتكابها نظرة عنصرية ضيقة او عدائية او 

كان التذرع باالنتماء مجرد غطاء لممارسة العنف واالرهاب من أجل غايات غير 

  .)1(مشروعة 

  :االعالم وسائل -5

  واالتـصاالت  االعـالم   وسائل في كبيراً تطوراً االخيرة السنوات في العالم شهد

 خـالل  ن االرهـاب  ظـاهرة  انتشار في كبيراً دوراً التطور هذا ىواد ، الحديثة

 مـا  اذا السـيما  وغاياتهم االرهابيين اهداف لتحقيق مهمة وسيلة تعد التي الدعاية

 النفـوس  ذوي االفـراد  تـوفر  خالل من الدعاية تلك لتقبل المالئمة البيئة توفرت

 االعمـال  ممارسة ىعل تشجيعها في االعالم وسائل دور تلمس ويمكن ، الضعيفة

 بقصد الجريمة على وتشجع الرعب تنشر وافالم لصور نشرها خالل من االرهابية

 االعالم وسائل تؤدي كما ، )2( معينة باتجاهات وتوجيهها االفراد سلوك في التاثير

 المرتبطـة  النفسية المؤثرات تضخيم في كبيراً دورا والمرئية والمسموعة المقروءة

) غالي بطرس (المتحدة لالمم السابق العام االمين اشار وقد  ، ةاالرهابي بالحوادث

 وذلـك  االرهابي، للعمل المهمة الدوافع احد تشكل لكونها االعالم وسائل اهمية الى

  .)3( الها يسعون التي الدعاية االرهابيين تمنح النها

                                                            
 ،1989 3العدد/تصدرها نقابة المحامين/ عبداهللا الحديثي، االرهاب الدولي في الواقع والقانون، مجلة القضاء)1(

  225ص

   

  

 

  .  78صم ، 1990 ، 1 ترجمة الدكتور عبد الهادي عبد الرحمن ، دار الطليعة ، ط، بالس ، العنف واالنسانتوماس )2(
     

 غالي ، كلمة في افتتاح مؤتمر شرم اشيخ حول ما يسمى باالرهاب ، مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد بطرس )3(

   . 337م ، ص1997، 127

 . هو مستشار االمن القومي للرئيس األمريكي االسبق جيمي كارتر : بريجنسكي * 
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 االميركية المتحدة للواليات الخارجية السياسة رسم في كبيراً دوراً االعالم ويؤدي 

 الفعـال  االستخدام على تعتمد أن المتحدة الواليات على إن*(بريجنسكي يؤكد اذ ،

 ويقـول  ، )1 ()والفعل على وتسيطر بالعواطف تلعب كي االتصال تقنيات اخر في

 مـن  الخارجية  سياستنا أهداف بعض نحقق إن يمكننا (االميركي للكونغرس تقرير

 خـالل  مـن  حكوماتها مع التامل من بدال بيةاالجن الدول شعوب مع التعامل اجل

  . )2(  )الحديثة االتصال وتقنيات ادوات استخدام

   : الدولية السياسة -6

 عالقات في السيطرة مقاليد وتسلم القيادي الدور اتخاذ نحو الميل بانه التسلط يعرف

 زمـام  وتـسلم  الغير على السيطرة حب يتملكه الذي فالمرء ، االخرين مع المرء

              على ينطبق الحال وكذلك عليهم السلطة وممارسة االخرين تصدر الى يميل لقيادةا

 فيهـا  انتقـل  مرحلة العالم يشهد ان الى السوفيتي االتحاد تفكك ادى وقد ،)3( الدول

 في يتمثل والذي الواحد القطبي التفرد مرحلة الى الثنائية القطبية مرحلة  من العالم

 في ورغبتها التسلطية ونزعتها الجديد الدوي ونظامها االميريكية دةالمتح الواليات

 دول تحولت فقد ، كبيرة تغيرات االنتقالية المرحلة هذه رافقت وقد ، بالعالم التحكم

 الدول بعض لدى الديمقراطي النهج الى التحول كذلك راسمالية دول الى اشتراكية

 ان الـى  التحـول  هذا وادى ، حزبيةال التعددية نظام الى الواحد الحزب نظام من

 مستخدمة التوتر بؤر في االثر صاحبة الصغرى الدول بمصائر كبرى قوى تتحكم

 أن الطبيعـي  من وكان ، واالمم الشعوب مع عالقاتها في جديدة استعمارية اساليب

 لجوء ومنها المتضررة الدول شعوب قبل من افعال ردود السلوكيات هذه يصاحب

 ورفـع  مـصالحها  عن للدفاع والعنف االرهاب  ممارسة الى الشعوب هذه بعض

 االرهـاب  اسـتعمال  الى االميريكية المتحدة الواليات لجأت كما ، )4( عنها الظلم

                                                            
 الخارجية للواليات المتحدة ، مجلة افاق  عربية ، السياسةدوره في   سالم خطاب الناصري ، اإلعالم األمريكي و)1(

  . 29 م ، ص2003 ، 1997بغداد ، العدد 
  212ص,  ، ظاهرة العنف السياسي ثي عبد اهللا عبد الجليل الحدي)2(
  . 60 م ، ص1997 اسعد رزوق ،موسوعة علم النفس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، )3(
  . 3 م ، ص1999 محمد علي ، االرهاب الدولي والكيل بمكيالين ، جريدة البيان ، االمارات ، ابراهيم )4(
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 اعلن وقد ، االرهابيين على والقضاء االرهاب محاربة بحجة اهدافها لتحقيق وسيلة

  نـستطيع  باننـا  اعتقدال (البريطانية االذاعة هيئة مع مقابلة في االبن بوش الرئيس

 نـسميه  ان مـايمكن  نرى نحن انتهت قد االرهاب على الحرب ان تقول ان مطلقا

 االرهاب شان في قلقة ماتزال اوربا دول من الكثير ان واعتقد العراق داخل ارهابا

  .)1(  )طويلة لمدة الحرب هذه سنخوض اننا اخشى فاني ولذلك

   : القومية الدوافع -7

 للدولـة  والـوالء  الحقيقيـة  لمصالحهما والتحمس والشعب االمة حب انهاب القومية تعرف

 عند اننا اال ، للقومية الحسن الوجه عن يعبر انه لنا يبدو التعريف وهذا . بالوطن والتعلق

 ، الدوليـة  الـسياسة  فـي  المهمة العوامل من هو القومي الشعور أن نجد للتاريخ دراستنا

 ارهابيـة  اعمال حدوث الى التنوع هذا ادى وقد القومي هابتنوع العالم دول اغلب وتمتاز

 ولجـوء  ، االم الدولـة  عن باالنفصال طالب قوميات على تحتوي التي الدول في والسيما

 علـى  والحصول بمطالبها القومية تعريف بقصد االرهاب ممارسة الى الصغيرة القوميات

 المـضطهدة  القومية التجد  وعندما الحكم  مقاليد  على تسيطر التي بالقومية اسوة الحقوق

 وممـا  )2( اهـدافها  لتحقيق االساليب هذه الى تلجا  فانها لمطالبها يستجيب او يسمعها من

 المناسـبة  الحلول ايجاد خالل من اال التتم (*) االرهابية الجريمة مكافحة ان يقال ان يجب

   .المجتمع يهدد الذي العنف من مزيد الى يؤدي االسباب هذة تجاهل وان السبابها

  :االسرائيلي العامل دور -8
                                                            

  . 4 ، ص2002، دار الحكمة، لندن 1عبدالحسين شعبان، االسالم واالرهاب الدولي، ط. د )1(
 . 67 ص،2004نهضة، القاهرة  ، دار ال1سامي جاد عبد الرحمن، ارهاب الدولة في أطار قواعد ق الدولي ، ط. د) 2(

 من الجرائم المركبة والمعقدة فغالباً ماتتكون ا انه -:  الجريمة اإلرهابية عن الجرائم االعتيادية بامور كثيرة منها          تتميز(*)

 تتميز بنشاط اعالمي واسع يشكل جزءاً كبيراً من         -من سلسلة من الجرائم بحيث اليشكل العنف سوى حلقة من حلقاتها،            

 ومتمماً لتائجها ، تكون على االغلب ذات ابعاد وغابات سياسية فقد تكون وسيلة بيد االنظمة الدكتاتورية  لتصفية                   حجمها

معارضها في الداخل ولخارج ، تحضا باسناد دولي مباشر او غير مباشر وغالبا ماتقف خلف العملية االرهابيـة قـوى                    

يمة االرهابية وبمزاياها الخاصة اسلوبا حربيا تستعيض به القوى         دولية تمدها بالدعم المادي واللوجستي ، اصبحت الجر       

  . 30عبد اهللا عبد الجليل الحديثي ، مصدر سابق، ص : للمزيد ،ديةالدولية عن شن الحروب التقلي
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 واالسـالم  الغـرب  بين الصراع مستوى ترفع التي الرئيسية العوامل من العامل هذا يعد

  -:االتية لالسباب وذلك

  المـسلمين  بـالد  فـي  اسـرائيل  زرع فـي  الغرب يتحملها التي التاريخية المسؤولية  - أ

 من ، واالسالم العروبة في خوانهما وتشريد وقتل مقدساتهم واهانة ارضهم واغتصاب

 نفـس  فـي  تصب ممارسات من بعده وجاء سبقه وما م1917 عام بلفور وعد خالل

  . االتجاه

 العربـي  الحـق  حساب على م1948 عام منذ اسرائيل مع الغربي التعامل ازدواجية  - ب

 ، المنطقـة  فـي  مهمنـة  اسـتراتيجية  قوة ليكون االسرائيلي الكيان وتسليح االسالمي

 بـشراسة  يتعامل الغرب أن نجد حين في ، تدينه التي الدولية القرارات تنفيذ يلوتعط

 منذ العراق من الموقف في الحال هو كما ، الدولية الشرعية تنفيذ بحجة المسلمين مع

 من والموقف ايلول من عشر الحادي احداث بعد افغانستان من والموقف م1990 عام

 الـصادر  للنقد أن " فقال الغربيين احد االمر هذا تلف وقد ، الفلسطينية الوطنية القوى

 من كبير قدر التاريخية والمسؤولية المزدوجة المعايير قضية في االسالمي العالم عن

 كانت الغربية الحكومية غير المنظمات ما حد والى الغربية، الدول " وان ،)1( "الصحة

 العالقـات  في والديمقراطية اناإلنس حقوق معايير بها طبقت التي الطريقة في انتقامية

 سياسـة  عـن  منهـا  أي او االدعاءات كل يقبل ان الى بحاجة المرء وليس ، الدولية

 أن يـرى  لكـي  ، البوسـنة  او كـشمير  او فلسطين في المسلمين ضد الدولية التمييز

 االنتقائية المعاملة هذه ضحية البلدان من كثير في كانوا المسلمين
)2( .   

 بـين  الـصراع  تـاجيج  على العالم في اليهودية والقوى االسرائيلي الكيان عمل – ج

 فـي  يخلص) نتنياهو (فهذا ، لهم العدوانية المصالح تحقيق اجل من والغرب االسالم

 السـرائيل  تهديدا يشكل االسالم أن " القول الى لالرهارب  المخصصة االربعة كتبه

 الحـرب  فـي  الغرب اشراك من البد) زعمه حسب (االسالمي االرهاب لهزيمة وانه

                                                            
م ،  1996، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ،          1 عابد الجابري ، الدين والدولة وتطبيق الشريعة ، ط         محمد )1(

 . 39-37ص
 ، القاهرة ، مكتبة مدبلولي ، 1الدين والسياسة في الشرق االوسط ، ط:  فريد هاليداي ، االسالم وخرافة المواجهة )2(

 . 143 وص 21-20م ،ص1997
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)1( .. " المعركـة  لهذه كقائد امريكا االبدخول يتم لن الغرب اشراك وان ، ضده
 امـا  

 انهيار بعد حاولوا االسرائيليين الزعماء بان " فيقول) بارام حاييم (االسرائيلي الكاتب

 فـي  واروربا االميركية المتحدة الواليات تجنيد ، الشيوعية وسقوط السوفيتي االتحاد

 وكانـت  ، الحقيقي حجمه من اكبر عدواً مصوريها االسالمية االصولية ضد المعركة

 بالقيمـة  الـسياسة  ووضـعوا  ، االمريكـي  العام الراي القناع مصممة استراتيجيتهم

  . "بالخطر ومهدد مهتاج الم في السرائيل المستمرة االستراتيجية
  

 الدولي االرهاب وتيارات االرهاب ةظاهر تنامي إلى قادت وغيرها واالسباب العوامل هذه

  .واالرهاب العنف مراحل من مرحلة كل تناسب وباساليب والغايات االطماع لتحقيق

  

  

  

  

  

  الثاني الفصل
  لهما االسالم ورفض االخرى والجرائم االرهاب بين الفرق

  االول المبحث
  االخرى والجرائم االرهاب تمويل جريمة بين الفرق

  المطلب االول

  يل االموال واالتجار بالمخدراتجرائم غس
  

                                                            
 نديم عيسى، جدلية االرهاب الدولي بين الطروحات الغربية واالسالمية، مجلة العلوم السياسية، بغداد، كلية العلوم )1(

   167 م، ص2002، 26، العدد السياسية
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  جريمة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب: الفرع االول

 أن بدأت العديد 2001أيلول / 11 حصل في مطلع سني القرن الحالي خاصة بعد أحداث 

من الجهات المصرفية في تتبع والتحفظ على األصول والوداع الخاصة ببعض المنظمات 

إلرهابية أو تلك التي تقوم بتمويل العمليات اإلرهابية ، والهيئات المتصلة بالجماعات ا

وكان يطلق على سبيل الخطأ على تلك التدابير المتخذة قبل تلك الجهات أنها تدابير 

لمكافحة غسيل األموال ، في حين أنها في حقيقة األمر تدابير لمواجهة جريمة أخرى 

وث هذا اللبس بين غسيل ويرجع السبب في حد. جديدة وهي جريمة تمويل اإلرهاب 

األموال وتمويل اإلرهاب لوجود العديد من نقاط التدخل بين الجريمتين ، ولكن يوجد في 

ذات الوقت العديد من نقاط االختالف بينهما والتي من خاللها يمكن توضيح الفارق بين 

  .)1(الجريمتين 

صرفي، وبمعنى أدق، تتمثل نقاط التدخل بين الجريمتين في استخدام كليهما للقطاع الم

، حيث تستخدم كلتا )إساءة استخدامها للقطاع المصرفي من اجل تحقيق غاية معينة(

الجريمتين القطاع المصرفي كقناة لنقل األموال من جهة إلى أخرى مع اختالف الغاية 

كما تشترك الجريمتان في تأثيرهما الضار باالقتصاد الوطني والدولي . النهائية بينهما 

  .سواء ، وهو ما حدا بالمجتمع الدولي إلى تجريمهما باعتبارهما من الجرائم الدوليةعلى ال

  -:)2 (بيد انه يمكن تحديد نقاط التعارض بينهما على النحو التالي

 القاعدة العامة بالنسبة لعمليات غسل األموال أنها تتم الموال متحصلة :األموال المستخدمة

قاعدة قد تكون األموال المغسولة امواال قانونية ، ومن من جريمة ، ولكن استثناء لتلك ال

                                                            
  17 ص2004 ،، دار الشروق القاهرة1محمود شريف بسيوني، االستجابات الدولية وجهود المكافحة اإلقليمية،  ط )1(

 

 19ص2004 ،، دار الشروق القاهرة1محمود شريف بسيوني، االستجابات الدولية وجهود المكافحة اإلقليمية،  ط) 2(
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االمثلة لتلك العمليات ما تقوم بت أجهزة االستخبارات الوطنية من نقل وتحويل اموال 

خاصة بعمليات متعلقة بأمنها القومي والتي تقتضي السرية وعدم البوح بمصدر تلك 

 السالح التي تتم بين بعض الدول األموال أو الجهة المستفيدة منه ، ومثال اخر هو صفقات

  .وما يتبعها من ضرورة فرض التعتيم والسرية على تلك الصفقات والمبالغ المقدرة لها

وعلى الجانب األخر فالقاعدة العامة لعمليات تمويل اإلرهاب أنها تتم باموال شرعية يتم 

ع تلك األموال وبالتالي فمسالة تتب. جمعها عن طريق صناديق الزكاة أو جمع التبرعات 

والتحري عنها في غاية الصعوبة النها اموال عادية وتسلك المجرى الطبيعي الذي تسلكه 

بيد أن هناك استثناء لتلك  القاعدة وهو تمويل اإلرهاب من خالل اموال . األموال القانونية 

 الكولومبية بتمويل التمرد ) FARC(غير شرعية ، والمثال على ذلك ما قامت به جماعة 

  .وذلك لحماية مهربي المخدرات

تتسم عمليات غسيل األموال بالتعقيد الشديد بغرض اخفاء مصدر : العمليات المستخدمة

تلك األموال أو الجهة النهائية المستفيدة منها ، ومن اجل ذلك تكون العمليات في اغلب 

لحدود الوطنية االحوال عمليات نقل سريع لالموال فيما بين الحسابات المختلفة ، أو عبر ا

، ومن خالل استبدال العديد من العمالت ، أو من خالل دمج تلك األموال في أصول مادية 

وغالباً ما تكون قيمة تلك األموال . أو معنوية ثابتة أو منقولة سواء بالبيع أو الشراء 

 وعلى .المغسولة كبيرة ، وقد يتم تقسيم تلك األموال على أجزاء لعدم إثارة االشتباه فيها 

النقيض من ذلك تتسم معظم عمليات تمويل اإلرهاب بالبساطة الشديدة ، وكما سلف القول 

وغالباً ما تكون . فهي تسلك المجرى المعتاد في فتح الحسابات أو نقل وتحويل األموال 

قيمة تلك األموال متواضعة وذلك نظراً الن معظم العمليات اإلرهابية ال يتكلف مبالغ 

حية المادية ، ومع ذلك فتأثير تلك العمليات ووقعها على المجتمع واالقتصاد ضخمة من النا

  . مؤثر للغاية
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المكسب المادي وهو الدافع الرئيسي من وراء عمليات غسل  :الدافع إلى ارتكاب الجريمة

األموال ، والغرض األعم من ارتكابها هو إضفاء الشرعية على مصدر تلك األموال 

ة ، في حين أن الدافع من وراء عمليات تمويل اإلرهاب هو في معظم وإخفاء معالم الجريم

الحاالت اإليمان بقضية ، وقد تكون هذه القضية ذات أهداف سياسية مثلما اعتمد الجيش 

الجمهوري االيرلندي لفترات عديدة على تمويل عمليات ضد الحكومة البريطانية في 

ادمة أليه من الجالية االيرلندية بالواليات ايرلندا الشمالية على التمويل والتبرعات الق

  .أو قائمة على أساس ديني. المتحدة األمريكية 

وهنا تجدر التفرقة بين مرحلتين هامتين من مراحل تمويل اإلرهاب، المرحلة األولى وهي 

مرحلة جمع األموال ، وفيها يتم جمع األموال من خالل قنوات عديدة وألسباب تتسم 

ءة أو ألسباب إنسانية مثل مساعدة الالجئين أو إغاثة المنكوبين أو إعانة غالبيتها بالبرا

الفقراء ، ومن ثم اليمكننا أن نعتبر الشخص العادي الذي يقوم بإعطاء تبرع مشاركاً في 

أما . تمويل اإلرهاب نظراً لغياب ركن العلم لديه بالهدف النهائي من وراء جمع المال 

توجيه تلك األموال لتمويل أنشطة وعمليات إرهابية وبالقطع يتمتع المرحلة الثانية فيتم فيها 

والغرض النهائي من التمويل هو . القائمون على هذا النشاط بتوافر ركن العلم لديهم 

ارتكاب جريمة على النقيض من غسل األموال ، والتي يكون غرضها النهائي اخفاء معالم 

  . جريمة

  

مكافحة غسل األموال هي التوصل إلى متحصالت الجريمة الغاية من : الغاية من المكافحة

والقضاء على الحافز المادي من وراء ارتكاب جريمة غسل األموال ، ومن ثم فالغاية غير 

المباشرة من مكافحة غسل األموال هي االقالل من ارتكاب الجريمة عن طريق القضاء 

رهاب هي القضاء على الموارد بينما الغاية من مكافحة تمويل اإل. على حافزها المادي 
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المادية المستخدمة في ارتكاب العمليات اإلرهابية ، ومن ثم فالغاية هنا غاية مباشرة 

  . وهدف عملي لمنع ارتكاب العمليات اإلرهابية

   لمخدرات وتمويل اإلرهابجريمة ا: الفرع الثاني

السفر واالتصال بحكم العولمة وتحرر التجارة وتزايد االرتباط بين األمم وسهولة  

واصطباغ الشركات المالية بالصبغة الدولية وازدياد سرعة النقل الدولي التي أدت الى 

ازدياد قدرة األشخاص والسلع على عبور الحدود الوطنية وازدياد حجم استيراد 

وتصدير السلع والخدمات وبروز العديد من المدن التي تعمل كمراكز رئيسية في النظام 

واتخاذها مراكز لألعمال والمشاريع، ) ، لندن مثالًجنيف ، باريس (ولي االقتصادي الد

االنترنيت الى بروز /وما أدت إليه القنوات التلفزيونية الفضائية والشبكة العنكبوتية 

سوق عالمية يحصل فيها المستهلكون على المعلومات بشأن السلع والخدمات المشروعة 

  . وغير المشروعة في جميع أنحاء العالم

فجاءت جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على رأس قائمة 

الجرائم التي تدر أمواال طائلة والتي اعتبرت شريان الجريمة المنظمة وكذلك جريمة 

ولذلك تحارب هذه المنظمات بشراسة لحماية مصدر تمويلها الرئيسي . اإلرهاب 

امية بالفساد واإلفساد ولذا لن يكون غريباًَ ان نجد ان ووسيلتها في تسهيل عملياتها اإلجر

النشاط اإلجرامي المشترك بين هذه المؤسسات اإلجرامية المنظمة هو االتجار غير 

المشروع بالمخدرات وتأتي بعدها من حيث إدرار المال ، جرائم االتجار غير المشروع 

  . باألسلحة وباألشخاص

ف عقد الثمانينيات على الربط بين االتجار وقد دأب المجتمع الدولي منذ منتص

غيرالمشروع بالمخدرات واالرهاب وهو يبغض اعمال العنف التي تنشر الخوف 

والفزع وتسبب الموت والدمار ، وقد ثبت ان الجماعات اإلرهابية تتخذ من االتجار 

غير المشروع بالمخدرات مصدر تمويلها ومن إحدى هذه الجرائم كشف ضبط كمية 
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من الحشيش اللبناني في عقد الثمانينات في إحدى الدول األوربية لحساب إحدى ضخمة 

الفرق المتناحرة في دولة منتجة للمخدرات وان ثمن بيع الشحنة كان مرصوداً لشراء 

  .)1 (لهذاالفريق لعسكري الموقف أسلحة تدعم

 مفهوم 1999م وقد حددت المادة الثانية من االتفاقية الدولية لمنع تمويل اإلرهاب لعا

التمويل بأنه قيام كل شخص بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع 

أموال مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، تم الحصول عليها باي وسيلة 

كانت مشروعة أو غير مشروعة وثائق كانت أو صكوك قانونية ، أياً كان شكلها بما 

  .تروني أو الرقمي في ذلك الشكل االلك

 وبما في ذلك االنتماءات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحواالت 

واألسهم واألوراق المالية والسندات المالية والكمبياالت وخطابات االعتماد ، بنية 

استخدامها أو يعلم استخدامها كلياً أو جزئياً للقيام بعمل إرهابي بشرط ان يثبت أن 

  . لم يكن مكرهاً على القيام بجمع المال أو تقديمهالشخص 

، انها صياغة عامة تتسم بالمرونة  1وواضح من صياغة المادة الثانية أعاله فقرة 

واالتساع الن تستوعب أحكامها اي جمع للمال أو تقديمه بهدف استخدامه في تمويل عملية 

لجريمة ، فمثل هذه األساليب إرهابية ، حيث ان النص لم يحدد أساليب  معنية الرتكاب ا

  . ال تخضع للعد أو الحصر ، إنما هي قابلة لالبتكار وللتطور

 عندما 1980 والجدير بالذكر ان مصطلح اإلرهاب المرتبط بالمخدرات ظهر في عام 

لوحظ وجود عالقة مباشرة بين عصابات اإلجرام المنظم التي تتولى إنتاج المخدرات 

قاقير المخدرة وترويجها ، وبين الجماعات اإلرهابية في وصنع منتجاتها وتهريب الع

وكان المصطلح أكثر ظهوراً في كولومبيا ومهد لظهوره ، ان كولومبيا . كولومبيا و بيرو 

                                                            
 .63ص ، 1995 السياسة الجنائية في مواجهة اإلرهاب ، دار النهضة العربية، إبراهيم عيد نايل ،. د )1(
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 باالضافة الى 1970أصبحت مصدراً رئيساً من مصادر إنتاج أعشاب الحشيش منذ عام 

صبحت في عقد التسعينات اكبر كونها اكبر مصدر إلنتاج الكوكايين في العالم ، ثم أ

مصدر لورقة الكوكا ، بعد ان زادت المساحات المزروعة بنبتة الكوكا على ضعف 

وحققت . المساحات المزروعة في بيرو التي كانت تحتل المركز األول قبل التسعينات 

العصابات إرباحا طائلة لفت نظر الجماعات اإلرهابية الى األثرياء الجدد وتجار 

 ، التي وجدت فيهم مصدراً جديداً لتمويلها بعد ان أخذت من المساعدات المالية المخدرات

، وبداً عبء العصر الجديد ن دول أمريكية وعربية في التناقصالتي ترد لهذه الجماعات م

من التعاون الوثيق بين الجماعات اإلرهابية وعصابات اإلجرام المنظم حتى انتشرت مقولة 

ثم اتسع نطاق هذا التعاون ) عاطى المخدرات فأنت تشجع اإلرهابإذا كنت تت(شهيرة وهي 

  )1(اسيا وافريقا واوربا  خصوصا من أمريكا الالتينية الى القارات األخرى

  المطلب الثاني

  الفرق بين الجريمة االرهابية والجريمة السياسية

رائم االرهاب            من أهم األمور وأدقها في هذا البحث وضع الخطوط الفاصلة بين ج

والجرائم السياسية وذلك لما يوجد من أوجه شبه وخلط بين المفهومين على أساس أن 

غالبية دوافع االرهاب ذات طابع سياسي وما يترتب على هذا الخلط بين المفهومين من 

احتمالية استفادة اإلرهابيين من إحدى القواعد المستقرة في النظام الدولي التي تقضي حظر 

 في الجرائم السياسية ومافي األعمال الخاطئ لهذه القاعدة الذي يؤدي إلى عرقلة التسليم

الجهود الدولية واإلقليمية في مكافحة االرهاب وإعطائه ميزة حسنة لمرتكبي هذه الجرائم 

  .عند شمولها بالوصف السياسي

                                                            
 .206ـ204ص ، 2005 ، إبراهيم عيد نايل ، السياسة الجنائية في مواجهة اإلرهاب ، دار النهضة العربية. د )1(
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رتكب بباعث            وحيث أن معظم التشريعات تذهب إلى أن الجريمة السياسية هي التي ت

سياسي أي إذا كان الدافع عليها سياسياً والعكس صحيح باعتبار ان الباعث المحرك للجاني 

هو الذي يحدد صفة الفعل ألجرمي والمعيار الثاني في تحديد هذه الصفة للفعل ألجرمي 

يتمثل في الحق المعتدى عليه وبالتالي تكون الجريمة سياسيه أيضا إذا وقعت على الحقوق 

 من قانون العقوبات العراقي 21اسية العامة او الفردية وهو ما نص عليه في المادة السي

  . وتعديالته1969 لسنة 111رقم 

  وبهذا يكون القانون العراقي قد اعتمد على معيارين او على مذهبين األول موضوعي 

والذي يهتم بطبيعة الحق المعتدى عليه  والثاني مذهب شخصي يكمن في الباعث او 

ورغم صعوبة التعرف على هذا الهدف مما . الهدف من وراء هذا السلوك اإلجرامي

يقتضي ولغرض الوصول  إليه وتحديده بدقة عن طريق الظروف الموضوعية المحيطة 

بالجريمة ومع ذلك فان معظم التشريعات الوطنية وما صدر من اتفاقيات دولية وجهد 

رهابية حتى لو ارتكبت بباعث سياسي إقليمي يخرج الوصف السياسي عن الجريمة اإل

 المشار إليها أعاله حيث ال يعتبر الجرائم 21وبهذا االتجاه اخذ القانون العراقي في المادة 

اإلرهابية وجريمة االعتداء على حياة رئيس الدولة من الجرائم السياسية ولو كانت قد 

  . ارتكبت بباعث سياسي

الواردة في هذا المجال وبعد أمعان النظر في االتجاهات            ونتيجةً الستقراء النصوص 

الدولية واإلقليمية والوطنية للتفرقة والتمييز بين الجرائم السياسية والجرائم اإلرهابية وما 

قيل بشأنها فأن هناك أوجه اختالف واضحة وبينه تمييز بين جرائم اإلرهاب واألجرام 

 -:ا بما يأتيالسياسي وأهم نقاط االختالف يمكن تلخيصه

المجرم السياسي يتميز بنبل الباعث وشرف المقصد على عكس اإلرهابي الذي  -1

  . يتميز  بالخسة في المقصد وفي الغاية والهدف في معظم نشاطاته

يرتكب المجرم السياسي جريمته معتقداً بعدم صالحية النظام السياسي القائم وبأنه  -2

يره لهذا الصالح ، لذلك يكون يعمل ضد  مصالح شعبه وضد حريته وينبغي تغي

هدفه لخير وطنه وأبناء أمته بينما يقوم اإلرهابي بجريمته دون اكتراث بأي مبدأ أو 
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تقليد ، ال بل انه يضحي بحياة أبناء وطنه وأمنهم وأموالهم من اجل أهداف 

 . ومصالح من ينتمي إليه أو يعتقد بصالحيته
 ما هو عدواً للسلطة وللنظام الحاكم في ال يعتبر المجرم السياسي عدواً لشعبه بقدر -3

 . حين ان اإلرهابي هو عدواً للشعب وللنظام معاً في أن واحد
الجريمة السياسية ال تقع من اجل أهداف وغايات شخصية ذاتية فهي وحسب  -4

تعريفاتها تقع بدافع سياسي نبيل من شأنه أن صح القول ، أن يحقق النفع العام 

أن جرائم اإلرهاب يمكن أن تقع من اجل تحقيق للشعب في مجموعه في حين 

غرض شخصي مثل الربح المادي مثلما يحصل وحصل في العراق عند احتجاز 

الرهائن والمساومة على أطالق سراحهم مقابل الحصول على مبالغ نقدية أو 

وفي أحيان أخرى تقع بدافع االنتقام من الفرد أو من مجموعة . امتيازات مادية 

  .األفراد

عظم دساتير العالم ومعاهدات التسليم الدولية تنص على حظر تسليم الالجئين  م -5

السياسيين بينما يكون النص على خالف ذلك بالنسبة لمجرمي اإلرهاب وان كل 

دول العالم والمنظمات الدولية المعنوية تنشد سرعة وتسهيل وتبسيط إجراءات 

دولي الجاد والمثمر من اجل تسليم المتهمين بجرائم اإلرهاب وتطوير التعاون ال

القضاء على هذه الظاهرة وغيرها  كونها تعد من أبشع واشد الجرائم إيالماً واذاً 

  .  لإلنسانية جمعاء

 تتصف الجريمة السياسية بالصفة الوطنية كونها جريمة داخلية يختص بتحديدها  -6

ب اصبحت وتعريفها وبالعقاب عليها ، قانون الدولة الوطني ، اما جرائم االرها

ذات سمة دولية تجرم بواسطة قواعد القانون الدولي وما يصدر عن المنظمة 

 . العالمية من قرارات واحياناً بواسطة معاهدات واتفاقيات ثنائية
  

  المطلب الثالث

  الجريمة اإلرهابية واعمال الكفاح المسلح
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لجارية في من الموضوعات التي ثار حولها جدل كبير في المؤتمرات وفي المناقشات ا

المنظمات الدولية المعنية هو موضوع التمييز بين العنف المستخدم في ممارسة حق الكفاح 

المسلح من اجل الحصول على حق تقرير المصير وهو بذلك يعد عنفاً مشروعاً مسموحاً به ، 

وبين العنف المستخدم في ارتكاب جرائم االرهاب ، وهو يعد عنفاً غير مشروع تقاومه كل 

ل وكافة المنظمات المعنية حيث كفلت الدساتير واألنظمة القانونية للفرد وللجماعة طائفة الدو

يكون له بمقتضاها ) بحقوق اإلنسان(من الحقوق والحريات األساسية اصطلح على تسميتها 

كفرد او شعب او امة الحق في الكفاح من اجلها ومجابهة ما يحيط بها من أخطار بالسلوك 

  ).1 (ها بكل الوسائل المسلحة أو غير المسلحة وتقرير مصيرهالمناسب وحمايت

وعن تقرير المصير فأنه وإتماما لمقتضيات البحث وبحسب البعض ظهر هذا الحق أبان 

الثورتين األمريكية والفرنسية بشكل أراء وحظي بالقبول كمبدأ متميز في القانون الدولي في 

 األولى ثم استقر في عدد من المعاهدات الدولية مرسوم السالم السوفيتي عقب الحرب العالمية

، وفي ظل التنظيم الدولي المعاصر فأن تقرير المصير يتميز بعدة )2(وميثاق األمم المتحدة 

   - :خصائص أهمها

 حق تقرير المصير من األسس الديمقراطية في العالقات الدولية ، وبموجبه تستطيع  .1

إقليمها الوطني دون تدخل أجنبي في شؤون كل دولة حماية استقاللها وسيادتها على 

وهذا مؤداه شيوع االستقرار واألمن في المجتمع الدولي الذي هو . البالد الداخلية 

 . من أهم أهداف األمم المتحدة 

 أنه مبدأ سياسي في القانون الدولي المعاصر، يستمد شرعيته والزاميته من ميثاق  .2

العالم، ومن اإلعالنات الدولية التي أصدرتها األمم المتحدة الموقعة عليه معظم دول 

 . الدول والمنظمات الدولية المعنية ومن الممارسة العملية الفعالة من شعوب العالم

 أن ممارسة حق تقرير المصير في التنظيم الدولي المعاصر تقوم على طريقين أولهما  .3

 . سلمي وهو االستفتاء وثانيهما عن طريق استخدام القوة المسلحة

                                                            
 209ص بدون سنة طبع عائشة راتب، مشروعية المقاومة المسلحة، دراسات في القانون،الجمعية المصرية للقانون. د)1(
 .145-144 ، ص 1975صالح الدين الصباغ ، مجلة شؤون فلسطينية ،  )2(
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 حروب التحرير الوطنية للحصول على حق تقرير المصير ، حروب مشروعة  .4

وعادلة وتتصف بالصفة الدولية ، حيث أنها تعد من قبل الدفاع الشرعي عن الوطن 

 . والنفس والمال

وقد أدى اتساع نطاق االستعمار والدكتاتورية وهيمنة مصالح الدول العظمى إلى تعرض هذه 

تى هبت الشعوب تدافع عنها وظهر ما يسمى بالمقاومة والكفاح الحقوق إلى االنتهاك  ح

المسلح وقامت الحاجة إلى توفير حماية قانونية لعناصرها فاصطدمت هذه الحاجة بمعارضة 

الدول الكبرى الراغبة في تملك حريتها في العمل السياسي والتوسع االستعماري وإبقاء 

كري البحت بين جيوش نظامية فقط وعدم الصراع الذي تعترف به محصوراً بالصراع العس

الموافقة على إسباغ أي نوع من الحماية على أي نوع من المقاومة الوطنية او اإلقرار 

لكن تزايد الدول المستقلة حديثاً واتساع تأثيرها في المحيط الدولي مكنها من . بشرعيتها 

 من 4 و2بالمادتين )  ظمةالمن(توفير الحماية للمقاومة تدريجياً فشملت عناصر المقاومة 

شكالً من الحروب ) السرية( واعتبرت أعمال المقاومة بضمنها 137اتفاقية جنيف لعام

المشروعة ضد العدو ويحميها القانون الدولي ثم أسبغت كافة ضروب الحماية القانونية على 

 وان لم ينصا المقاومة وحركتها التحررية تدريجياً فالميثاق واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

صراحة على حق الفرد في حماية الحقوق والحريات التي أعطياها للفرد فقد عبرتا عنها 

ضمناً فاعترفت الجماعة الدولية بمشروعية الكفاح من اجل الحقوق والحريات والسيادة 

بقرارات عديدة أصدرتها الجمعية العامة بمناسبة مناقشاتها لقضايا الشعوب وحركات التحرير 

، وقد برز ذلك على أساس أن سيادة الشعوب وأقاليمها وثرواتها )1(فية االستعماروتص

واستغاللها سلبت منها وتعرضت للعدوان رغماً عنها لغياب الكيان الداخلي المنظم المختص 

فإذا ما ظهر هذا الكيان وحظي بالتأييد الشعبي كان له أن يمارس القوة بإشكالها , بحمايته

، لكن هذا االعتراف لم يحل )2(واستردادها وبكل صور المقاومة ووسائلها للدفاع عن حقوقه 

دون إنكار القوة االمبريالية العالمية على الشعوب والدول حقوقها األساسية والدفاع عنها 

                                                            
 13 ص 1975 / 42جورج طعمة ، القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي في ، شؤون فلسطينية . د) 1(
  209ص للقانون بدون سنة طبع عائشة راتب، مشروعية المقاومة المسلحة، دراسات في القانون،الجمعية المصرية. د)2(
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ومجابهته )  االرهاب الدولي(  من اجلها نوعاً منواعتبار نشاطات المقاومة والكفاح المسلح

  . أغطية مختلفة منها مكافحة االرهاب الدوليباإلرهاب المتعمد تحت 

 والحقيقة أن هنالك بون شاسع وفرق كبير بين عمليات المقاومة والكفاح المسلح وبين ما 

سمي باإلرهاب الدولي رغم وجود نقاط تشابه وتطابق أحيانا من حيث الطبيعة والتكتيك 

ريب وسيلة والتدمير المادي والتغطية والنتائج ، حيث إن كالهما يعتمد على العنف والتخ

والمعنوي هدفاً ويتميزان بمحدودية عناصر التنفيذ وفاعلية الوسيلة والمفاجئة ، ويتخذان من 

أقاليم عدد كبير من الدول ميدان من العمليات األمر الذي يؤدي إلى االلتباس في التشخيص 

و يرافقها أو يعقبها ، لكنهما والوصف تبعاً لدرجة وغاية التأثير اإلعالمي الذي يمهد للعملية أ

فالباعث على القيام ) . المشروعية ( و ) الباعث ( في الحقيقة تختلفان جوهرياً من حيث 

بعمليات المقاومة والضغط على األنظمة الدكتاتورية وقوى أجنبية لحملها على االعتراف 

   .للمقاومين بحقوقهم األساسية وتقرير المصير والرضوخ لمطالبه المشروعة

وبما انها حقوق قانونية فإنها تعتبر استعماالً مشروعاً للقوة في حين أن الباعث على ارتكاب  

العملية اإلرهابية مجرد الكسب واالبتزاز والقتل والتخريب وإشاعة العنف في العالقات 

ر االجتماعية والدولية من اجلها ، والن القوانين والشرائع تحرم مثل هذه األفعال فإنها تعتب

  . )1(جريمة يستحق فاعلها العقاب  

يصلحان معياراً لتحديد طبيعة العملية ، لكن هذا ال يكفي لكونه ) الباعث(و) فالمشروعية(إذاً 

نسبي ويختلف بحسب وجهات النظر والدوافع ، ويتأثر بما تروجه أجهزة اإلعالم حسب 

بالشعارات والواجهات المظللة او الرافضة لها و) للعملية(ارتباطها بالقوى الدولية المؤيدة 

التي تتستر بها ، وبمدى االعتراف بالجهة المنفذة شعبياً ودولياً مما يؤدي إلى احتماالت 

تزيين الباعث ومنازعة المشروعية بقلب الحقائق والقفز من فوقها وتضليل الرأي العام فيأتي 

 للقوى المضادة التدخل يبرر) إرهاباً(الوصف والحكم مقلوبين فتصير المقاومة المشروعة 

بحجة مكافحة االرهاب واحتواء نشاط المقاومة والتشكيك بمشروعية الكفاح المسلح وإجهاض 

غاياته ، ويصير االرهاب نوعاً من المقاومة المشروعة والدفاع عن النفس كما يحدث بالفعل 

                                                            
 208ص 1989 /4العد/تصدرها نقابة المحامين/عبد اهللا الحديثي ،االرهاب الدولي في الواقع والقانون ،مجلة القضاء)1(
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لتبرير التدخل ) إرهابا( المقاومة الفلسطينية –في تصرفات الكيان الصهيوني  واعتبار أعمال 

ودفاعاً عن ) مقاومة( والعدوان الصهيوني –والعدوان عليها ، في حين يعتبر اإلرهاب 

  .  النفس

ومن المعايير المقبولة عملياً أيضا اعتماد الجهة التي تعلن مسؤوليتها عن العملية فان كانت 

عملية من أعمال من فصائل المقاومة وحركات التحرر المعترف بها شعبياً على األقل ، فال

المقاومة أما إذا كانت من المجموعات ذات المنحنى الفوضوي أو من التيارات المتطرفة التي 

ال ترقى إلى مستوى حركات التحرر الوطنية فالعملية من اعمال االرهاب ، وفي حالة كون 

 ما إذا كان الجهة مرتكبة الفعل كياناً دولياً فيفضل الرجوع إلى أحكام القانون الدولي لمعرفة

فعلها ضمن حاالت االستعمال المشروع للقوة ، وإال فيعتبر عدواناً وفقاً إلحكام القانون 

  )1(الدولي

 ومن هنا تقوم الحاجة بضرورة إيجاد معايير موضوعية للتمييز بين اإلرهاب وبين المقاومة 

  .تهوتعريفه بشكل واضح وإنشاء أجهزة دولية تتمتع بالحياد والموضوعية لمعالج

ولمقتضيات البحث واستكماالً لإلحاطة بكافة جوانبه فانه ينبغي التعرف على مفهوم الكفاح 

والذي اصطلح على تسميته بالمقاومة ,المسلح من اجل الحصول على حق تقرير المصير

  .الشعبية المسلحة

ة استخدم في العلوم العسكرية للدالل,بحسب البعض أن مصطلح المقاومة الشعبية المسلحة 

على تكتيك عسكري يستخدم في تسيير العمليات العسكرية الحربية التي تقوم بها قوات 

واستخدمت عبارة المقاومة المسلحة ألول مرة للداللة على المقاومة ,نظامية أو غير نظامية 

) الحرب الصغيرة (وتعني ,الشعبية االسبانية ضد قوات نابليون بونابارت الغازية السبانيا 

أما على شكل خاص من أشكال ,إما على المقاتلين الغير نظاميين ,  ثالث فئات وتطلق على

  .القتال وأما على شكل معين من النزاعات المسلحة 

                                                            

  .29-26 ص13/8/1986 في 207عصام عبد العزيز ، كارلوس يهودي يطارد العرب في أميركا ، كل العرب  )1(
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احدهما ضيق ويعني النشاط المتسمة بالقوة المسلحة , للمقاومة الشعبية المسلحة مفهومان 

والثاني ,الوطن أو احتالله الذي تقوم به عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو أراضي 

نضال الشعوب من اجل الحصول على حقها في تقرير , ويقصد به بصفة عامة ,واسع 

وبذلك فان حق الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير يتصف بعدة . )1(مصيرها 

  -:خصائص هي

انه نشاط شعبي يمارسه سكان الدول المحتلة ضد قوى أجنبية تحاول غزو إقليم هذه  .1

 . الدولة أو أنها قد احتلته بالفعل
 .تستخدم فيه كافة أنواع األسلحة المتعارف عليها في الحروب الدولية .2
أن يكون الهدف منه تحرير إقليم الوطن من القوات األجنبية والحصول على االستقالل  .3

والحق في تقرير المصير وحق تقرير المصير أن يكون لكل شعب السلطة العليا في 

أو أن كل امة تتمتع بسيادة تامة فيها ويمكنها أن . )2(ره دون تدخل أجنبي تقرير مصي

 .)3 (تمارسها إذا أرادت
األمم , فقد أكدت شرعية الكفاح المسلح المرتبط به , ونظراً ألهمية حق تقرير المصير

 من جمعيتها 1960ديسمبر كانون الثاني / 14 في 1514المتحدة وذلك بموجب قرارها 

أن إخضاع الشعوب لالستعمار واالحتالل اجنبي وسيطرته : الذي جاء فيه العمومية و

ويعيق قضية السلم , يعد إنكارا لحقوق اإلنسان األساسية ومبادئ األمم المتحدة ,واستغالله 

وان لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها ووضع حد لكافة أشكال . والتعاون الدوليين

عية الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة لكي تتمكن من والتدابير القم, األعمال المسلحة

  .وتحترم سالمة إقليمها القومي, الممارسة الحرة السليمة في االستقالل التام 

وعلى أساس اصطباغ الكفاح المسلح الموصل إلى حق تقرير المصير بالشرعية الدولية 

ي تمارس هذا الحق وحسب فان جانباً من الفقه يشترط في الجماعات الت,وبالصبغة القانونية

                                                            
لمقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ، مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية صالح الدين عامر ، ا. د  )1(

 .27,34 ص 1977 الدولية للمقاومة الفلسطينية ، دار الفكر العربي ،

 110ص1999د احمد محمد رفعت اإلرهاب الدولي في ضوء إحكام ق الدولي وقرارات األمم المتحدة دار النهضة .أ)2(
  . 332 ، ص 1982 طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون االمم ، منشأة المعارف في االسكندرية محمد.   د)3(
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أن توافر في هذه الجماعات الشروط اآلتي بيانها طبقاً لتلك ,1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  :االتفاقية
  

 .ان تكون لها رئيس ذو سلطة على مرؤوسيه .1
 .وان تكون لها عالمة مميزة توضحها عن بعد .2
 .وان تحمل سالحاً بشكل ظاهر .3
 .اً لقوانين الحروب وأعرافهاوان تمارس المقاومة المسلحة وفق .4
 

، ان التفرقة بين الهيكل التنظيمي لهذه الجماعات أمرا ال يعدو ان ) 1(بينما يذهب بعض الفقه 

يكون سوى ترف فقهي، حيث ان وجود التنظيم من عدمه مسألة الحقة على وجود هذه 

بينما . ا الجماعات التي تمارس حقها الشرعي في الكفاح المسلح من اجل تقرير مصيره

إلى ان المقاومة المسلحة تعني قيام , )398عز الدين فودة ص .د(يذهب اتجاه فقهي آخر 

شخص بمفرده أو باالشتراك مع جماعة عن طواعية واختيار وبواعث الدفاع عن النفس 

والوطن في عمليات االشتباك المسلح العدائية ضد قوات االحتالل دون ان يكون منتمياً 

وحق الكفاح المسلح مؤاده ، حق كل شعب في أن تكون له السلطة .  النظاميةللقوات المسلحة

أوالهما ، داخلي ، قاصر على الدول : العليا في مصيره دون تدخل أجنبي وله صورتان 

كاملة السيادة والذي أكدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في اإلعالن العالمي الصادر عنها 

اخلية للدولة وحماية استقاللها وسيادتها ، وثانيهما ، خارجي ، بعدم التدخل في الشؤون الد

بشأن منح االستقالل الى األقاليم والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة لألمم 

   -:والذي تضمن العناصر اآلتية) 1960 أيلول 14(المتحدة الصادر في

  

نكارا لحقوق اإلنسان أن خضوع الشعوب لالستعباد االجنبي وسيطرته يشكل إ .1

 . االساسية ويناقض ميثاق األمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين
كل شعوب العالم لها حق في تقرير مصيرها ، وبموجب هذا الحق ، لها حرية تحديد  .2

 . مركزها السياسي وانتمائها الثقافي واالجتماعي واالقتصادي
                                                            

صالح الدين عامر ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ، مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية . د )1(

  .50 ص 1977 للمقاومة الفلسطينية ، دار الفكر العربي ،
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د في المجال السياسي أو االجتماعي أو التعليمي ، يجب أال يتخذ أبداً ، نقص االستعدا .3

 . ذريعة في تأخير االستقالل
وضع حد لكل أنواع االعمال المسلحة ، والتدابير القمعية الموجهة ضد الشعوب غير  .4

المستقلة حتى تتمكن من الممارسة الحرة السليمة لحقها في االستقالل وسالمة إقليمها 

 ان حق الكفاح المسلح      )2(تور أحمد محمد رفعت ويرى األستاذ الدك. )1(الوطني

المشروع، يتمتع بالمشروعية األخالقية والسياسية ويتطلب توافر شروط عديدة له 

  -:وهي
 

حق الكفاح المسلح البد أن يستخدم ضد االهداف العسكرية أو المصالح المادية لدولة  .1

 . االحتالل
 . حتلةيجب أن تقع هذه األفعال داخل األراضي الم .2
أن يكون هدف هذه االعمال ، مقاومة االحتالل أو تحرير األرض وصوالً لحق تقرير  .3

 المصير 
من الممكن تصور وقوع هذه االعمال خارج حدود الدول المحتلة ، وضد المصالح  .4

المادية لدولة االحتالل شريطة إال تمس هذه االعمال األبرياء أو تعرض حياة أو حرية 

 .  الدولية للخطرالمتمتعين بالحماية

وعلى أساس المفاهيم المتقدم ذكرها عن الجريمة اإلرهابية واالرهاب بوجه عام وعن طبيعة 

اعمال الكفاح المسلح فأن أوجه التمييز والتفرقة بوضع الخطوط الفاصلة بين هاتين القضيتين 

هاب المتضادتين من شأنه ان يساعد الجماعة الدولية على وضع تعريف جامع مانع لإلر

بوصفة عنفاً غير مشروع لتبدأ معاً عالمية المقاومة التي تستطيع القضاء على هذه الظاهرة 

اإلجرامية الدولية الخطيرة، وتميزه عن العنف المستخدم في ممارسة حق الكفاح المسلح من 

أجل الحصول على تقرير المصير والذي هو عنف مشروع ومسموح به، من خالل النقاط 

   -:اآلتي بيانها

                                                            
 111ص 1999 احمد محمد رفعت اإلرهاب الدولي في ضوء إحكام ق الدولي وقرارات األمم المتحدة دار النهضة د.أ)1(

  111ص 1999د احمد محمد رفعت اإلرهاب الدولي في ضوء إحكام ق الدولي وقرارات األمم المتحدة دارالنهضة .أ)2(
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لقد أصبح من باب تحصيل الحاصل في هذه المقارنة، أن هدف العنف المستخدم في  .1

حق الكفاح المسلح هو تحقيق التحرر من استعمار دولة االحتالل وإعادة األرض 

لشعبها صاحبة الحق الشرعي فيها ، أما هدف العنف المستخدم في جرائم اإلرهاب 

س ، دون النظر لمكان وقوع هذا العنف الدولي فهو بث الرعب والفزع في نفوس النا

أو لطبيعته من أجل القيام بعمل أو االمتناع عن عمل من قبل دولة أو مجموعة دولية 

 . معنية
كما تتميز أهداف الكفاح المسلح الذي تمارسه حركات التحرير الوطني بأنها ذات  .2

العتراف بها ، صبغة عالمية ، ويظهر ذلك جلباً في مساندة المنظمات الدولية لها وا

وإعطائها بعض الحقوق الدولية ، أهمها شرعية أعمالها وكفاحها المسلح طبقاً إلحكام 

ومبادئ القانون الدولي، والحق في طلب وتلقي المساعدات الدولية من كافة االشخاص 

أما أهداف جرائم اإلرهاب فإنها أيضاً تتميز . )1(.الدولية وحقها في التمثيل الدبلوماسي

لمية ولكنها عالمية في االستنكار والمقاومة والردع لمثل هذه األفعال التي تتسم بالعا

 .)2(بالوحشية وتوجهيها ضد اإلنسانية 
 العنف المستخدم في الكفاح المسلح للحصول على حق تقرير ، له أساس قانوني  .3

مستمد من قواعد القانون الدولي ، وهو حق الشعب في استعادة حقه المسلوب ، وهو 

، أما العنف المستخدم في )3(من أهم المبادئ التي يقوم عليها ميثاق األمم المتحدة

جرائم اإلرهاب الدولي فال يتسم بالشرعية بل أنه يعد جريمة دولية حيث أنه يمثل 

 . عدواناً على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي
العامة لألمم أن حق ممارسة الكفاح مشروع دولياً ومعترف به بموجب قرار الجمعية  .4

 والذي تضمن استفادة المحاربين في حركات التحرير الوطني من 3103المتحدة 

 والذي نص أيضا على عدة ضمانات قانونية لهذه 949نصوص اتفاقيات جنيف لسنة 

 )4(: الحركات وأهمها

                                                            
 .258 ، ص بدون مكان طبع، 994 بن عامر تونسي ، قانون المجتمع الدولي المعاصر .  د)1(
  105ص، 2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي، . د )2(
 . 348  ص، 332 ، ص 1982محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون االمم ، منشأة المعارف في االسكندرية . د) 3(
 .365  ، ص، بدون مكان طبع994ن المجتمع الدولي المعاصر  بن عامر تونسي ، قانو.د  )4(
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حق الكفاح المسلح المستخدم في حروب التحرير الوطنية مشروع ومطابق  . أ

  . للقانون الدولي

  . قمع هذا الحق يعد تهديداً خطيراً لألمن والسلم الدوليين.           ب

المحاربون في هذه الحركات يستفيدون من نصوص اتفاقيات جنيف لسنة .           ج

1949.  

  . المرتزقة الذين يشاركون في حروب التحرير مجرمون.           د

دئ من قبل أي شخص دولي قيام المسؤولية ينجم عن انتهاك أياً من هذه المبا.           هـ

  . الدولية في حقه تجاه هذه الحركات الدولية

 أما عن العنف المستخدم في ارتكاب جرائم اإلرهاب الدولي ، فهو مجرم دولياً بموجب قرار 

 السابق اإلشارة إليه ، والذي أبدت فيه الدول فرادى وجماعات 3034/1972األمم المتحدة 

وحث الدول على إيجاد حلول سلمية وعادلة . إزاء تزايد أفعال اإلرهاب الدوليقلقها الشديد 

وكذلك حق الدول وكل شعوب العالم الخاضعة ألنظمة . لتزيل األسباب الكامنة وراء العنف 

استعمارية أو عنصرية أو غيرها من كافة أشكال السيطرة األجنبية للتصرف في تقرير 

ةً حركات التحرر الوطني طبقاً ألهداف ومبادئ ميثاق مصير وأكدت شرعية كفاحها وخاص

  . األمم المتحدة

 لمكافحة اإلرهاب حيث أفردت نصاً ورد 1998وفي هذا المعنى ذهبت االتفاقية العربية لعام 

ال تعد جريمة حاالت الكفاح المسلح (في الفقرة األولى من المادة الثانية من االتفاقية بالقول 

في ذلك الكفاح المسلح ضد االحتالل االجنبي والعدوان من اجل التحرير بمختلف الوسائل بما 

وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ، وال يعتبر من هذه الحاالت كل عمل يمس 

حيث تأسس هذا االستثناء على قاعدة العنف المشروع ) الوحدة الترابية ألي من الدول العربية

لنفس قياساً على حق الدفاع عن النفس الذي تنص عليه جميع القائم على حق الدفاع عن ا

القوانين الوضعية والسماوية ، والذي تضمنته المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة التي 

نصت على مبادئ المساواة بين الشعوب بأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها ، وكذلك 

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي نصت المادة األولى من العهد الدولي الخاص بالحقو
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والشيء الجدير بالمالحظة أن هذه . بدورها على حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها 

االتفاقية أخرجت حركات العنف االنفصالية من دائرة االستثناء ، باعتبارها حركات غير 

برت أنه ال يعد من حاالت مشمولة بصفة الكفاح المشروع لتقرير المصير ، وذلك حينما اعت

  ).كل عمل يمس الوحدة الترابية ألي من الدول العربية(الكفاح المسلح من اجل التحرير 

  

  المبحث الثاني

  رفض االسالم لإلرهاب

العنف ظاهرة شائعة في عالمنا المعاصر، مثلما كانت في أزمان خلت،  وهو امر 

 ضد الرفق، واذا عرف الرفق بانه             وقيل فيه انه. مرفوض اخالقياً ودينياً وتشريعياً

فان العنف يعني سوء االنقياد المودي الى القبيح ، ) حسن االنقياد لما يودي الى الجميل(

 ويكاد يكون من االمور ) 1(وهو تطرف وغلو مصحوبين بالفظاظة في معاملة االخرين 

شخص او ضد اي مجموعة ، وتحت البديهية انه اذا مورس العنف في اي مكان ضد اي 

اي سبب او مبرر فان من المرجح توقع حدوث عنف مضاد يوازي ذلك العنف او يتعدى 

  .حدوده في اكثر االحيان

 وغالباً ما يعيش المتضررين من اعمال العنف حالة االستنكار الدائم للحظة ممارسته 

 بالغبن واستمرار االضطهاد ويتألمون باستمرار آلثاره ، النه يكون اما في حالة الشعور

،واما في حالة انتظار فرصة االنتقام من الجاني لرد اعتبارهم والسترجاع حقهم 

    ) 2(.المغصوب ، او هم في حالة طلب االمرين معاً 

                                                            
 15 ، ص2008جمال عمر، فلسفة االرهاب ومؤسس العمليات االستشهادية ، مكتبة النهضة المصرية، . د) 1(

 84، ص16/4/2009في 209جميل عودة، اسيراتيجية مواجهة العنف والعنف المضاد، جريدة البلد االمين، ع . د) 2(
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وكلمة االرهاب ليست بجديدة على الفقه االسالمي فقد وردت في مواضيع كثيرة في  

يابني اسرائيل اذكروا  (40/سورة البقرة ، اآلية القران الكريم ومنها قوله تعالى في 

وكذلك قوله تعالى في ). واياي فارهبون... نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي 

ولما سكت عن موسى الغضب اخذ االلواح وفي  (154/سورة االعراف ، االية 

صص وكذلك قوله تعالى في سورة الق) نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون

وفي جميع هذه االيات ) واضمم اليك جناحك من الرهب                      (32/االية

 من سورة 60/وفي االية .تعني هذه الكلمة الخوف والرهبة والخشية من اهللا تعالى 

واعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط (االنفال قال تعالى                          

وكلمة ترهبون في االية تعني القاء الرعب في ).  اهللا وعدوكمالخيل ترهبون به عدو

من قبل اهللا سبحانه وتعالى للذين يحاربون قلوب االعداء وهو رهب مشروع ومفروض 

وال ينفرد الدين االسالمي عن الشرائع السماوية برفض .ويعادون اهللا واالسالم والمسلمين

شرائع المنزلة من اهللا عز وجل من خالل  فجميع ال،العنف والقوة الغاشمة غير المشروعة

  . رسله الكرام وكل االديان ال ترضى بضرر او اذى الي انسان 

وحيث ان االرهاب مضمونه الرعب والفزع والخوف الذي تولده افعال القتل والتدمير  

والتخريب ، فان موقف االديان السماوية منها اليحتاج الى دليل على نبذه واحتقاره انما 

ج فقط لبيان هذا الموقف المعادي لإلرهاب ، فالدين المسيحي يرفض العنف والقوة يحتا

غير المشروعة وهو دين تسامح إلى حد بعيد ال يجيز رد االعتداء بمثله وإنما بالتسامح 

وهذا هو السيد المسيح عيسى ابن ) أذا ضربت على خدك األيمن فادر خدك األيسر(والين 

ميذه المبادئ والصفات التي يجب ان يتصف ويتحلى بها كل مريم عليه السالم يعلم تال

مسيحي متدين ،وذكر لهم ان الودعاء الذين ال يرتكبون اعمال العنف واالرهاب هم ورثة 

االرض كما قال لهم ايضاً ان الرحماء في الناس هم الذين يرحمون ، وال شك ان االرهاب 

م هم ابناء اهللا الن السالم هو اسم من وعلمهم ايضاً ان صانعي السال. ليس رحمة للناس 
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ويرتب الدين المسيحي جزاءاً دينياً على من يسلك طريق العنف . اسماء اهللا تعالى 

واالرهاب وهو الحرمان من الغفران حيث ان قتل االبرياء وتدمير الممتلكات وافزاع 

   .) 1 (الودعاء يعد خطيئة كبيرة في ثنايا الدين المسيحي وكتابه المقدس

 وجاء االسالم المن البشرية ورحمتها ، حيث يبدأ المسلمون اي شي بذكر بسم اهللا 

الرحمن الرحيم ، فاهللا رحيم واالسالم دين الرحمة ونبيه نبي الرحمة ، وقال تعالى في 

وقوله تعالى في سورة ) وما ارسلناك اال رحمة للعالمين (107/سورة االنبياء ، االية 

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل  (13/الحجرات ، االية 

فاالسالم يدعو كل البشر الى المحافظة على ). لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم

  .الضرورات الخمس وهي النفس والنسل والدين والعقل والمال

ى حد زعمهم انه  ورداً على مقولة البعض التي تسيء إلى اإلسالم إساءة بالغة وهي عل

دين تطرف يدعو إلى اإلرهاب ويحث على التعصب ، رغم أن اإلسالم على النقيض من 

ذلك تماماً ، فهو دين التسامح وصيانة الحريات واألعراض ، وذلك ثابت بموجب اآليات 

وفي سورة الكهف مثاالً إلعطاء اإلسالم حرية الفكر واالعتقاد حيث . التي مر ذكرها 

ودعا اإلسالم الى العفو عند القدرة ). فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (29/قالت اآلية 

وعدم اإلساءة وإقامة العدل بين الناس وحرم البغي والظلم واالضطهاد والقتل وتعذييب 

ال اكراه في الدين قد  (56/ النفس واإلكراه في الدين مثلما ورد في سورة البقرة اآلية 

االسالم االعتداء على فرد كانما هو اعتداء على البشرية كلها وجعل ) تبين الرشد من الغي

من قتل نفساً بغير نفس او فساداً باالرض  (37/االية , تطبيقاً لقوله تعالى في سورة البقرة

  ). كأنما قتل الناس جميعاً ومن احياها كأنما احيا الناس جميعاً

                                                            
 .29ص، 2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي، . د) 1(
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تطرف واالرهاب مثلما وردت في تلك هي مبادئ االسالم وقيمه ومثله الحقة التي تمقت ال

وال يشتمالن على اي لفظ يمكن بواسطته ,مصادره الرئيسية القرأن والسنة النبوية الشريفة 

ال بل انهما مليئان بايات واحاديث تفرض على المسلمين عكس ذلك , ان ينسب االرهاب له

دين االسالمي وال. وقد جعل االسالم االيمان بالرسل السابقين شرط من عقيدة المسلم ,

  . يدعوا الناس الى التالف والتعارف من دون النظر الى الوانهم او دياناتهم

 وفي هذه النبذة يقتضي منا وواجب علينا ان اردنا الوقوف على مدى كراهية االسالم 

فان علينا نبين الفرق ,للعنف واالرهاب وجعله اياها من اشد الجرائم في الفقه االسالمي 

دين سماوي مبعوث من اهللا عز وجل على يد خاتم رسله واشرف مرسليه بين االسالم ك

وبين الممارسات الخاطئة لبعض المسلمين الذين ان جاز التعبير تسميتهم ,للناس كافة

  .بالمسلمين المتظاهرين باالسالم

 المطلب االول

  تعريف الجرائم واالرهاب في اإلسالم

رعية زجر اهللا عنها بحد تعزير اي انها الجرائم من وجهة نظر االسالم هي محظورات ش

ولقد استقر فقهاء  المسلمين على انها الذنب . افعال محرمة ياتيها الفاعل فيعد مجرماً

، اال ان المتفق عليه )1(والجناية هي الذنب الذي يوجب القصاص والعقاب ,بصفة عامة 

ترك فعل معاقب على اتيان فعل محرم معاقب على فعله او (بين الفقهاء ان الجريمة هي 

والتعريف االخير ). او فعل او ترك  نصت  الشريعة على تحريمه او العقاب عليه,تركه 

حيث ان ذلك يعني ان الجريمة تقع بالفعل السلبي كما تقع بالفعل االيجابي   ,هو المختار 

 : في القوانين الوضعية القائل بانوهذا التعريف يوكد مبدأ الشرعية المتعارف عليه

جرائم قصاص ,ويقسم االسالم الجرائم الى جرائم حدود ). الجريمة وال عقوبة اال بنص(

                                                            
 18 مصطفى الرافعي، أحكام الجرائم في اإلسالم، الحدود والقصاص والتعازير الدار اإلفريقية العربية بدون سنة ص)1(



105  

 

كما تقسم الجرائم في االسالم الى جرائم تقع على الجماعة وجرائم تقع . وجرائم تعزيزية,

ا والنوع االول يشمل الجرائم التي تمس امن الدولة االسالمية واستقراره,على آحاد الناس 

قطع  ,القذف ,السرقة ,شرب الخمر ,الزنا ,الردة:رائم الحدود الستونظامها وهي ج

 اما النوع الثاني فيخص الجرائم التي تحدث ضد احاد الناس .)1()الحرابة(الطريق 

فان هذا التقسيم ,اما عن تقسيم الجرائم الى دولية وداخلية . كالضرب والقتل والسب والشتم

االسالم عام لكافة البشر في كل زمان ومكان الن االصل ان ,ال وجود له في االسالم 

وعليه فان كافة الجرائم التي تقع . واالصل ان تكون هذه االرض واحدة هي دار االسالم,

البل انقسام ,لكن العالم االسالمي ينقسم الى دويالت ,من المفترض انها جرائم داخلية 

الدولية على جريمة فال ضرر في اسباغ الصفة ,العالم اجمع الى عدة دول مختلفة 

واعتبارها جريمة طالما كان في ذلك مساهمة في السيطرة على هذه ) الحرابة(االرهاب

الجرائم مع مراعاة احكام االسالم عند محاكمة المحاربين وتضمينهم عما اتلفوه من انفس 

  .) 2 (واموال

اً الجرائم فقد عرف االسالم ايض, وباإلضافة جرائم الحدود التي سبقت االشارة اليها 

ومصادر تجريم البغي وردت في القرأن ,) البغي(السياسية ولكن تحت مسمى جريمة 

وان طائفتان من المؤمنين : (9/الكريم حيث قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات اآلية 

اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على االخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى 

كما وردت ) فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان اهللا يحب المقسطينامر اهللا فان 

) ص(ان رسول اهللا ,كما جاء في الصحاح االربع )ص(هذه المصادر في سنة رسول اهللا 

  ).من حمل علينا السالح فليس منا: (قال

                                                            
 141 سنة طبع، صبدونفي الفقه االسالمي، دار الفكر العربي،  االمام الدكتور محمد ابي زهرة، الجريمة والعقوبة )1(
 .73 ص ، 2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي . د) 2(
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ويجب على الحاكم واالمة .  وعن البغي قال جمهور الفقهاء انه ليس من جرائم الحدود

السالمية محاربة وقتال البغاة حتى يعودوا الهل العدل ، وهذا القتال في باب دفع الصائل ا

ويجب على الحاكم حين التمكن من البغاة والقبض عليهم اال . او الدفاع الشرعي العام 

  .)1(يقتلهم وذلك حينما يقبض عليهم  دون قتال 

ر المسلمين واموالهم واعراضهم  فاالصل في االسالم ، تحريم الفتنة او البغي الن دما

  -:في خطبة الوداع ) ص(محرمة على بعضهم البعض حيث قال رسول اهللا 

ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم (

اما مسؤولية البغاة عما اتلفوه من انفس واموال ، ففي هذا ينقسم الفقه االسالمي الى ) هذا

  )2 (.يين او اتجاهينرأ

فالرأي االول ينادي انصاره بمسؤولية البغاة عما اتلفوه من انفس او اموال ورد ما اخذوه 

او اتلفوه ويعد هذا حقاً للغير وينبغي رد الحقوق الربابها، سواء كان هذا المال من بيت 

  .ر االسالممال المسلمين او من احاد الناس، مسلمين كانوا او غير مسلمين مقيمين في دا

اما الرأي الثاني وهو الغالب في الفقه االسالمي، فيذهب الى ان الضمان على البغاة ، الن 

اهللا سبحانه وتعالى امر في التنزيل الحكيم باالصالح بين الطائفتين المتقاتلتين فقط ، دون 

  .تحمل تبعة في دم وال مال فدل ذلك على سقوطه عنهم

تالف مناحلهم  ومشاربهم وكذلك غيرهم من الذين تصدوا ويتفق فقهاء المسلمين على اخ

للفقه االسالمي بالشرح والتحليل ان الشريعة االسالمية الغراء عامة لكل البشر وهي 

                                                            
  .128 ص9ج. 1982 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، 3المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، ط) 1(
 
  ، وكذلك559ه ص1405، دار الكتب العلمية ، بيروت 4الشوكاني الجرار المتدفق على حدائق األزهار، ج  )2(

 .319ص. 16  تفسير القرطبي ، ج)1(  
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صالحة لكل زمان ومكان ، وال ادل على ذلك االخذ باحكامها عمالً وتطبيقاً في تشريعات 

لو ان هنالك بعض االختالفات في المسائل الكثير من الدول التي تعتنق االسالم ديناً لها ، و

  .الجزئية ، اما القواعد الكلية فمتفق عليها وال خالف في اي منها

 وقد تصدت الشريعة االسالمية الى تعريف االرهاب وهو التعريف الذي ثبت واستقر في 

الفقه االسالمي واذا كان تعريفه في القوانين الوضعية ينصرف الى استخدام طرق عنيفة 

او التهديد باستخدامها وما ينتج عنهما من رعب وفزع شديدين لدى الناس فان ذلك ايضاَ 

موجود في الشريعة االسالمية ولكن في مسمى اخر عرفه الفقهاء المسلمون بانه جريمة 

  .   )1()الحرابة(

 لقد ورد لفظ المحاربة في الفقه االسالمي باستخالصه من قوله تعالى في سورة المائدة ، 

والتي ...) انما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في االرض فساداً (33/االية 

تعني اعالن الحرب على امن جماعة المسلمين ومن يفعل ذلك فانه يحارب اهللا مثلما 

وتعبير المحاربة هو تعبير مجازي وذلك الن محاربة اهللا عز وجل . يحارب رسول اهللا 

   .)1(مستحيلة في حقه 

ميت الحرابة في الفقه االسالمي ، اصطالحاً ، بقطع الطريق ، وهي خروج جماعة  وس

مسلحة في دار االسالم الحداث الفوضى وسفك الدماء واهالك الحرث والنسل متحدية 

  .) 2 (بذلك الدين واالخالق والقانون

الذين انما جزاء  (34- 33/وانزل اهللا في الحرابة قوله تعالى في سورة المائدة، االية 

يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في االرض فساداً، ان يقتلوا او يصلبوا، او تقطع ايديهم 

وارجلهم من خالف او ينفوا من االرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في االخرة 

                                                            
 .188 ص،1995هالل عبد اهللا احمد ، أصول التشريع الجنائي اإلسالمي . د) 1(
 .295 ص، سنة طبعبدونقه االسالمي، دار الفكر العربي،  الدكتور محمد ابي زهرة، الجريمة والعقوبة في الفاالمام )2(
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وقد غلظ الشارع الحكيم عقاب المحاربين بعقوبات قاسية ورادعة نظراً ) عذاب عظيم

ة من وحشية وارهاب للبشر لذلك امر المولى ان يكون لما تتصف به هذه الجريم

  . الجزاء هو نفس العمل وهو حد القصاص

 من سورة المائدة 33/تناول فقهاء االسالم ومن كافة المذاهب شرح وتفسير االية 

المستمد منها لفظ المحاربة بهدف الوصول إلى وضع تعريف الحرابة فقد ذهب فقهاء 

هي الخروج على المارة واخذ مال المسلمين على سبيل (الحنفية إلى أن الحرابة 

المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور ويقطع الطرق ، سواء كان ذلك من جماعة ، 

وسواء كان هذا القطع بسالح، او ما يعد في او من فرد واحد له شوكة ، وقوة قطع ، 

 من الكل او من حكمه، من عصى وحجارة ، وسواء كان مباشرة فعل القطع قد وقع

، اما فقهاء المالكية فقد ذهبوا إلى القول بأن المحارب )1(البعض بمساندة البعض االخر

المشهر للسالح بقصد السلب سواء كان مصر او فيفاء ، شركةً او بمفرده ، ذكر ( هو 

وهم يرون انه اذا قطع اهل الذمة الطريق إلى مدينتهم التي اخرجوا منها فهم ). او انثى

اربون ، وسندهم في ذلك عموم نص االية القرآنية الكريمة التي جرمت الحرابة مح

 من 33،34النها لن تقيد او تخصص من عموم االلفاظ الواردة في صلب االيتين 

اما الشافعية فيعرفون قاطع الطريق بانه الملتزم المخيف الذي يقاوم من  )2(سورة المائدة 

و مسلم او ذمي او مرتد ملتزم باحكام االسالم ، مكلف ، يبرز له مع البعد عن الغوث ، اه

  .)3 (له شوكة يتعرض للغير ألخذ مالِه مع بعد المجيء عليِه من الغوث

اما الحنابلة فأن تعريفهم لقاطع الطريق وما قالوه بشأن الحرابة يقترب من تعريف المالكية              

سالح محدد وال يفرقون بـين      لها، فهم ال يشترطون أن تقع الحرابة في مكان محدد، او ب           

                                                            
 .7هـ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص587بدائع الصنائع للكاساني ، عالء الدين أبي بكر ، المتوفى عام ) 1(
 .298 ص،هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 587 بدائع الصنائع للكاساني ، عالء الدين أبي بكر ، المتوفى عام )2(
 .181، مطبعة مصطفى، ص3 المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب جمغني )3(
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المصر والصحراء والحجر والعصي ، واي شيء يقوم مقام السالح بشرط أن يقـع فعـل      

المكلفون الملتزمون الـذين    (الحرابة مجاهرةً وعالنية، حيث قالوا في قطاع الطرق بأنهم          

يتعرضون بالسالح إلى الناس ولو كان عـصي، او حجـر فـي صـحراء، او بنيـان،                  

  ) .1() الً محترماً متقوماً مجاهرةًفيغصبونهم ما

المكابر المخيف الهل الطريق المفسد في ( اما ابن حزم الظاهري فيعرف المحارب بانه

االرض سواء وقع فعل االخافة في مصر او فالت ، من جماعة او فرد له شوكة ، 

 . )2()بالسالح او بدونِه 

 شكل واحدة من اربع حاالت مما تقدم من تعاريف الحرابة ، فانه يمكن أن تظهر في

-:) 3(وهي  

الخروج الخذ مال المسلمين على سبيل المغالبة فلم يؤخذ ماالً ، ولم يقتل احداً ،  .1

 . اال انه اخاف الطريق

 . الخروج الخذ مال المسلمين على سبيل المغالبة فاخذ المال ولم يقتل احداً .2

 .  ماالً وقتل احدالخروج الخذ مال المسلمين على سبيل المغالبة فلم يأخذ .3

 .الخروج الخذ مال المسلمين على سبيل المغالبة فأخذ ماالً وقتل احداً .4

  وجريمة الحرابة على النحو المتقدم ذكره ، هي من الجرائم التي تقع ضمن نطاق الدولة 

االسالوية ، وان سلطات هذه الدولة هي التي تختص بالعقاب عليها ، ولكن في ظل 

ث من سفن وطائرات ومرافق عالمية فانه يكون من المتصور تطورات العصر الحدي

وقوع فعل قطع الطريق او المحاربة على اٍي من هذه المرافق الدولية ، ويكون من 

الممكن كذلك أن ضحايا الحرابة او مرتكبوها ينتمون لعدة جنسيات مختلفة بعد أن كان 

                                                            
 .181 مطبعة مصطفى، ص،4 المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب جمغني) 1(
 . طبعهـ ،  دار الفكر ودار االتحاد العربي، بدون سنة456فى المحلى ألبي علي احمد بن سعيد بن حزم، المتو) 2(
 51  ص، 2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي . د) 3(
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 إلى دولة معينة باعتبار أن االسالم ال يعتد بالجنسية التي تلحق الفرد بسبب رعويتِه

االسالم هو دين وجنسية في أٍن واحد ، وعلى اساس هذا الفهم من الممكن أن تسطبغ 

جريمة الحرابة بصفة دولية بعد أن تفرقت الدولة االسالمية الواحدة إلى دوٍل عدة ذات 

حكيم اشكال متباينة منها ملكيات ومنها جمهوريات وهذا التخريج يساير هدف الشارع ال

من اقرار عقوبة الحرابة ويساير القاعدة الكلية الشرعية بان االسالم صالح لكل زمان 

ومكان تماشياً مع المتغيرات الحديثة وادراكاً الهمية التعاون لكل البشر من اجل سلم وامن 

البشرية والعمل على اشباع حاجات االنسان الضرورية من مأكل وملبس ونشر األمن بين 

  . )1(لم ربوع العا

  
  المطلب الثاني

 اوجه االختالف بين جريمتي الحرابة والبغي وشروط الدفاع الشرعي في االسالم
اوجه االختالف: الفرع االول  

واالرهاب ) البغي(من خالل ما تقدم ذكره وبعد التعريف بجريمتي االرهاب السياسي 

ن هنالك نقاط اختالف بين حسب الفقه االسالمي فانه يمكن االشارة إلى أ) الحرابة(العادي 

هاتين الجريمتين ، وال غموض في اوجه االختالف هذِه ولم تتعرض إلى جدل فقهي 

اسالمي حيث يكاد ينعقد االجماع بشأنها ، والسبب هو وضوح احكام الشريعة االسالمية 

لكل من يدركها بفعل سليم من دون تأثر باهواء تبعد االنسان عن معرفة الحقيقة وادراك 

 )2( -:صواب ، ولعل اهم نقاط االختالف بينهما هيال

 البغاة الخارجين على الحاكم الظالم ال يجبر المسلمين على قتالهم بعكس  .1

 . المحاربون فيجب على الحاكم والمسلمين قتالهم وردعهم

                                                            
   53 ص ، 2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي . د) 1(
 .91  ص، 2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي . د) 2(
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 البغاة يقصد بقتالهم وردعهم وال يتعمد قتلهم على عكس المحاربين فيجب قتالهم  .2

 .  والقبض عليهم ولو قتلواحتى القدرة عليهم

 ال يجب ان يجهز على جريح البغاة ، على عكس جريح المحاربين فيجوز فيهم  .3

 . ذلك

 ال يجب ان يقاتل الحاكم البغاة إال مقبلين ، أما لو كانوا مدبرين فيجب عليه ان  .4

 . يكف عنهم ، أما بالنسبة للمحاربين فيجب قتالهم مدبرين أو مقبلين

 قتل أسير البغاة واغتنام أموالهم وسبي نسائهم واالستعانة بهم في  ال يجوز للحاكم .5

قتال المشركين وال يحرق عليهم مسكنهم أو يقطع عليه الشجر أو الزرع ، ألنها 

دار اإلسالم حتى ولو بغي أهلها ، أما مع المحاربين فان الحاكم غير محظور عليه 

 . ذلك

بين هي حد من حدود اهللا عز وجل  العقوبة في الحرابة التي توقع على المحار .6

ويسأل المحاربون عما أتلفوه من نفس أو مال ان تابوا قبل القدرة عليهم من الحاكم 

، أما عقوبة البغي فهي ليست بحد حسب القول الراجع وال يسأل البغاة عما أتلفوه 

 . من ماٍل أو نفس اثناء البغي وذلك حسب رأي جمهور الفقهاء

خروج عن االمام وطلب السلطة بتأويل و ال يريدون القتل  هدف البغاة هو ال .7

والسلب وانتهاك الحرمات ، أما هدف المحاربين فهو الفساد لذات الفساد فهم ال 

يريدون سلطاناً بل يريدون السلب والنهب وإخافة الطريق فهم مجرمون يجمع بينهم 

 . اتفاق جنائي

ائي اإلسالمي يعاقب مرتكبيها بأشد جريمة الحرابة من جرائم الحدود في الفقه الجن .8

العقوبات، أما دفع الصائل العام فهو مباح بل واجب على كل مسلم يثاب فاعله 

 . ويأثم تاركه
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 ان المحارب الذي يقتل ال يعد شهيداً ، بينما المدافع عن الدولة اإلسالمية عند  .9

في جنته مقتله يعد شهيداً ويحظى بمنزلة عظيمة عند اهللا عز وجل مثلما وعده 

واهللا تعالى لن يخلف وعده. 

ان قتال المحاربين ليس واجب على كل فرد في الدولة اإلسالمية وإنما ذلك . 10

منوط به الحاكم وأعوانه على عكس قتال الصائلين على الدولة اإلسالمية حيث 

قتالهم واجب على كل فرد مسلم بالغ عاقل لديه القدرة على القتال وهو فريضة 

 . ؤديها بالثواب ويغرم تاركها بالعقابيغنى م

تلك هي أهم أوجه ومالمح التفرقة بين الحرابة والدفاع الشرعي العام في اإلسالم وال 

يوجد اي وجه تشابه واحد بينهم حيث ان دفع الصائل العام يعد من باب الجهاد الذي هو 

  )1(ذكر مكلف صحيح . فريضة تجب على كل فرد مسلم

لم بها ان الدين اإلسالمي أساسه السالم الذي يستند الى العدل وتحـريم             ومن األمور المس   

االعتداء ورد الحقوق ألصحابها ، فما رفع اإلسالم سيفاً وال خاض حرباً إال رداً لعـدوان                

لذلك ليس غريباً على هذا الدين ان يجعل من مبدأ عدم            )2(أو دفعاً لظلم أو لنصرة مظلوم       

ة بين الدول مبدأ عاماً ينظم جانباً من هذه العالقات الن القـول             التدخل في الشؤون الداخلي   

من غير ذلك يعكر صفوة الحياة الدولية ويهدد سالمتها وأمنها ، وما جاء اإلسالم إال لينظم                

هذه الحياة على أساس من الحب والمودة والسالم وحظـر التـدخل والـدعوة لـدين اهللا                 

   .)3( بالموعظة والحسنى ال بالعنف واإلكراه

وان كان اإلسالم يدعو لكل هذه الحقوق في مجال الحياة الدولية فأن ذلك يرتبط بضرورة 

وجود قوة تحمي هذه الحقوق ، غير انه جعل اللجوء لهذه القوة أمرا استثنائياً تقتضيه 

                                                            
 .125ص بدون سنة طبع ،  ، الثقافية بليغ الطالب لنيل المطالب، للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، مؤسسة الكتب)1(
 .146ليكم ورحمة اهللا، دار النهظة العربية، القاهرة، صزكريا البري، ايها السادة، السالم ع.  د)2(
 495ص ،992أبو السعود انقضاء المعاهدات الدولية في ق الدولي المعاصررسالة دكتوراة الحقوق ج اإلسكندرية . د)3(
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 ولعل من اشد حاالت الضرورة )1(حاالت الضرورة حتى يكون استخدامها استخداماً عادالً 

ي يباح فيها ألهل دار اإلسالم استخدام القوة والعنف وتكون مشروعة وعادلة القصوى الت

وذلك عندما تتعرض الدولة اإلسالمية ) دفع الصائل(هي حالة الدفاع الشرعي العام 

لالحتالل والعدوان ويطلق على الكفاح المسلح من اجل الحصول على تقرير المصير في 

وهو قيام أهل دار اإلسالم برد ) دفع الصائل( أو )الدفاع الشرعي العام(اإلسالم مصطلح 

 من سورة 194/العدوان الواقع على ديارهم والسند الشرعي لهذا الدفاع ما ورد في اآلية 

وقوله )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (( البقرة بقوله عز وجل

ل اهللا وال تعتدوا ان اهللا ال يحب وقاتلوا في سبي(( لنفس السورة 190/سبحانه في اآلية 

في اإلسالم كذلك الى حق الدولة اإلسالمية ) دفع الصائل(كما يستند هذا الحق )) المعتدين

في البقاء والذي أقرته هذه الدولة وغيرها من الدول الن اإلسالم يقوم على العقل والمنطق 

فرد والمال ونفس الغير ، ، وهو مقرر للدفاع عن الدولة وال)2(ال على التجبر والتسلط 

وهو واجب على كل دولة إسالمية وعلى كل فرد مسلم ويعد في ذات الوقت حق لكل فرد 

ولتلك الدولة اإلسالمية في رد كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة الالزمة لدفع ورد هذا 

   ) 3(االعتداء 
  

  )دفع الصائل(شروط الدفاع الشرعي في االسالم : الفرع الثاني

ع فقهاء اإلسالم حول شروط أساسية ينبغي توافرها مجتمعة لممارسة حق دفع الصائل اجم

  -:العام وهي

اجمع فقهاء المسلمون على ضرورة ان يحصل عدواناً على الدولة : وقوع العدوان .1

اإلسالمية باعتبار ان وقوع هذا العدوان يعد المحرك والمبرر لكي تبدأ الدولة 

                                                            
 .35هـ،  ص1377محمد عبداهللا دراز، موقف االسالم من االدسان االخرى وعالقته بها، مجلة لواء االسالم، .  د)1(
 .2 الحياد في االسالم، القاهرة، ص، الرحمن السيدعبد الشلفعي )2(
   73ص ،1977، دار التراث بمصر 3عبدالقادرعودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، ط. د) 3(
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 الالزمة في ممارسة حقها المشروع لرد العدوان والدفاع اإلسالمية باتخاذ التدابير

 . عن نفسها ومصالحها حتى تدفع صيال الدولة المعتدية

يشترط الفقهاء اإلسالميون كذلك على ضرورة لزوم أفعال : لزومية أفعال الدفاع .2

الدفاع التي تقوم بها الدولة اإلسالمية لرد عدوان الدولة الصائلة عليها وان ال سبيل 

دفع هذا الصيال إال بموجب هذه القوة والتي يجب ان تستخدم ضد الدولة الصائلة ل

لردعها وإخراجها من حدود الدولة اإلسالمية بل ان ذلك واجب عليها وعلى 

 . المسلمين

يشترك فقهاء اإلسالم أيضا ضرورة : التناسب بين فعل االعتداء وفعل الدفاع .3

 الدولة الصائلة وأفعال الدفاع الشرعي العام التناسب بين أفعال الصيال التي تقع من

وزيادة ) التناسب(التي تقع من جانب الدولة اإلسالمية ، ألن تجاوز هذا الشرط 

أفعال الدفاع على أفعال العدوان يعد عدواناً اليقره اإلسالم وهذا ما يقابله بالقانون 

 .الوضعي تجاوز حق الدفاع الشرعي

  المطلب الثالث

  جنائية في جريمة الحرابة المسؤولية ال

يتناول هذا الموضوع بيان السند الشرعي الذي تبنـى عليـه المـسؤولية الجنائيـة فـي                 

وإذا مـا   ) الحرابـة   ( حق الجناة مرتكبي أحدى جرائم اإلرهـاب الـدولي اإلسـالمي            

ثبت هذه المسؤولية بحق احد، فـان األثـر الطبيعـي ، هـو توقيـع العقـاب عليـه ،                     

لكالم في هـذه القـضايا ضـمن ثالثـة عنـاوين يتنـاول األول ،                وعليه سوف يوزع ا   

األساس الشرعي للمسؤولية الجنائيـة هـذه أمـا الثـاني ، فـسيكون لبيـان العناصـر                  

األساسية لهذه الجريمة ، وبعد هذا وذاك يأتي بيـان اآلثـار المترتبـة علـى مـسؤولية                  

  . المحاربين الجنائية في االسالم
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  ة المحاربين الجنائية في اإلسالمأساس مسؤولي: الفرع االول

تعني المسؤولية الجنائية ، تحمل الجاني تبعة ونتيجـة جريمتـه مـع ضـرورة تـوافر                 

جميع عناصر العقاب األخرى مثلمـا وردت فـي التـشريع اإلسـالمي ، فمـن حيـث                  

أساس هذه المسؤولية عن جرائم الحرابة فـي اإلسـالم ، فإنهـا تـستند وتقـوم علـى                   

اردة في القران الكريم والـسنة النبويـة المطهـرة ، حيـث غلـط               أساس النصوص الو  

اإلسالم عقوبة الحرابة ووصف المحاربين بأنهم حـين يرتكبـون هـذه الجـرائم أنمـا                

يحاربون اهللا ورسوله ، وإنهم يعيثون في األرض فـساداً وذلـك حـسب نـص اآليـة                  

الح فلـيس   مـن حمـل علينـا الـس       ) (ص( من سورة المائدة وكذلك قوله       33/الكريمة  

، وقد سبقت اإلشارة إلى كليهما في ما تقدم من هذا البحـث وعنـد تحديـد معنـى                   ) منا

مـن خـرج علـى الطاعـة وفـارق الجماعـة            ) ( ص  ( وكذلك في قولـه     . الحرابة  

  .)1()ومات فميتته  جاهلية 

أي أن الرسول يوضح للمسلمين في كل زمان ومكان انـه مـن يحمـل الـسالح مـنهم                   

م بغير حق وبال سبب فهو لـيس مـن المـسلمين، ألنـه يجـب علـى                  على أخيه المسل  

وان المـسلم   . المسلم نصرة أخيه المسلم ، ولـيس إرهابـه ، أو تخويفـه أو ترويعـه                 

ويخرج على طاعة الحـاكم الـذي وقـع عليـه           ) جماعة المسلمين (حين يفارق الجماعة    

، وحمـاهم مـن     أجماع المسلمين والذي به اجتمع شمل المسلمين ، وتوحـدت كلمـتهم             

عدوهم ، ثم يموت على هذه الحالة ، فتكـون ميتتـه علـى غيـر ديـن اإلسـالم ، أي                      

وبـذلك يتـضح أن اإلسـالم قـد أسـس           . على أي دين أخر كان قائماً فـي الجاهليـة           

مسؤولية المحاربين الجنائية على أساس مخـالفتهم ألوامـر اهللا عـز وجـل ورسـوله                

ـ      ، ومـن األمـور البديهيـة حتـى         )2(ن طاعتـه  وارتكاب المحاربين لنواهيه وبعدهم ع

                                                            
 .99 ص ، 1 ج، مسلمصحيح )1(
  .68 ص ،2008سائل مكافحته، دار الفكر العربي منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية وو. د) 2(
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تقوم مسؤولية المحاربين الجنائية في اإلسـالم ، أن يقـوم المحـاربين بارتكـاب هـذه                 

  .)1() الحرابة حسبما وردت في اإلسالم من حيث شروطها وأركانها( الجريمة 

  عناصر مسؤولية المحاربين الجنائية: الفرع الثاني

تتـراوح بـين القلـة والكثـرة واالجتمـاع والتعـدد            اشترط فقهاء اإلسالم عدة شروط      

ينبغي توافرها حتى نكون بصدد جريمة حرابـة ويعاقـب عليهـا مرتكبوهـا بوصـفهم                

        -:محاربين وهذه الشروط هي

ويعد هذا الشرط احد عناصـر الـركن المـادي لجريمـة            :  شرط حمل السالح   .1

قـوة المحـاربين   الحرابة ويأتي أقرار الفقهاء لهـذا الـشرط علـى أسـاس أن       

غيـر  . التي يعولون عليها في الحرابة إنما ترجع لقوة الـسالح الـذي معهـم               

أن الفقهاء ومثلما مر بنا عند تعريف جريمة الحرابـة لـم يتفقـوا فـي حالـة                  

حمل المحاربين للعصي أو الحجارة بدالً مـن الـسالح حيـث كمـا ورد فـي                 

هـم ليـسوا محـاربين أمـا        تعريف الحنفية للحرابة فقد ذهب أبو حنيفة إلـى أن         

فقـالوا بـأنهم    ) وأبو يوسف مـن الحنفيـة     (الشافعي ومالك وابن حنبل وابن حزم       

محاربين ألنه ال عبرة بنوع السالح وال بكثرته إنمـا العبـرة بقطـع الطريـق                

 . بواسطة القوة والشوكة بصرف النظر عن وجود السالح من عدمه

 تقـع الحرابـة بعيـداً عـن         ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة أن     : شرط الفيافي  .2

العمران أي في الصحراء فإذا وقعـت داخـل العمـران لـم يكـن مرتكبوهـا                 

محاربين ، وال يعد هذا الفعل حرابة ، وسندهم فـي هـذا الـرأي أن الحرابـة                  

تعني قطع الطريق ، وقطع الطريـق ال يـتم أال فـي الـصحراء ، والن فـي                   

 ويكونـوا مختلـسين ال      العمران يلحق الغوث فتذهب قـوة وشـوكة المعتـدين         

                                                            
 137ص مصطفى الرافعي، أحكام الجرائم في اإلسالم، الحدود والقصاص والتعازير الدار اإلفريقية العربية بدون سنة)1(
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بينمـا ذهـب    . )1(محاربين ، والمختلس ليس بقاطع طريق وال يقام عليـه الحـد           

البعض األخر من فقهاء المسلمين بأنـه ال فـرق بـين أن تقـع الحرابـة فـي                   

المصر أو في الصحراء ، ألن وقوعها فـي األمـصار يكـون اشـد ضـرراً                 

مـن   ) 33( يـة   على المسلمين من وقوعها فـي الفيـافي كمـا أن نـص اآل             

ويـرى الـشافعي    . صورة المائدة جاء عاماً ولم يفرق بين مـصر وصـحراء            

أن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة فـي المـصر كانـت محاربـة وعليـه       

فأن أصحاب هذا االتجاه الفقهـي يـسقطون شـرط الـصحراء مـن شـروط                

 .)2(الركن المادي لجريمة الحرابة

حـاربين بقطـع الطريـق واخـذ المـال            ويعني قيـام الم     -:شرط المجاهرة    .3

عالنية ال خفية فلو كان خفية لكانوا سـارقين ، ولـو خطفـوه وهربـوا فهـم                  

منتهبون وال يعدون قطاع طريق وبالتالي ال قطـع علـيهم كحـد الـسرقة أمـا         

عن أخذ المال غيلةً فقد ذهب بعـض الفقـه إلـى أن ذلـك يعـد محاربـة الن                    

ل المجـاهرة ويـستند هـؤالء الفقهـاء فـي        سلب الغيله وقتل الغيله أقبح من فع      

رأيهم إلى أن قتل المجاهرة يجوز العفو فيه فهـو قـصاصاً أمـا قتـل الغيلـه                  

، وزاد فقهـاء الملكيـة حـين ذهـب الـبعض            )3(فال عفو فيه ، فكان حرابـة        

منهم إلى أن الحرابة جائزة في سلب الفروج وهـي أشـد وأولـى مـن سـلب                  

ـ         ل مالـه وال يرضـى بـسلب شـرفه          األموال ، الن الرجل يرضى سـلب ك

وكرامته ، ولو كان هناك عقوبـة اشـد مـن عقوبـة الحرابـة فـي األمـوال                   

                                                            
 . 92 ص7 جهـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت587بدائع الصنائع للكاساني، عالء الدين أبي بكر، المتوفى عام  ) 1(
 8ج 1938 هـ، طبع مصطفى الحلبي 1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين الرملي المتوفى في )2(

 3ص
 8ج 1938 هـ، طبع مصطفى الحلبي 1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين الرملي المتوفى في )3(

  2ص
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، والى هذا الـرأي ذهـب القرطبـي إلـى           )1(.لكانت في الحرابة بسلب الفروج      

أن كل من أخاف الطريق بأي طريقة وبـأي صـورة يعـد محاربـاً ومـستحقاً           

 .)2(للعقوبة 

   

 

 إذا كانت الشروط الثالثـة التـي أتينـا علـى            -: المحاربين    القصد الجنائي لدى   .4    

ذكرها تكون أركان قيام جريمة الحرابـة فـأن القـصد الجنـائي الـذي ينبغـي                 

توافره لدى المحاربين يعد ركناً ثانياً لجريمة الحرابـة وهـو الـركن المعنـوي               

 الذي يتكون من العلم واإلرادة الذي يستلزم تـوافره فـي أيـة جريمـة كانـت ،                 

ولو طبقنا ذلك على المحاربين فحتـى يكـون المحـارب قـد ارتكـب جريمـة                 

ومـع  .  الحرابة أن يكون لديه العلم بأن ما يرتكبه يعـد معـصية ِهللا ولرسـولهِ              

ذلك فأنه يأتي جريمة منهي عنهـا بـنص قرآنـي صـريح وبأحاديـث نبويـة                 

ميـة  صريحة فأراد ارتكاب الركن المـادي لهـا وأراد تحقيـق نتيجتهـا اإلجرا             

وبذلك يكون قد ارتكب جريمـة الحرابـة كاملـةً بركنيهـا المـادي والمعنـوي                

  . مختارا على غير اكراهحراً

  آثار مسؤولية المحاربين الجنائية في االسالم: الفرع الثالث

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية في حق الجناة مرتكبـي إحـدى جـرائم اإلرهـاب الـدولي                 

الطبيعي الذي يلحـق بهـم هـو توقيـع العقـاب علـيهم              فأن األثر   ) الحرابة(اإلسالمي  

  .حيث رتب اإلسالم آثاراً لهذه الجريمة وهي العقوبة التي تطبق على الجاني

                                                            
  306 ص11ج ر ودار االتحاد العربي، بدون سنة طبعهـ، دار الفك456المحلى ألبي علي احمد ابن حزم، المتوفى  )1(
  .666 ص1977، دار التراث بمصر، 3عبدالقادرعودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، ط. د) 2(
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مـن سـورة    ) 33(أن عقوبة الحرابة هي حد من حدود اهللا ثابـت بـنص اآليـة               

المائدة وهي القتل أو الصلب أو قطع اليـدين والـرجلين مـن خـالف أو النفـي                  

هي عقوبات واضحة المعنى والداللة ولكـن نجـد اخـتالف فقهـاء             من األرض و  

التـي وردت بـين كـل عقوبـة مـن           ) أو( المسلمين فيما بيـنهم حـول كلمـة         

بمعنـى هـل    . للتخييـر أو للتنويـع      ) أو( العقوبات السابقة وما إذا كانت كلمـة        

يحق للحاكم اختيار أياً من هذه العقوبـات وتطبيقهـا علـى المحـاربين علـى ان                 

ذه العقوبات متنوعة حسب حالة وجـسامة كـل صـور مـن صـور الحرابـة                 ه

علـى االتجاهـات     األربعة ؟ والجواب على ذلك سـيكون مـن خـالل التعـرف            

وردت فـي التخييـر حيـث       ) أو( فلقد قيـل بـأن      . والمذاهب الفقهية اإلسالمية    

يحق للحاكم ان يختار العقوبـة التـي يراهـا ويوقعهـا علـى المحـاربين مهمـا                 

) أو(وسندهم فـي هـذا الـرأي ان تفـسير           .  صورة الحرابة التي ارتكبوها      كانت

) 33(بكونها للتخيير يتماشى مـع اللغـة ويتماشـى مـع نظـم اآليـة الكريمـة                  

،  )1(صـرفنا عـن مـدلول هـذه اآليـة           ) ص(المائدة وانه لم يثبت ان الرسـول        

لكريمـة  أما االتجاه الثاني فقد ذهب أنـصاره الـى ان األمـر ورد فـي اآليـة ا                 

 صورة مـن صـور الحرابـة فمـن          للتنويع وتفصيل العقوبات حسب خطورة كل     

يقتل حداً ، ومن يسرق ماالً تقطع يديه ورجليه مـن خـالف ، ومـن يقتـل                  يقتل  

ويسلب المال يصلب ، ومن يخيـف بـالطريق دون سـلب أو مـال ينفـى مـن                   

ـ           . )2(األرض ات حـسب   وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الذين قـالوا بتنويـع العقوب

جسامة كل صورة من صور الحرابة فـان كانـت الحرابـة مـع إخافـة المـارة                  

فقط دون قتل أو اخذ مال ، كانـت العقوبـة علـى المحـارب هـي النفـي مـن                     

األرض اي إخراجه الى بلد آخر غير البلد الـذي ارتكـب فيـه الحرابـة وذلـك                  

المحـاربين  والحكمة من هـذا النفـي هـي ايـالم     . خارج حدود الدولة اإلسالمية    

حتى يذوقوا عاقبة ذنبهم وان ينسى الناس في الدولـة اإلسـالمية مـا كـان مـن                  

ويـرى االمـام مالـك ان النفـي يكـون           . هؤالء المحاربين مـن االم وشـرور        

                                                            
 .79 ص دار الفكر اإلسالمي، –األمام الذهبي كتاب الكبائر ) 1(

    9 ص7 جهـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت587، المتوفى عام بدائع الصنائع للكاساني، عالء الدين أبي بكر) 2(
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بإخراج المحاربين لبلد آخر يسجنوا فيه حتـى تظهـر تـوبتهم وصـالح أمـرهم                
 كانـت العقوبـة فـي هـذه         ، أما إذا كانت الحرابة بأخذ المال فقط دون قتـل ،           )1(

الصورة بقطع يد المحارب اليمنى ورجله اليـسرى وبعـد القطـع مباشـرةً يـتم                

كي الجزء المقطوع بالنار أو بالزيت المغلـي أو بـاي وسـيلة أخـرى حتـى ال                  

يستنزف دم المحارب المقطوع ويموت ، اي ان الهدف مـن القطـع لـيس قتـل                 

أمـا إذا كانـت     . ) 2 (نه وتعـالى  المحارب أو موته وإنما تطبيـق حـد اهللا سـبحا          

الحرابة بالقتل فقط دون أخذ المال فأن العقوبة هنا تكـون بقتـل المحـارب عنـد                 

القدرة عليه من الحاكم وبقتل كل المحـاربين ولـو كـان القاتـل واحـداً ويقتـل                  

كذلك الطليعة النهم شركاء في الحرابة وال عبـرة بعفـو ولـي الـدم ، أو قبولـه                   

د في القصاص أما فـــي الحرابـة فـالن القتـل حــــد             الدية الن ذلك وار   

أمـا لـو وقعـت الحرابـة بالقتـل وأخـذ المـال           . )3(خالص لوجه اهللا عز وجل      

كليهما معاً فهنا تطبق على المحاربين عقوبة الـصلب أي يـصلبوا أحيـاء حتـى                

يموتوا وطريقة صلبهم بربط المحارب على خشبة أو عمـود أو مـا شـابه ذلـك                 

ة مفتوح اليدين ، ثم يطعن حتـى المـوت وقيـل انـه يقتـل اوالً ،                  منصوب القام 

  .ثم يصلب وقيل أيضاً أنه ال يجـب أن تزيـد مـدة الـصلب عـن ثالثـة أيـام                      

وبناء على ما تقدم يتضح أن المحـاربين يخـضعون مبـدأ االشـتراك الجنـائي                 

في الجريمة وأن العقاب يوقـع علـيهم جميعـاً سـواء كـانوا جميعـاً باشـروا                  

حرابة أم ال ، حيث يعاقـب الفاعـل األصـلي والـشريك سـواء كـان ردءاً أم                   ال

طليعاً،  ما دام ال تتـوفر فـي احـدهم موانـع المـسؤولية الجنائيـة أو العقـاب                    

كالصبي أو المجنون ولقد أثيـرت مـسألة تـضمين المحـاربين األمـوال التـي                

 أو للدولـة    أخذوها أو الممتلكات التي أتلفوها سـواء كانـت تعـود ألحـد النـاس              

                                                            
 .240  دار الكتب العلمية، بيروت ص2أبوالعباس احمد بن حجر المكي الهيثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر ج) 1(
 .240  ص دار الكتب العلمية، بيروت2أبوالعباس احمد بن حجر المكي الهيثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر ج) 2(
  . 176 ص ،2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي . د) 3(
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ــالمية ـــدم  . اإلس ـــى عـــ ــاف إلــ ـــن األحن ــاء مــ ــب الفقه ذه

، بمعنـى أنـه إذا تـم تطبيـق حـد            )1(جــــواز الجمع بين الحد والـضمان       

الحرابة على المحاربين فال ضمان علـيهم بـرد المـال ، وبالتـالي فـال وجـود                  

ـ               ي المـال   للتضامن بينهم في رد هذه األموال أما الشافعية فقـالوا أن الـضمان ف

ال يقع إال على أساس مـن أخـذه فقـط دون سـواه ممـا يعنـي أن المـسؤولية                     

المدنية للمحاربين عندهم ال تقوم إال بحق مـن أخـذ المـال فقـط وهـو مـذهب                   

في حين نادى فقهاء الملكية إلـى وجـود تـضامن بـين المحـاربين               . )2(الحنابلة  

 مـن لـم يأخـذه       برد األموال التي أخذوها ويستوي في ذلـك أخـذ المـال مـع             

وعن اثـر التوبـة علـى المحـاربين فقـد           . )3(وسواء قدر عليهم أم جاءوا تائبين       

انقسم فقهاء المسلمين الى عدة اراء فمنهم مـن قـال بـان التوبـة تـسقط جميـع                   

. )4(حقوق اهللا عز وجل أما الدماء واألموال فيؤخـذ فيهـا بمـا يـراه أصـحابها                  

قط حد الحرابة فقـط ويؤخـذ بمـا سـوى           وآخرون يقولون بان توبة المحاربين تس     

، وفي رأي اخر قيـل بـان التوبـة تـسقط            )5(ذلك من حقوق اهللا وحقوق اآلدميين       

تلـك  . ) 6 (جميع حقوق اآلدميين من دم ومال إال ما كـان موجـوداً مـن المـال               

هي آثار توبة المحاربين في اإلسـالم وقـد جـاءت بإيجـاز شـديد لمقتـضيات                 

 وال بد مـن االشـارة الـى ان هـذه الحلـول التـي                البحث وعدم الخروج عليها   

توقع كجزاء على المحاربين فإنها تدرأ بالـشبهات عمـالً بالقاعـدة الكليـة التـي                

ادرأوا الحدود بالشبهات فـإذا كـان لـه مخـرج           ) (ص(تستند الى حديث الرسول     

                                                            
 .129 ص1982 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، 3المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، ط) 1(
 412 ص7ج1938 ه طبع مصطفى الحلبي 1004وفى في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين الرملي المت)2(
 هـ1323 ، مطبعة السعادة، 1المدونة الكبرى لإلمام مالك بن انس االصبحي ، رواية األمام سحنون التنوخي، ط)3(

 301ص ، 15ج
 .198 ص9 ج، 1982 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، 3المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، ط) 4(
 4 ج1927-هـ 134ح الصغيرألبي البركات الدردير اقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك األزهري الشر)5(

 497ص
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). فألن يخطئ االمام في العفو خيراً لـه مـن ان يخطـئ بالعقوبـة              . فخلوا سبيله   
كما وإنها تسقط عن الصبي والمجنـون إذا باشـر الحرابـة بـشكل مباشـراً                 .)1(

كما ان هذه المسؤولية الجنائيـة ال تقـوم بوجـه عـام ضـد               . أو ردءاً أو طليعاً     

المحاربين إذا كـانوا غيـر مـدركين أو غيـر مختـارين اي فاقـدي اإلرادة أو                  

قـط يرتفـع عـنهم      األهلية الجنائية وهذا ال يعني ان الفعل لـيس مجرمـاً لكـن ف             

ومن هنا يتبين ان المسؤولية الجنائية فـي اإلسـالم تتفـق مـع القواعـد      . العقاب  

الوضعية في القـانون المقـارن التـي تجعلهـا ذات صـنعه شخـصية بمعنـى                 

وال تـزروا   ) (18(شخصية العقوبه عمالً بقوله تعالى فـي سـورة فـاطر اآليـة              

 ).وازرةً وزر أخرى

  المطلب الرابع

  م من االرهاب والعنف واسبابهماموقف االسال

 علـى  يـدل  مما عليهم يملى لما عمياء تبعية عن الحقيقة في يكشفون االرهابين هؤالء ان

 نفذت الي االرهابية االعتداءات جميع أن  يتضح وبالتأمل تفكيرهم وسذاجة فكرهم ضحالة

 يفرضـوا  أن نيريدو عقدياً منحرفة أفكاراً يحملون أشخاص بها قام البالد هذه أرض على

 انطالقاً الحياة في منهجه اختار مسلم مجتمع وترويع باالرهاب والعباد البالد على قناعاتهم

 عليـه  كـان  بما واسترشادا وسلم عليه اهللا صلى رسولنا وسنة الكريم القرأن في جاء مما

ـ  والمقيمين ومواطنيها للبالد العامة المصلحة لمقتضيات ومراعاة والتابعون الصحابه  ىعل

 اليمكن والتي الحاضر الزمن يشهدها التي المتغيرات مع ووعي بادراك والتعامل أرضها

 جهة من ومصالحه كينونته على محافظة عنها يتغافل أو يتجاهلها أن معاصر مجتمع ألي

 الـذين  هـؤالء  من كثيراً ان وفعالً) 2(أخرى جهة من الناشئة ألجياله أفضل مستقبل وبناء

 فـسادهم  ممارسـة  قبـل  عليهم القبض تم الذين أولئك أو غيرهم واودمر أنفسهم  فجروا
                                                            

 198ص سالمي ، دار الفكر العربي، بدون سنة طبعاإلمام الدكتور محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه اإل)1(

  72 عبدالغني عماد، المقاومة واالرهاب في االطار الدولي لحق تقرير المصير، المستقبل العربي، بدون سنة طبع، ص )2(
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 قبـل  مـن  وتـضليلهم  اسـتقطابهم  تم حيث فكرياً والمنحرفين السن صغار من وارهابهم

 بتغسيل قاموا وقد والخاص العام المال وتدمير النفوس وازهاق االرهاب نشر في محترفين

 وأشـرطة  كتـب  طريق عن أو اصةالخ خالياهم في اجتماعاتهم خالل من الشباب أدمغة

 فـي  المتحـددة  وجذوره لالرهاب الرئيسة المسببات أحد الفكري الغلو أن أعتقد مشبوهة

 يدعي الغلو من النوع هذا فان اآلخر الرأي قبول بعدم المتصف الغلو وخصوصاً االسالم

 اليختلف يالت والثوابت الكليات عن فضالً والجزئيات التفاصيل في المطلقة الحقيقة امتالك

 االراء مـن  النوع هذا أصحاب فان االدعاء لهذا وتبعاً الواحد الدين ألتباع خصوصاًَ فيها

 جزئيـاً  ولـو  الـرأي  في يخالفهم من كل يعني هنا واآلخر اآلخر اقصاء دائماً يحاولون

 وبنـاء  )1( له والشرك الكفر نسبة وأكثرها اآلخر الضالل نسبة أقلها مظاهر عدة ولالقصاء

 ان خطه الى بضمه اما ومحوه تماماً اآلخر الغاء يحاول المنحرف الفكر هذا فان ذلك على

 هي كانت ولو حتى وسيلة بكل هدفه الى ويتوسل الوجود من وانهائه بتصفيته أو استطاع

 ويعـد  الجهـاد  باسم يغلبه بل تطرفاً أو ارهاباً أو عنفاً ذلك اليسمي لكنه والعنف االرهاب

 وازهـاق  للممتلكات وتخريب اغتياالت من به يقومون ما بأن والجهلة الشباب من أتباعه

 وجـل  عز اهللا من به المأمور الجهاد وهو الجنة الى الطريق هو بل الصواب عين لالنفس

 قد االرهاب من الشكل وهذا والحافالت والقطارات الطائرات خطف االرهاب مظاهر ومن

 يكون فقد الخاطف باختالف لذلك المؤدي بالسب ويختلف جماعة به يقوم وقد فرد به يقوم

 لطلب ذلك يكون وقد وأمواالً فدية يطلب مبتزاً يكون وقد أخر بلد الى اللجوء يطلب هارباً

 وكمـا  . ذلك غير أو واالسالم النظام لزعزعة أو األنظار ولفت لالعالم أو سجناء تحرير

 الحـصول  بغيـة  غنية لعائلة برئ طفل يخطف فقد ، الناس يخطف فقد الطائرات تخطف

 مظـاهر  ومـن  . وابتزازها الحكومات الحراج الساسة بعض يخطف وقد مالية فدية على

 وغيرها العراق في حصل كما السكنية المجمعات تفجير الزمان هذا في المعرفة االرهاب

                                                            
 .91ص ، 2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي . د) 1(
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 قطارات(المترو أنفاق وتدمير باندونيسيا وبالي موسكو في حصل كما اللهو أماكن وتدمير

 مظـاهره  ومن موسكو في وجيزة فترة منذ وحصل اليابان في حصل كما) رضاأل تحت

 ومـصادرة  االفـواه  تكميم وممارسة والنار بالحديد الحكم حيث ، الدولة بارهاب مايسمى

 وقد )1(ذلك على دليل خير العراق في أخيراً اكتشف التي الجماعية المقابر ولعل الحريات

 الفلـسطينين  ضـد  يوميـة  ممارسـات  ولها هاباالر من اللون هذا في اسرائيل برعت

 النـاس  وتقتل المزارع وتخرب األشجار وتزيل المنازل تهدم فهي أمرهم على المغلوبين

 برعـت  وقـد  لمخططاتهـا  وانقيادهم تركعيهم بغية الكريم العيش سبل سائر عنهم وتمنع

 وكـذلك  راتهـا بطائ منازلهم أو سياراتهم في وتدميرهم القيادات صيد في بالذات اسرائيل

 هذا في طولى يد ولها تغتالهم أو السجون في بهم لتزج الساسة من كثير خطف في نجحت

 بعيدة أو لها مجاورة أخرى بلدان الى سابقاً وصلت وقد حدودها تتعدى االرهاب من اللون

 النـصوص  فـي  االسالم أهل بعض غلو ذلك وسهل .)2( بهم الفتك تريد بمن للفتك عنها

 أو وثـرواتهم  المـسلمين  ديار على التسلط وأهله للفكر سهل خاطئا فهما هاوفهم الشرعية

 لتكـون  واضـعافها  مقدراتهم من والنيل وحدتهم لتفريق المسلمين بين األعداء أندس ربما

 االسـطر  خالل استعراضها تم مضت قرون خالل ذلك حصل وقد لالفتراس سهلة فريسة

 والعنـف  بـالتطرف  لـه  العالقة السالميا الدين ان يتضح وغيره هذا كل من الماضية

 ينبـذ  الذي التسامح دين فهو بعيد من وال قريب من ال الخاص بمفهومه وذلك واالرهاب

 النفس لمراجعة يدعو االسالم ان . واالعتدال والسالم الوسطية الى ويدعو والغلو التطرف

 صـراحة  وبكـل  ومنقبـة  فـضيلة  ذلك ويعد الحق الى والرجوع الخلل مواطن عن بحثا

 مـا  خطأ هناك وأن مراجعة الى تحتاج االسالمية بالجماعات ماتسمى بعض ان ووضوح

 والمسلمين االسالم على التجني من انه المعنوي للبعد افتقاره في يتركز الديني خطابها في

 الحاضر الزمن في االرهابية العصابات من الكثير فهناك دينهم بسبب اليهم االرهاب نسبة

                                                            
 .13 ص،1977، دار التراث بمصر، 3عبدالقادرعودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، ط. د  )1(
  .68 ، ص2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي، . د  )2(
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 ولـم  فـساداً  االرض فـي  وعائت وأعنفه الفتك أشد مارست التي القديمة العصور وعبر

 األلويـة  فجماعـة  اسالمية بجملعة تتصل ولم رسماً وال اسماً ال االسالم عن شيئاً تعرف

 الجمهـوري  والجيش الباسك القوميين وحركة الياباني األحمر والجيش االيطالية الحمراء

 مجتمـع  أجل من والطلبة ألمانيا في وبادرماينهوف اسيرالنك في التأميل ونمور األيرلندي

 العنف مارست كلها االرهابية المنظمات من وغيرها أمريكا في السود والنمور ديمقراطي

 كـل  – األديـان  ألن المطلـوب  هو وهذا دين بأي أحد يربطها ولم واالبتزاز واالرهاب

 واالسالم نوعياً أو نسبياً لكذ في اختلفت وان الشر عن وتنهى الخير الى تدعوا – األديان

 الكتاب الى الرجوع اذاً فعلينا ومكان زمان لكل الصالح الخاتم الدين فهو المقدمة في يأتي

 والوئـام  الحب على االنسانية للنفس المربية النصوص من حاجاتنا منهما لنستخرج والسنة

 يتغير كيف لنرى ينيالد خطابنا ونضمنها الناس حقوق واحترام والعدالة واأللفة والرحمة

 االسـالم  وأكد )1( ..وعزه سيادته الى االسالم يعود كما االرض الى السالم ويعود الحال

 مللـك  هي وانما له، ملكاً ليست االنسان نفس أن حيث  حرمتها وتأكيد الدماء تعظيم على

 زيجـو  فـال  ولهذا القيامة يوم عنها سيسأل ، صاحبها عند أمانة وهي . وجل عز لخالقها

 ، بالمصلحة عليها يعود االبما أجزائها من بشيء يتصرف أن وال نفسه، يقتل أن لالنسان

 لم وأنه ، يخصه فيما يتصرف أنه بحجة بنفسه يضر أن له وليس . المفسدة عنها يدراً أو

 اهللا قـال  )2 (تعـالى  اهللا عند غيره على كاعتدائه نفسه على اعتداءه فان غيره، على يعتد

 فَسوفَ وظُلْماً عدواناً ذَِلك يفْعْل ومن ، رِحيماً ِبكُم كَان اللّه ِإن َأنفُسكُم تَقْتُلُواْ َ الو ﴿ : تعالى

 التأويـل  أهل أجمع : ( اهللا رحمه القرطبي قال )3( ﴾ يِسيراً اللَِّه علَى ذَِلك وكَان نَاراً نُصِليِه

 طـرح  هـو  : وااللقاء )4 (. )بعضاً الناس بعض يقتل أن النهي اآلية بهذه المراد أن على
                                                            

 .9/4/1986، كل العرب ، في إبراهيم الداقوقي ، اإلعالم واالرهاب . د  )1(

   
 . 63 االسالم وضرورات الحياة ص )2(
  .29 سورة النساء أية )3(
  .157 -156/ 5 الجامع ألحكام القرأن )4(
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 أفعـال  أكثـر  أن على بناء ، الكل عن بالبعض عبر ، األنفس : باأليدي والمراد ، الشيء

 أنفسكم توقعوا ال : أي وتهلكة وهلْكاً هالكاً يهلك هلك من مصدر : والتهلكة باأليدي النفس

) 2 ( )الـروح  أو البـدن  لهالك مقارباً أو وجباً : (اهللا رحمه سعدي ابن قال )1 (الهالك في

 لمـن  األليم والعذاب ، الشديد بالوعيد ومنذرةً القرأن، في لما مؤيدةً النبوية السنة وجاءت

 صـلى  اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي اهللا عبد جندب عن الصحيحين ففي . نفسه قتل

 بهـا  فحز ، سكيناً فأخذ ، جزعف ، جرح به رجل قبلكم كان فيمن كان : ( وسلم عليه اهللا

     عليـه  حرمـت  ، بنفـسه  عبدي بادرني : تعالى اهللا قال . مات حتى الدم انقطع فما يده،

 اهللا رسـول  قـال  : قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن أيضاً الصحيحين وفي )3(  )الجنة

 في بطنه في بها) 4 (يتوجُأ يده في يدته فحد ، بحديدٍة نفسه قتل من : ( وسلم عليه اهللا صلى

 نـار  فـي  )5( يتحساه فهو ، نفسه فقتل ، سماً شرب ومن. أبداً فيها مخلداً خالداً جهنم نار

 جهـنم  نار في يتردى فهو ، نفسه فقتل )6( جبل من تردى ومن أبداً فيها مخلداً خالداً جهنم

 يخنُـقُ  الـذي (   :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن رواية وفي )7 (أبداً فيها مخلداً خالداً

 عنه اهللا رضي جابر عن )8( )النار في يطعنُها نفسه، يطعن والذي ، النار في يخنقها نفسه،

 ، عمـرو  بـن  الطفيل إليه هاجر ، المدينة الى وسلم عليه اهللا صلى النبي هاجر لما : قال

ـ  مـشاقص  فأخذ ، فجزع ، فمرض) 9 (المدينة فاجتووا قومه من رجل معه وهاجر ) 10 (هل

                                                            
  .193/ 1 فتح القدير )1(
  363 – 361/ 2والجامع ألحكام القرأن  . 331/ 1 تفسير ابن كثير )2(
 . رواه البخاري ومسلم )3(
 .يضرب نفسه بالسكين : أي  يتوجأ بها ، )4(
 . أي يشربه في تمهل ويتجرعه:  يتحساه )5(
 . الوقوع من الموضع العالي:  التردي )6(
  .البخاري رواه) 7(
 . رواه البخاري )8(
 .أن تستوخم المكان وال يوافقك  : االجتواء) 9(
  .ما طال وعرض: وقيل . طويل : وقيل .  مشقص ، وهو سهم له نصل عريض جمع) 10(
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 فـرآه  . منامه في عمرو بن الطفيل فرآه . مات حتى) 2 (يداه فشخبت) 1( براجمه بها فقطع

 بهجرتـي  لي غفر : فقال ؟ ربك بك صنع ما : له فقال. يديه مغطياً ورآه . حسنة وهيئتُه

 نصلح لن : لي قيل : قال ؟ يديك مغطياً أراك مالي : فقال . وسلم عليه اهللا صلى نبيه إلى

 :             فقـال  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  علـى  الطفيـل  فقصها . أفسدت ام منك

  ) 3( )فاغفر وِليديه اللهم(

 يـدل  كمـا  . اآلخرة في عقوبته وعظم ، نفسه االنسان قتل تحريم على يدل الحديث وهذا

 رحمه النووي عليه ببو ولذلك. كافراً يعد ال فإنه لذلك مستحل غير نفسه قتل من أن على

 فيـه  ( الحـديث  شرح في قال ثم) اليكفر نفسه قاتل أن على الدليل باب :(بقوله تعالى اهللا

 من ومات ، غيرها معصية ارتكب أو نفسه قتل من أن : السنة ألهل عظيمة لقاعدة حجة

 عذبـه  اهللا شـاء  إن المشيئة حكم في هو بل ، بالنار له يقطع وال بكافر فليس ، توبة غير

 النفس قاتل تخليد ظاهرها الموهم قبله التي لألحاديث شرح الحديث وهذا عنه عفا شاء وإن

  )4() النار في الكبائر أصحاب من وغيره

    اآلخرين تلق تحريم: االول الفرع

 والـسنة،  الكتـاب  في كثيرة نصوص جاءت وقد تحريماً، أشد غيره على االنسان اعتداء

   )5 ()ِبالْحقَّ ِإالَّ اللَّه حرم الَِّتي النَّفْس تَقْتُلُوا وال  (تعالى قال ، اًشديد تحذيراً ذلك من تحذر

 يوجـب  الذي بالحق إال معاهدةً أو كانت مؤمنةً ، المحرمة النفس قتل عن هي اآلية وهذه

 مْؤِمٍنِل كَان وما(   :تعالى وقال )1( وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب في مما قتلها

قْتَُل َأنْؤِمناً ي2 (ً)خَطَأ ِإالَّ م(  

                                                            
 .واحدتها برجمة . هي مفاصل األصابع :  بفتح الباء البراجم) 1(
 .سال بقوة : وقيل . سال دمهما :  أي - بفتح الشين والخاء– شخبت) 2(
 . مسلم رواه) 3(
  .132 – 131/ 2 مسلم النووي على صحيح شرح) 4(
  .33 االسراء اية سورة) 5(
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 ولَعنَـه  علَيِه اللَّه وغَِضب ِفيها خَاِلداً جهنَّم فَجزاُؤه متَعمّداً مْؤِمناً يقْتُْل ومن : (تعالى وقال

دَأعو ذَاباً لَهِظيماً ع3() ع (  

 قولـه  فـي  كما ، كتابه في أية ما غير في ، باهللا بالشرك ، حق بغير القتل اهللا قرن ولقد

 وال ِبالَّحقَّ ِإالَّ اللَّهَ    حرم الَّتي النَّفَّس يقْتُلُون وال آخَر إلَهاً اللَِّه مع يدعون ال َ والَِّذين (تعالى

نْونزي نمْل وفْعي لْقَ ذَِلكفْ أثاماً ياعضي لَه ذَابالْع ويِة مامالِْقي خْلُدياناً ِفيِه وهقـال  )4() م 

 : أحـدهما  ، شيئين من أعظم الشرك بعد وجل عز اهللا عند الذنب : ( اهللا رحمه حزم ابن

 بغيـر  عمداً وؤمنة أو مؤمن قتل : والثاني . وقتها يخرج حتى ، فرض صالة ترك تعمد

 كإحياء وإحياءها جميعاً الناس كقتل حق بغير الواحده النفس قتل اهللا جعل لقد بل  )5(  )حق

 ِبغَيـرِ  نَفْـساً  قَتََل من اَّنه ِإسرِائيَل بِني علَى كَتَبنا ذَِلك َأجِل ِمن" (تعالى فقال .جميعاً الناس

 ، القتـل  تحـريم  في األحاديث وأما) 6 ()جِميعاً النَّاس قَتََل فَكَاَّنما اَألرِض ِفي َأوفَساٍد نَفٍْس

   : مايأتي ومنها جداً كثيرة فهي السيئة عاقبته ونهاية

 يقضى ما أول :  ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال عنه اهللا رضي مسعود ابن حديث

 تغلـيظ  الحديث هذا ففي : ( اهللا رحمه الشوكاني قال) 7( )الدماء في القيامة يوم الناس بين

 خطره وشدة أمرها لعظم وذلك القيامة، يوم ناسال بين فيه يقضى ما أول وأنها الدماء أمر

. بـاألهم  تكون إنما البداءة فإن. الدم أمر عظم الحديث في :( اهللا رحمه حجر ابن قال) 8(

 فـي  غايـة  االنسانية البنية وإعدام . المصلحة وتفويت المفسدة عظم بحسب يعظم والذنب

                                                                                                                                                                                          
  .133/ 7 القرطبي تفسير) 1(
  .92 آية  النساءسورة) 2(
  .93 النساء آية سورة) 3(
  .69و 68 سورة الفرقان آية )4(
  .343 – 342/ 10 المحلى )5(
  .32 سورة المائدة آية )6(
 . البخاري ومسلم رواه) 7(
  .197/ 7 نيل االوطار )8(
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 :             وسـلم  علـيهم  اهللا صـلى  اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا رضي عمر ابن وعن )1()ذلك

 عمـر  بـن  اهللا عبد قال )2( )حراماً دماً يصب لم ما دينه من فُسحٍة في المؤمن يزال لن( 

 الدم سفك فيها نفسه أوقع لمن مخرج ال التي األمور ورطات من إن : ( عنهما اهللا رضي

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول نأ عنه اهللا رضي عازب بن البراء وعن )3 ()حله بغير الحرام

 هـذا  وفي) 4 ()حق بغير مؤمٍن قتْل مؤمٍن قتل من اهللا على أهون الدنيا لزواُل : (قال وسلم

 اهللا عسى ذنب كّل( وسلم عليه اهللا صلى قال ولهذا. شأنه وتهويل القتل أمر تغليظ الحديث

 بـن  المقـداد  عن  )5( )كافراً يموت الرجل أو متعمداً، المؤمن يقتل الرجل إال ، يغفره أن

 :             قـال  وسلم عليه اهللا صلى النبي مع بدراً شهد ممن وكان عنه، اهللا رضي الكندي عمرو

 الذ ثـم  ، فقطعها بالسيف يدي إحدى فضرب فاقتتلنا كافراً لقيت إن أرأيت اهللا رسول يا( 

 : وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول قال ؟ قالها أن بعد أأقتله ، هللا أسلمت: فقال بشجرة مني

   : قال . قطعها ما بعد ذلك قال ثم يدي إحدى قطع فإنه ، اهللا يارسول : قال . تقتله ال

) 6( قال التي كلمته يقول أن قبل بمترلته وإنك ، تقتله أن قبل بمترلتك فإنه قتلته فإن التقتله،

 بـن  أسامة قصة : هعاقبت وسوء القتل أمر شناعة على تدل التي المشهورة القصص ومن

 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثنا : ( يقول وهو فيها ولتأمل ، عنهما اهللا رضي زيد

 الألنـصار  من ورجل أنا ولحقت ، فهزمناهم القوم فصبحنا : قال ، جهينة من الحرقة إلى

 : قال عوذاًمت كان إنما ، اهللا يارسول : قلت ؟ اهللا إال إله ال: قال غشيناه فلما ، منهم رجالً

                                                            
  .397/ 11 فتح الباري )1(
 . رواه البخاري )2(
 . رواه البخاري )3(
 . رواه ابن ماجة )4(
 .واه ابو داود  ر)5(
 . رواه البخاري ومسلم )6(
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 ذلك قبل أسلمت أكن لم أني تمنيت حتى علي يكررها زال فما ؟ اهللا إال ال ماقال بعد أقتلته

  ) 1 (اليوم

 أكـد  بـل  خطرها وبيان ، الدماء تعظيم في ذكر بما وسلم عليه اهللا صلى النبي يكتف ولم

 علـى  نالمـسلمو  أجمع بما بمقارنتها ، وتعظيمها إجاللها النفوس في وغرس ، حرمتها

 ومكـان  ، مـشهود  يوم في ذلك وكان الحرام والشهر الحرام البلد وهو ، وتعظيمه إجالله

 النحـر  يوم الناس خطب حين ، مسلم ألف مائة على مايزيد شهده عظيم ومجمع ، مبارك

 اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن الصحيحين ففي الوداع حجة في بمنى

 أال : قـالوا  ؟ حرمـة  أعظم تعلمونه شهر أي أال :( الوداع حجة يف وسلم عليه اهللا صلى

 إال وأعراضـكم  وأمـوالكم  دماءكم عليهم حرم قد وتعالى تبارك اهللا فإن قال . هذا يومنا

 ذلـك  كل ثالثاً؟ بلغت هل أال . هذا شهركم في ، هذا بلدكم في ، هذا يومكم كحرمة بحقها

 بعـضكم  يـضرب  كفاراً بعدي ترجعن ال ! ويلكم أو ، ويحكم : قال . نعم أال : يجيبونه

  .) 2 (بعض رقاب

 وعـدواناً،  ظلمـاً  روحـه  بإزهاق الحيوان على التعدي أن على النبوية السنة دلت لقد بل

 اهللا رسـول  أن عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد وعن النار دخول فاعلها بستحق جريمة

 تدعها ولم ، تطعمها فلم ، ربطتها هرة في نارال امرأة دخلت: ( قال وسلم عليه اهللا صلى

  .)3(األرض حشائش من تأكل

 وكيـف  ، المعـصوم  اآلدمـي  بقيل فكيف ، حق بغير الحيوان قتل عقوبة هذه كانت فإذا

  )4 (؟ الصالح بالتقي وكيف ، بالمسلم

  

                                                            
 . رواه البخاري )1(
 . رواه البخاري ومسلم )2(
 .هوامها وحشراتها :  أي )3(
  . 177 والجواب الكافي ، ص189/ 12  فتح الباري 4)(
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   والمستأمنين والذميين المعاهدين دماء: الثاني الفرع

 مـنهم  واحـد  كل تعريف عن بإيجاز نتعرف أن دمائهم يمتحر عن الحديث قبل بنا يحسن

   : التالي النحو على

   مؤبد بأمان دائمة إقامة االسالم بدار أقام من هو :الذمي

   . معه المتعاقد البلد أهل هو :المعاهد

 يحـرم  فهـوالء   )1( ألمـر  مؤقـف  بأمٍن اإلسالم دار يدخل الذي الحرفي هو :المستأمن

  - :منها التي التالية الشرعية نصوصلل سبق كما االعتداء

 قتـل  من (قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد عن-1

  .) 2()عاماً أربعين مسيرة من لتوجد ريحها وإن ، الجنة رائحة يرح لم معاهداً

 نفساً تلق من أال : (قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن -2

 ريحهـا  وإن الجنـة  رائحة يرح فال اهللا ذمة أخفر فقد ، رسوله وذمة اهللا ذمة لها معاهدة

  ) 3 ( )خريفاً سبعين مسيرة من ليوجد

   : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال عنه اهللا رضي بكرة أبي عن -3

  .) 5 ()الجنة عليه اهللا حرم )4(كنهه غير في معاهداً قتل من(

  .) 6 ( )ريحها يشم أن الجنة عليه اهللا حرم بغير معاهدة نفساً قتل من ( رواية وفي

                                                            
  .100/ 3 كشاف القناع 398 ، 313/ 3 المبدع )1(

 . رواه البخاري )(2
 . رواه الترمذي وابن ماجة )3(
 .في غير وقته الذي يجوز فيه قطه :  أي )4(
 . رواه ابو داود )5(
 . رواه النسائي )6(
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 دار إلـى  يـدخل  الحـرب  دار أهل من الرجل هو : المعاهد : ( اهللا رحمه الشوكاني قال

 إلـى  يرجـع  حتى اإلسالم أهل بين خالف بال قتله المسلمين على فيحرم ، بأمان اإلسالم

 حتَّـى  فََأِجره استَجارك الْمشِْرِكين ِمن َأحد وِإن :(تعالى قوله أيضاً ذلك على ويدل ، مأمنه

عمسي اللَِّه كَالم ثُم َأبِْلغْه نَهْأميـرح  من األول بفتح . الجنة رائحة يرح لم : وقوله )1()م ، 

 يمهانس الجنة ورائحة ، ريحه يجد لم : أي يرحه ولم ، ريحه وجد أي الشيء راح وأصله

 يوجد وهو نسيمها يشم لم إذا ألنه الجنة معاهداً قتل من دخول عدم عن كنابة وهذا. الطيب

 وغـدر  عهده نقص : أي اهللا اهللا ذمة أخفر فقد: وقوله . يدخلها لم عاماً أربعين مسيرة من

 على لداللتها ، المعاهد قاتل على الوعيد تشديد على اشتملت الشرعية النصوص فمجموع

 أهـل  بين الخالف وقع قد أنه مع عليه، الجنة وتحريم منها خروجه وعدم النار في تخليده

 علـى  قاطبـة  العلماء أجمع وقد) 2 (!؟ عنها يخرج أم فيها يخلد هل المسلم قاتل في العلم

 ، والمستأمنين والذميين المعاهدين آحاد قتل في الشديد الوعيد هذا كان وإذا) 3 (الغدر تحريم

 وتـدمير  سـيارتهم  وإحـراق  ، رؤوسـهم  على وهدمها وعماراتهم، همبيوت بنسف فكيف

 هـؤالء  قتل أن مع ، السن وكبار والصبيان النساء من بيوتهم في من وقتل بل ممتلكاتهم

 المعصومين بنساء فكيف لضرورة إال العلماء بإجماع اليجوز حرام المحاربين الكفار من

 ونقـص  ، العهـود  في غدر إال هذا وهل ، وأطفالهم والمستأمنين والمعاهدين الذميين من

   .تشويه من فيها ما مع اإلمام على وافتيات للذمم، وخفر ، للعقود

   والتطرف للعنف الشرعية األسباب: الثالث الفـرع

   دينهم عن المسلمين أكثر إعراض/ 1

                                                            
  .6 سورة التوبة أية )1(
 . 156 – 155/ 7 نيل االوطار )2(
  .234 - 233/ 24 التمهيد ال بن عبد البر )3(
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 ضـنك  في أوقعهم مما اإلسالم تاريخ في مثله يحدث لم إعراضاً وأخالقا، وشريعة عقيدة

 المسلمين من كثيرة حياة في كثيرة بأمور اإلعراض  هذا يتجلى. الشقاء حياة وفي لعيشا

 اإلعـراض  هذا مظاهر ومن ومؤسسات، وهيئات وشعوباً ودوالً وجماعات أفراداً اليوم؛

 والتنـازع  واألهـواء،  والفرق االفتراق من ذلك عن نتج وما الفاسدة والعقائد البدع كثرة

    .الدين في والخصومات

   الشرعي بالعلم الجهل/ 2

 أنهـم  يجد والعنف الغلو الى أصحابها يميل التي التوجهات أكثر لواقع الدين في الفقه وقلة

 فحـين  ، الـشرعية  العلوم في الحصيلة وضحالة الدين في الفقه وضعف بالجهل يتميزون

 لمتـسرعة ا واألحكام والخلط التخبط منهم يكثر العظمى والمصالح الكبار لألمور يتصدون

   . المتشنجة والموقف

   والشباب العلماء بين الجفوة/ 3

 عـن  معزل في )وتجاربهم وفقههم وحكمتهم بعلمهم( العلماء تجد المسلمين بالد أغلب ففي

 بحيـويتهم  الـشباب  تجـد  وبالمقابل كذلك، بالكثيرمنهم الظن يسيئون وربما الشباب، أكثر

 غيـر  على الكثيرين أذهان في سمعتهم كونت العلماء،وربما عن بمعزل وهمتهم ونشاطهم

 الجـائرة  والتـصرفات  األحكـام  في التربية مناهج انحراف بسبب ذلك وبعض الحقيقة،

 بـين  كبيـر  نفسي حاجز هناك حكامهم،وكذلك علمائهم،وتجاه تجاه التليق التي والخاطئة

 ماعليه حقيقة مباآلخر،واليفه الظن يسئ منهم كالً المسئولين،تجعل الشباب،وبين من النخبة

 التفـاهم  أسـاس  هـو  الذي الحوار يفقد هنا غالباً،ومن أمينة غير وسائط عبر إال اآلخر

   . واإلصالح

   المعاصرة الدعوات بعض مناهج في الخلل/ 4
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 عاطفية أمور مجرد على أتباعها وتربي العاطفي، الشحن على مناهجها في تعتمد فأغلبها

 لـم  التـي  والمفاهيم باألفكار أذهانهم وتحشو ونحوها، واقتصادية سياسية دنيوية، وغايات

 تقتصر نفسه الوقت وفي. حكمة بال المخالفين مع التصادم إلى تؤدي والتي شرعاً، تؤصل

 والفقـه  السليمة العقيدة غرس من الدعوة، في الكبرى الغايات فتنسى الواجبات، أعظم في

 والعصبية، الهوى من من،والتجرداأل وتحقيق الجماعة على والحرص تعالى، اهللا دين في

   .الشرع قواعد  على اإلحداث ومع المخالفين مع التعامل وفقه

   الحكمة وضعف الصبر وقلة النظر وقصر العطف ضيق/ 5

 في ذكرته ما الخصال هذه إلى أنضاف الشباب،فإذا بعض لدى موجود هو مما ذلك ونحو

 ، والظلـم  ، اهللا دين عن واإلعراض الفساد، وشيوع األحوال سوء من ، األخرى األسباب

  .والمواقف األحكام في الغلو إلى ذلك أدى الجاد الحوار وفقدان التدين ومحاربة

   األحالم وسفهاء االسنان حدثاء تصدر/ 6

 ، جهـاالً  رؤسـاء  منهم الشباب بعض فاتخذ فقه، وال علم بال والشباب للدعوة وأشباههم

 وال تجربـة  بـال  الجسام األحداث وواجهوا فقه بال األمور في وحكموا ، علم بغير فأفتوا

 العلمـاء  يستنقص منهم كثير بل ، والرأي والتجربة والفقه العلم أهل إلى رجوع وال رأي

 أو ومذهبـه،  هـواه  غير على المشايخ بعض أفتى وإذا ، قدرهم لهم يعرف وال والمشايخ

 أو العمالة، أو المداهنة أو جبنبال أو ، التقصير أو بالقصور إما يلمزهم أخذ موقفه بخالف

 العظـيم  والفـساد  الفرقة بإشاعته يحصل مما ذلك ونحو !واإلدراك الوعي وقلة بالسذاجة

 فـي  البالغ بالضرر المسلمين على يعود مما قدرهم من والحط العلماء على الغل وغرس

  . ودنياهم دينهم

   والغرور التعالم/ 7
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 في العلم ادعاء اليوم األمة فئات بعض في والعنف الغلو ظهور أسباب من أنه بذلك وأعني

 يكون قد أو الدين، وقواعد واألحكام الشرعي العلم بديهيات يعرف ال أحدهم تجد أنك حين

 القليـل  بعلمـه  أنـه  ويظن سديد، رأي وال فقه وال ضوابط وال أصول بال قليل علم عنده

 مواصـلة  عن العلماء، عن ورهبغر فيستقل واآلخرين األولين علوم حاز قد السقيم وفهمه

 واالجتهـاد  العلم يدعون األولون الخوارج كان وهكذا . ويهلك بغروره فيهلك العلم طلب

  .الناس أجهل من وهم العلماء، على ويتطاولون

   والتنطع الدين في التشدد/ 8

 وقـد  وسـلم  عليه اهللا صلى النبي عليه كان الذي الدين في االعتدال منهج عن والخوارج

  عنه اهللا رضي هريرة ابو رواه الذي الحديث في ذلك من وسلم عليه اهللا صلى النبي حذر

  

  

 إال أحـد  الـدين  يشاد ولن يسر، الدين هذا إن:(وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال 

  ) 1 ()غلبه

 الخـوارج،  سـماته  أبرز من وان الدين، في الفقه قلة عن ماينشا كثيراً الدين في والتشدد

 فـيهم  تجد اليوم والعنف الغلو إلى ينزعون الذين وأغلب الفقه، وقلة الدين في التشدد أعني

  . الوصف بهذا يوصفوا أن وال خوارج، أنهم ذلكم يعني وال الخصلتين هاتين

   العاطفة وقوة الغيرة شدة/ 9

 الغيـرة  أن العلم مع حكمة، وال فقه وال علم بال وغيرهم والمثقفين الشباب من فئات لدى

 والفقـه  بالحكمـة  مـشروط  ذلك لكن شرعاً، محمود أمر اهللا دين وعلى اهللا محارم على
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 ذلـك  أدى بعضها أو الشروط هذه فقدت فإذا. المفاسد ودرء المصالح ومراعاة والبصيرة

  .األمور معالجة في والعنف والشدة والتنطع الغلو إلى

  

  

  

  

   البخاري رواه )1( 

  )1( : اإلسالمي العالم في اإلرهاب لظاهرة الخاصة األسباب : الرابع الفرع

   . االسالمية المجتمعات بعض في الدينية التربية نقص /1

   . الدينية الثقافة توصيل في واألسلوب الطريقة إساءة /2

 واألحكـام  الفتـاوى  إصدار إلى بالشباب أدى ومقتضياته العصر وبفقه بالدين الجهل/ 3

  . الشرعية العلوم في صينللمخت الرجوع دون للنصوص المختلفة

 واالجتماعيـة  الـسياسية  والمتغيـرات  ، اإلسـالمية  الـساحة  علـى  على التطورات /4

  . واالقتصادية

  . الدين في وخالفية فرعية بمسائل وانشغالهم الشباب لدى الديني الفراغ /5

  . بالقوة المنكر تغيير بيده ومن المنكر عن والنهي بالمعروف األمر حقيقة فهم عدم /6

                                                            
  141 ، صكر العربيمنتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الف. د ) 1(
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 المجتمعـات  بعـض  فـي  اإلرهابيـة  الجماعات لقادة العمياء والطاعة التام الخضوع /7

  . المادية احتياجاتهم لسد أيضا وذلك اإلسالمية

  . االجتماعية الحياة في اإليجابية المشاركة عدم /8

  . وجل عز اهللا عند الخمس الضروريات حرمة مراعاة عدم /9

 بمعنـاه  اإلرهـاب  أسـباب  تعددت فلئن جمالهاإ يمكن لكن حصرها يصعب األسباب إن

 سلبياته تمتد آثار من اإلرهاب يفرزه ما وهو األسباب من أخطر ماهو هناك فإن المعاصر

 التـي  القادمة أجياله غصصها ويتجرع ويالتها يذوق طويلة سنوات المسلم المجتمع على

  : يلي فيما إجمالها ويمكن سبقها من عليها جنى

 اإلسـالم  يـدعون  من وبأيدي اإلسالمية البلدان في وقعت التي إلرهابيةا العمليات إن /1

 المـسلمين  غيـر  أمام والمسلمين اإلسالم عن قاتمة صورة رسم في كبير حد إلى أسهمت

  . واإلسالم اإلرهاب بين شكلية عالقة وإيجاد مسلم كل صورة تشويه وفي

 علـى  األعمال ورجال للتجار ةالمشجع غير المخاطر من تعتبر اإلرهابية العمليات إن/ 2

 مـن  تعـاني  التي الدولة مع الصفقات عقد أو التجارية التبادالت وفي تجارتهم في التوسع

   اإلرهاب

  . الخارج من األموال رؤوس مشجع غير سيكون لالستثمار العام المناخ أن/ 3

ـ  الـدخل  مصادر من يعد الذي السياحي النشاط عرقلة على يعمل اإلرهاب إن /4  وميالق

   . اإلسالمية الدول من لكثير

 النشاط وتراجع االقتصاد في وخلخلة األمن في زعزعة من عنه ينتج وما اإلرهاب إن /5

 الـسالح  تجـارة  مثـل  الخفـي  االقتـصاد  مـن  نوع بروز في قويا سببا يكون التجاري

   . والمتفجرات
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 المبتليـة  الدولـة  بميزانية اإلضرار حد إلى تصل قد خطيرة أبعادا يأخذ اإلرهاب إن /6

  : جانبين من وذلك باإلرهاب

   . اإلرهاب مكافحة جهود على الدولة نفقات تزايد /1

 المـصابين  وعالج القتلى لذوي المدفوعة التعويضات جراء من الموازنة أعباء زيادة /2

   . وتلفيات دمار من اإلرهاب خلفه ما وإصالح

  

  

  

  

  الفصل الثالث 
  

  رهابالجهد الدولي في مكافحة اإل
  

  

  في إطار الجهد الدولي في القضاء على الجريمة اإلرهابية أو على األقل الحد من اقترافها              

ومحاربة ظاهرة اإلرهاب وموجات أعمال العنف التي باتت تهدد اإلنسانية جمعـاء فقـد              

قامت المنظمة الدولية وبعض المنظمات اإلقليمية بمبادرات جماعية من أجل أقرار بعض            

لمبادئ للتعريف باإلرهاب وبالجريمة اإلرهابية وإقرار السبل المشتركة إلنجاح         األسس أو ا  

الجهد الدولي واإلقليمي في التصدي لإلرهاب لذلك فقد رأينا أن نبحث في الجذور األولية              

لجهود عصبة األمم ومن بعدها منظمة األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب الـدولي              

   -:جهود اإلقليمية في هذا الميدان وفي المباحث األتي بيانهاومن ثم التعرف على بعض ال

 
  جهود المنظمات الدولية في مكافحة االرهاب    : المبحث األول 
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  الجهد العربي في مكافحة االرهاب : المبحث الثاني 

  

  المبحث األول 
   جهود المنظمات الدولية في مكافحة االرهاب

  

  األول المطلب

  دولية كجريمة اإلرهاب
  

 عصر في منتشراً أصبح انه اال الدول عالقات في قديماً نمطاً اإلرهاب إن من الرغم على

 البلـدان  بـين  والدولية الدبلوماسية النزاعات لحسم خاطئة وسيلة كان فقد الباردة، الحرب

 فان الدولي القانون وفي ،)1( الفعل هذا ضد متشددة مواقف تتخذ التي القوانين وجود رغم

 بحـق  ترتكب التي فالجريمة دولية، جريمة يعد انه كما الجرائم نطاق ضمن قعي اإلرهاب

 تعـرف  والتي البشر حقوق انتهاك في تتمثل التي الجرائم هي الدولي القانون في اإلنسانية

 مـستوى  تتجاوز) أويبود اكين (االستاذ يرى كما الحقوق وهذه االول الجيل بحقوق اليوم

 والفرد، الدولة بين االجتماعي االتصال نتيجة البشر بها تعيتم أساسية حقوق مجرد كونها

 فانها وبالتالي الطبيعة وهبتها والتي عنها التنازل اليمكن التي االفراد حقوق تشكل انها إذ

 قاطعة اعراف هي الحجج فان التعريف وحسب ، بالحجج تعرف لتي القوانين شكل تؤلف

 بها المسلم الحقيقة هذه عليها ماتنطوي نتناول ان وقبل انه اال قدرها من باالنتقاص اليسمح

 ان هنا وعلينا الدولية الجرائم من جريمة هو الدولي االرهاب ان الى االشارة من لنا البد ،

 هنـاك  بان الدولي القانون ظل في عليه المتفق من كان فقد ، الدولية الجريمة معنى نحدد

 او مرتكبها جنسية عن النظر بغض ئياجنا اختصاصا ازاءها تمارس أن دولة يحق جرائم

 من يكن لم ولربما ، القرضنة هي الجرائم هذه اشهر من وكان ارتكابها، مكان او ضحيتها

                                                            
  68 ، ص1995هالل عبد اهللا احمد ، أصول التشريع الجنائي اإلسالمي . د ) 1(
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 أن وبامكاننـا  ايـضاً،  واجبها من بل االختصاص هذا مثل تمارس أن فحسب الدول حق

 االختصاص ذاه بممارسة الدول من اطرافها تلزم التي الدولية االتفاقات من بعدد نستشهد

 علـى  ترتكب التي االخرى واالفعال الجرائم في طوكيو اتفاق االتفاقات هذه امثال ومن ،

 الطائرات على المشروع غير االستيالء لقمع) الهاي (واتفاق م1963 لعام الطائرات متن

 لعـام  المـدني  الطيـرن  سالمة على االعتداء جرائم لقمع مونتريال واتفاق م1970 لعام

  .  )1 (م1979 لعام االشخاص ارتهان لمناهضة الدولي تفاقواال م1971

 ومـن  ، الـصفة  بهذه الدول اعتراف من الدولية الجنائية صفته يكتسب الفعل فان وهكذا

 اهتمـام  ذات خطيرة مسالة نفسه الفعل يكون ان بعد اال الياتي االعتراف هذا أن الطبيعي

 بـان  القـول  يمكن هذا الى استناداو وسالمتها، الدول امن على خطر مصدر أي ، دولي

 ضوء في جريمة يعد الفعل ان هذا ويعني جنائي بانه دولياً به يتعرف فعل الدولية الجريمة

 للقـانون  مناقضا ثم ومن الدولي المجتمع بها يتعرف التي الجنائي للقانون العامة المبادى

 المستقر االنسانية القيم خالفي الفعل إن اولهما بصفتين تتصف الدولية فالجرائم ،) 2 (الدولي

 وثانيهمـا  ، الدولي للمجتمع مشتركة لمصلحة ضرراً يسبب او الدولي المجتمع لدى عليها

 الـسلم  او بـاالمن  يخل او الدولي المجتمع على خطراً يسبب قد االفعال هذه ارتكاب إن

   . الدوليين

 ، الدولي العرف يتضمنها كما دولية اتفاقيات في تدرج فهي الدولية الجرائم مصدر عن اما

 الجـرائم  تقنن دولية اتفاقيات هناك فان ثم ومن . معامالتها في الدول عليه استقرت ما أي

 ، بالمخـدرات  االتجـار  ، الشبيهة واالعمال الرقيق وتجارة والرق القرصنة وهي الدولية

 ، رتالطـائ  اختطـاف  ، البـشري  الجنس ابادة ، االنسانية ضد الجرائم ، الحرب جرائم

 الـدول  رؤساء ضد العنف اعمال ، المدني الطيران ضد العنف اعمال ، الجوية القرصنة

                                                            
 . 70 ، ص1995هالل عبد اهللا احمد ، أصول التشريع الجنائي اإلسالمي .  د)1(
  . 201 م ، ص1998 ، 1اكرم نشأت ابراهيم ، السياسة الجنائية ، شركة اب للطباعة ، بغداد ، ط.  د )2(



141  

 

 مثـل  الدوليـة  والهيئت المؤسسات وموظفي الدبلوماسيين مثل دولياً المحميين واالشخاص

 وبعـض  العـدوان  جريمة يتضمن فهو الدولي العرف عن اما  . )1( وغيرها المتحدة االمم

 االنماط هذه . الجسمية لالالم المسببة االسلحة بعض استخدام ضروح الحرب جرائم انماط

 م1815 عام مابين الفترة خالل ابرمت دولية اتفاقية) 74 (من اكثر في مدونة الجرائم في

 ، الدولـة  بمسؤولية وليس الفردية الجنائية بالمسؤولية جميعها عنيت حيث م2001 وعام

 االربعـة  جنيف اتفاقيات هي الحرب بجرائم عينةم اتفاقيات اربع هناك المثال سبيل فعلى

 المخـدرات  تجـري  مجال في م1977 عام اضافية ملحقات اليها اضعف ، م1949 لعام

 بينمـا  ، م1988 وعام م1912 عام مابين الفترة خالل ابرمت دولية اتفاقية) 13 (هناك

 خاصـة  خرىا اتفاقية حول التفاوض االن ويجري االرهاب مجال في اتفاقية) 12 (هناك

 الجـرائم  هـذه  لكل ان المالحظ ومن ، نووية اسلحة تستخدم قد التي االرهابية بالعمليات

 هـي  دوليـة  جريمـة  أي فان كذلك ، دولي اهتمام موضوع مايجعلها وهو دولياً عنصراً

 ادانتها قط المعاهدة الطراف ويحق ، االطراف متعددة او ثنائية معاهدة في تعرف جريمة

 وتعريفات قواعد ضوء وفي المزعوم الجاني مقاضاة في القانونية الصالحية لديها يكون او

  ) 2( مختلفة معاهدات في المضمنة لالرهاب المختلفة االشكال

   الدولي االرهاب تؤلف التي االفعال

 لتمثـل  م1937 لعام العصبة واتفاقية ، عليه والمعابة االرهاب لمنع جنيف اتفاقية جاءت

 اعمـال  إن علـى  نـصت  فقد ، دوليا ارهابا تؤلف التي االفعال ديدلتح المحاوالت اولى

 مـن  حالة خلق بها يقصد والتي ما دولة ضد الموجهة االجرامية اإلعمال تعني االرهاب

 )3( عامة بصورة الجمهور او االشخاص من جماعة او معينين اشخاص اذهان في الرعب

                                                            
  . 12م ، ص1987، تموز 110جالل عبد اهللا معوض ، ندوة العنف السياسي ، مجلة المستقبل العربي، العدد .  د)1(
  . 125 م ، ص1994 ، 1 تركي ظاهر ، االرهاب العالمي ، دار الحسام ، بيروت ، ط)2(
  312 ص، 1، دمشق ،طأمل يازجي، محمد عزيز شكري، االهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر) 3(
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 علـى  المرتكبة االفعال من دداع االتفاق اطراف من طراف كل يعتبر انه على نصت ثم

 افعـاالً  ؤلـق  كانـت  اذا ، اخر متعاقد طرف ضد موجهة كانت اذا اجرامية افعالً اقليمه

  . المذكور بالمعنى ارهابية

   :. وهي خمسة األفعال هذه

 حريتـه  يفقد او خطير جسدي باذى يصاب او يتوفى أن الى يؤدي متعمد فعل أي -1

 او ، الـدول  رؤسـاء  بامتيازات يتمتعون ذينال االشخاص او الدول رؤساء من أي

 مراكز يتولون او عامة بوظائف المكلفين االشخاص من أي او زوجاتهم او ورثتهم

   . العامة بصفتهم ضدهم موجهاً الفعل يكون عندما عامة

 وخاضع اخر متعاقد لطرف وعائدة عام لغرض مكرسة ملكية او عامة ملكية تدمير -2

  . بها االضرار او لسلطته

  . للخطر المجتمع ارواح تعريض به يقصد متعمد فعل أي  -3

  . االفعال هذه من فعل الرتكاب محاوالت أية  -4

 حيازتها او عليها الحصول او ، ضارة مواد او ومتفجرات ذخائر او اسلحة صنع  -5

 فقـد  بالتـالي  قطـر  أي وفي النص هذا ضمن جريمة ارتكاب لغرض تزويدها او

 الـدولي  االرهاب افعال لتحديد الثانية العالمية الحرب قبل الدولية الجهود تركزت

 والدبلوماسيين والحكومات الدول رؤساء الى الموجهة االرهابية االفعال تحديد على

 لـه  تتعـرض  الـذي  االرهـاب  مسالة االهتمام يبدا ولم ، )1 (االخرين والرسميين

 يطانيةواالسـت  االسـتعمارية  االنظمـة  ايـدي  علـى  الوطنية وحركاتها الشعوب

 االمـم  عهـد  ففي ، الحركات هذه وتصاعد الحرب تلك انتهاء بعد اال والعنصرية

 انها المشاريع هذه مقدموا راى التي االفعال تتضمن مشروعات عدة قدمت المتحدة

 مجموعة به ماتقدمت الخصوص هذا في ابرزها كان ، الدولي االرهاب ضمن تقع

                                                            
  . 213 ص، 1996 مكتبة مدبولي ، القاهرة 1عبد الناصر حريز ، االرهاب السياسي ، ط. د) 1(
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 الـدولي  االرهـاب  بتعريف الخاصة اللجنة في م1973 عام المنحازة غير الدول

) 1 (ياتي بما االفعال فيه حددت مشروعاً
:-   

 ضد االجنبية او والعنصرية االستعمارية االنظمة تمارسها التي والقمع العنف اعمال - 1

 تقريـر  فـي  المشروع حقها على والحصول التحرر اجل من تناضل التي الشعوب

   االساسية رياتهوح االنسان حقوق اجل ومن واالستقالل المصير

 االرهابيـة  اعمالها تمارس التي المرتزمة او الفاشية التنظيمات بمساعده الدول قيام - 2

  . سيادة ذات اخرى دول ضد

 للخطـر  تعـرض  ان شانها من التي مجموعات او افراد يرتكبها التي العنف اعمال - 3

 للتنازل ابلةالق غير بالحقوق االخالل دون االساسية الحريات تنتهك او االبرياء حياة

 االنظمـة  لـسيطرة  الخاضـعة  الشعوب لكل واالستقالل المصير تقرير في كالحق

 الحـق  او االجنبيـة  الـسيطرة  مـن  اخرى اشكال اية او والعنصرية االستعمارية

 حـددت  كمـا  الـوطني،  التحرر حركات كفاح خاصة وبصفة الكفاح في المشروع

 ارهابا التؤلف التي االفعال اوال ، )2 (العام ذات في قدمته الذي المشروع في اليونان

 على المشروع نص وهكذا الدولي االرهاب افعال قبيل من عداها ما اعتبر ثم دوليا

 والمـشروع  به والمعترف المستمر الكفاح ارهابي كفعل يفسر او يعتبر ان يمكن اال

 مـن  تحـرره  او واستقالله مصيره تقرير مستهدفا ارضه في شعب يخوضه الذي

 التمييـز  اشـكال  جميع ازالة او سيادته من ويحرمه ويظهره يستغله اجنبي احتالل

 أي ضـد  الدفاع او االولى ضحيتها هو يكون مما غيرها او العرفي او االجتماعي

 منـع  او ارضه على مباشر غير او مباشرا كان سواء الهجوم او العدوان من شكل

 علـى  المشروع ونص ، هوسيادت اراضية سالمة من للنيل اجنبي تخريبي نشاط أي

                                                            
  . 314 ، ص1أمل يازجي، محمد عزيز شكري، االهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر، دمشق ،ط) 1(
الجنائي والدفاع االجتماعي ، المكتب الجامعي الحديث ،  محمد شفيق ، الجريمة والمجتمع ، محاضرات في المجتمع )2(

  . 111 م ، ص1993اسكندرية ، 
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 اجراميـة  طبيعـة  لـه  اخر عنيف فعل أي الدولي االرهاب افعال من فعالً يعد إن

 بغـض  ابرياء اشخاص مجموعة او شخص أي ضد افراد مجموعة او فرد يرتكبه

 فـي  ضغط ممارسة بقصد ثالثة دولة اقليم في الفاعلين او الفاعل جنسية عن النظر

 م1972 عـام  وفي ، ما عاطفة اشباع او تسبمك على الحصول بقصد او نزاع أي

 اتفاق مشروع المتحدة لالمم )1( العامة الجمعية الى االميركية المتحدة الواليات قدمت

 على االفعال هذه المشروع وقصر عليها ولمعاقبة المعنية الدولي االرهاب افعال لمنع

 ذات االفعـال  ههـذ  العتبار واشتراط ، واالختطاف الشديد الجسدي وااليذاء القتل

 على الحصول او دولية منظمة او بدولة االضرار منها القصد يكون إن دولية اهمية

 االمريكيـة  الدول منظمة اتفاقية حددت فقد االقليمي المستوى وعلى ، منها تنازالت
 ذات جـرائم  شـكل  تاخذ التي االرهاب افعال ومعاقبة منع اتفاق ، م1917 لعام) 2(

 االجراميـة  االفعال بعض حددت ابتزاز من يتعلق وما خاصاالش ضد دولية اهمية

 قـد  م1977 لعـام  االرهاب وقمع لمنع االوربية االتفاقية إن كما ، ارهاية وعدتها

  . االرهابية االعمال قبيل من تعد التي الجرائم من طائفة اوردت

  

  المطلب الثاني
  اإلرهاب في جدول أعمال عصبة األمم

  

إلرهابية ومنها خطف الطائرات وتغيير مساراتها بالقوة في  إزاء تزايد الحوادث ا

السبعينات واحتجاز الرهائن ، فقد قامت األمم المتحدة وقبلها عصبة األمم من اجل حفظ 

السلم واألمن الدوليين وإنقاذ العالم من الحرب العالمية الثانية ، حيث لم يتفق العالم على 

 منظمات دولية وإقليمية ودول أخرى بعقد اتفاقية تعريف مانع جامع لإلرهاب ، فقد طالبت

                                                            

 .115م ،ص2000 المتفجرات ،دار الكتب الحديثة ، –فكري عطا اهللا عبد المهدي ، االرهاب الدولي . د ) 1(

  75م ، ص1999 جامعة عين شمس، هيثم موس، التفرقة بين االرابين الولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية،.د) 2(
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دولية للوصول إلى تحديد ماهية اإلرهاب تحديداً نافياً للجهالة وتزيل ما يعترض مكافحة 

اإلرهاب من عقبات كعدم وجود تعريف لمجاالت وحدود استخدام القوة فيما يتعلق بحروب 

ذات الطابع غير الدولي وحدود التحرير الوطني حق الكفاح المسلح والنزاعات المسلحة 

لجوء القوة رداً على ما تراه بشكل عرفاً إرهابياً وقصور اآلليات الدولية عن حل 

النزاعات بطريقة سلمية وتنفيذ القرارات الدولية التي تهدف إلى وقف إرهاب الدول 

    . ومعاقبة المعتدي

 دولياً حول  مشروعا16/11/1937ً سبق لعصبة األمم وان اعتمدت في جنيف في 

اإلرهاب ضم اتفاقية لقمع اإلرهاب واتفاقية إلنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مقترفي 

الجرائم اإلرهابية الذين يمتد نشاطهم إلى أكثر من إقليم دولة واحدة على أن يكون 

 . اختصاص هذه المحكمة اختيارياً للدولة صاحبة الشأن

األفعال الجنائية الموجهة ضد دولة (راد باإلرهاب وطبقاً للمادة األولى من االتفاقية ي

ويكون الغرض منها أو يكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو 

  ).جماعات من الناس أو لدى الجمهور

  -:وعددت االتفاقية األفعال الجنائية على النحو التالي

 سالمة شخص من المذكورين األفعال المتعمدة الموجهة ضد حياة أو سمعة أو حرية أو •

 -:التالين

  رؤساء الحكومات والدول وغيرهم من األشخاص الذين يمارسون امتيازات  -

 . رؤساء الدول وخلفائهم بالوراثة أو التعيين
 
 .  زوجات األشخاص المشار إليهم في البند السابق -

سبب  األشخاص المكلفون بمهام عامة ، عندما ترتكب ضدهم اإلعمال اإلرهابية ب -

 .هذه المهام ، أو عند ممارستهم لها
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  التخريب ألعمدي أو إلحاق الضرر عمداً باألموال العامة أو المخصصة  -

 . الستخدام الجمهور

  إحداث خطر عام عمداً يكون من شأنه تعريض الحياة اإلنسانية للخطر  -

 . كاستعمال المفرقعات والمواد الحارقة ، وتسميم المياه واألغذية

 .  في ارتكاب هذه الجرائم  الشروع -

  صنع أو حيازة أو تقديم أو الحصول على أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مواد  -

 . ضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المذكورة في أي بلد كان

  االشتراك في تنفيذ العمل اإلرهابي سواء باالنضمام إلى جمعية أو باالتفاق  -

 . التحريض على ارتكابهابقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو 

 وأضفت االتفاقية الصفة الدولية على الجريمة إذا كانت موجهة ضد دولة أو من دولة ، 

أو إذا تعددت أماكن إعداد األعمال اإلرهابية أو تنفيذها أو أماكن لجوء الفاعل أو الفاعلين  

اب مصالحها إليها ، أو تعددت جنسياتهم أو جنسيات شركائهم أو تعددت الدول التي أص

وقد تصدت االتفاقية لألعمال اإلرهابية وأضفت عليها صفة اإلعمال . الضرر

  )1(.اإلجرامية

ولكن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تم بعد . ولم يكتب لميثاق جنيف أن يدخل حيز التنفيذ 

 م 1998 يوليو 17، ايطاليا في ) روما ( أن اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في مدينة 

النظام األساسي إلنشائها ولكن اختصاصها لم يشمل جرائم اإلرهاب وعلى الرغم من ذلك 

فان هذه الجرائم سوف تصبح محل اختصاص المحكمة خصوصاً وان مناقشة ذلك قد تمت 

لضمها هي وجرائم االتجار بالمخدرات وذلك  لن يكون إال بعد الموافقة عليها من قبل 

علماً بأنه وفقاً . اإلجماع أو بأصوات ثلثي أغلبية الدول األطراف جمعية الدول األطراف ب

 ال يتم اقتراح أي تعديل إال بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان النظام 121للمادة 

                                                            
  .  142ص1999 للعلوم االمنية، الرياض بية الدكتور محمد فتحي عيد، االجرام المعاصر، جامعة نايف العراللواء  )1(
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األساسي ومن ثم فإن أجراء التعديل وشيك بعد أن دخلت االتفاقية حيز التنفيذ منذ سنوات 

ومرد . فلم يصدق عليها سوى دولة واحدة هي الهند  1937أما اتفاقية قمع اإلرهاب لعام 

ذلك عدم موافقة بعض الدول على وصف بعض األنشطة بأنها إرهابية مثل نقل األسلحة 

والذخائر وتزوير وثائق السفر إذا كانت مرتبطة بإعمال إرهابية وهذا أمر محل نظر 

ن اتفاقية مكافحة االتجار فالمجتمع الدولي وافق في الكثير من الصكوك الدولية اعتباراً م

م على تحريم حيازة آالت ومعدات مشروعة إذا 1988غير المشروع بالمخدرات لعام 

استخدمت في صنع العقاقير المخدرة أو تمويل العمليات اإلرهابية ولكن النقد الرئيس 

الموجه لالتفاقية هو إغفالها حق الكفاح المسلح ضد المحتل الغاصب وهذا النقد يتسع 

. ث يشمل حق الكفاح المسلح للمناضلين من اجل الحرية والذين لديهم مظالم مشروعة بحي

وساعد نشوب الحرب العالمية الثانية على وأد الميثاق واالتفاقيتين ولم تطالب دولة واحدة 

ولم . م 1945بإحياء اتفاقية قمع اإلرهاب أو المناداة بها حتى بعد قيام األمم المتحدة عام 

م بعد أن 1972 سنة أي في أواخر 35 اإلرهاب مطروحة للبحث إال بعد تصبح مسألة

عملية مطار اللد مايو ( نالت اإلعمال التي سماها الغرب إرهابية الكيان الصهيوني 

ورغم مرور أكثر من ثالثين عاماً لم تتوفق ) . م 1972م ، وعملية ميونخ عام 1972

انع لإلرهاب متفق عليه عالمياً إال أن فيها الجهود الرامية إلى تحديد تعريف جامع م

الجمعية العامة لألمم المتحدة لم تنجح في عقد اتفاقية دولية عالمية لمكافحة اإلرهاب ، 

   . )1(تتضمن تعريفاً مانعاً له 

 ومن خالل ما سبق يتضح أنه من الضروري توافر عدة شروط في العمل االرهابي 

  -:ط ما يليمن هذه الشرو, ألعتباره جريمة دولية 

أن يكون العمل االرهابي من النوع الذي يدخل ضمن االفعال االجرامية : أوالً        

  . وينطوي على العنصر المعنوي, الواردة في التشريعات العقابية الوطنية 

                                                            
  .63 ص ، منشورات ج نايف1998 ديسمبر 7محمد محي الدين عوض، تعريف اإلرهاب، الندوة السودان في . د) 1(
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ومن هنا نجد أن ,  أن يوجه الفعل بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى دولة :ثانياً        

  ة الى االفراد ال تدخل في نطاق هذه االتفاقيةاالفعال الموجه

 ان يكون الهدف من ارتكاب الفعل االجرامي هو أحداث حالة من الرعب  :        ثالثاً

  .والفزع

 ان يدخل الفعل االرهابي في عداد االفعال التي نصت عليها المادة الثانية :        رابعاً

  .من االتفاقية

 أو الفزع لدى شخصيات معينة او مجموعات معينة   أن تتولد حالة الرعب:خامسا

  . من األشخاص أو الجمهور

  .ان يكتسب الفعل طابعاً دولياً: سادساً 

 وفي هذا الخصوص نجد ان المادتين االولى والثانية من هذه االتفاقية قد اوضحتا أن هذه 

 فيها او الصفة الدولية تستمد من نفس االفعال المنصوص عليها وكذلك من المساهمة

وغالباً ما يتم اعداد . أو من دولة) أجنبية (فهي ترتكب دائماً ضد دولة , التحريض عليها 

هذه االفعال فوق ارض او أقليم مغاير لتلك التي يتم التنفيذ فيها او تلك التي يتعين أن تنتج 

ما يجعلها فالجريمة اإلرهابية تتعدد فيها االنشطة وتمتد الى اقاليم عدة م, اثارها عليها 

  . تتمتع بالصفة الدولية

 وقد أثارت المادة العاشرة من االتفاقية نقطة مهمة تتعلق باللجوء السياسي تطبيقاً لهذه 

المادة اذا كانت الجريمة موجهة ضد دولة ونفذت بالفعل فوق اراضيها وتمت إجراءات 

صفة الدولية في حالة تمكن فقد تكتسب مع ذلك ال, المالحقة والعقاب وفقاً لقوانينها الداخلية 

حيث تلتزم الدولة طبقاً لهذه المادة اذا رفضت تسليم المجرمين . الفاعل من اللجوء للخارج

 بأتخاذ أجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الجرائم في أطار –لسبب ليس مرتبطاً بالجريمة 

  -:في حالة توافر الشروط التالية, قوانينها الداخلية 
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,  التي أرتكب العمل االرهابي في أقلينها قد طلبت تسليم الجاني أن تكون الدولة .1

 .وتعذر االستجابة لطلب التسليم ألسباب ى تتعلق بتلك الجريمة

اذا كانت الدولة تعترف باالختصاص لمحاكمتها بالنسبة للجرائم الواقعة في  .2

 .الخارج

 وقوع أذا كان االجنبي تابع لدولة تعترف بقضاء دولة االختصاص في حالة .3

 .الجريمة في الخارج

أي , ويجب أن ال تتجاوز العقوبات تلك المقررة في قانون محل وقوع الفعل المعاقب عليه

تطبق االتفاقية قد نصت على عد االفعال الواردة في المادة الثانية والثالثة بمثابة جرائم 

خل هذه عادية يخضع مرتكبوها للتسليم حتى لو ارتكبت لهدف ابو باعث سياسي وتد

االفعال ضمن حاالت التسليم المنصوص عليها في معاهدات التسليم الجارية بين االطراف 

  .او التي يتم ابرامها في المستقبل

بل يكفي أن , كما يشترط لمساءلة الشخص على هذه االفعال ان يرتكب بنفسه مادياتها 

, من الجرائم المذكورة فقد جرمت االتفاقية االشتراك في ارتكاب أي , يكون مساهماً فيها

والمساعدة التي تبذل عمداً بقصد ) 3/4م( حيث نصت على تجريم المساهمة العمدية 

والتحريض على القيام بتلك االفعال ) 3/5م(أرتكاب أي فعل من االفعال المذكورة 

وتجدر االشارة الى أن االتفاقية لم تعير أي أهتمام الى الباعث على ارتكاب هذه ) 3/2م(

, ائم فسواء أكان الباعث عليها شخصياً أم أيدولوجياً أم سياسياً أم تعثر شكل الدولة الجر

فأن ذلك ال ينفي عن الجريمة صفتها االرهابية على تلك الموجهة ضد دولة يعطي 

لكونه يغفل الصورة االكثر بروزاً لالرهاب التي تمارسه , لألرهاب مفهوماً مغايراً 

لقمعية ضد شعباً من الشعوب ناهيك عن هذه االتفاقية لم تستثني بواسطة أجهزتها ا) الدولة(

من مفهومها لألرهاب والحاالت المشروعة للمارسة العنف في مواجهة الدولة وهو ما 

  . يشكل التنفيذ الرئيسي لهذه االتفاقية
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 ومن خالل ما سبق يتضح لنا ان فقهاء القانون الدولي قد استندوا الى  اثبات أن االرهاب 

ريمة في قانون الشعوب ولكنها مع ذلك غير معاقب عليه دائماً اال في حاالت تطبيق ج

القوانين الوضعية أضف الى ذلك ان االتفاقية لم تستهدف الى شكالً وحيداً من االرهاب هو 

ومن أهم االنتقادات التي ودجهت ) Revolutionary Terrorism)(االرهاب الثوري(

بأستحداث محكمة هي في الحقيقة ذات أختصاص كامن لالتفاقية ذلك النص الخاص 

  . أختياري

ومهما كانت االنتقادات التي تعرضت لها هذه االتفاقية على الرغم من انه لم يكتب لها 

النفاذ حيث بقيت نصوصها قابعةً في االدراج دون أن تحضى للتنفيذ الفعلي فأنها قد أتت 

لية تحترم فيها سيادة كل دولة ودساتيرها بجدية تركز في فكرة أنشاء محكمة جنائية دو

وتشريعاتها السارية وذلك من خالل المسؤولية الدولية تجاه الفعل المجرم وخاصة تلك 

فاذا لم توافق على تسليم االرهابي للدولة التي طلبت ذلك ,الدولة التي يلجأ اليها االرهابي

ولكن . لى المحكمة الجنائية الدولية فيمكنها محاكمته بنفسها وان لم تشأ ذلك يمكنها احالته ا

هاتين االتفاقيتين لم تدخال حيز التنفيذ نظراً للضغوط السياسية الهائلة واندالع الحرب 

  .العالمية الثانية

ومن ناحية أخرى فان األحداث التي عانى منها المجتمع الدولي أثارت الفزع والرعب في 

ت وراء اختيار اإلعمال بعينها على قلوب المجتمعات في سائر أنحاء المعمورة كان

تجريمها وهكذا تم االتفاق دولياً على إضفاء صفة الجريمة اإلرهابية على بعض اإلعمال 

  -:وذلك خالل العقود األربعة الماضية منها

 .  الجرائم المتعلقة بالطيران المدني-المجموعة األولى  •

ع اإلعمال التي عقدت اتفاقيات وبروتوكوالت لتجريم خطف الطائرات وجمي

تهدد سالمة الطيران المدني بما في ذلك الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات 

حتى ولو لم تشكل خطفاً للطائرة وأعمال العنف في المطارات التي تخدم 
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الطيران المدني ، والعنف ضد األشخاص على المطارات والهجمات على 

  . هاالمطارات وسائر المرافق األرضية التي تستخدم

 . الجرائم المتعلقة بوضع الضحايا-المجموعة الثانية  •

عقدت اتفاقيات تجرم أعمال العنف الموجهة ضد األشخاص المتمتعين بالحماية 

مثل رؤساء الدول والوزراء األجانب وأفراد أسرهم في دولة أجنبية 0الدولية

لتهديد والموظفين الدبلوماسيين ، وتجريم اخذ أو اختطاف الرهائن وحجزهم وا

بقتل الرهينة أو استمرار احتجازه بغية إكراه أي دولة أو منظمة دولية أو 

  . شخص ما على اإلتيان بفعل أو االمتناع عنه

  

  

 . الجرائم المتعلقة بالمواد الخطرة- المجموعة الثالثة  •

وهي الخاصة بتحريم حيازة المواد النووية أو المشعة والمتفجرات البالستيكية 

جهزة المميتة األخرى من اجل استعمالها أو التهديد باستعمالها في والقنابل واأل

أعمال إرهابية داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام العام أو مرافق تابعة للدولة 

أو الحكومة أو شبكة النقل العام أو مرافق أساسية وهذه هي الجرائم التي ترتكب 

ة أو إحداث دمار هائل بقصد إزهاق األرواح أو إحداث إصابات بدنية خطير

  . للمكان أو المرفق أو الشبكة يمكن أن يسبب خسائر اقتصادية فادحة

 . الجرائم المتعلقة بالمالحة البحرية والمنصات الثابتة-المجموعة الرابعة  •

وهذه هي الجرائم التي ترتكب ضد سالمة المالحة البحرية أو المنصات الثابتة 

تمتلك أسطوال مالحياً أو ال يوجد بها منصات وجميع الدول حتى الدول التي ال 

حفر خاصة بالنفط أو منصات ثابتة أخرى على جرف قاري يمكن أن ينالها 

ضرر من اإلعمال الموجهة لسالمة المالحة البحرية والمنصات الثابتة وذلك 

  . حال وجود مواطنين على السفينة أو المنصة عند تعرضها للعمل اإلرهابي
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 . الجرائم المتعلقة بتمويل اإلرهاب-ة المجموعة الخامس •

 اتفق المجتمع الدولي على تجريم تقديم أو جمع األموال بأي وسيلة كانت 

مشروعة أو غير مشروعة بنية استخدامها كلياً أو جزئياً للقيام بعمل إرهابي من 

اإلعمال التي نصت على تجريمها االتفاقيات السابقة على اتفاقية تمويل     

  .)1(اإلرهاب 

  

  

  

  المطلب الثالث
  جهود الجمعية العامة لألمم المتحدة

 وفي أطار الجهود المبذولة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة بإدانة أعمال 

 لجمعيتها العامة تم إدانة وشجب أفعال اإلرهاب 34اإلرهاب إدانة حاسمة، ففي الدورة 

ديسمبر 12الجمعية العامة لألمم المتحدة في  فأصدرت 159 /139الدولي بموجب القرار 

 قراراً يدين تحويل مسارات الطائرات المدنية أثناء طيرانها بالقوة، وأوضحت قلقها 1969

المتزايد نحو التدخل غير المشروع في حركة الطيران المدني الدولي، ودعت الدول إلى 

المدني في مكافحة هذه الظاهرة دعم ومساندة الجهود المبذولة من المنظمة الدولية للطيران 

 الخاصة بالجرائم واألفعال التي 1963والى التصديق او االنضمام التفاقية طوكيو لعام 

ثم ). 969 /2551راجع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة. (ترتكب على متن الطائرة

رتها  في دو2645 تحت رقم 1970 اكتوبر 30أصدرت الجمعية العامة قراراً اخراً في 

 يدين التدخل في السفر المدني الجوي او تحويل مسارات الطائرات او اختطافها 35رقم 

وكافة عمليات اخذ الرهائن التي تنجم عن اختطاف طائرات النقل الجوي وطلبت من كافة 

الدول ان تتخذ المناسب من التدابير لردع هذه االعمال سواء عن طريق المنع او القمع 

                                                            
 .135 ص1999 د فتحي عيد، االجرام المعاصر، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض اللواء الدكتور محم)1(
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مرتكبيها وعقابهم او تسليمهم مع مراعاة ماترتبط به الدول من وان تؤمن مالحقة 

. التزامات دولية ناتجة عن االتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة والمتعلقة بموضوع التسليم

ثم اصدرت الجمعية العامة قراراً ثالثاً خاصاً بالتدابير الرامية الى منع االهاب ودراسة 

 9 بتاريخ 180 الصادر في الجلسة العامة رقم 40/61قم االسباب الكامنة وراءه تحت ر

   -: ، والهمية هذا القرار، فان البحث  يعرض نصه1985ديسمبر 

  

  :الجمعية العامة

 31/102 ، 1972 ديسمبر 18المؤرخ في ) 27-د (3034 اذ تشير الى قراراتها 

 34/145 ،1977ديسمبر16 المؤرخ في 32/147 ،1976ديسمبر 15المؤرخ في 

 38/130 ، 1981ديسمبر 10 المؤرخ في 36/109 ،1979لمؤرخ في ديسمبر ا

، واذ تشير كذلك الى اعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة 1983ديسمبر 19المؤرخ في 

بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق االمم المتحدة، والى اعالن تعزيز االمن 

والى الصكوك ذات الصلة المتعلقة بالقانون االنساني الدولي، والى تعريف العدوان، 

المطبق في النزاعات المسلحة، واذ تشير الى االتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بجوانب 

مختلفة من مشكلة االرهاب الدولي ومن بينها، االتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بالجرائم 

 ديسمبر 16 الطائرات الموقعة في الهاي في وبعض االعمال االخرى المرتكبة على متن

، واتفاقية مكافحة االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني 1970

، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد 1971سمبتمبر  23الموقعة في مونتريال في 

قبة عليها، االشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعا

، واالتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن 1973ديسمبر 14الموقعة في نيويورك في 

؛  واذ تشير ببالغ القلق للتصاعد العالمي 1979ديسمبر 17المعتمدة في نيويورك في 

إلعمال اإلرهاب بجميع أشكاله إلى تعرض للخطر ارواحاً بشرية بريئة او تؤدي بها 

اسية وتنتهك بشدة كرامة اإلنسان؛ واذ تحيط علماً   بما أعرب عنه وتهدد الحريات األس
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مجلس األمن واألمين العام من قلق عميق ومن ادانة جميع اعمال اإلرهاب الدولي؛ 

واقتناعاً منها بأهمية تحسين وتوسيع التعاون الدولي فيما بين الدول على أساس ثنائي 

اإلرهاب الدولي وأسبابه الكامنة ومنع هذا ومتعدد األطراف والذي يسهم في القضاء على 

البالء اإلجرامي والقضاء عليه؛ وإذ تؤكد من جديد مبدأ تقرير المصير للشعوب، المكرس 

في ميثاق األمم المتحدة؛ وإذ تؤكد الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير 

ن كافة أشكال واالستقالل لجميع الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية وعنصرية ولغيرها م

السيطرة األجنبية، وان تقر شرعية كفاحها والسيما كفاح حركات التحرير الوطني وفقاً 

لمقاصد ومبادئ الميثاق وإلعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون 

بين الدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة؛ وإذ تضع في اعتبارها ضرورة المحافظة على 

قوق الفرد األساسية وحمايتها وفقاً للصكوك الدولية ذات الصلة وحقوق اإلنسان ح

والمعايير الدولية التي تحظى بقبول عام واقتناعها بأهمية مراعاة الدول اللتزاماتها في 

أطار االتفاقيات الدولية ذات الصلة لكفالة اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ القانون فيما يتصل 

تي تتناولها هذه االتفاقيات، وإذ تعرب عن قلقها لكون اإلرهاب قد اتخذ في بالجرائم ال

السنوات األخيرة اشكاالً ذات آثار ضارة بشكل متزايد على العالقات الدولية ويمكن أن 

  .)1(يهدد السالمة اإلقليمية الفعلية للدول وأمنها الحقيقي 

  

  :  تحيط علماً بتقرير األمين العام
 قاطعة كل أعمال ونهج وممارسات اإلرهاب بوصفها اعماالً إجرامية   تدين إدانة- 1

أينما كانت واياً كان  مرتكبها بما في ذلك تلك التي تهدد العالقات الودية بين 

  . الدول وتهدد أمنها

  .   تشعر بعميق األسى لفقد األرواح البشرية البريئة التي تنتج عن أعمال اإلرهاب- 2

                                                            

  .567ص، 1995الدكتور عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية ) 1(
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لألثر الوخيم ألعمال اإلرهاب الدولي على العالقات الودية   تشعر أيضا باألسى - 3

  . بين الدول وعلى التعاون الدولي بما فيه التعاون ألغرض التنمية

  تناشد جميع الدول التي لم تصبح بعد طرفاً في االتفاقيات الدولية الحالية المتعلقة - 4

  . مختلف جوانب اإلرهاب الدولي أن تنظر في القيام بذلك

تدعو كل الدول على الصعيد الوطني ان تتخذ كافة الوسائل المناسبة من اجل   - 5

القضاء السريع والنهائي على مشكلة اإلرهاب الدولي ومن اجل ذلك ان تجعل 

تشريعاتها الداخلية متفقة مع االتفاقيات الدولية القائمة وتفي بالتزاماتها الدولية 

  . هة ضد دول أخرىوتمنع أعداد وتنظيم أعمال في أراضيها موج

  تطلب من جميع الدول ان تفي بالتزاماتها الدولية التي يفرضها القانون الدولي - 6

باالمتناع عن تنظيم االعمال االرهابية في دول اخرى او التحريض عليها او 

المساعدة على ارتكابها او المشاركة فيها او التغاضي عن انشطة من داخل 

  . ه االعمالاراضيها بغرض ارتكاب مثل هذ

  تحث جميع الدول على اال تسمح تحت اي ظروف بعرقلة تطبيق التدابير المناسبة - 7

لتنفيذ القانون المنصوص عليه في االتفاقيات ذات الصلة والتي تكون طرفاً فيها 

على االشخاص الذين يرتكبون اعمال االرهاب الدولي المنصوص عليها في هذه 

  . االتفاقيات

لدول على التعاون فيما بينها بصورة اوثق خاصة عن طريق تبادل   تحث كذلك ا- 8

المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة االرهاب ومحاكمة او تسليم 

مرتكبي هذه االفعال وابرام معاهدات خاصة او تضمين المعاهدات الثنائية 

  . ينالمناسبة احكاماً خاصة وخاصة ما يتعلق بتسليم او محاكمة االرهابي

   تحث ايضاً الدول فرادى وجماعات وايضاً اجهزة االمم المتحدة ذات الصلة على - 9

االهتمام بالقضاء التدريجي على االسباب الكامنة وراء االرهاب الدولي وان تولي 

اهتماماً خاصاً لجميع الحاالت بما فيها االستعمار والعنصرية والحاالت التي 
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رخة لحقوق االنسان والحريات االساسية تنطوي على انتهاكات عديدة وصا

والحاالت التي يوجد فيها احتالل اجنبي التي يمكن ان تولد االرهاب الدولي 

  . وتعرض السلم واالمن الدوليين للخطر

 تطلب من الدول مراعاة وتنفيذ توصيات اللجنة المخصصة لالرهاب الدولي -10

  . 34تها رقم والواردة في تقريرها الى الجمعية العامة في دور

  تطلب من كافة الدول اتخاذ كافة التدابير المناسبة التي اوصت بها المنظمة -11

  . الدولية للطيران المدني

 تشجع المنظمة الدولية للطيران المدني على مواصلة جهودها الرامية لقبول -12

  . االتفاقيات لالمن الجوي واالمتثال لها

ة ان تدرس مشكلة االرهاب على السفن او ضدها  تناشد المنظمة البحرية الدولي-13

  . التخاذ التدابير المالئمة

 ترجو من االمين العام ان يتابع حسب االقتضاء تنفيذ هذا القرار وان يقدم تقريراً -14

 ملحق نيسان 27 لسنة –الوثائق الرسمية لمجلس االمن  (42لها في دورتها رقم 

  .    )1972 حزيران –ايار / 10705/

في مجهود آخر ألعمال األمم المتحدة في القضاء على ظاهرة اإلرهاب فقد أصدرت و 

، بإنشاء ) 27( أثناء دورة انعقادها رقم 1972 لسنة 3034جمعيتها العامة قرارها رقم 

لجنة خاصة معنية باإلرهاب الدولي لدراسة المالحظات التي تتقدم بها الدول ، على أن 

جمعية العامة به مقترحات وتوصيات تؤدي لتقديم طرق التعاون ترفع هذه اللجنة تقريراً لل

وبناء على هذا .. الدولي من اجل القضاء على كافة مظاهر وأشكال اإلرهاب الدولي 

عضو يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمعية العامة ) 35(القرار فان هذه اللجنة تتكون من 

ثيل الجغرافي العادل وفي اجتماعها بتاريخ لألمم المتحدة ويراعى في هذا التعيين مبدأ التم

  -:لجان فرعية وهي) 3( قررت اللجنة تقسيم عملها إلى 13/8/1973
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 .لجنة فرعية لتعريف اإلرهاب الدولي -1

 . لجنة فرعية تختص بدراسة أسباب اإلرهاب الدولي -2

 .لجنة فرعية تختص بإيجاد التدابير الالزمة لمنع ومكافحة اإلرهاب الدولي -3

اللجنة الخاصة باإلرهاب الدولي من وضع تقريرها ورفعه للجمعية العامة أثناء  وانتهت 

حيث أصدرت الجمعية العامة قراراً يدعو اللجنة الخاصة ) 28(دورة انعقادها رقم 

لمواصلة أعمالها ويناشد الدول ضرورة دراسة األسباب الكامنة وراء اإلرهاب ومتى 

بحثت اللجنة الخاصة أسباب اإلرهاب الدولي ) 34(يكتب الصفة الدولية وفي الدورة رقم 

وإجراءات مقاومته وقدمت تقريرها للجمعية العامة مرفقاً به عدد من التوصيات 

وقد . في بحث أسباب اإلرهاب الدولي ووسائل مكافحته . والمقترحات التي تراها مناسبة

الستعمار ورد في تقرير اللجنة الخاصة أن من بين أسباب اإلرهاب الدولي ، ا

والعنصرية والعدوان واالحتالل والسيطرة األجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك 

حقوق اإلنسان والفقر والجوع والطرد الجماعي للسكان إلى أخر ما ذهب أليه التقرير فقد 

أوصت اللجنة الخاصة بعدة تدابير منها سرعة االنضمام أو التصديق على المعاهدات 

لتي تعالج بعض مظاهر اإلرهاب الدولي وأشكاله وإبرام معاهدات ثنائية في الدولية ا

مجال تسليم أو محاكمة اإلرهابيين الدوليين وقد اعتمدت الجمعية العامة هذه التوصيات 

  .)1(وناشدت الدول على العمل بها 

 أجمعت الوفود المجتمعة في مقر األمم 1985لسنة) 40(   وفي دورة االنعقاد رقم 

  -:متحدة على عدة أمور وهيال

  

                                                            
 ،1999مم المتحدة دار النهضة د احمد محمد رفعت اإلرهاب الدولي في ضوء إحكام ق الدولي وقرارات األ.أ  )1(

  163ص
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 القلق الشديد والدائم من اإلرهاب الدولي الذي يشكل خطراً جسيماً على امن  -1

 .   الدولة  وسالمة المجتمع الدولي

 مناشدة الحكومات لالنضمام أو التصديق على االتفاقيات الدولية التي تعالج بعض  -2

 . المظاهر وصور اإلرهاب الدولي

واعتباره اشد أنواع اإلرهاب خطراً على المجتمع الدولي  إدانة إرهاب الدولة  -3

 .ومعاقبة الدول التي تمارسه أو تزعمه

دراسة مسببات اإلرهاب الدولي ودوافعه للقضاء عليها ومنع هذه الظاهرة  -4

 . الخطيرة

 التمييز بين اإلرهاب والكفاح المسلح لحركات التحرير الوطنية للحصول على  -5

 . حقها في تقرير المصير

 . ضرورة التوصل لتعريف واضح لإلرهاب الدولي وتحديد نطاقه -6

  

 لم ينجح 1991 و 1987 وفي خالل ثالث دورات أعقدتها الجمعية العمومية في األعوام 

المؤتمرون في شحذ الجهود الدولية إلمكانية عقد معاهدة دولية لمكافحة اإلرهاب الدولي 

ئل مكافحته وايضاً تحديد المسؤولية الدولية وتوضح فيها مفهومه الجامع المانع وكذلك وسا

 من ميثاق 2/4للدول التي يثبت تورطها في أعمال إرهابية دون االستناد الضعيف إلى م 

وال زالت اللجنة الخاصة . )1(األمم المتحدة أو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

عية العامة لألمم المتحدة رقم باإلرهاب الدولي تمارس أعمالها حتى أالن طبقاً لقرار الجم

 ولم تصل إلى المعاهدة الدولية المنشودة ويعود ذلك في 18/12/1972في  ) 3034(

                                                            
  .304 – 303 ص،1994، 1الدكتور نبيل بشر ، المسؤولية الدولية في عالم متغير ط  )1(
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المقام األول للتباين واالختالف بين وجهات نظر الدول في الجوانب القانونية لإلرهاب 

  .)1(لي الدولي وعدم اتفاق هذه الدول على العناصر التي تتكون منها جرائم اإلرهاب الدو

 انعقدت التي واألربعين الثامنة الدورة في اإلرهاب بند أدراج إلى) 16 (الفقرة أشارت وقد

 يأخـذ  أن العام األمين من يطلب والذي) 48/411 (القرار فيها صدر إذ م1993 عام في

 اإلرهـاب  علـى  للقضاء العملية التدابير مناقشة عند األعضاء الدول آراء االعتبار بنظر

 بمكافحـة  الصلة ذات المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم دور تعزيز يعمل وان الدولي،

   . )2( الدولي  اإلرهاب

 في) 49/60 (القرار أصدرت فقد العمة للجمعية واألربعين التاسعة الدورة انعقاد عند أما

 اإلرهـاب  علـى  القـضاء  إلى الرامية التدابير إلى أشار والذي م1994 /األول كانون/9

   - :إلى األولى الفقرة أشارت وقد أسبابه، إلى التطرف دون من يالدول

 األمم ومبادئ لمقاصد خطيراً انتهاكاً تشكل وممارساته وأساليبه اإلرهاب أعمل أن -1

   . الدوليين واألمن للسلم تهديداً وتشكل المتحدة

 . وممارساته وأساليبه اإلرهاب أعمال لجميع القاطعة اإلدانة -2

 تفـي  وأن فيهـا،  المشاركة أو اإلرهابية األعمال تنظيم الدول كل تمتنع أن يجب -3

  . المتحدة األمم لميثاق وفقا بالتزاماتها الدول

 سـواء  طابعها كان أيا تبريرها يمكن ال إجرامية أفعال هي اإلرهابية األعمال أن -4

 . آخر طابع أو ديني أو اثني أو عنصري أو سياسي كان

 تبـادل  طريق عن السيما لإلرهاب مكافحتها في بينها فيما تتعاون أن الدول على -5

  . ) 3 (اإلرهاب بمكافحة المتعلقة الدولية باالتفاقات وااللتزام المعلومات

   - :خالل من القرار عليه نص ما تنفيذ في العام األمين يعمل وان

                                                            
 .326ص ،2008منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي، . د  )1(
 ). 17(  الفقرة )2(
  A\RES\  48 \  411، 1993، 48، الجمعية العامة ، الوثايق الرسمية ، الدورة  األمم المتحدة )3(
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   . الدولي باإلرهاب المتعلقة الوطنية واللوائح بالقوانين خالصة أعداد -1

 باإلرهـاب  المتصلة والثنائية األطراف المتعددة االتفاقات حالة نع البيانات جمع -2

   . الدولي

  .  اإلرهاب لمكافحة دورات أقامة في الدول مساندة -3

 جدي بشكل الدولي اإلرهاب مكافحة إلى يسع لم انه اإلعالن هذا على مالحظته يمكن وما

 بل لها، المناسبة حلولال أيجاد على والعمل اإلرهاب أسباب بدراسة يقوم لم ألنه وصحيح

 ذلك وراء السبب عليه، للقضاء الرامية التدابير إلى مشيراً اإلرهاب أسباب إلى اإلشارة انه

   . العامة الجمعية قرارات على األمريكية المتحدة الواليات تأثير هو

 م1995/ األول كـانون / 11 فـي ) 50/53 ( القرار صدر فقد الخمسين الدورة في أما

 األمن مجلس دور إلى أشار والذي) الدولي اإلرهاب على للقضاء الرامية تدابيرال ( بعنوان

   . )1( الدوليين واألمن السلم على خطراً شكل حيثما الدولي اإلرهاب مكافحة في

 كانون 27 في) 51/210 (القرار العامة الجمعية أصدرت والخمسين الحادية الدورة وفي

 الدولي اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقية وضع اجل من العمل إلى أشار والذي م1996 األول

 إشاعة منها يقصد التي اإلجرامية األعمال أن مؤكداً اإلرهاب أعمال جميع القرار وأدان ،

 اتخاذ الدول جميع من القرار وطلب ، )2(تبريرها يمكن ال أعمال هي الجمهور بين الرعب

 وسـائل  وتطـوير  اإلرهـاب  مكافحة أجل من الدولي القانون إلحكام وفقاً أضافية تدابير

 مباشـرة  بصورة اإلرهابيين تمويل ومنع القانونية المساعدة وتبادل المتفجرات عن الكشف

   . )3(مباشرة غير أو

                                                            
 ) . 7( الفقرة )1(
 ). 2( الفقرة )2(
 ). 3( الفقرة )3(
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 اإلرهـاب  مـسألة  حـول  قرارين العامة الجمعية أصدرت والخمسين الثانية الدورة وفي

   -:الدولي

 اتفاقيـة  بأعـداد  والمتعلقة م1996  /األول كانون/ 17 في) 51/210 (رقم : األول -

   . النووي لإلرهاب

 اعتمـاد  بموجبه تم حيث م1997 / األول كانون/ 15 في) 164/ 52 (رقم : الثاني -

 عليهـا  والتوقيـع  قولها على الدول جميع وحث اإلرهابية الهجمات لقمع الدولية االتفاقية

   )1( وتصديقها

/ 28 فـي ) 108/ 53 (القـرار  أصدرت فقد عامةال للجمعية والخمسين الثالثة الدورة أما

 االتفاقيـة  لصياغة العامل الفريق أعمال متابعة على فيه أكد الذي م1998 / األول كانون

 تمويـل  لمنـع  الدولي التعاون لتعزيز الملحة الحاجة إلى وأشار النووي لإلرهاب الدولية

   . )2( اإلرهاب

   -:قرارين اعتمدت فقد العامة للجمعية والخمسين الربعة الدورة أما

 الـدول  جميـع  دعـا  والذي م1999 / األول كانون/ 9 في) 109/ 45 (رقم : األول -

   اإلرهابية والمنظمات اإلرهابيين تمويل لمنع مناسبة خطوات التخاذ

 للقضاء الرامية التدابير حول م1999/ األول كانون / 9 في) 110/ 54 (رقم : الثاني -

 حركة على عقوبات بفرض المتعلق األمن مجلس قرار إلى وأشار ، الدولي اإلرهاب على

  . )3(األمريكية المتحدة الواليات إلى الدن ابن تسليم في تتعاون لم أذا أفغانستان في طالبان

                                                            
  A\ RSE \ 54 \ 109م ،1999 ، 54 األمم المتحدة ، الجمعية العامة، الدورة )1(
 ). 8( المادة )2(
 ). 9( المادة )3(
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 األول كـانون / 12 فـي ) 55/158 (القرار صدر فقد والخمسين الخامسة الدورة في أما

 بجميـع  اإلرهـاب  لمواجهة دولي صك ةصياغ إلى باالنضمام الدول دعا حيث م2000/

/ 11 أحـداث  بعـد  جاءت والتي العمة للجمعية والخمسين السادة الدورة وفي ،)1(أشكاله

 القرار هو الدولي اإلرهاب موضوع حول قرار العامة الجمعية صدر فقد م2001 / أيلول

 نيويـورك  مدينـة  فـي  اإلرهاب أعمال أدان والذي م2001 / أيلول/ 12 في) 56/1(

 وواشـنطن  نيويورك مدينة في العالقات تاريخ في متميزة مرحلة شكلت والتي وواشنطن

   . )2( الباردة الحرب انتهاء بعد الدولية العالقات تاريخ في متميزة مرحلة شكلت والتي

 وسـائل  فيه حددت تقريراً المتحدة األمم أصدرت أيلول/ 11 أحداث على عام مرور وبعد

   الوسائل هذه ومن اإلرهاب ضد الدولية المعركة في لمساهمةا خاللها من يمكن جديدة

  . اإلرهاب مكافحة معاهدات بتطبيق التمسك على أعضاءها المتحدة األمم تحث -1

 . اإلنسان حقوق قوانين حول الحكومات إلرشاد دورية نشرة المتحدة األمم تصدر -2

 .   اإلرهاب مكافحة لجنة إلى الدعم المتحدة األمم توفر -3

 الهيئـات  مع المتحدة األمم تنسيق أسلوب في التماسك من مزيد إلى تقريرال يدعو -4

 .  )3 (الدولية

 تبنـي  إلى ودعا اإلرهاب لمكافحة الدولي المؤتمر عقد م2003 / أيلول/ 1 وفي -5

 رصـد  في والتعاون الحدودية الضوابط تعزيز خالل من اإلرهاب لمكافحة ميثاق

 * اإلرهـاب  تمويل منابع تجفيف على والعمل واألموال األسلحة تهريب عمليات

                                                            
 ). 14( الفقرة )1(
بد الحسين شعبان، اإلسالم واإلرهاب الدولي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ع)2(

 . 217م ، ص2002، 301العدد 
  . م 2002، 10997 جريدة الجمهورية ، بغداد العدد )3(

قد عد هؤالء الخبراء م وكان هدفهم هو مكافحة تمويل اإلرهاب و2002اجمع خبراء ومصرفيون في قطر في العام *

مهمة السيطرة على تمويل اإلرهاب مهمة معقدة وفي غاية الصعوبة، وذلك الن األموال التي تخصص للعمليات 

. اإلرهابية تتوزع على شكل مجاميع صغيرة منتشرة في انحاء العالم وتحت أسماء وهمية وبالتالي يصعب رصدها 

 . م2003، 4483 ، لندن ، العدد لمزيد من التفاصيل أنظر جريدة القدس العربي
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 الدوليـة  الجهـود  في ثغرات أية على القضاء على العمل المؤتمر هدف كان وقد

   . )1 (اإلرهاب لمكافحة

   : الدولي األمن مجلس جهود -2

 المتحـدة  األمـم  أدراك بعد السيما الدولي، المستوى على اإلرهاب مكافحة جهود تعددت

 اإلرهـاب  مـسألة  األمن مجلس عالج وقد اإلرهابية، لظاهرةا خطورة الدولية والمنظمات

 إلدراك فكـان  ، رسـمية  وبيانات قرارات إصدار خالل من الثمانينات نهاية منذ الدولي

 اعتمـاده  وراء الـدولي  األمن تجاه اإلرهاب أعمال على ترتبت التي لآلثار األمن مجلس

 اللدائنية المتفجرات على تعالما وضع بشأن م1989 / حزيران/ 14 في) 635 (القرار

 الطيـران  منظمـة  وحـث  ، اإلرهاب أعمال لمنع فعالة تدابير اتخاذ إلى القرار دعا إذ ،

 ضـد  ترتكـب  التي اإلرهاب أعمال جميع منع إلى الهادفة أعمالها مضاعفة على الدولي

  . )2(المدني الطيران

 العراق بين بالحالة والخالص م1991/ نيسان/ 3 في) 687 (القرار األمن مجلس واصدر

 الرهـائن  اخـذ  لمناهضة الدولية االتفاقية إلى يشير وإذ " ديباجته في جاء حيث والكويت،

 اخذ أعمال جميع تصنف والتي م1979 عام في نيويورك في عليها التوقيع باب فتح التي

 النزاع إبان العراق عن الصادرة التهديدات يشجب وإذ الدولي، لإلرهاب كمظاهر الرهائن

   . )3("الرهائن بأخذ العراق خارج أهداف ضد اإلرهاب باستخدام األخير

                                                            
دولي ، شبكة                . م ، آذلك د   2003،  4443 جريدة القدس العربي، لندن، العدد       )1( انون ال د حسن القاسمي ، اإلرهاب والق محم

 .Http\ WWW. Google.com\search\2004االنترنت
 ). 1( الفقرة )2(
 ). 32( الفقرة)3(
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 حـادث  اثر على ، م1992 الثاني كانون 21 في) 731 (القرار األمن مجلس واصدر  

 الجماهيرية داعياً الحادث األمن مجلس أدان وقد لوكربي، فوق أمريكان بان طائرة تفجير

  . )1(مسؤوليةال لتحديد التعاون إلى الليبية العربية

 الـسودان  مطالباً) 1044 (قراره األمن مجلس اصدر م1996 الثاني كانون 31 وفي   

 وفي أبابا، أديس في مبارك حسني المصرية الرئيس اغتيال محاولة في بهم المشتبه بتسليم

 أقـصاها  للسودان مهلة فيه حدد) 1054 (القرار األمن مجلس اصدر م1996 نيسان26

 علـى  عقابيـة  تـدابير  تتخـذ  سـوف  وبخالفه المتهمين لتسليم م1996 أيار من العاشر

" ديباجته في جاء والذي) 1189(القرار األمن مجلس أصدر م1998 آب13 السودان،وفي

 والوحـشية  العـشوائية  الدولي اإلرهاب أعمال بسيي بالغ بانزعاج يشعر األمن مجلس أن

 يـدعو  هـذه  اإلرهابية القنابل اتهجم بشدة يدين السالم،وإذ ودار نيروبي في وقعت التي

   . المتحدة والواليات وكينيا تنزانيا في الجارية التحقيقات مع التعاون إلى الدول جميع

 كمـا  الـدوليين،  واألمن للسلم تهديداً العمل هذا وعد اإلرهابية الهجمات المجلس أدان وقد

 الهجمـات  هـذه  بـي مرتك تقديم اجل من عاجلة بصفة العمل إلى الدول جميع القرار دعا

 منـع  اجل من الجهود مضاعفة الى الدولي المجتمع داعياً العدالة، إلى ورعاتها ومنظميها

 الذي) 1373 (قراره االمن مجلس اصدر م2001 ايلول28 وفي ،)2( االرهابية االعمال

  :ىال الدول القرار دعا وقد ، الميثاق من السابع الفصل الحكام وفقاً العمل الى االنتقال مثل

                                                            
  .190 ص،2004 دار الشروق القاهرة 1افحة اإلقليمية والوطنية طمحمود بسيوني، غسيل األموال، جهود المك) 1(
  A\RES\  48 \  411، 1993، 48 األمم المتحدة ، الجمعية العامة ، الوثايق الرسمية ، الدورة )2(
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 كـانون  8 وفـي  . لهـا  االموال توفير اشكال كافة وتجريم االرهابية االعمال تمويل منع

 عـن  تتوقف أن طالبان حركة من طلب الذي) 1214(القرار اآلمن اصدر م1998 األول

  . القضاء إلى اإلرهابية باألعمال المتهمين تسلم وان لإلرهابيين المالجئ فتح

 بين ربط والذي م1999 / أول تشرين/ 15 في) 1267 (القرار األمن مجلس واصدر   

 فـي  والحالـة  الـسالم  ودار نيروبي في األمريكية السفارة تفجير حول) 1189 (القرار

 التـي  األفغانية األراضي استخدام أدان حيث السابقة، قراراته على التأكيد عبر أفغانستان

 تحـول  التـي  التدابير تخاذا إلى ودعا اإلرهابيين، وتدريب إليواء طالبان لسيطرة تخضع

 إلـى  القـرار  دعا كما لإلرهابيين كمعسكرات عليها تسيطر التي األراضي استخدام دون

   - :إلى األمن مجلس دعا كما ،)1(العدالة إلى لتقديمه الدن بن أسامة تسليم

 أو تمتلكهـا  كانـت  إذا أراضـيها  في الهبوط أو باإلقالع طائرة ألي السماح عدم -1

   . لصالحها طرف أي أو نطالبا تستأجرها

 . لطالبان تابعة ممتلكات من المتولدة أو اآلتية األموال تجميد -2

 إلـى  فيه أشار الذي) 1269 (قراره األمن مجلس اصدر م1999 األول تشرين 29 وفي

 لمكافحتـه  الوطنية الجهود تكثيف إلى داعيا الدولي اإلرهاب أعمال تزايد من الشديد قلقه

 أنهـا  بـل  إرهابية عملية مجرد تكن لم التي م2001 / أيلول/11 هجمات وقعت وعندما

   . )2(الصراع وآليات أشكال في األهمية بالغة نوعية شكلت

/ أيلـول / 12 فـي ) 1368 (المـرقم  قراره للهجوم التالي اليوم في األمن مجلس اصدر

   - :على أكد وقد م2001

  . المتحدة األمم ميثاق مبادئ على تأكيده -1

  اإلرهابية األعمال نتيجة الدوليين واألمن السلم لها يتعرض التي داتالتهدي مكافحة -2
 

                                                            
 .  2007كراس االمم المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، فرع منع االرهاب آذار، مارس ، ) 1(
 . 50م ، ص2002، 147 الهواري ، أمريكا واإلرهاب عالم جديد، مجلة السياسة الدولية، العدد رأنوا ) 2(
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  .للميثاق وفقا النفس عن والجماعي الفردي الدفاع في األصيل بالحق إقراره -3

 كمـا  ، الدوليين واالمن للسلم تهديداً العمل هذا وعد االرهابية الهجمات المجلس ادان وقد

 الهجمـات  هـذه  مركبـي  تقديم اجل من عاجلة بصفة العمل الى الدول جميع القرار دعا

 منع اجل من الجهود مضاعفة الى الدولي المجتمع داعياً ، العدالة الى ورعاتها ومنظميها

) 1373 (قـراره  االمـن  مجلس صدر م 2001 ايلول 28 وفي ، )1( االرهابية االعمال

 القـرار  دعـا  وقد ، قالميثا من السابع الفصل الحكام وفقاً العمل الى االنتقال مثل والذي

   :. الى الدول

   . لها االموال توفير اشكال كافة وتجريم االرهابية االعمال تمويل منع -1

  . االرهابية االعمال في المتورطين الى ضني الو صريح دع أي تقديم عن االمتناع -2

 ومتعددة ثنائية اتفاقيات اقامة خالل من االرهابيين وتحركات باعمال المعلومات تبادل -3

 .) 2( الطرافا

 يـه  ادان والذي) 1377 (القرار االمن مجلس اصدر م2001 / الثاني تشرين/ 12 وفي

 االنـضمام  سرعة الى الدول ودعا ، ودوافعها اهدافها عن النظر بغض االرهابية االنشطة

 11 احداث ادت وقد ، االرهاب بمكافحة الصلة ذات الدولية والبروتوكوالت االتفاقات الى

 فقـد  ، الدولي المستوى على االرهاب مكافحة جهود في جذري تحول الى م2001 ايلول

 العـسكرية  الحملـة  لمـساندة  االمـن  مجلس جانب من مكثفاً اسهاماً الجهود هذه شهدت

 علـى  سـيطرتها  احكـام  اجل من المجلس استخدام الى واشنطن لجات حيث ، االمريكية

 اتـسمت  التـي  م2001/ايلول/11 حداث قبل ما مرحلة من العكس على الدولي المجتمع

 درت التـي  الدولية القرارات كل ان الماحظ ومن . االمن مجلس جنب من محدود باسهام

 تجنبـت  انهـا  اال ، الدول جميع على االلزامية سلطتها من الرغم على االرهاب لمكافحة

 المتحـدة  الواليات بتسمية مرتبط االرهابي العمل تحديد مهمة واصبحت االرهاب تعريف

                                                            
 ) . 4( الفقرة )1(
 . 2007كراس االمم المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، فرع منع االرهاب آذار، مارس ،) 2(
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 تشومـسكي  نعـوم  ذلـك  اكد وقد ، االمريكي لالبتزاز عرضة الدول جعل مما حالة لكل

 اليـة  اليمـح  الذي الجيد بوشي مذهب ولكن االرهاب ليست الحقيقية الكارثة ان " بالقول

 الواليـات  وظيفـة  هي هذه الن العالم على وتهمن المتحدة الواليات على تتفوق ان دولية

 )1 ( "المتحدة
  

  رابع المطلب ال
  دور االجهزة واالتفاقيات الدولية في مكافحة االرهاب

  

  دور االنتربول في مكافحة اإلرهاب والجريمة اإلرهابية: الفرع االول

احد األجهزة الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب على نطاق دولي كمنظمة دولية 

مقرها ) نتربولاال(مستقلة هي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية واالسم الدال عليها 

الجمعية العامة ، اللجنة (العاصمة الفرنسية باريس وتتكون من خمسة أجهزة وهي 

  ).التنفيذية ، األمانة العامة ، جهاز المستشارين ، المكاتب المركزية الوطنية

اللجنة الدولية للشرطة ( حينما تم إنشاء 1923ويرجع تاريخ هذه المنظمة إلى عام 

ين أجهزة األمن في الدول األوربية في مجال مكافحة الجريمة ، للتنسيق ب) الجنائية

وتم أحياء هذه اللجنة مرة أخرى بعد أن توقف نشاطها بسبب نشوب الحرب العالمية 

لهذا الغرض ) فينا (الثانية في ختام المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة النمساوية 

الدول الحاضرة في هذا م وذلك بتوقيع 1946 يونيو عام 9-6في الفترة من 

المؤتمر على وثيقة أحيائها ، وجعلها دستوراً لهذه المنظمة وتمثل كل دولة عضو في 

الجمعية العامة بوفد يتكون من مندوب أو أكثر على أن يكون من بينهم رئيس الوفد 

الذي يتم تعيينه من السلطة المختصة في دولته وتجتمع لظروف غير عادية بناء على 

                                                            
 ، 9120 العدد دن لن، جريدة الشرق االوسط، العالم في السيطرة علىريكا بقاء، رغبة اماو نةهيم:  تشوسكي نعوم )1(

   .221 ، ص2003
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ية األعضاء أو اللجنة التنفيذية ، وفي ختام كل دور اجتماع عادي يتم طلب أغلب

تحديد مكان وزمان دور االجتماع العادي المقبل باالتفاق مع الدول المعنية ومن أهم 

سواء عن ) الجريمة الدولية(ميادين عمل االنتربول ميدان مكافحة الجريمة وال سيما 

  .طريق المنع أو القمع

بممارسة دوره في مجال مكافحة اإلرهاب الدولي عن طريق قمع يقوم االنتربول 

وردع مرتكبي الجرائم ال سيما في جرائم خطف الطائرات  واحتجاز الرهائن 

،وكذلك عن طريق منع هذه الجرائم والوقاية منها كلما كان ذلك ممكناً ، ومدى 

االنتربول حول فعالية هذا الدور األخير تتوقف على حجم المعلومات المتوافرة لدى 

كل واقعة من هذه الوقائع التي تشكل إحدى جرائم اإلرهاب الدولي ويستند االنتربول 

في ذلك للمادة الثانية من دستوره التي تنص على أن الهدف األساسي من إنشاء 

  -:المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي

 سلطات  تأكيد وتشجيع المساعدة المتبادلة على أوسع نطاق ممكن بين- 1

الشرطة الجنائية في حدود القوانين السائدة في الدول المختلفة وبروح 

  .  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 إنشاء وتطوير النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال في منع - 2

  .ومكافحة ظاهرة األجرام

 اإلرهابيين الهاربين يقوم االنتربول بالتعاون والتنسيق مع الدول األعضاء بمالحقة وتعقيب

وتسليمهم، وتبدأ إجراءات المالحقة والضبط بطلب يقدم إلى األمانة العامة لالنتربول 

بواسطة المكتب المركزي الكائن في مقره بالدولة طالبة التسليم ، ويشترط أن يحتوي هذا 

معلومات الطلب على كل المعلومات الالزمة منها المعلومات المتعلقة باإلرهابي الهارب وال

التي تثبت تورطه في إحدى جرائم اإلرهاب الدولي ثم تقوم األمانة العامة ببحث هذا 

الطلب إذا تبين لها أن الجريمة المطلوب الهارب فيها ليست من الجرائم السياسية أو 

 حيث أسلفنا القول أن اإلرهاب الدولي ليس من – وهي ليست كذلك –العسكرية أو الدينية 

ئم السابقة والتي يجوز بل يجب التسليم فيها حينئذ تقوم األمانة العامة قبيل أي الجرا
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بإصدار نشرة دولية إلى كافة المكاتب المركزية الوطنية الموجودة في الدول األعضاء في 

المنظمة ، وفي حالة ضبط اإلرهابي في أي من هذه الدول فأن المكتب المركزي في هذه 

ولة طالبة التسليم واألخيرة عليها أن تسلك الطرق الدولة يبلغ المكتب المركزي للد

الدبلوماسية الالزمة الستالم اإلرهابي كما أن االنتربول يحتفظ بملفات خاصة تحتوي على 

كافة البيانات الخاصة لجرائم اإلرهاب الدولي ،واإلرهابيين الدوليين وأصنافهم ، ويمكن 

هاب الدولي وضبط ومالحقة عن طريق نشر هذه المعلومات الكشف عن جرائم اإلر

  .مرتكبيها

كما يقوم االنتربول بدور حيوي في مجال منع جرائم اإلرهاب الدولي ويرى البعض أن 

هذا الدور اخطر كثيراً من دوره في مجال ردع وقمع اإلرهاب الدولي ألنه في هذه الحالة 

رهاب الدولي ، يجنب األشخاص واألموال اآلثار الضارة والمدمرة التي تخلفها جرائم اإل

ويقوم االنتربول في هذا الدور عن طريق تحليل أنماط األنشطة اإلرهابية ، للتوصل إلى 

نتائج محددة تسهم في إيجاد الوسائل الكافية لمنع جرائم اإلرهاب ، وذلك عن طريق 

تجميع البيانات الخاصة بالمجرم والجريمة التي تمده بها المكاتب المركزية الوطنية 

ة في أقاليم الدول األعضاء في الجمعية العامة ، بحيث يحصل االنتربول على الموجود

سجل وثائقي كامل يمكن الرجوع إليه واالسترشاد به في مجال الوقاية من إخطار 

وأضرار جرائم اإلرهاب الدولي ، وحتى يمكن لالنتربول التحقق من فاعلية دوره في هذا 

ئل االتصال السريع بينه وبين كافة المكاتب المجال فانه عمل على امتالك كافة وسا

المركزية لضمان سرعة نقل المعلومة والصورة وبصمات اإلرهابيين وال شك أن سرعة 

وصول المعلومات والبيانات وسرعة تداولها بين الدول يساعد إلى حد كبير في الوقاية من 

ن النشاط االنتربول في العديد من صور اإلرهاب الدولي ، والواقع إننا نأمل في المزيد م

مجال مكافحة اإلرهاب الدولي ال سيما إذا التزم المبادئ واألسس التي تحكم ميادين أنشطة 

  -:والتي يمكن أن نشير إليها باختصار بأنها هي

 .احترام السيادة الوطنية للدول األعضاء .1
 .المساواة في معاملة الدول األعضاء .2
 .مرونة وعالمية التعاون .3
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الجرائم العسكرية، ( القانون العام فقط بحيث يخرج من نشاطه مكافحة جرائم .4

 . )1() والسياسية ، والدينية
 

  م1991مؤتمر باريس حول اإلرهاب الدولي لعام : الفرع الثاني
 حول اإلرهاب الدولي على ضرورة إنشاء محكمة دولية 1991أكد مؤتمر باريس لسنة 

ة لردع اإلرهابيين وقمع جرائمهم ، وهذه جنائية مستقلة عن كافة الدول ، كضرورة الزم

األمور لن تحقق من خالل المحاكمات الوطنية أو األجهزة الدولية الحالية التي تحركها 

المصالح الخاصة لبعض الدول ، وال سيما الدول الكبرى ، لذلك يجب أن تتشكل هذه 

ا الخاصة بها أو المحكمة من قضاة محايدين وينتخبون بشرط عدم تمثيل بالدهم في القضاي

بأحد مواطنيها حتى تتوافر فيهم الحيدة والنزاهة والتجرد من الصالح الشخصية قدر 

 وفي الحقيقة أن ظهور المحكمة الدولية الجنائية لحيز الوجود في منتصف عام )2(اإلمكان

م ، دون أن يتضمن اختصاصها النظر في محاكمة مرتكبي جرائم اإلرهاب الدولي 1998

باً لآلمال ألعضاء المجتمع الدولي والمعنيون بمكافحة اإلرهاب الدولي ، نظراً ، جاء مخي

لما يمثله اإلرهاب الدولي من خطر كبير وتهديد عظيم للسلم واألمن الدوليين ، ووأد 

للعالقات الودية بين األمم وتخريب للموافق الدولية الحيوية ، وهذا يتعارض مع مقاصد 

دة ومبادئ القانون العامة التي تسود األمم المتمدينة ، وان كان وأهداف منظمة األمم المتح

ظهور هذه المحكمة للوجود يعد تغلباً على فكرة السيادة المطلقة للدول ، وفكرة طبقية 

المجتمع الدولي وانقسامه لطبقة قوية حاكمة ، وطبقة ضعيفة محكومة ، وهما فكرتان 

دولية دائمة تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم كانتا تحوالن دون إنشاء أية آلية قضائية 

  . الدولية على وجه العموم
  

االتفاقيات الخاصة بتجريم اإلعمال اإلرهابية ضد األشخاص المتمتعين : الفرع الثالث
  بحماية دولية

                                                            
 .33 ص2008 منتصر سعيد حمودة، االرهاب الدولي، جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، دار الفكر العربي،. د  )1(
  .406ـ405 ، 1/1994الدكتور نبيل بشر ، المسؤولية الدولية في عالم متغير ط) 2(
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بما أن ظاهرة اإلرهاب الدولي لم تقف عن حدود األعمال الموجهة ضد الدول بل نجد أن 

طف األبرياء واحتجازهم كرهائن طلباً لفدية او للضغط على العنف قد امتد ليشمل خ

الحكومات تحقيقاً لمطلب سياسي ومن هذا نجد ان ظاهرة خطف الممثلين الدبلوماسيين 

واالعتداء عليهم وآخذهم كرهائن وأعدامهم في معظم االحيان قد تفشت باعتبارها ورقة 

مطالبهم ولما كانت األعمال التي ضغط رابحة يستعملها منفذوا العمل اإلرهابي لتنفيذ 

توجه ضد المبعوثين الدبلوماسيين تعد جرائم يعاقب عليها القانون الوطني في كل دولة 

فضالً عن أن القانون الدولي يقرر حصانة وحماية خاصة لهم كان ال بد من مكافحة هذه 

ية مما أسفر عن الجرائم وتشديد العقاب على مرتكبيها وتحقيقاً لذلك تضافرت الجهود الدول

  -:التوقيع على عدة معاهدات بهذا الشأن وهذا سوف نتناوله بالبحث فيما يلي

   لمنع ومعاقبة أفعال اإلرهاب ضد األشخاص 1971أتفاقية واشنطن لعام: الفرع الرابع

بتزايد األعمال اإلرهابية في قارة أمريكا الالتينية وازدياد حاالت العنف السياسي وما 

داءات على السفارات وخطف أعضاء البعثات الدبلوماسية وقعت الدول صاحبه من اعت

 في 1971 شباط 2األعضاء في منظمة العمل األمريكية على هذه االتفاقية بتاريخ 

  . 1973 آذار 8واشنطن ودفعت حيز التنفيذ في 

وتتكون االتفاقية من ديباجة وثالث عشرة مادة وتدين أعمال اإلرهاب خاصة خطف 

والسلب المرتبطة بهذه الجريمة الخطيرة التي تستهدف بشكل خاص أعضاء األشخاص 

  .البعثات الدبلوماسية

وتتعهد الدول بموجب المادة األولى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية وفقاً لقوانينها لمنع 

أعمال اإلرهاب والمعاقبة عليها خاصة الخطف واالغتيال واالعتداءات األخرى ضد الحياة 

الجسدية نحو األشخاص الذين تلتزم الدولة بحماية خاصة لهم ووفقاً للقانون والسالمة 
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الدولي وتوفير الحماية ضد أعمال السلب المرتبطة بهذه الجريمة وتعتبر هذه الجرائم ذات 

  .)1(أهمية دولية بغض النظر عن الدافع 

ص المتهمون وتعتبر هذه الجرائم ذات أهمية دولية بغض النظر عن الدافع ويكون األشخا

فإذا لم يكن هناك , والمدانون محل تسليم وفقاً التفاقية تسليم المجرمين بين الدول األعضاء 

حيث تقوم هذه الدولة , اتفاق فان الدولة تقضي وفقاً لمحاكمها الخاصة بتطبيق االتفاقية 

ي باتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة ولكي يتم تحقيق التعاون بين الدول األطراف ف

  -:االتفاقية فأنه يجب على الدول في هذه الحالة أن تلتزم باألمور األتي بيانها

 .أن تتخذ كل اإلجراءات من خالل سلطتها وطبقاً لقوانينها  - أ

 . تبادل المعلومات واإلدارة الفعالة لحماية األشخاص  - ب

 . أن تتضمن لكل شخص محروم من حريته حق الدفاع طبقاً ألحكام االتفاقية  - ت

 .ألفعال المجرمة في االتفاقية في قوانينها الجنائية إدخال ا  - ث

إجابة طلبات تسليم المجرمين المقدمة إليها كما وردت في االتفاقية ومن المالحظات    - ج

أنها لم تحدد الجرائم الداخلة فيها كما لم تورد , التي وجهت إلى هذه االتفاقية 

لذين يتمتعون بهذه المقصود بالحماية الخاصة كذلك لم تحدد قائمة األشخاص ا

الحماية وخلوها في التفرقة بين التزام الدولة الناشئ عن االعتراف بحق اللجوء 

وشروطة واالعتبارات الدستورية المرتبطة بها وأحكام القانون الداخلي في الدولة 

                                                            
 مركز الدراسات العربي االوربي، 1صالح بكر الطيار االرهاب الدولي، ط.  رفعت و دأحمد محمد. د )1(

 77ص1998
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وبرغم من جوانب القصور هذه فأنها تعد خطوة ليست من السهل التقليل من 

 )1(ألفعال اإلرهابية  الدولية أهميتها في مجال تجريم ا

 الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد 1973اتفاقية نيويورك لعام : الفرع الخامس
 األشخاص المتمتعين بحماية دولية

بسبب معاناة المجتمع الدولي الناجمة عن حوادث االختطاف واالعتداء على حياة 

حماية دولية في ضل القانون الممثلين الدبلوماسيين وغيرهم من األشخاص المتمتعين ب

الدولي وإزاء تزايد هذه األعمال اإلرهابية في مختلف أرجاء العالم كان ال بد من 

  .)2 (العمل على توحيد الجهود بين الدول لمواجهة هذه الحوادث

وبعد مناقشات مستفيضة تم اقرار هذه االتفاقية التي احتوت على عشرين مادة وديباجة 

ولى منها تم تحديد المقصود بالشخص المتمتع بالحماية الدولية            وطبقاً للمادة األ

  -:)3(وكاالتي 

كل رئيس دولة بما في ذلك كل عضو في هيئة جماعية يتولى طبقاً لدستور دولته  .1

اجنبي وكذلك اعضاء وظائف رئيس الدولة وكل رئيس حكومة او وزير خارجية 

او موظف او شخصية رسمية لدولة كل ممثل اسرهم الذين يكونون بصحبتهم، 

وكل موظف او شخصية رسمية او أي شخص آخر يمثل منظمة حكومية ويتمتع 

طبقاً للقانون الدولي في تاريخ ومكان ارتكاب جريمة ضد شخصه او ضد المقار 

بحماية خاصة ضد . الرسمية او محل اقامته الخاص او ضد وسائل انتقاله

 . و كرامته وكذلك ضد أفراد اسرته االعتداءات على شخصة أو حريته أ

                                                            

  97ص1998 مركز الدراسات العربي االوربي، 1صالح بكر الطيار االرهاب الدولي، ط. أحمد محمد رفعت و د. د)1(

 .160ص ،1996 مكتبة مدبولي ، القاهرة 1عبد الناصر حريز ، االرهاب السياسي ، ط. د) 2(

 155ص.1987عبد العزيز مخيمر، اإلرهاب الدولي، مع دراسة لالتفاقيات الدولية دار النهضة العربية، القاهرة . د)3(
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أما المادة الثانية من االتفاقية فقد حددت االعتداءات التي تطبق عليها أحكام 

االتفاقية، باالعتداءات العمدية التي تشكل جرائم طبقاً للتشريع الداخلي للدولة 

ع المتعاقدة وتشتمل قتله او خطفة او االعتداء على شخصة أو حريته إذا كان متمت

بحماية دولية وكذلك أي اعتداء عنيف على شخصه وتعريضه للخطر واعتبرت 

المادة أعاله من األفعال الجرمية التهديد او المحاولة او االشتراك في اعتداء من 

، وعلى أساس حكم المادة الثانية جاءت المادة الثالثة التي تلتها من )1(هذا النوع 

تعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لتأسيس االتفاقية المذكورة لتلزم كل دولة م

اختصاص سلطاتها المنصوص عليها في المادة الثانية وذلك إذا اُرتكب أي منها 

على متن طائرة او سفينة ترفع علمها او عندما يكون المتهم بارتكاب الجريمة 

يتمتع بجنسيتها او عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يتمتع بحماية دولية ويقوم 

رسة وظائفه باسم هذه الدولة او عندما يتواجد المتهم بارتكاب الجريمة فوق بمما

، حيث )2(إقليمها وال ترغب لسبب او ألخر في تسليمه الى الدولة التي تطلب ذلك 

يتوجب عليها في هذه الحالة أحالته على وجه السرعة إلى سلطاتها المختصة 

اءات المنصوص عليها في لمباشرة الدعوى الجنائية ضده وذلك طبقاً لإلجر

   .)3(تشريعها الوطني

ويالحظ من خالل نصوص هذه االتفاقية انها لم تتضمن عقوبات محددة وأكتفت 

بإحالة األمر إلى قوانين الدولة المعنية مع إلزامها بضرورة تحديد العقوبات 

المالئمة والتي تتناسب مع خطورة هذه الجرائم ، كما الزمتها ايضاً بضرورة 

                                                            
  .81ص ، مركز الدراسات العربي االوربي1صالح بكر الطيار االرهاب الدولي، ط. أحمد محمد رفعت و د. د) 1(
 185ص, 1987ع دراسة لالتفاقيات الدولية دار النهضة العربية، القاهرة عبد العزيز مخيمر، اإلرهاب الدولي، م. د) 2(
 .82ص,  مركز الدراسات العربي االوربي1صالح بكر الطيار االرهاب الدولي، ط. أحمد محمد رفعت و د. د) 3(
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اون لمنع ارتكاب هذه الجرائم في اقليمها أو أي اقاليم أخرى وبتبادل المعلومات التع

  ).1(وتنسيق أتخاذ االجراءات اإلدارية للحيلولة دون ارتكاب هذه األفعال 

   لمقاومة االرهاب1977االتفاقية األوربية لعام : الفرع السادس

قبة عليها على مستوى التشريعات في غياب الوسائل الفعالة لمنع الجرائم اإلرهابية والمعا

الوطنية في القارة األوربية ، زادت من حوادث اإلرهاب خاصة اإلرهاب السياسي ، وهنا 

  . ظهرت الحاجة إلى ضرورة إبرام اتفاقية دولية لمكافحة اإلرهاب ومنع مرتكبيه

 أوربا في وبالفعل تم أبرام هذه االتفاقية للقضاء على ظاهرة اإلرهاب الدولي التي اجتاحت

مادة والهدف منها هو منع هروب المرتكبين ) 16(أوائل السبعينيات وتتكون من ديباجة و 

  .وذلك حسبما ورد في الديباجة, ألفعال اإلرهاب من المحاكمة والعقاب 

وعلى الرغم من أن هذه االتفاقية أبرمت من اجل قمع األعمال اإلرهابية ضد الدولة ، إال 

انباً وأحداً من اإلرهاب ، وهو اإلرهاب السياسي الموجه ضد الدول أنها لم تعالج إال ج

, ومن هنا يخرج عن نطاق االتفاقية اإلرهاب الفردي الذي يرتكب ألهداف غير سياسية 

كذلك يخرج من أطار تطبيق االتفاقية، اإلرهاب الذي قد تمارسه الدول ،فاالتفاقية تعالج 

ات الطابع الدولي حيث يلجئ مرتكبوها الى دولة بصفة أساسية أفعال اإلرهاب السياسي ذ

أخرى غير تلك التي ارتكبت على إقليمها بهدف اإلفالت من المحاكمة والعقاب ، ولتحقيق 

مبدأ تسليم مرتكبي هذه األفعال نجد ان االتفاقية قد أوردت في مادتها األولى طائفة من 

بالنسبة للدول ( عدم التعامل معها األفعال المكونة لجريمة اإلرهاب الدولي والتي ينبغي 

كجرائم سياسية أو كأفعال مرتبطة بجرائم ذات بواعث سياسية وذلك حتى ) المتعاقدة 

                                                            

 47ص ، 2009المحامي مشهور العريمي، الشرعية الدولية لمكافحة االرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان )1(
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يمكن لهذه الدول تسليم مرتكبيها إلى الدولة التي ارتكب العمل اإلرهابي على إقليمها 

   ).1(لمحاكمتهم أمام محاكمها وتوقيع العقوبة الالزمة عليهم 

  -:)2(فة الجرائم التي حددتها المادة األولى من االتفاقية ما يليوتشمل طائ

 والخاصة بمنع االستيالء غير 1970الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الهاي سنة  .1

المشروع على الطائرات وكذلك األفعال المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال سنة 

 . ضد سالمة الطيران المدني والخاصة بمنع األفعال غير المشروعة الموجهة1971

الجرائم الخطيرة التي تمثل اعتداء على الحياة والسالمة الجسدية او حرية األشخاص  .2

 .المتمتعين بحماية دولية بما في ذلك المبعوثون الدبلوماسيون

 .الجرائم التي تتضمن الخطف وأخذ الرهائن أو االحتجاز التعسفي .3

القذائف األسلحة اآللية ، أو الرسائل أو الجرائم التي تتضمن استخدام القنابل و .4

 .الطرود الخداعية

 . محاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم او االشتراك فيها .5

والمادة الثانية من االتفاقية تسمح بتوسيع نطاق الجرائم التي ال تعد جرائم سياسية أو 

ادة األولى مرتبطة بجرائم ذات بواعث سياسية فيما وراء طائفة الجرائم المحددة بالم

  )3( -:وبالتالي خضوعها ألجراء التسليم وذلك في الحاالت التالية

 أي عمل من أعمال العنف الخطيرة والتي تكون موجهة ضد حياة األشخاص أو  .1

 .سالمتهم الجسدية او حرياتهم

                                                            
 .68 ص مركز الدراسات العربي االوربي،1صالح بكر الطيار االرهاب الدولي، ط. أحمد محمد رفعت و د. د) 1(

 175ص, 1987عبد العزيز مخيمر، اإلرهاب الدولي، مع دراسة لالتفاقيات الدولية دار النهضة العربية، القاهرة .  د)2(
 38،  ص2009ة لمكافحة االرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان المحامي مشهور العريمي، الشرعية الدولي) 3(
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 . أي عمل عنيف موجه إلى الممتلكات إذا كان من شأنه خلق خطر جماعي .2

  -:مكن أيراد المالحظات التالية على هذه االتفاقيةومن خالل ما سبق ي         

 لم تقدم االتفاقية تعريفاً محدداً للجرائم الوارد ذكرها آنفاً االمر الذي يفتح الباب  .1

على مصراعيه للتحكم من قبل الدولة في تعدد التفسيرات عن وضع النص موضع 

 .التنفيذ

هذه االفعال من قبيل الجرائم  بخصوص التسليم جعلت االتفاقية للدولة عدم أعتبار  .2

السياسية او المرتبطة بجريمة سياسية او جريمة مرتبطة بدوافع سياسية أو فعالً 

يتضمن عنفاً ضد حياة الشخص وسالمته الجسدية أو حريته وكذلك الجريمة ضد 

الملكية أذا كان هذا الفعل يخلق خطراً كبيراً ضد االشخاص وكذلك ايضاً الشروع 

فعال السابقة او المساهمة الجنائية فيها كشريك للفاعل الذي يرتكب أو في أي من اال

 .يشرع في مثل هذه الجريمة

وتستلزم المادة الثالثة من كل الدول أن تعدل اتفاقيات تسليم المجرمين لتشمل هذه 

الجرائم وهذا النص لم يكن هناك داع له نظراً ألنه مسألة واقع بالنظر إلى مساهمة 

  .ربية في اتفاقيات منع االعمال االرهابية وقمعهاالدول االو

كذلك لم تورد االتفاقية اي طرق للتعاون في مقاومة نشاط المنظمات االرهابية وال  .3

االمر الذي يقلل من فاعليتها ) ارهاب اليسار المتطرف( سيما المنظمات الفاشية و 

 .في نظر بعض الفقة

 الدولة في رفض التسليم اذا اعتقدت وتنص المادة الخامسة من االتفاقية على حق

أو , ، دينه ، جنسيته ) عرقه(ان ذلك سيقود الى محاكمة الشخص بسبب جنسة 

أو ألن موقف هذا الشخص سيصار الى سبب آخر وهو ما يعني , رأيه السياسي 
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أن أجراء التسليم طبقاً لهذه المادة من االتفاقية قد ترك لتقدير كل دولة متعاقدة على 

سبما تراه من ظروف مرتبطة بالحالة المطروحة بالبحث او بشخص المتهم حدة ح

  .المطلوب تسليمه

وهذا قد يخالف او يتناقض مع ما قررته المادة الثانية من ضرورة التزام الدولة 

وبالتالي يكون القرار النهائي بالنسبة للتسليم متروكاً للدولة صاحبة , بالتسليم 

  .الشأن

 لم تعد االعداد الوثائقي الجيد بحيث تكيف القانون الداخلي لمنع  أن هذه االتفاقية .4

 .أفعال اإلرهاب ذات الطابع الدولي والمعاقبه عليها

لقد تضمنت مواد االتفاقية من المادة الثامنة الى السادس عشرة المسائل المرتبطة  .5

فسير بالمساعدة المتبادلة في مجال االمور الجنائية وحل النزاعات الناشئة عن ت

اال ان هذه االتفاقية تضع أي خط فاصل بين االرهاب ذي . االتفاقية وتطبيقها

الطابع الدولي واالرهاب الداخلي االمر الذي يجعل التعاون صعباً بأعتباره يشمل 

نظماً وطنيةً مختلفه مما يؤدي الى تقويض كل المحاوالت الرامية الى التعاون 

 . الدولي في مواجهة االرهاب

 ،)1(نتقدت هذه االتفاقية من قبل الراي العام في الدول الغربية بواسطة رجال القانونولقد ا

ورداً عليها تم اعداد اتفاقية لحق اللجوء ، وذلك لحماية هذا الحق احتجاجاً على هذه 

الى ان هذه االتفاقية وفقاً  ) Jear salmor( االتفاقية ، حيث ذهب المحامي البلجيكي 

او على مواطن ) Ahangman(كن ان تطبق على اي شخص كالجالد  للمادة االولى يم

وتشمل االتفاقية مقاومة العنف السياسي الداخلي  ) Innocent arilian( مدني بريء

وليست فقط مقاومة االرهاب الدولي وهي بذلك تخالف مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

                                                            

  40، ص2009المحامي مشهور العريمي، الشرعية الدولية لمكافحة االرهاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ) 1(
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وقعة يمكن ان يفقدوا حق اللجوء الداخلية ومبدأ حق تقدير المصير كما أن رعايا الدول الم

كما ان , او يواجهوا المحاكمة بناء على تفسير المشاركة او المساهمة غير المحدودة 

قد يعتبر مشاركاً ويحاكم عن , اسباب يعارض النظام القائم الذي لم يرتكب فعل عنف 

  .نشاط ارهابي

 اال أنها تعد خطوة مهمة نحو وعلى الرغم من االنتقادات العديدة التي وجهت لهذه االتفاقية

قمع االعمال االرهابية التي اجتاحت القارة االوربية في تلك الفترة والتي كانت ترتكب في 

اغلبها ألسباب أو دوافع سياسية ويمكن القول هنا ان هذه االتفاقية قد شكلت شرعية دولية 

  . تأخذ منها األسرة الدولية 

  المبحث الثاني

  فحة االرهابالجهد العربي في مكا

  المطلب االول

  جهود الجامعة العربية لمكافحة االرهاب الدولي

 وذلـك  الماضـي  في االرهابية والجريمة باالرهاب كبيراً اهتماما الدول جامعة تولي لم 

 االرهاب مصطلح انتشار وعدم ، ناحية من الجامعة عمل يعترب الذي الضعف الى يرجع

 وقـد  )1( اخرى ناحية من الحاضر الوقت في كما اسعو بشكل به الدولي المجتمع  واهتمام

 وهي ، الجريمة ضد االجتماعي للدفاع العربية المنطقة منظمة العربية الدول جامعة انشأت

 م1965 عـام  عليها المصادقة وتمت الجامعة ضمن العاملة المتخصصة المنظمات احدى

 الجريمـة  مـن  الوقايـة  فبهد االعضاء الدول بين التعاون توثيق هو إنشائها من الهدف

 العربـي  المكتـب  هـي  مكاتـب  ثالثة المنظمة عن وتتفرع ، اثارها ومعالجة ومكافحتها

 عمـان  فـي  ومقره المخدرات لشؤون العربي والمكتب بغداد في ومقره الجريمة لمكافحة
                                                            

  .41م ، ص2002  بيت الحكمة ،ية،محمد عبد الوهاب الساكت ، جامعة الدول العربية في عصر التكتالت الدول. د )1(



180  

 

 مجـال  فـي  المكتـب  هذا ويساهم ، دمشق في ومقره الجنائية للشرطة العربي والمكتب

 لمجلـس  االجتماعي للدفاع العربية المنظمة نطاق في انشا كما . الدولي باالرها مكافحة

 االمـن  مجـال  فـي  العربي التعاون وتوثيق لتنفيذ السعي وهدفه العرب الداخلية وزراء

 الوطن في الجريمة ومكافحة االمني للوضع التحليلية الدراسات وتشجيع الجريمة ومكافحة

   . العربي

 الجامعـة  فـي  االعضاء الدول ممثلو صادق م1998 / نيسان من والعشرين الثامن وفي

 العربيـة  الدول أن ديباجتها في جاء وقد ، االرهاب لمكافحة العربية االتفاقية على العربية

   - :من هذا في منطلقة االتفاقية هذه عقد على اتفقت قد الموقعة

 امـن  تعـدد  التـي  االرهابيـة  الجرائم لمكافحة العربي التعاون تعزيز في رغبتها -1

  . العربية االمة ومصالح واستقرار

 اشكال كل تنبذ التي االسالمية الشرعية السيما والدينية االخالقية بالمبادئ التزامها -2

  . وواالرهاب العنف

 والمواثيـق  العهـود  وجميع المتحدة االمم وميثاق العربية الجامعة بميثاق التزامها -3

  . فيها طرفاً االتفاقية هذه في قدةالمتعا الدول تكون التي االخرى الدولية

 الوسـائل  بمختلـف  والعدوان االحتالل ضد الكفاح في الشعوب حق على تاكيدها -4

  . )1 (المصير تقرير في وحقها

 كانـت  ايـا  بـه  التهديد او العنف افعال من فعل كل (بأنه االرهابية االتفاقية وتعرف

 القـاء  الى ويهدف جماعي، او يفرد اجرامي لممشروع تنفيذاً يقع اغراضه او بواعثه

 الحـاق  او للخطر امنهم او حريتهم تعريض او بايذائهم ترويعهم او الناس بين الرعب

 االستيالء او احتاللها او الخاصة او العامة االمالك او المرافق باحد او بالبيئة الضرر

                                                            
     2ص1970 2سمعان فرج اهللا، تغيير مسارات الطائرات بالقوة دراسات القانون الدولي، الجامعة المصرية المجلد. د )1(
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 الجرائم اراعتب الى االتفاقية واشارت ،) للخطر الوطنية الموارد احد تعريض او عليها

 منها استثنته ما عدا ، االرهابية الجرائم من هي الدولية االتفاقية في عليها المنصوص

)1( االتفاقيات هذه ومن عليها تصادق التي او المتعاقدة الدول تشريعات
 :-   

 مـتن  علـى  ترتكب التي واالفعال بالجرائم والخاصة م1963 لعام طوكيو اتفاقية -1

  . الطائرات

 ضد الموجهة مشروعة الغير االعمال بقمع والخاصة م1970 لعام تريالمون اتفاقية -2

  . المدني الطيران سالمة

  . الطائرات على مشروع الغير االستيالء مكافحة بشان 1970 لعام الهاي اتفاقية -3

 ضـد  المرتكبـة  الجـرائم  ومعاقبة بمنع والخالصة م1972 لعام نيويورك اتفاقية -4

  . الدولية بالحماية المشمولين االشخاص

  .م1979 لعام الرهائن واحتجاز اختطاف اتفاقية -5

 االرهابيـة  الجـرائم  مـن  اي التعد العربية االتفاقية من) 2 (المادة من ) أ ( للفقر ووفقاً

 بمختلـف  الكفـاح  حـاالت  االتفاقية التعد كما ، السياسية الجرائم من اعاله اليها المشار

 المصير وتقرير التحرر اجل من االجنبي االحتالل ضد المسلح الكفاح ذلك في بما الوسائل

  . )2( جريمة الدولي القانون لمبادى وفقا

  اعمـاال  ارتكـاب  او تمويل او تنظيم بعدم بالتعهد المتعاقدة الدول على االتفاقية وتفرض

 تنفيذ او تنظيم او لتخطيط مسرحاً المتعاقدة الدول اراضي اتخاذ دون والحيولية ، ارهابية

 وتـوفير  الحـدود  وتامين بالمراقبة الخاصة االنظمة تعزيز على والعمل االرهابية مالجرائ

 والدوليـة  االقليمية والمنظمات والقنصلية الدبلوماسية والبعثات للشخصيات واالمن الحماية

                                                            
م ، 2007 ، دمشق ، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات االعالمية ، 1 روجيه غارودي االرهاب الغربي ، ط)1(

 . 267ص
  70ص 1973 29 تعريف اإلرهاب وقرارات المنظمات الدولية المجلة المصرية للقانون مج د عبد العزيز سرحان.أ)2(
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 والتعـاون  بالعمل فيها االعضاء الدول تتعهد بان االتفاقية توجب كما ، )1( لديها المعتمدة

 فـي  الجـرائم  مرتكبي على بالقبض تتخلص معينة تدابير واتخاذ االرهاب ومكافحة لمنع

 ، العربـي  البرلمـاني  االتحاد توصيات وفق على الوطني للقانون الرهاب مكافحة  مجال

 المساعدات وتوفير الخبرات تبادل مجال في المعاهدات في واالطراف الدول تتعاون وان

 وضـرورة  وصورة اشكاله جميع في االرهاب نهالدا مؤيدة مشتركة برامج العداد الفنية

   . شاملة استراتيجية خالل من له التصدي

   من كل طلبت عندما عمقا اكثر بشكل العربية الدول جامعة في االرهاب مسالة اثيرت وقد

   م1991 / الثاني تشرين/ 27 في االمن مجلس من وفرنسا المتحدة والواليات بريطانيا

  

  

  

 حـادث  فـي  تورطهم في مشتبه مواطنيها من اثنين تسليم* ليبيا هفي يطلب قرار واصدار

 الثـاني  كـانون  في االسكتكلندية بيرلوكا مدينة فوق) امريكان بان (الركاب طائرة تفجير

 عـام  العربيـة  الجامعـة  اصـدرت  وقد ، )2( االميركية المحاكم امام لمحاكمتهم م1988

                                                            
  208 ص،1986اللواء الدكتور ـ احمد جالل عز الدين ، اإلرهاب والقانون السياسي ، الكتاب العاشر كتاب الحرية )1(

مشتبه بهم الى هولندا بحضور ممثلين م بتسليم ال1999 سانادت الضغوط السياسية الى قيام ليبيا في الخامس من ني* 

عن االمم المتحدة والسعودية وجنوب افريقيا ومصر ، وتمت محاكمتهم من قبل محكمة اسكتلندية ، وحكمت ببراءة 

وقد اصدر مجلس االمن اثر ذلك قراراً بتعليق الخطر المفروض على ليبيا . احدهم وحكمت على الثاني بالسجن المؤبد 

 اعلنت ليبيا مسؤوليتها عن الحادث وعن التزامها الكامل بتعويض عوائل ضحايا الحادث عبر ، وفي خطوة متقدمة

م والتي نتج عنها اصدار مجلس االمن قراره الخاص 2003اب 15مذكور  التي تقدمت بها مجلس االمن الدولي في 

  . 285 جاسم ، مصدر سابق ، صحيللمزيد رشيد صب. الجزاءات المفروضة على ليبيا 
  . 97  ، ص 2002 ، دار الحكمة لندن، 1عبد الحسين شعبان ، اإلسالم واالرهاب الدولي ، ط. د )2(
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 لتـدبير  منطلقـاً  الـدول  بعض ابييناالره اتخاذ من الجامعة قلق تضمن قراراً م1988

 االرهـاب  المجلـس  وادان ، فيها اقامتهم من مستفيدين الهدامة افكارههم نشرو مؤامراتهم

   -:وقرر وصوره اشكاله بجميع

 فيهـا  االرهابيين لتواجد السيئة االثار تقدير على االرهابيين تأوي التي الدول حث -1

  . يالعرب االمن على خطورة من نشاطهم يمثله وما

 مـن  لهم يتيحه فيما واعادةالنظر االرهابيين ايواء عن التوقف الى الدول هذه دعوة -2

  . الهدام نشاطهم ممارسة في تساعدهم تسهيالت من تقدمه وما امكانيات

 االرهـابيين  تحركات لرصد قانونية ترتيبات من مايلزم باتخاذ الدول هذه مطالبة  -3

 الـى  وتسليمهم باسمائهم قوائم العالقة ذات بمتابعة العربية الدول وتسليم وحصرهم

  . للعدالة مطلوبين باعتبارهم لها التابعين الدول

 بشأنه تقرير وتقديم الموضوع هذا بمتابعة العربية الدول لجامعة العام االمين تكليف -4

 مكافحـة  الـى  العربيـة  الدول جامعة سعت وقد ، القادمة دورته في المجلس الى

 تعـد  التـي  الظاهرة هذه من للحد الدولية الجهود في اركةالمش خالل من االرهاب

 االعمـال  وقوع على المترتبة للنتائج منها ادراكاً وذلك القانون عليها يعاقب جريمة

 حـدوث  الـى  ادت م2001 ايلول 11 احداث أن اليه االشارة تجدر وما االرهابية

 من الرغم ىوعل ، الدولي المستوى على االرهاب مكافحة جهود في جذري تحول

 خوفا االمن مجلس قرارات تنفذ انها اال ، االرهاب مكافحة بضرورة الدول اقتناع

 الجهـود  نجحـت  وقـد  ، وجدواها بعدالتها اقتناعا وليس ، االمريكي االرهاب من

 دلـيال  ليس ذلك ولكن ، االنحسار نحو االرهابية االعمال ددفع في الدولية القانونية

 يوجـد  ال حيـث  بـه  االمساك يصعب شبح االرهاب نال ، االرهاب اقتالع على

 والـسياسية  االقتصادية اسبابه االرهاب ان كما ، له عليه متفق موضوعي تعريف

 لن القانوني المنهج فان وبذلك بمعالجتها اال عليه القضاء اليمكن والتي واالجتماعية
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 لتطـور وا للتنميـة  سياسـات  انتهاج من والبد ، االرهاب مقاومة في وحده يجدي

  .)1( الدولية العالقات في والقانون العدالة روح واشاعة الديمقراطي

 ايجـاد  اجـل  مـن  جبارة جهوداً واالقليمية الدولية والمنظمات الدولي المجتمع بذل ولقد

 هذه من زاد ومما وكثيرة كبيرة ومعرقالت صعوبات واجه ولكنه لالرهاب محدد تعريف

 حول االراء الختالف اضافة للعنف االخرى شكالاال مع االرهاب اختالط هو الصعوبات

 قبـل  مـن  كثيرة جهود مكافحته سبيل في وبذلت عدمها من االعمال هذه مشروعية مدى

 واضـحة  وغير مبهمة االرهاب كلمة بقيت ذلك ومع واالقليمية الدولية والمنظمات الدول

 فتستخدمها والطاعة والءال يقدم وال فلكها في اليسير نظام اي ضد الكبيرة الدول تستخدمها

 ايجاد وجب لذلك تنكيل ابشع بهم وتنكل لنظامها المعارضين لمالحقة الدكتاتورية االنظمة

 معيار وضع من الدول تتمكن حتى االرهاب لمعنى وكامل وشامل وواضح محدد تعريف

 مـن  غيرها عن وتميزها االرهاب نظام ضمن تدخل التي الجرائم بموجبه تقاس معروف

 وحق المشروعة المسلحة المقاومة وببينن االرهاب بين الخلط اليتم ولكي العاديية مالجرائ

   . بنفسها مصيرها تقرير في الشعوب

  المطلب الثاني

  1977تونس / االستراجية العربية لمكافحة االرهاب 

  المنطلقات

  -:ترتكز االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب على المنطلقات التالية

هي اعمال , او التهديد بها , ن اعمال العنف المنظم التي تسبب رعباً او فزعاً أ: أوالً

, الكفاح المسلح للشعوب الخاضعة لالحتالل االجنبي , ويعد كفاحاً مشروعاً . ارهابية

                                                            
   . 221 ، ص2002 ، دار الحكمة لندن، 1عبد الحسين شعبان ، اإلسالم واالرهاب الدولي ، ط. د) 1(
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والحصول على حقها في تقرير مصيرها , من اجل تحرير اراضيها المحتلة 

  . المتحدةواستقاللها و وفقاً لميثاق وقرارات االمم

وال سيما ما يدعو اليه االسالم من , أن المبادئ الدينية واالخالقية لألمة العربية : ثانياً

  .وفي مقدمتها االرهاب, تنبذ كل أشكال الجريمة , تسامح واعتدال 

ووحدة اراضي الدول , أن تدعيم الحفاظ على امن الوطن العربي واستقراره : ثالثاً

وسيادة القانون يستلزم دراسة االسباب الكامنة وراء , االعضاء و واسس الشرعية 

في , ومكافحة االرهاب من ناحية اخرى , والعمل على ازالتها من ناحية , االرهاب 

  .أطار استراتيجية عربية موحدة

أنطالقاً من , أن تحقيق مكافحة فعالة لالرهاب يتطلب تعزيز التعاون بين الدول : رابعاً

مما يسهم في تعميق الثقة بين , ي والمواثيق والمعاهدات الدولية مبادئ القانون الدول

  .وتهيئة مناخ أفضل للعالقات فيما بينها,الدول

  االهداف

  -:تهدف االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب تحقيق ما يلي

 .وازالة اسبابة, مكافحة االرهاب   -أ 

 .ن االرهابوحمايته م, تدعيم الحفاظ على امن واستقرار الوطن العربي   -ب 

 .تدعيم الحفاظ على اسس الشرعية وسيادة القانون  -ج 

 .تدعيم الحفاظ على امن الفرد في الوطن العربي وتعزيز احترام حقوق االنسان  -د 

 .تدعيم الحفاظ على امن وسالمة المؤسسات والمرافق العامة في الدول العربية  -ه 

 .إيضاح الصورة الحقيقية لالسالم والعروبة  -و 
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 .ن بين الدول العربية في مجال مكافحة االرهابتعزيز وتطوير العاو  -ز 

 .توثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من اجل مكافحة االرهاب  -ح 

  مجاالت ومقومات االستراتيجية

وتعاوناً مشتركاً على , تتطلب المواجهة الفعالة لالرهاب وضع سياسة وطنية مالئمة 

  -:الصعيدين العربي والدولي وفقاً لما يلي

  السياسة الوطنية: أوالً

  -:على االخص ما يلي, تتضمن السياسة الوطنية في كل دولة 

 :تدابير الوقاية من االرهاب  - أ

  -:تتحقق الوقاية من االرهاب من خالل االتي 

 . زيادة دعم الدولة لالسرة لكفالة التربية السليمة لنشء والشباب -1

التربوية النابعة من  تضمين المناهج التعليمية القيم الورحية واالخالقية و -2

 .االسالم والعروبة

 . قيام المؤسسات الدينية بتوضيح الصورة الحقيقية لالسالم -3

,  قيام مؤسسات الدولة المعنية بدراسة االسباب المؤدية لالرهاب  -4

 .والعمل على ازالتها, والحيلولة دون تفاقهما 

تنمية  تكثيف استخدام وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ل -5

 .وابراز الصورة الحقيقية لالسالم والعروبة, الوعي العام الوطني والقومي 
 

 :تدابير منع ومكافحة االرهاب  - ب
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بمختلف صوره , تتخذ الدولة تدابير فعالة وحازمة لمنع ومكافحة االرهاب 

  -:واشكاله و وذلك من خالل االتي

في تنظيم  عدم القيام او الشروع او االشتراك بأية صورة من الصور  -1

 .او التحريض على تنظيمها او ارتكابها, االعمال االرهابية او تمويلها 

 الحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحاً لتخطيط او تنظيم او تنفيذ االعمال  -2

او الشروع او االشتراك فيها بأية صوره من الصور و بما , االرهابية 

اقامتهم على او , في ذلك العمل على منع تسلل االرهابيين اليها 

او , او تدريبهم , او استقبالهم او ايوائهم , اراضيها فرادى او جماعات 

 .او تمويلهم أو تقديم اية تسهيالت لهم, تسليحهم 

, تشديد اجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمطارات والموانئ والمنافذ -3

 .او تهريب االسلحة والذخائر والمتفجرات, لمنع تسلل االرهابيين 

قبض على مرتكبي الجرائم االرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني ال -4

 .او تسليمهم وفقاً لالتفاقيات المعقودة مع الدول االخرى, 

 .توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا االرهاب -5

 .توفير حماية فعالة لمصادر المعلومات وشهود الجرائم االرهابية -6

 . العدالة الجنائيةتوفير حماية فعالة للعاملين في ميدان -7

تعزيز سبل الحماية واألمن والسالمة للبعثات والشخصيات الدبلوماسية  -8

 .والقنصلية والمنظمات االقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة

 :تحديث التشريعات  - ج
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  :لقوانين الجنائية لتحقيق ما يليتحديث ا

رة  تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم اإلرهابية وتجميد ومصاد -1

وكذلك كافة , كافة االموال المنقولة والثابتة الموجهة الى هذه الجرائم 

 .االدوات المتصلة بها

 مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة  -2

 .االرهاب

 أصدار قانون خاص باالسلحة والذخائر والمتفجرات وسائر المواد  -3

وتصديرها وتخزينها ونقلها وتضمينه ضوابط ألستيرادها , الخطرة

وتنسيق عمليات مراقبتها في , واالتجار فيها وحيازتها واستعمالها 

الجمارك والحدود لمنع انتقالها من بلد الى آخر اال ألغراض مشروعة 

 . على نحو ثابت

  :تطوير جهاز االمن من خالل االتيتحديث و -         د

 . دعم جهاز االمن بالمؤهلين من ذوي االختصاص -1

تتناسب , منح حوافز مادية ومعنوية للعاملين في مجال مكافحة االرهاب  -2

 .مع طبيعة عملهم ومسؤولياته واخطاره

لتمكينه من , توفير احتياجات جهاز االمن من المعدات والتقنيات الحديثة  -3

وتجاوز المعوقات والصعوبات التي , اداء مهمامه بصورة متكاملة 

 .تعترضه

, وعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة االرهاب , اعاد مناهج متقدمة  -4

 .لالرتقاء بالمهارات والمؤهالت المهنية
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واجراء , وضع خطط متطورة لمواجهة ما قد يقع من اعمال ارهابية  -5

 .تجارب تطبيقية لها

تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشأت الحيوية ووسائل النقل  -6

 .العام

في ضو الدروس المستفادة , شكل مستمر تطوير اساليب وخطط العمل ب -7

 .من االعمال االرهابية

بحيث تصبح قادرة , تطوير انظمة الحماية الذاتية في المنشأت الخاصة  -8

 .على حماية نفسها وتأمين ممتلكاتها

 . أستخدام التقنية الحديثة في الكشف عن المتفجرات والتعامل معها -9

  :  البحث العلمي-هـ 

  -:ي ما يلييتناول البحث العلم

واستخالص اوجه ,  دراسة وتحليل ما يقع مع اعمال ارهابية  -1

القصور في االستعداد او المواجهة لتالفيها وتحقيق تطوير مستمر في 

 .هذا المجال

وحثها على دراسة وتحليل ظاهرة , دعم مراكز البحوث والدراسات  -2

الناجمة واساليبها ووسائلها واآلثار , للتعرف على اسبابها , االرهاب 

 .وكيفية مواجهتها ومعالجتها, عنها 

 دراسة واقع االجهزة المختصة بمكافحة االرهاب والتعرف على  -3

المعوقات التي تحول دون تطوير العمل فيها ، واقتراح الحلول المالئمة 

 .لها
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 .  متابعة التطور العلمي لتوظيف التقنيات الحديثة في العمل االمني -4

  :    التعاون والتنسيق-   و

  -:يتحقق التعاون والتنسيق من خالل االتي     

تحديد واجبات االجهزة المعنية بمكافحة االرهاب بشكل دقيق  -1

 وواضح 

 تدعيم التعاون بين االجهزة المعنية بمكافحة االرهاب والتنسيق بين انشطتها  -2

اقامة تعاون فعال بين االجهزة المعنية بمكافحة االرهاب وبين المواطنين  -3

ة االرهاب بما في ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على لمواجه

االبالغ عن االعمال االرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها 

 .والتعاون في القبض على مرتكبيها 

  التعاون العربي : ثانياً

   -:يتحقق التعاون العربي لمكافحة االرهاب من خالل االتي

بين الدول االعضاء لمنع ومكافحة االهاب ، وال سيما في تعزيز التعاون  -1

مجال تبادل المعلومات حول انشطة وجرائم الجماعات االرهابية وقياداتها 

وعناصرها واماكن تمركزها ووسائل تمويلها ةاالسلحة والذخائر والمتفجرات 

التي تستخدمها وتدارس المسائل المشتركة والتنسيق بين خطط مواجهة 

 .  االرهابية وبحث اساليب تطويرهااالعمال

تقديم المساعدة المتبادلة في مجال اجراءات البحث والتحري والقبض على  -2

 . االشخاص الهاربين المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم االرهاب
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تنظيم وتشجيع تبادل الخبراء والخبرات العلمية والتقنية والبرامج التعليمية  -3

امل االمني مع الجماعات االرهابية وماجهتها وكذا والتدريبية في مجال التع

مجاالت امن وحماية وسائل النقل البرية والجوية والبحرية واجراءات االمن 

 . في الموانيء والمطارات ومحطات السكك الحديدية ومناطق التجمعات العامة

العمل على وضع خطة اعالمية عربية نموذجية شاملة لتوعية المواطن  -4

صينه بالقيم الروحية واالخالقية والتربوية وتزويد الدول االعضاء العربي وتح

 . بها لالستفادة منها في وضع الخطط المحلية

اعداد وتبادل البحوث والدراسات التي تتناولها ظاهرة االرهاب وتحليلها  -5

ورصد تطورها ومتابعة انشطتها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها وسبل 

م هذه البحوث والدراسات على الدول االعضاء لالستفادة الوقاية منها وتعمي

 . منها

اعداد برامج تدريبية نموذجية للعاملين في مجال مكافحة االرهاب وتزويد  -6

 . الدول االعضاء بها لالستفادة منها في وضع برامج التدريب المحلية

عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال مكافحة االرهاب بالدول  -7

 . عضاء لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستى ادائهماال

 . عقد ندوات وحلقات دراسية عربية متخصصة حول قضايا مكافحة االرهاب -8

وضع خطط نموذجية لمواجهة االعمال االرهابية وتزويد الدول االعضاء بها  -9

 . لالستفادة منها في وضع الخطط المحلية

 . عمال االرهابيةاقامة معارض تقنية حول مكافحة اال - 10
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قيام االمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بجمع وتحليل المعلومات  - 11

والبيانات الخاصة بالجماعات واالعمال االرهابية والتجارب الناجحة في 

موجهتها وتزويد االجهزة المختصة في الدول االعضاء بها ومتابعة مستجدات 

 . لتعاون العربي في هذه المجاالتاالرهاب وسبل مكافحتها وتنسيق اوجه ا

اعداد قانون عربي نموذجي لمكافحة االرهاب وتضمينه القواعد  - 12

الموضوعية واالجرائية الكفيلة بمواجهتها االعمال االرهابية لالسترشاد به من 

 . قبل الدول االعضاء

اعداد اتفاقية عربية لمكافحة االرهاب تكفل تبسيط اجراءات تسليم  - 13

 . ابيين وزيادة تبادل المساعدة بين الدول االعضاءالمجرمين االره

تشجيع عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة االطراف بين الدول االعضاء في  - 14

 . مجال مكافحة االرهاب

اتخاذ موقف عربي موحد اتجاه اية دولة تقوم بمساندة االرهاب بكافة  - 15

صوره واشكاله سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة ضد اي من الدول 

 . االعضاء

   الدولي –التعاون العربي : ثالثاً

  -:  الدولي لمكافحة االرهاب من خالل االتي–      يتحقق التعاون العربي 

 تعزيز تعاون الدول االعضاء واالمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب  -1

 واكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية

بمكافحة الجريمة وجمع المعلومات والبيانات ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة 
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بالوقاية من االعمال االرهابية ومواجهتها وتزويد الدول االعضاء بها لالستفادة 

 . منها في وضع الخطط والبرامج المحلية

 توثيق التعاون مع الدول االخرى في المجاالت القانونية والقضائية  -2

ائية والتقنية وبصفة خاصة تبادل تسليم المجرمين وذلك من خالل واالجر

 . اتفاقيات ثنائية او متعددة االطراف او دولية بما ينسجم مع هذه االستراتيجية

 المشاركة العربية الفعالة في المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بمكافحة  -3

العرب بمتابعتها واشعار االرهاب وقيام االمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 

الدول االعضاء بها والتنسيق بين الوفود العربية المشاركة فيها وتزويد الدول 

 . االعضاء بها بنتائجها

  .  المساهمة في وضع مدونة دولية لقواعد سلوك الدول لمكافحة االرهاب -4

  اآلليات 

  : االليات التاليةيعتمد تنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب في كل دولة على

تشكيل لجنة وطنية لمكافحة االرهاب مكونة من ممثلي االجهزة المختصة تتولى  -1

التوجيه واالشراف والتنسيق بين مختلف االجهزة التي تشارك في نشاطات مكافحة 

 . االرهاب

انشاء وحدة متخصصة لجمع المعلومات عن االعمال االرهابية وتحليلها وتبادلها  -2

 . منية المعنية االخرىمع االجهزة اال

انشاء وحدة لمكافحة االرهاب ذات كفاءة عالية وتجهيز مناسب للتعامل مع االعمال  -3

 . االرهابية
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  )271(قرار رقم 

  م1996بشأن التوصيات المؤتمرات واالجتماعات التي تنظمها االمانة العامة خالل عام 

  بعد اطالعه على؛, أن مجلس وزراء الداخلية العرب 

 االمانة العامة،مذكرة  •

من المادة الثامنة عشرة من النظام الداخلي لمجلس وزراء الداخلية ) 5(والفقرة  •

 العرب،

 م،1996وتوصيات المؤتمرات واالجتماعات التي نظمتها االمانة العامة خالل عام  •

  : وبعد بحث الموضوع؛ يقرر

  .مرفقةبالصيغة ال, أعتماد استراتيجية العربية لمكافحة االرهاب : أوالً

, تكليف االمانة العامة تشكيل لجنة من ممثلي الدول االعضاء التي ترغب بذلك : ثانياً

ألعداد خطة مرحلية مدتها ثالث , وبمشاركة اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية 

وعرض الخطة على , سنوات لتنفيذ بنود االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب 

على أن تتحمل الدول نفقات ايفاد ممثليها للمشاركة في , بلة المجلس في دورته المق

  ).م14/97د,271ق(االجتماع المخصص لهذه الغاية 

  

  المطلب الثالث
   لمكافحة اإلرهاب والجريمة اإلرهابية1998االتفاقية العربية لعام 

  
 اذا كان المجتمع الدولي لم ينجح في وضع تعريف محدد لالرهاب فقد نجحت التجمعات 

االقليمية في وضع تعريف محدد لالرهاب منها جامعة الدول العربية التي تبنت رغبة 
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الدول العربية في تعزيز التعاون بينها لمكافحة الجرائم االرهابية التي تهدد امن االمة 

العربية واستقرارها وتشكل خطراً على مصالحها الحيوية وبعد مناقشات مستفيضة اعتمد 

 والعدل العرب في دور انعقاد خاص جمع بينهما في شهر ابريل مجلس وزراء الداخلية

المادة ( اتفاقية عربية لمكافحة االرهاب عرفت االرهاب في الباب االول 1998عام 

على نحو يساير التعريف الذي وضعته لالرهاب وتعريف االرهاب في االتفاقية ) االولى

انت بواعثه او اغراضه ،يقع تنفيذاً كل عمل من اعمال العنف او التهديد به أيا ك  (- :هو

لمشروع  اجرامي فردي او جماعي ، ويهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم 

بإيذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او باحد 

يها ، او تعرض احد المرافق او االمالك العامة او الخاصة ، او امتالكها او االستيالء عل

وعرفت االتفاقية الجريمة االرهابية  بانها اي جريمة او شروع ) الموارد الوطنية للخطر

فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في اي من الدول المتعاقد عليها او رعاياها او ممتلكاتها 

  .او مصالحها ويعاقب عليها القانون الداخلي

 تعريف االرهاب ولم تقصره على االفعال التي  وواضح ان االتفاقية قد توسعت في

ترتكب من اجل تحقيق غرض سياسي ، والقيد الوحيد الذي وضعته االتفاقية هو ان تكون 

االفعال االجرامية وليدة مشروع اجرامي وبذا فرقت االتفاقية بين االعمال االرهابية وبين 

اتفاق هذه االرادات ولم يعد اعمال الشغب التي تكون وليدة توافق ارادات وليست وليدة 

  . هناك خطر واضح يفرق بين اعمال االجرام المنظمة او اعمال البلطجة وبين االرهاب

  

   الجرائم االرهابية في ضوء االتفاقية العربية
  : تم تعديل الفقرة الخاصة بتعريف الجريمة االرهابية لكي تصبح على النحو التالي 

نفيذاً لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة ،او على اي جريمة او شروع فيها ترتكب ت(

ممتلكاتها او مصالحها او رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي ، وكذلك 

التحريض على الجرائم االرهابية او الترويج لها او تحبيذها ، وطبع ونشر او حيازة 
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زيع او الطالع الغير عليها محررات او مطبوعات او تسجيالت ايا كان نوعها معدة للتو

ويعد جريمة ارهابية ، تقديم او جمع . وكانت تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لتلك الجرائم

  ).االموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم االرهابية مع العلم بذلك

 2002وقد ادخل هذا التعديل بناء على قرار القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 

سي وزراء الداخلية والعدل العرب على الصياغة التي اعدتها لجنة فنية وموافقة مجل

مشتركة شكلها المجلسان وواضح ان اهم ما ادخله التعديل الجديد هو تجريم تمويل 

  لنقل االحكام الخاصة FATFاالرهاب تنفيذاً للتوصيات الثمانية ،التي وضعتها منظمة 

م  1999قية الدولية لقمع تمويل االرهاب لعام بتجريم تمويل االرهاب الواردة في االتفا

 من حيز النظر الى حيز 2001 لسنة 373وتلك الواردة في قرار مجلس االمن رقم 

 م  توصية تاسعة في 2004  اعتمدت في عام  FATFوالجدير بالذكر ان منظمة . العمل

من الدول % 64شان ناقلي االموال النقدية المستخدمة في تمويل االرهاب ، وقد اشارت 

الثالث ان تشريعاتها تشترط ) االثنا سنوي(التي ردت على االستبيان الخاص بالتقرير 

االعالن عن نقل النقد عبر الحدود عندما تتجاوز قيمته مبلغاً معيناً ، والعقوبة المفروضة 

درة او السجن لمدة عشرة على عدم االعالن تتراوح في الدول بين الغرامة والمصا

  .سنوات

: عتبرت االتفاقية من الجرائم االرهابية الجرائم المنصوص عليها في االتفاقيات التاليةوا

م في شان الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات ، واتفاقية الهاي 1963اتفاقية طوكيو 

 في 1971 في شان االستيالء غير المشروع على الطائرات ، واتفاقية مونتريال 1970

 المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني ، وبروتوكول شان قمع االعمال غير

م  الخاصة بمنع ومعاقبة 1973 ، واتفاقية نيويورك لعام 1988مونتريال المعدل لعام 

الجرائم المرتكبة ضد االشخاص المشمولين بالحماية الدولية ، اتفاقية اختطاف واحتجاز 

 ماتعلق منها 1983انون البحار لعام  ، واتفاقية االمم المتحدة لق1979الرهائن لعام 
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بالقرصنة البحرية شريطة ان تكون الدول قد صادقت على هذه االتفاقيات او لم تستثن 

  .منها بعضها في تشريعاتها الوطنية

 ونصت االتفاقية في بابها االول على ان الجرائم االرهابية التعتبر من الجرائم السياسية 

الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد كما نصنت ايضاً على ان حاالت 

االحتالل االجنبي من اجل التحرير وتقرير المصير اليعد ارهاباً شريطة ان يتم هذا الكفاح 

وفقاً لمبادئ القانون الدولي، واليعد من حاالت الكفاح المسلح االعمال التي تمس بوحدة 

  .  التراب الوطني ألي من الدول العربية
  

   1998تونس/ طة مرحلية لتنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب خ

  :المقدمة

اقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بتونس خالل الفترة    

وقد نص قرار المجلس في هذا . م االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب1/1997 /5- 4

  .دتها ثالث سنوات لتنفيذ بنود هذه االستراتيجيةالصدد على خطة مرحلية م

وتنفيذاً لذلك تم وضع هذه الخطة في ضوء منطلقات واهداف االستراتيجية المذكورة 

والتصور المقدم من كل من االمانة العامة للمجلس واكاديمية نايف العربية للعلون االمنية 

  . التي دارت حولهاوالمقترحات الواردة من بعض الدول االعضاء والمناقشات 

  االهداف : اوالً

تهدف هذه الخطة الى تنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب وهي تتضمن 

تحديد وسائل واجهزة التنفيذ وكذلك وضع البرامج التنفيذية للخطة وطرق تمويلها 

  . وتحديد مدتها وصيغ متابعتها وتقييمها

  وسائل تنفيذ الخطة : ثانياً
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 . دوريةعقد لقاءات  -1

 . تبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية -2

 . وضع برامج ومواد للتوعية االعالمية -3

وضع قوانين وخطط وبرامج تدريبية نموذجية لمكافحة االرهاب وذلك لالسترشاد  -4

 . بها من قبل الدول االعضاء

 . اجراء االبحاث والدراسات -5

ة وتنظيم المحاظرات الثقافية عقد الدورات التدريبية والندوات والحلقات العلمي -6

 . العامة

 .تخصيص اجنحة لظاهرة االرهاب ومكافحتها في المعارض االمنية -7

  .المشاركة العربية الفعالة في الجهود واللقاءات الدولية المتعلقة بمكافحة االرهاب -8

    اجهزة تنفيذ الخطة : ثالثاً

  ها الجهاز التنفيذي للمجلس ،               يتولى تنفيذ الخطة كل من االمانة العامة بصفت

  .             وأكاديمية نايف للعلوم االمنية بصفتها بصفتها الجهاز العلمي للمجلس

  

  البرامج التنفيذية : رابعاً
  

  امةاالمانة الع/ القسم االول 

تتولى االمانة العامة مهمة العمل على تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول 

جال مكافحة كافة انواع االعمال االرهابية ، وذلك من خالل تسهيل سبل االعضاء في م
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باالضافة . وسائل تبادل المعلومات والخبرات بين االجهزة االمنية المختصة في هذه الدول

الى تنظيم لقاءات واجراء مشاورات في كل مله صلة بمواجهة االعمال االرهابية ، وفي 

  :قوم بما يليهذا المجال فان االمانة العامة ت

عقد اجتماع سنوي للمسؤولين عن مكافحة االرهاب في الدول العربية لتدارس  -1

المسائل المشتركة والتنسيق بين خطط مواجهة االعمال االرهابية وبحث اساليب 

 .تطويرها ، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة

العضاء متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب بالتعاون مع الدول ا -2

من خالل استبيان خاص يعد لهذه الغاية ، يجري توزيعه على الدول االعضاء 

  .لملئه واعادته الى االمانة العامة واعداد تقرير دوري بهذا الشان

 انشاء قاعدة بيانات ومعلومات في المكتب العربي للشرطة الجنائية حول ظاهرة  -1

يد االجهزة االمنية العربية االرهاب بكافة صورها واشكالها ويتولى المكتب تزو

  . بالمعلومات المتوافرة وباية مستجدات في هذا المجال

 وضع قائمة سوداء لمديري ومنفذي االعمال االرهابية وتنقيحها بصفة دورية   -4

 .  وتعميمها على الدول االعضاء

تلقي وتعميم طلبات البحث وكف البحث عن االشخاص الهاربين المتهمين او  -5

  .م في جرائم ارهابيةالمحكوم عليه

تقديم المقترحات المتعلقة بتبسيط وتيسير اجراءات تسليم المجرمين االرهابيين  -6

  .وزيادة تبادل المساعدة بين الدول االعضاء في هذا المجال

 : اعداد تقارير واوراق عمل عن الموضوعات التالية -7

  .ابيةاالسباب والدوافع المؤدية او المساعدة على ارتكاب االعمال االره  - أ
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 مدى االرتباط بين اعمال االرهاب والجرائم المنظمة االخرى ، المحلية منها   - ب

وعبر  الوطنية ، كتهريب االسلحة والمتفجرات واالتجار غير المشروع 

 .بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 طرق التهريب واساليب التخفية لالسلحة والمواد المستخدمة في العمليات   - ت

 .لتقنية المتقدمة في الكشف عنهااإلرهابية واستخدام ا

 سبل تعميق الوعي االمني لدى المواطن العربي للتعاون مع رجل االمن في   - ث

 .مواجهة االعمال االرهابية ، والكشف عن مدبريها

خصائصهم ومصادر تمويلهم والمؤسسات التي يملكونها ونوعية :  االرهابيون   - ج

 .  االنشطة االقتصادية التي يزاولونها

لدول االعضاء على عقد اتفاقيات عربية ثنائية ومتعددة االطراف في مجال  حث ا- 8

 . مكافحة االرهاب

 التنسيق مع الدول االعضاء المعنية بشان تجميع االتفاقيات العربية والثنائية - 9

  .ومتعددة  االطراف

 حث الدول االعضاء على تبادل الخبرات والمعلومات بين المسؤولين عن   -10

رهاب في الدول االعضاء ، والتنسيق بين جهود المحققين االمنيين في مكافحة اال

  .الدول العربية في قضايا االرهاب المشتركة

 قيام المكتب العربي لالعالم   االمني باعداد برامج ومواد اعالمية مختلفة يتم -11 

توزيعها على الدول االعضاء تستهدف التوعية من االخطار الناجمة عن امال 

هاب وحفزمختلف افراد الشعب على التعاون مع رجال الشرطة ضد االر

  .االرهاب بكافة اشكاله وصوره
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  .   اعداد قانون عربي لمكافحة االرهاب لالسترشاد به-12

   وضع قانون عربي نموذجي خاص باالسلحة والذخائر والمتفجرات وسائر  -13

  .  تنفيذ اعمال ارهابية           المواد الخطرة  للحيلولة دون استخدامها في 

 وضع خطط نموذجية لمواجهة االعمال االرهابية وتزويد الدول االعضاء بها        -14

  . لالستفادة منها ووضع الخطط المحلية

 وضع خطة اعالمية عربية نموذجية شاملة لتوعية المواطن العربي ضد اخطار -15

ية ، على ان يتم تزويد االرهاب وتحصينه بالقيم الروحية واالخالقية والترو

  .  الدول االعضاء بها لالستفادة منها في وضع الخطط المحلية

 العمل على تعزيز التواجد العربي الفعال في المنظمات والهيئات الدولية المعنية -16

بمكافحة االرهاب ، والمشاركة في الجهود التي تبذلها واللقاءات التي  تعقدها 

 النظر العربية حيال المواقف المطروحة وتزويد تلك المنظمات وتوحيد وجهات

  . االجهزة المختصة في الدول االعضاء

  اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية/ القسم الثاني 

تتولى اكاديمية نايف العربية االمنية تنفيذ البرنامج العلمي لهذه الخطة وذلك من خالل 

  :القيام  بما يلي

  :يبية الدورات والبرامج التدر-أ 

 . التدريب على اساليب التفاوض مع مختطفي الرهائن–دورة مكافحة االرهاب  -1

 .دورة حول تامين سالمة الطيران المدني ضد العمليات االرهابية -2

 . ثالث دورات حول اجراءات التحري والمرقبة والبحث الجنائي -3
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 . دورة حول تامين المنافذ الحدودية -4

 .ات التفجيدورتان حول التحليل المختبري لمخلف -5

 .دورة حول حماية المنشات الحيوية -6

 .دورة حول حماية الشخصيات الهامة -7

 .دورة حول التعامل مع المتفجرات والشراك الخداعية وكيفية ابطال مفعولها -8

اعداد برامج تدريبية نموذجية للعاملين في مجال مكافحة االهاب وتزويد الدول  -9

 . التدريب المحليةاالعضاء بها لالستفادة منها في وضع برامج 

 :  الندوات والحلقات العلمية-ب

 . ندوة حول تشريعات االرهاب في الوطن العربي- 1

 . ندوة علمية دولية حول مكافحة االرهاب- 2

 حلقة علمية حول تبادل المعلومات في مكافحة االرهاب العابر للحدود في ظل - 3

 .االتفاقيات العربية والدولية

 . ا االرهاب حلقة علمية حول ضحاي- 4

  : المحاضرات الثقافية العامة- ج 

 تنظيم ثالث محاضرات في بعض الدول االجنبية اليضاح الصورة الحقيقية - 1

لالسالم والعروبة ونبذها لالرهاب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في تلك 

 . الدول
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 تنظيم ثالث محاضرات في الدول العربية حول ظاهرة االرهاب ومخاطرها - 2

  . العوامل المؤدية لها واساليب مكافحتهاو

  :  الدراسات والبحوث-د

 ). واقع ومستقبل االرهاب في الوطن العربي( اعداد بحث علمي حول - 1

 اعداد دراسة حول االساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها االرهابيون وطرق - 2

  . التصدي لها ومكافحتها

  :  المعارض االمنية السنوية-هـ

خصيص جناح في معرض االجهزة االمنية الذي تقيمه االكاديمية لعرض معدات  ت- 1

 . ووسائل مكافحة االرهاب

تخصيص جناح في معرض الكتاب االمني الذي تقيمه االكاديمية لعرض الكتب  -2

 .والمطبوعات التي تتناول ظاهرة االرهاب ومكافحتها

  : التقنيات العلمية-و

وات والمحاضرات والحلقات العلمية التي تنظمها  توثيق الدورات التدريبية والند

االكاديمية في اطار االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب وتعميم الكتب التي تصدرها 

  . بهذا الشان على الدول االعضاء التي تطلبها

  التمويل : خامساً

سنوي  تتولى االمانة العامة تنفيذ القسم االول من الخطة وتمويله وفقاً لبرنامج  -1

  .يعده وتعرضه على المجلس القراره
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 تتولى اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية تنفيذ القسم الثاني من الخطة وتمويله  -2

وفقاً لبرنامج سنوي تعده رئاسة االكاديمية وتعرضه على مجلس ادارة االكاديمية 

 .القراره ضمن برنامج االكاديمية السنوي

  مدة الخطة : سادساً

   . 4/1/2001 وتنتهي في 5/1/1998الخطة ثالث سنوات تبدأ في     مدة 

  المتابعة والتقييم     : سابعاً

 تقدم كل من االمانة العامة واكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية تقريراً سنوياً - 1

 . عما يتم تنفيذه من الخطة

ب االمكانيات حس(  تقوم االكاديمية بتزويد الدول االعضاء  واالمانة العامة - 2

بنسخ من الكتب والدراسات والبحوث والنشرات واشرطة التسجيل ) المتاحة

 . واالفالم التي نعدها عند تنفيذ الخطة

 تشكل االمانة العامة فريق عمل لتقييم الخطة بعد انتهاء مدتها ووضع مشروع - 3

  .   خطة مرحلية ثانية يتم عرضه على المجلس

  )289(قرار رقم 

خطة مرحلية لتنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب ان مجلس بشان مشروع 

  :وزراء الداخلية العرب، بعد اطالعه على

 مذكرة االمانة العامة،  •
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ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ بنود االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب الذي  •

 10-9خالل الفترة اعدته اللجنة المفتوحة العضوية والتي عقدت اجتماعاً بتونس 

 .م6/1997/

  :وبعد بحث الموضوع يقرر

اعداد الخطة المرحلية لتنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب بالصيغة : اوالً

  .  المرفقة

دعوة الدول االعضاء الى تفعيل االستراتيجية العربية لمكافحة االرهاب واتخاذ : ثانياً

مساندة االرهاب بكافة صوره واشكاله سواء موقف عربي موحد تجاه اي دولة تقوم ب

بصورة مباشرة او غير مباشرة ضد اي من الدول االعضاء مع التحرك على 

  .مختلف االصعدة المحلية واالقليمية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة

  المطلب الرابع

  2005المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب المنعقد في الرياض في عام 

ة للجهد العربي في أطار مكافحة اإلرهاب انعقد المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب             ومتابع

 بناء على دعوة مـن المملكـة        2005/شباط /28-25في مدينة الرياض في الفترة من       

) 4(دولة عربيـة وسـبع دول أسـالمية و          ) 16(العربية السعودية وشارك في المؤتمر      

أمريكية باإلضافة إلى استراليا كما   ) 3(آسيوية و   دول  ) 6(دول أوربية و    ) 10(افريقية و   

شاركت في المؤتمر منظمات األمم المتحدة والمؤتمر اإلسالمي وجامعة الـدول العربيـة             

واالتحاد األفريقي واالتحاد األوربي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعـاون           

لم اإلسالمي وجاء التمثيـل فـي       لدول الخليج ومجلس وزراء الداخلية العرب ورابطة العا       

المؤتمر معبراً عن مشاركه حقيقة في مناقشة اإلرهاب مناقشةً اتـسمت بـروح التفـاهم               
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والتعاون والتوافق في الرؤى والمواقف واحترام الرأي والرأي األخر وصدر عن المؤتمر            

   -:في نهاية جلساته إعالن الرياض الذي أكد ما يأتي

 .  أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة اإلرهاب ليس له دين معين .1

 أهمية نشر القيم اإلنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح وحث وسـائل األعـالم              .2

على االمتناع عن نشر المواد اإلعالنية الداعية للتطرف والعنف ووضع قواعـد            

 إرشادية للتقارير الصحفية بما يحول دون استفادة اإلرهابيين منها في االتـصال           

 . والتجنيد أو غير ذلك

 االلتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة األمم المتحدة ذات الصلة باإلرهاب  .3

وبخاصة قرارات مجلس األمن ذات الصلة التي تشكل اساساً متيناً وشامالً 

 . لمحاربة اإلرهاب

مل  توسيع المشاركة السياسية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للعوا .4

المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف وتطوير نظم التعليم للمساعدة في 

 . بلورة إستراتيجيات للتصدي لجرائم اإلرهاب

 التعاون على المستوى الوطني الثنائي واإلقليمي للتنسيق بين األجهزة المختصة  .5

بمكافحة اإلرهاب وغسل األموال واالتجار باألسلحة والمتفجرات وتهريب 

المخدرات نظراً للروابط الوثيقة بين الجماعات اإلرهابية وعصابات الجريمة 

 . المنظمة

 قيام األمم المتحدة بتطوير معايير لمساعدة الهيئات الخيرية واإلنسانية غير الربحية  .6

 . على القيام بعملها اإلنساني

أطار التصدي لمكافحة اإلرهاب يتطلب قيام جهد دولي موحد ومنظم ودائم في . 7

االلتزام بمبادئ الشريعة الدولية واحترام حقوق اإلنسان والالجئين والقانون 

  .اإلنساني
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ولتحقيق ذلك تبنت الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر اقترح صاحب السمو الملكي 

ولي عهد المملكة العربية السعودية الوارد في خطاب سموه في جلسته افتتاح المؤتمر 

ويعد . ي لمكافحة اإلرهاب ، وشكلت فريق عمل لبلورة هذا المقترح بإنشاء مركز دول

نشر إعالن الرياض نشر األستاذ محمد مراد الصحفي باألهرام مقاالً في صحيفة األهرام 

) 10ص(م في صحيفة قضايا وآراء 2005/ فبراير/3الطبعة العربية الصادرة بتاريخ 

لندوات لمواجهة مشكلة اإلرهاب في عقد بين فيه أن صحيفة األهرام قد عقدت سلسلة من ا

السبعينات والثمانينيات والتسعينيات على مستويات محلية وعربية ودولية موسعة وصدر 

عنها قرار تأسيس مركز دولي لمقاومة اإلرهاب استجاب القتراح األهرام وتوصية لجنة 

مايو  ، 30 ، 29دولة ومنظمة األمم المتحدة يومي ) 25(تحضيرية شاركت فيها 

م ونص القرار على أن يكون المركز منظمة دولية غير حكومية يعني باألبحاث 2003

والدراسات الخاصة بالظاهرة اإلرهابية في كل دول العالم ويتتبع أحداثها وتطوراتها 

وسينشئ قاعدة بياناتها وإحصاءاتها ليؤهلها ويحللها ويكون جسراً واصالً بين المهتمين 

 من التعاون مع األمم المتحدة والحكومات حسب االقتضاء وحسب بهذه القضية في أطار

األحوال، واتفق المشاركون على أن تكون القاهرة مقراً للمؤتمر وان تكون له فروع 

ومراسلون في الدول األخرى وان يخضع المركز بعضويته للمنظمات واألفراد المؤمنين 

تنسيق بين المركز الدولي لمكافحة بأهدافه وطالب مراد في نهاية مقاله أن يكون هناك 

اإلرهاب المقترح إنشاءه والمركز الدولي لمقاومة اإلرهاب الكائن بالقاهرة ومركز دولي 

أخر لمكافحة اإلرهاب أوصت بشأنه القمة اإلفريقية التي عقدت في ابوجا في النصف 

اكز  منبعاً لالزدواج والتضارب حرصاً على عمل المر2005األول من شهر فبراير 

  . الثالثة

 والمركز المنصوص عليه في إعالن الرياض يذكر باالقتراح الذي تقدمت به السويد في 

النصف الثاني من عقد الثمانينيات عندما قدمت السويد منحه مالية كبيرة لصندوق األمم 
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المتحدة للرقابة على إساءة استخدام المخدرات التابع لشعب األمم المتحدة للمخدرات 

 وطالبت بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بأجراء دراسة للنظر في )آنذاك(

أمكانية أقامة مركز دولي لمعلومات المخدرات يكون هدفه تطوير طرق تحسين التعاون 

  . الدولي في مجال مكافحة االتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة

بول على الدول األعضاء وبين أن  ووزعها االنتر 1988وانتهت الدراسة في أكتوبر 

االختيار وقع على منطقة حوض البحر األبيض المتوسط لتكون مقراً لهذا المركز بسبب 

احتواء المنطقة على مساحات شاسعة مزروعة بالقنب والخشخاش، ومعامل لتحويل قاعدة 

المورفين إلى هيروين ، وتزايد عمليات تهريب الحشيش واألفيون من المنطقة إلى 

خارجها كما أن في المنطقة إساءة الستخدام جميع أنواع المخدرات وهذا يعني وجود 

  .عمليات تهريب مخدرات تستهدف المنطقة من خارجها

ورأى االنتربول أن تكون المنطقة مكاناً تجريبياً مناسباً وفعاالً ألجهزة مكافحة المخدرات 

موقع األمثل إلقامة المركز فيها وأجهزة مكافحة المخدرات خارجها وان قبرص هي ال

نظراً لتواجد ضباط اتصال فيها من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وايطاليا واالتحاد 

الروسي وبخاصة أن مجموعت ضباط االتصال يجتمعون شهرياً على عشاء عمل يدعون 

 وتبين أليه ضابطاً أو أكثر من ضابط لمكافحة دول المنطقة لتقاسم المعلومات العملياتية ،

نشرة االنتربول أن الجهاز سيكون تحت مظلة االنتربول وسيرأسه ضابط برتبة كبيرة 

يكون ممثالً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، ويضم ضابط اتصال تعينهم دولهم وتتحمل 

نفقات سفرهم وإقامتهم وأعمالهم ويتولى صندوق األمم المتحدة للرقابة على أساس استخدام 

  . )1(ساعدة المركز مادياً في السنوات الثالث األولى المخدرات م

                                                            

  .175 ص، 2005، الرياض، اللواء الدكتور محمد فتحي عيد، اإلرهاب والمخدرات، جامعة نايف للعلوم األمنية )1(



209  

 

وأيدت قبرص استعدادها الستضافة المركز وتزويده باألثاث وأجهزة المكاتب الرئيسية 

وان تمنح للمركز وضباطه المميزات والحصانات التي تتيحها االتفاقية الدولية ، ولكن 

دد كاف من الدول ورأت كثير من الدول االقتراح لم يكتب له التنفيذ ألنه لم يحظ بموافقة ع

أن األسلوب المناسب للتنسيق في مجال العمليات هو الجاري عليه العمل فعالً بين ضباط 

االتصال في قبرص ، وان إنشاء المركز يعني تحمل الدول أعضاء هيئة األمم المتحدة 

ديون وتلهث أعباء مالية جديدة في الوقت الذي ترزح فيه كثير من الدول تحت عبء ال

، وانتهى األمر بقيام السويد بسحب اقتراحها للمشروع وتحويلها له عبر )1(وراء سدادها 

  . صندوق األمم المتحدة للرقابة على إساءة استخدام المخدرات

وقد أعيد تنظيم المكتب بعد أن تم تحديد أوليات عملياتية جديدة كمبادئ توجيهية في األجل 

اإلرهاب واصح التنظيم الجديد رسمياً بعد أن صدرت في المتوسط منها المخدرات و

م نشرتا األمين العام المعنونتات ، تنظيم مكتب األمم المتحدة في فينا 2004/مارس/15

)St/SGB/2004/5 ( وتنظيم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

)St/SGB/2004/6 (ب على النحو وأقيم الهيكل الجديد للمكتب على أساس أربع شع

   -:التالي

شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة ، التي تهدف إلى زيادة المعارف والفهم فيها   -أ 

يتعلق بقضايا المخدرات والجريمة وتوسيع قاعدة األدلة من اجل وضع السياسات 

 .واتخاذ القرارات العملياتية

فنية واألساسية شعبة شؤون المعاهدات ، التي توفر خدمات األمانة والخدمات ال  -ب 

األخرى للهيئات القائمة على المعاهدات والهيئات التشريعية ذات الصلة وتساعد 

الدول على تهدف وتنفيذ الصكوك القانونية الدولية وعلى وضع تشريعات داخلية 

 . بشأن المخدرات والجريمة واإلرهاب
                                                            

 278ص ،1999الرياض / اللواء الدكتور محمد فتحي عيد، اإلجرام المعاصر، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية )1(
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ميدانية إلى شعبة العمليات ، التي تهدف برامجها ومشاريعها التعاونية الفنية ال  -ج 

 تعزيز قدرة البلدان على منع ومكافحة العقاقير غير المشروعة والجريمة واإلرهاب 

شعبة اإلدارة التي تعمل بصفتها راعي القواعد واللوائح اإلنسانية والمالية وتوفر   -د 

الدعم اإلداري في مجاالت الموارد البشرية الميزانية والحسابات باإلضافة إلى 

 . مات واالتصال التكنولوجياتوفير خدمات المعلو

ولما كان المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب مركزاً للتبادل الفوري للمعلومات العملياتية فان 

من المنطقي أن يكون تحت مظلة االنتربول المنظمة الدولية التي تعمل كحلقة اتصال 

سم بالحيادية ومركز لحفظ المعلومات وتبادلها بين أجهزة مكافحة اإلرهاب وهي منظمة تت

وتخدم سيادة الدولة وتعمل وفق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة 

وبالتعاون الوثيق مع أجهزة األمم المتحدة وغيرها من األجهزة الدولية واإلقليمية المعنية 

  .بمكافحة الجريمة

هزة عديدة وبالرغم من هذه الترسانة التي تحتوي اتفاقيات وبروتوكوالت وتوصيات وأج

فان كل هذه الجهود تتكسر على صخرة ال وجود لها في بحر المخدرات الهادر إال وهي 

لذا فأن األمل معقود على ما صرح به . عدم اتفاق الدول على مفهوم محدد باالرهاب

كوفي عنان أمين عام األمم المتحدة في الجلسة الختامية لمؤتمر ميونخ لسياسات األمن 

 وفحوى تصريحه أن لجنة 2005في النصف األول من شهر فبراير الدولي الذي عقد 

الحكماء الستة عشر المكلفة بإصالح األمم قد تبنت استراتيجيه لمكافحة اإلرهاب تنطلق 

من تعريف محدد له ويفضي إلى وضع ميثاق دولي لمكافحة اإلرهاب في أطار األمم 

جلس األمن قيادة العمل الدولي المتحدة وتتضمن الخطوط العريضة لالستراتيجيه تخول م

لمكافحة اإلرهاب بدءاً من التدخل الوقائي وحتى العمليات الحربية ، وبالرغم من أن هذا 

االقتراح يستغرق وقتاً غير قصير إال انه سوف يقود في نهاية األمر إلى ما سبق وطالب 

ضع به كثيرون كما طالبت به دول ومنظمات في شأن عقد مؤتمر دولي من اجل و
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 129األهرام الطبعة العربية ، السنة (تعريف محدد لإلرهاب ضمن اتفاقية دولية لمكافحته 

  ).م14/2/2005 الصادر في 43169، العدد 

م قدم أمين عام هيئة األمم المتحدة تقريراً إلى الجمعية العامة 2005مارس / 21 وفي 

 تحديد قواعد واضحة بشأن لألمم المتحدة يتضمن اقتراحات أصالح المنظمة الدولية منها

صالحية مجلس األمن في اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية بما في ذلك التدخل بشكل 

وقائي لحماية السالم واألمن الدوليين وطالب انان باتفاقية شاملة تحظر اإلرهاب بجميع 

 ، صورهُ  وأشكاله وتنص على تعريف محدد ومتفق عليه من قبل أسرة المجتمع الدولي

وطالب انان المجتمع الدولي بتبني مفهوم صحيح لحق الكفاح المسلح ضد المحتل حتى ال 

  .)1(يقتل مدني بريء او يشوه عمداً 

   -:واقترح انان أن يكون تعريف العمل اإلرهابي هو

اي عمل يهدف إلى التسبب في الموت او في اصابة خطيرة للمدنيين او لغير العناصر (

ب السكان أو أجبار حكومة او منظمة دولية على القيام باالمتناع عن المقاتلة بهدف ترهي

  ).القيام بعمل معين

وبين التقرير أن االرهاب والجريمة المنظمة والفقر اخطاء متداخلة تمثل تهديداً عالمياً 

للكوكب األرضي ، والمواجهة الحق تتطلب اصالح االمم المتحدة للحفاظ على دورها 

اكل الدولية باسلوب سلمي ، واذا دفعتها الظروف إلى استخدام القوه االساس في حل المش

فيجب أن يكون ذلك في اطار الشريعة الدولية ال وفقاً لمشيئة دول كبرى تملك القوة والمال 

بما يترتب عليها من غطرسة مذمومة قد تدفع العالم إلى حافة الهاوية ، آمل عند عرض 

 أن 2005العامة لألمم المتحدة في شهر سبتمبر عام تقرير األمين العام على الجمعية 

تتفق الدول على كلمة سواء وان تؤدي المناقشات إلى وضع تعريف شامل لإلرهاب وضع 

                                                            
 53 ص2005عبد اهللا بيه، اإلرهاب، التشخيص والحلول، محاضرات منتدى الفكر اإلسالمي، مجمع الفقه، جدة )1(
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حدود لحق الكفاح المسلح وحق الدول في الدفاع الشرعي عن نفسها ضد هجمات 

  .اإلرهاب

ين للجمعية العامة لالمم  عقدت قمة عالمية بداية الدورة الست2005وفي شهر سبتمبر عام 

دولة واعتمدت القمة العالمية ) 170(المتحدة وشارك في القمة رؤساء دول وحكومات 

 ووصفت هذه الوثيقة بانها مخيبة لآلمال 2005سبتمبر  سنة 16وثيقة ختامية يوم الجمعة 

  )1(ومختزلة 

 االهرام واعترف كوفي انان األمين العام لالمم المتحدة في مقال نشره في صحيفة

م بأن 2000 سبتمبر 22 الصادر بتاريخ 23389الطبعة العربية العدد رقم (المصرية 

وصف الوثيقة الختامية بانها مخيبة لالمال ومختزلة صحيحة جزئياً فالوثيقة رغم افتقارها 

إلى التعريف الواضح لإلرهاب الذي دعى اليه االمين العام فقد تضمن ادانة قاطعه 

الدول االعضاء كافة بجميع اشكاله ومظاهره واياً كان مرتكبوه وحيثما لإلرهاب من قبل 

  .ارتكب واياً كانت اغراضه

كما تضمن دفعه قوية التمام اتفاقية شاملة لمكافحة االرهاب في غضون عام واتفاقاً من 

اجل وضع إستراتيجية عالمية لمكافحة االرهاب تضعف االرهابيين وتعزز المجتمع 

  . الدولي

اتفاق قادة العالم اجمع على خطورة االرهاب وتوحشه اال انه عجزوا عن التوصل ورغم 

إلى اتفاق محدد لالرهاب حيث يصر الغرب على وصم الكفاح العسكري للقوة ضد 

االحتالل من اجل االستقالل باالرهاب ورفض الطرح العربي في القمة الخفاء الشرعية 

ل الغاصب ومن ثم فأن الوثيقة الختامية للقمة على المقاومة المسلحة التي تستهدف المحت

العالمية جاءت مخيبة الماني وامال الماليين من ابناء الشعوب المستهدفة من قبل قوى 

                                                            
 180 ص2005يد، اإلرهاب والمخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض اللواء الدكتور محمد فتحي ع)1(
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التعترف بحق الشعوب في الدول العربية واالسالمية النامية في العيش في امان عل وجه 

  .  البسيطه التي تتسع للجميع

 المجتمع الدولي في وضع اتفاقية دولية لمكافحة االرهاب وما زال عندي امل في أن يفلح

عمادها اتفاق المجتمع الدولي على تعريف محدد لالرهاب يضفي الشرعية على حق 

الكفاح المسلح ضد المحتل الغاصب في اطار القواعد والمبادئ المنصوص عليها في 

  .ميثاق االمم المتحدة
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  خالصة البحث

 البسيطة التي تضمنها البحث والتي نعتبرها محاولةً كباقي المحاوالت على  بعد الدراسة

طريق التصدي لدراسة عوامل العنف وأسبابه والطرق الوقائية واإلجرائية لمكافحتِه 

على صعيد اإلقليم الوطني وعلى الصعيد المحلي والدولي ، وقد تم استعراض دور 

م المتحدة والمؤتمرات الدولية واإلقليمية المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة األم

وجهود المكافحة الوطنية والسعي الحثيث من الدول التي اكتوت بنار اإلرهاب إليجاد 

مخرج لهذا الداء المستشري في جسد العالم بأسرِه بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية وما 

اب والجريمة الحق بها من بروتوكوالت كلها تصب في أطار التصدي لوباء اإلره

اإلرهابية وما يرتبط بِه من جرائم أخرى ، وقد أظهر البحث بوضوح صدق المشاعر 

الدولية والوطنية للتصدي لهذه الظاهرة والتفرقة والتمييز بينها وبين عمليات الكفاح 

المسلح من أجل التحرير ومحاربة السيطرة والهيمنة المفروضة من القوى المتجبرة 

ها ولو أن ذلك آخذٌ باالنحسار تدريجياً نظراً للمعالم الجديدة على تلك األضعف من

المعاصرة والقيم الدولية الحديثة التي بدأت تأكل اتجاه الهيمنة والسيطرة وبدأت تصبو 

الى إلغاء هذه األفكار كونها تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية والصكوك الصادرة 

ساواة والعدل واألنصاف ونبذ السيطرة والهيمنة عن األمم المتحدة في مجال الحرية والم

وكافة أشكال العنف المستخدم في هذا المجال وبذا يكون المجتمع الدولي على قدم 

  .   المساواة بين دولِه ال فرق بين صغيرة وكبيرة آهلة بالسكان أم قليلة منهم

قهية والمبادئ  ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث مستعيناً باألفكار الف

النقاط اآلتي ب ها يمكن إيضاح،القانونية المترسخة بالجهود الدولية والمساعي الوطنية

   -:بيانها من خالل النظرة الشاملة من الناحيتين الدينية والوضعية وكما يأتي
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أن األديان السماوية وكذلك الضمير اإلنساني ترفض التطرف واالرهاب بشتى  .1

ليس في األديان والضمائر اإلنسانية ما يدعو الى العنف صورِه وال تدعو إليه و

 .   واالرهاب

أن العنف واالرهاب ظاهرة قديمة الجذور وتعود في تاريخها ونشأتها الى  .2

العصور القديمة ولو أنها تطورت رويداً رويدا حتى أصبحت أكثر تنظيماً 

سانية جمعاء وحرفيةً في هذه المراحل مما يجعلها أشد خطراً على الحياة اإلن

 . وفي كل مكان

وحيث أن كافة األديان السماوية تنبذ اإلرهاب وتدعو الى السماحة واالعتدال فال  .3

من أشد ) الحرابة(غرو أن نجد الشريعة اإلسالمية قد جعلت عقوبة اإلرهاب 

جرائم الحدود كونها تمثل عدواناً صارخاً على اإلنسان بغض النظر عن دينِه أو 

ديداً خطيراً بالموجبات الكلية الخمسة التي دعا اإلنسان الى جنسِه وتشكل ته

 . المحافظة عليها وهي الدين والعقل والنفس والمال والنسل

يعد اإلرهاب الدولي جريمة دولية وان كافة خصائص الجريمة الدولية متوافرة  .4

فيِه لكن هذه الجريمة تختلف عن األفعال المستخدمة في الكفاح المسلح من أجل 

لحصول على تقرير المصير وكذا هذا منهج اإلسالم فيها عندما فرق بين ا

الحرابة ودفع الصائل العام حيث جعل األولى جريمة شديدة العقوبة بينما جعل 

الثانية مباحة شرعاً ال بل هي واجبة على المسلم الذي تتوافر فيه شروطها فيثاب 

  . من آتاها ويعاقب من تركها

 بعض دول العالم الديمقراطي في مواجهة اإلرهاب تشريعياً وقد اظهر البحث نجاح

وأن كان التعاون ) كفرنسا وبريطانيا وألمانيا ( وأمنياً ال سيما بعض الدول الغربية 

الدولي اإلقليمي والعالمي في هذا الصدد ما زال قاصراً وغير كافياً بسبب اختالف 

  . المصالح الدولية
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رهاب يشكل جريمة وطنية ودولية على السواء وفي ظهر من خالل البحث أن اإلوقد  

كلتا الحالتين يخرج مفهومه على نطاق الجرائم السياسية وأصبحت هذه التفرقة مستقرة 

  . وواضحة تمام الوضوح

 على تعريف مشترك لتحديد معنى اإلرهاب تعتمده جميع ، لم يتم االتفاق وحتى اآلن

 اختالف المناحي التشريعية في هذا المجال الدول والمنظمات العالمية ، وذلك بسبب

 ولو أنها جميعاً تشترك في تحديد ،وكذلك أراء الفقهاء وأيضاً مسعى المنظمات الدولية

المالمح العامة والخطوط العريضة إلعمال العنف واالرهاب في جوانب متفقُ عليها من 

ف القيام بعمل أو حيث أن اإلرهاب باعتبارِه أفعاالً تخلق حالة الرعب والفزع بهد

  . االمتناع عن القيام بعمل
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  الخاتمة

 تعتبـر  التـي  البسيطة الدراسة من الباحث انتهى الدراسة هذه موضوع في الخوض بعد

 واسـبابه  االرهـاب  عوامـل  لكشف التصدي في سارت االتي المحاوالت كباقي محاولة

 دور الدراسة بنيت كما االقليمي وليالد الصعيد على لمكافحة واالجرائية الوقائية والطرق

 وهـو  االرهاب تعريف لىا االسالمية الشريعة تصدت حيث االرهاب رفض في االسالم

 صـدق  الدراسـة  اظهرت وقد) ةبالحرا (بجريمة االسالمي الفقه في استقر الذي التعريف

 قـد ول . الـدولي  المجتمـع  في الخطرة الظاهرة لهذه للتصدي والوطنية الدولية شاعرمال

 فـي  الدراسـة  هذه نهاية في عنها تضمنت التي النتائج من مجموعة ام الدراسة توصلت

   يلي وكما والتوصيات المقترحات من جملة

   النتائج -1
 القديمة العصور الى ونشائها تاريخها في وتعود الجذور قديمة ظاهرة االرهاب أن -1

  . االنسانية الحياة ىعل خطراً اشد يجعلها مما تنظيماً اكثر اصبحت حتى وتطورت

 كونهـا  الجرائم اشد من) الحرابة (االرهاب  جريمة االسالمية الشريعة جعلت لقد -2

 تهديـداً  وتشكل جنسه او دينه عن النظر بفضل االنسان على صارخاً ناًاعدو تمثل

 الدين، وهي عليها المحافظة الى االنسان دعا التي ةالخمس الكلية بالموجبات خطيراً

  . والنسل ، والمال ، النفسو ، والعقل

 وتختلف الدولية الجريمة خصائص كافة في  لتمنعها دولية جريمة الدولي االرهاب -3

 المـصير  تقرير على الحصول اجل من المسلح الكفاح في المستخدمة االفعال عن

 الـصائل  ودفـع  الحراميه بين فرق حيث منطقياً ذلك في االسالم نهيج كان  حيث

 البـل  شرعا مباحاً القانيه جعل بينما العقوبة شديدة جريمة ولىاال جعل حيث العام

  .شروطها فيه تتوافر الذي االسالم على واجبة هي

   . صورة بشتى واالرهاب التطرف ترفض السماوية االديان جميع  -4
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   التوصيات -2

 اثاره وعدم العالم دول لجميع باتفاق االرهاب وتعريف مفهوم الى التوصل ضرورة .1

 غيـرة  وكذلك واالساليب الدوافع حيث من العنف اشكال باقي عن ختالطواال البس

  . المصير تقرير في والمشروعة المسلح الكفاح عمليات عن

 الطـرق  افضل الى التوصل لفرض االطراف متعدد الدولي التعاون اواصر تغريز .2

  . االرهاب مكافحة في واالساليب

 1998 عـام  انـشأن  التـي  دوليـة ال المحطمة في الدولية المشاركة نطاق توسيع .3

 .) روما (ميثاق وبموجب

 اسباب لمعرفة والبحوث الدراسات في التعمق على حثهاو البحوث بمراكز االهتمام .4

  التي والعناصر كاترالش نفوذمراقبة  و انتشاره ومناطق وجذوره االرهاب ودوافع

مـن خـالل     يلهتمو في والمساعدة العون يد دتم التي والدول وتغذيته بتمويله تقوم

 مـن خـالل    العـرب  الداخلية وزراء مجلسنشاطات  و والمؤتمرات الدعم الدولي 

 مـن  جملـة  على الدراسة اعتمدت وقد . االرهاب لمكافحة  العربية اإلستراتيجية

 التواضـع  الجهد هذا اوصلت والتي المهمة المعلومتات رقدها في اسهمت المصادر

 كتابه في ذهب حيث  المصادر هذه بين من حمودة سعيد منتصر فكان ماعليه الى

 والفقـه  العام الدولي القانون في مكافحة ووسائل القانونية جوانبه الدولي االرهاب

 الن االسـالم  فـي  لـه  الوجود وداخلية دولية الى الجرائم تقسيم ان الى االسالمي

 االرض تكون ان واالصل مكان زمان كل في البشر لكافه عام االسالم في االصل

 االرهـاب  كتابـه  فـي  اصـبحت  فتحي محمد ذكر وكذلك السالم دار هي حدةوا

 عنـدما  1980 عام ظهر بالمخدرات المرتبط االرهاب مصطلح بأن ، والمخدرات

 انتـاج  تتـولى  التـي  المـنظم  االجرام عصابات بين مباشرة عالمة وجود لوحظ

 اكثـر  حالمـصطل  وكان وبيرو كولومبيا في االرهابية الجماعات وبين المخدرات
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 كتابـه  في رفت محمد احمد ماجاءته واما ظهوره الى ومعهد كولومبيا في ظهوراً

 االمم وقرارات الدولية واالتفاقات الدولي القانون احكام ضوء في الدولي االرهاب

 االخالقية بالمشروعيه يتمتع المشروع المسلح الكفاح حق ان فيه ذكر الذي المتحدة

 عـسكرية  اهداف الى موجها يكون ان منها عديدة طشرو توافر ويتطلب والسياسية

 المحتـل  البلـد  ارض في االفعال هذه تكون ان ويجب االحتالل لدولة مصالح او

 كـان  واذا االرض وتحريـر  المحتل مقاومة هي  االعمال هذه من الهدف ويكون

 هـذه  االتمـس  شـرط  المحتلـة  الدول مصالح وهذه المحتلة االرض حدود خارج

 . للخطـر  الدوليـه  بالحماية الممتعيين حرية او حياة تعريض او رياءاالب االعمال

 تقويمهـا  لفـرض  المناقشة لجنة اساتذتي ابادي بين التواضع الجهد هذا اضع واني

 تعـالى  ونسأله نفسي فمن اخطاءت وان اهللا فمن وفقا فان عليها التصويبات وابداء

   .والسداد الصالح
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 . 1989 44 س4-3صدرها نقابة المحامين ع ت

هاشم الحافظ ، تاريخ القانون توزيع المكتبة القانونية، بغداد . ادم وهيب النداوي و د .  د -4

2007  .  

محمد عبد اللطيف عبد العال ، عقوبة االعدام ،دار النهضة العربية ،القاهرة . د -5

1989. 

اب االشورية والبابلية ،ترجمة سليم جورج بوييه سمار ،المسؤولية الجزائية في االد -6

 .1981الصويص،دار الرشيد للنشر 

عبد الغني عمرو الروميض ،تاريخ النظم القانونية ،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر . د -7

 .1998،حمدي سالمة وشركاءه ،بنغازي، ليبيا  

فايز محمد حسن ، مباديء تاريخ القانون ، مطابع . احمد ابراهيم حسن و د. د -8

 . 2005السعدني ، االسكندرية 

علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات النظرية العامة ، مطبعة . د -9

 .1968الزهراء بغداد 

 . 1963عبد الوهاب حومد ،االجرام السياسي ، دار المعارف ،لبنان . د - 10
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محمد مؤنس محب الدين ،االرهاب في القانون الجنائي ،رسالة دكتوراة ، جامعة  - 11

 .1983لمنصورة ا

 .1965محمد الفاضل ،المباديء العامة في قانون العقوبات ،مطبعة جامعة دمشق  . د - 12

رضا فرج ،شرح قانون العقوبات الجزائي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، . د - 13

 .1976الجزائر 

عبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية واوامر االعتقال وقانون الطواريء، منشاة . د - 14

 .1977معارف في االسكندرية ال

سعد ابراهيم االعظمي ،موسوعة الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي ،دار الشؤون . د  - 15

 .2000الثقافية العامة، افاق عربية، بغداد 

 .274 -273 ، ص1991 ابو الفتح غنام، االرهاب الدولي،  - 16

نون ،مجلة القضاء عبد اهللا عبد الجليل الحديثي ،االرهاب الدولي في الواقع والقا - 17

 .1989 /4- 3العدد/تصدرها نقابة المحامين العراقيين /

 ). اإلرهاب الدولي ، دار النهضة العربية بدون سنة طبع(د نبيل احمد حلمي .أ - 18

د عبد العزيز سرحان ، حول تعريف اإلرهاب الدولي وتحديد مضمونه ، من واقع .أ - 19

 المجلة المصرية للقانون الدولي مجلد قواعد القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية

 . 1973 سنة 29

د احمد محمد رفعت اإلرهاب الدولي في ضوء إحكام ق الدولي وقرارات األمم .أ - 20

 .1999المتحدة دار النهضة 

اللواء الدكتور ـ احمد جالل عز الدين ، اإلرهاب والقانون السياسي ، الكتاب العاشر  - 21

 . 1986كتاب الحرية 

العكرة ، اإلرهاب السياسي ، بحث عن أصول الظاهرة وإبعادها اورنيس . د. أ - 22

 .1983اإلنسانية ، دار الطليعة ، بيروت 
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صالح الدين عامر ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ـ دار . د. أ - 23

 .1977الفكر العربي القاهرة 

 في التشريع العربي ، المحامي محمد راغب عطية ، التمهيد لدراسة الجريمة السياسية - 24

 .  بدون سنة طبع28مكتبة دار النهضة المصرية ، القاهرة رقم 

محمد أبو الفتح الغنام ، مواجهة اإلرهاب في التشريع المصري ، مطبعة العمرانية . د - 25

 ،1960. 

دار . فؤاد العطار، القضاء اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة بدون سنة طبع . د - 26

 .1976بية النهضة العر

إبراهيم عيد نايل ، السياسة الجنائية في مواجهة اإلرهاب ، دار النهضة العربية . د - 27

1995 . 

عبد الغني عماد، المقاومة واالرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير، المستقبل  - 28

 . العربي بدون سنة طبع

، سلسلة كتب محمد فتحي عيد ، المخدرات ، األسباب ، الصكوك والبشر . اللواء د - 29

 .1992مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، الرياض 

محمد فتحي عيد ، اإلرهاب والمخدرات ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية . اللواء د - 30

2005 . 

عبد اهللا بيه ، اإلرهاب ، التشخيص والحلول ، سلسلة محاضرات منتدى الفكر  - 31

 .2005اإلسالمي ، مجمع الفقه اإلسالمي ، جدة 

ود شريف بسيوني ، غسيل األموال ، االستجابات الدولية وجهود المكافحة محم - 32

 .2004 دار الشروق القاهرة 1اإلقليمية والوطنية ط

عائشة راتب ، مشروعية المقاومة المسلحة ، المجلد الثاني من دراسات في القانون . د - 33

 . الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي بدون سنة طبع

 .1975 الصباغ ، مجلة شؤون فلسطينية صالح الدين - 34
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جورج طعمة ، القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي في األمم المتحدة ، . د - 35

 . 1975 سنة 41/42شؤون فلسطينية 

صالح الدين عامر ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ، مع إشارة . د - 36

 .1977مقاومة الفلسطينية ، دار الفكر العربي ، خاصة إلى أسس الشرعية الدولية لل

عز الدين فودة ، حق الشعب العربي في األراضي المحتلة في الثورة على سلطات . د - 37

 .1973االحتالل الحربي ، جملة البحوث والدراسات العربية حزيران 

 .  بدون مكان طبع994بن عامر تونسي ، قانون المجتمع الدولي المعاصر  - 38

ت الغنيمي ، الوسيط في قانون األمم ، منشأة المعارف في اإلسكندرية محمد طلع. د - 39

1982. 

 .9/4/1986إبراهيم الداقوقي ، اإلعالم واالرهاب ، كل العرب ، في . د - 40

 في 201/ كل العرب / نهاد الغادري ، الشعوبية األولى والشعوبية الجديدة أيضاً  - 41

2/7/1986. 

 في 134مة الستعمال العنف ـ كل العرب احمد عز الدين ، مالحقة البهائيين مقد - 42

20/3/1985. 

من تعليقه على كتاب مثلت الشياطين االستوائي ، كل ) 5(الحلقة / الصافي السعيد  - 43

 .23/4/196 في 191العرب العدد 

في 164حامد ربيع ، مخطط دولي لتفتيت الوطن العربي ، كل العرب . د - 44

16/10/1985. 

 في 201م الثالث وحرب النجوم ، كل العرب ، حسن حمادة ، ال مقايضة بين العال - 45

2/7/1982 . 

محمد فتحي عيد ـ السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات ، مركز أبحاث . اللواء د - 46

 .هـ 1410مكافحة الجريمة الرياض 
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جميل عودة ، اسيراتيجية مواجهة العنف والعنف المضاد ،جريدة البلد االمين ع . د - 47

 .16/4/2009في209

 . 1995د اهللا احمد ، أصول التشريع الجنائي اإلسالمي هالل عب. د - 48
  

هـ ، 587بدائع الصنائع للكاساني، عالء الدين أبي بكر بن مسعود ، المتوفى عام  - 49

 . بدون سنة طبع. الناشر زكريا علي يوسف ، طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت 

د الشربيني الخطيب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ محم - 50

 . 1933، مطبعة مصطفى ، الباب الحلبي 3، ج

هـ ، دار الفكر ودار 456المحلى ألبي علي احمد بن سعيد ابن حزم ، المتوفى  - 51

 .االتحاد العربي ، بدون سنة طبع

مصطفى الرافعي ، أحكام الجرائم في اإلسالم ، الحدود والقصاص والتعازير ، . د - 52

 . ، بدون سنة طبعالدار اإلفريقية العربية 

 . اإلمام محمد أبو زهرة ، الوحدة اإلسالمية ، دار الفكر العربي ، بدون تاريخ. د - 53

اإلمام الدكتور محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ، دار الفكر  - 54

 . العربي، بدون سنة طبع

ر ، بيروت ،  ، دار المعرفة للطباعة والنش3المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، ط - 55

1982 . 

، دار الكتب العلمية ، 4الشوكاني السيد الجرار المتدفق على حدائق األزهار ، ج - 56

 ). فقه زيدي(هـ 1405 ، 1بيروت ط

 . 16تفسير القرطبي ، ج - 57

زكريا البري ، أيها السادة ، السالم عليكم ورحمة اهللا ، دار النهضة العربية، . د - 58

 . القاهرة
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اللطيف ، انقضاء المعاهدات الدولية في القانون الدولي أبو السعود محمد عبد . د - 59

المعاصر وقانون السالم اإلسالمي ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة 

 . 1992اإلسكندرية سنة 

محمد عبد اهللا دراز ، موقف اإلسالم من األديان األخرى وعالقته بها ، مجلة لواء . د - 60

 . هـ1956اإلسالم 

 . رحمن السيد ، الحياد في اإلسالم، القاهرةالشافعي عبد ال - 61

، دار 3عبدالقادرعودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، ط. د - 62

 . 1977التراث بمصر 

بليغ الطالب لنيل المطالب على مذهب اإلمام المبجل احمد بن حنبل ، للشيخ مرعي بن  - 63

ي ، مركز الخدمات واألبحاث الثقافية ، عبد اهللا عمر البارون. يوسف الحنبلي تحقيق د

 .مؤسسة الكتب الثقافية بدون تاريخ

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد ابن أبي العباس الرملي المتوفى  - 64

 .1938 هـ  الشهير بالشافعي الصغير، طبعة مصطفى ألبابي الحلبي 1004عام 

 . سالمي دار الفكر اإل–األمام الذهبي كتاب الكبائر  - 65

 دار الكتب 2أبوالعباس احمد بن حجر المكي الهيثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر ج - 66

 .العلمية، بيروت

 1المدونة الكبرى لإلمام مالك بن انس االصبحي ، رواية األمام سحنون التنوخي ط - 67

 .هـ1323مطبعة السعادة 

 ، اقرب  على مختصره المسمى–احمد الدردير / الشرح الصغير ألبي البركات  - 68

 .   م1927-هـ 1345المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ، المطبعة األزهرية 

  . 1996 مكتبة مدبولي ، القاهرة 1عبد الناصر حريز ، االرهاب السياسي ، ط. د - 69

 ، 1سامي جاد عبد الرحمن ، ارهاب الدولة في أطار قواعد قانون الدولي العام ، ط. د - 70

 . 2004-2003دار النهضة العربية ، القاهرة 
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 ، مركز 1صالح بكر الطيار ، االرهاب الدولي ، ط. أحمد محمد رفعت و د. د - 71

 .   1998الدراسات العربي االوربي ، 

مصطفى مصباح دبارة ، االرهاب ، مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي . د - 72

  . 1990 ، منشورات قار يونس ، بلغازي ، 1الجنائي ، ط

الطائرات ، معهد البحوث والدراسات العربية للتربية محمد المجذوب ، خطف . د - 73

  . 1974والثقافة والعلوم ، 

منتصر سعيد حمودة ، االرهاب الدولي  جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في . د - 74

  . 2008القانون الدولي العام والفقه االسالمي ، دار الفكر العربي االسكندرية ، 

لشرعية الدولية لمكافحة االرهاب ، دار الثقافة المحامي مشهور بخيت العريمي ، ا - 75

  .  2009للنشر والتوزيع ، عمان 

سمعان بطرس فرج اهللا ، تغيير مسارات الطائرات بالقوة ، مجلة دراسات القانون . د - 76

  .  1970الدولي ، الجامعة المصرية للقانون الدولي المجلد الثاني ، 

درات والجريمة، فرع منع االرهاب آذار، كراس االمم المتحدة، المكتب المعني بالمخ - 77

  . 2007مارس ،

محمد نيازي حتاته ، مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ، مع التركيز على . د - 78

التعاون الدولي في  أطار المنظمات واالتفاقيات والصكوك واإلعالنات الدولية ، 

  . 1995القاهرة 

 أبحاث الندوة العالمية حول نشر الدكتور محمد محي الدين عوض ، تعريف اإلرهاب ، - 79

- 7سياسة مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي التي عقدت في السودان في الفترة من 

 . منشورات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية1998 ديسمبر 9

اللواء الدكتور محمد فتحي عيد ، اإلرهاب والمخدرات ، جامعة نايف العربية للعلوم  - 80

 .2005األمنية ، الرياض 
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اللواء الدكتور محمد فتحي عيد ، اإلجرام المعاصر ، جامعة نايف العربية للعلوم  - 81

 .1999الرياض / األمنية 

 .1/1994الدكتور نبيل بشر ، المسؤولية الدولية في عالم متغير ط - 82

الدكتور عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، دار النهضة  - 83

 .1995العربية 

 وأيار ـ وحزيران 10705 ملحق نيسان 27الوثائق الرسمية لمجلس األمن س - 84

1972. 

 والخاص بالتغيير 12/12/1969 في 2551قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  - 85

 . الجوي التجاه الطائرات المدنية أثناء طيرانها 

اسات  ، مركز الدر1صالح بكر الطيار ، اإلرهاب الدولي ط. احمد رفعت ود. د - 86

 .1998العربي األوربي 

عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، اإلرهاب الدولي ، مع دراسة لالتفاقيات الدولية . د - 87

 .1987والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 

 .2002 دار الحكمة لندن 1عبد الحسين شعبان ، اإلسالم واالرهاب الدولي ، ط. د - 88

 . ق االمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربوثائ - 89

ضاري رشيد الياسين ، الواليات المتحدة االميركية وعمولة  االرهاب الدولي ، المؤتمر  - 90

  . 1 م ، ص2002السنوي السابع ، مركز الدراسات الدولية ، بغداد 

 ،  ايلول11عادل محمد مظهور ، االستراتيجية  العسكرية االميركية بعد احداث  - 91

  . 3 م ، ص2002المؤتمر السنوي السابع ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 

المركز العربي للنشر والتوزيع والدراسات ، االرهاب بين الواقع والتشويه ، باريس ،  - 92

  . 22 ، ص1982

 1968فردريك هرتز  ، القومية في التاريخ والسياسة ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،  - 93

  . 337 صم ،
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حميد فرحان الراوي ، الواليات المتحدة واالرهاب الدولي ، مركز الدراسات الدولية . د - 94

  .2 ، ص2002، بغداد ، 

مصطفى مصباح دباره ، االرهاب ، مفهومه واهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي ،  - 95

  . 135م ، ص1999بنغاري ، 

ي ،مجلة السياسة الدولية ، مركز عصام صادق ، االبعاد القانونية لالرهاب الدول - 96

 .  الدراسات اإلستراتيجية

سهيل الفتالوي ، حقوق االنسان بين تحدي العمولة وعنف االرهاب ، محطات    - 97

  . 5م ، ص2000، 85استراتيجية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد 

قاربة ، مركز محمد عمورة ، االرهاب الدولي والمقاومة كحق مشروع ، اوراق  - 98

  . 119 م ، ص2003الدراسات الدولية ، بغداد ، 

سعد علي حسين ، الواليات المتحدة وسبل مكافحة االرهاب الدولي ، مجلة دراسات  - 99

 . 96، ص2003 ، 115دولية ، بغداد ، العدد 

 عبد اهللا خليفة المشايخي ، ارهاب الدولة في النظام العالمي المعاصر ، مجلة المستقبل  -100

 . 11 م ، ص1997 ، 226بي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، العدد العر

كذلك محمد عزيز شكري ، االهارب الدولي والنظام العالمي الراهن ، دار الفكر ، 

  . 93 م ، ص2002 ، 1دمشق ، ط

 اسماعيل صبري مقلد ، االستراتيجية والسياسية الدولية ، والمفاهيم والحقائق االسياسية  -101

  . 47م ، ص1985 ، مؤسسة االبحاث العربية ، بيروت ، 2ط، 

 6ص/ م 1987 احمد بالل عزا لدين ، مكافحة االرهاب ، مطابع الشعب ، القاهرة ،  -102

 . 

 محمد محسن ، عباس مرنر ، صورة المقاومة ف االعالم ، مركز الدراسات  -103

  . 50م ، ص2011االستراتيجية والبحوث والتوثيق ، بيروت ، 

اعيل الغزال ، االرهاب الدولي والقانون الدولي ، المؤسسة الجامع،  بيروت اسم.  د -104

 .82 ، ص1995

 بليشنكو زادانوف ، االرهاب والقانون الدولي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،  -105

  .30 م ، ص1994بنغاري ، 
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  ،1968 أبو الفضل محمد بن منظور ، لسان العرب ، دار لسان العرب ، بيروت ،  -106

 .903المجلد الثالث ، ص 

 محمد بن يعقوب الفيروزبادي ،القاموس المحيط مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ،  -107

  . 118 ، ص 1987

 اسماعيل بن حماد الجواهري ، تحقيق احمد عبد الغفور عطا ، الصحاح تاج اللغة  -108

 مادة رهب  ،1979وصحاح العربية ، دار العلم للماليين ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 

1 /140 .  

 نبيل هادي ، أمراء االرهاب الشرق االوسط ، شركة المطبوعات اللبنانية ، بيروت ،  -109

 . 41، ص1985

 أودنيس العكرة، االرهاب السياسي ، بحث في أصول الظاهرة وابعاده االنسانية ، دار  -110

 . 16، ص1983الطليعة للنشر ، بيروت ، 

 الدولي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  اسماعيل الغزال ، االهاب والقانون -111

 .11، ص1990، 1والتوزيع ، بيروت ، ط

 أكرم بدر الدين ، ظاهرة االرهاب السياسي على المستوى النظري ، دار الثقافة  -112

 . 20 ، ص1991العربية ، القاهرة ، 

م 1998  ثامر ابراهيم الجمهاني ، مفهوم االرهاب في القانون الدولي ، دراسة قانونية ، -113

 . 

رجب عبد المنعم متولي ، حرب االرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء .   د  -114

، دار النهضة العربية ، 1أحكام الشريعة االسالمية ومبادئ القانون الدولي العام ، ط

  . 106، ص2003

 .57 نعمه علي حسين ، مصدر سابق ، ص  -115

انوني للجريمة ، دراسة مقارنه ، دار أمام حسانين عطا اهللا ، اإلرهاب والبيان الق.  د -116

  .143 -142المطبوعات الجامعية ، د ت ، ص 

وكيف تقاومه ، دار االعتصام ، القاهرة ، .  اسبابه– طارق البشري ، االرهاب  -117

  .44م، ص1988
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 تقرير االمين العام عن التدابير الرامية لمنع االرهاب المقدم الى الدورة االربعين  -118

 .للجمعية العامة

، دار الكتاب المصري 1 جعفر عبد السالم ، القانون الدولي لحقوق االنسان ، ط -119

  . 129 -128م ،  ص1999واللبناني، 

، 127 بطرس غالي ، األمم المتحدة ومواجهة االرهاب ، مجلة السياسية الدولية، العدد  -120

  .179م ، ص1972مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، القاهرة ، 

بوفر ، من العدوى الثورية الى الحرب الذرية ، تعريب اكرم دلير ، دار  اندريه  -121

  . 11م ، ص1972الطليعة ، بيروت ، 

 قاسم علوان سعيد الزبيدي ، حق المقاومة الشعبية المسلحة واالرهاب الدولي ،  -122

المقاومة في جنوب لبنان ، انموذجا ، رسالة ماجستير ، المعهد العالي للدراسات 

 . 53، ص2004الدولية ، الجامعة المستنصرية ، السياسية و

 رعد عبد الجليل مصطفى ، ظاهرة العنف السياسي ، دراسة في العنف الثوري ،  -123

 . 93م، ص1980رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، بغداد ، 

م ، 1988 ثامر ابراهيم الجمهاني ، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، دراسة قانونية،  -124

 .132-129ص

 . 52 هيثم عبد السالم محمد ، ص -125

 . 170ت ، ص .  أدولف هتلر ، كفاحي، منشورات المكتبات األهلية، بيروت، د -126

 رشيد صبحي جاسم، اإلرهاب والقانون الدولي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  -127

 . 56م، ص2003القانون ، جامعة بغداد ، 

 . 193ياسي ، ص رعد عبد الجليل مصطفى، ظاهرة العنف الس -128

 . 200 رعد عبد الجليل مصطفى، ظاهرة العنف السياسي ، ص -129

 ، دار المنار 1 محمد عبد الحكيم حامد، ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، ط -130

  . 60م ، ص1991الحديثة ، بيروت ، 

 سهيل حسين الفتالوي ، مفهوم اإلرهاب وتعريفه وقرار مجلس األمن بخصوص  -131

م ، 2002 ، 2ل ، المجلة القطرية للعلوم السياسية ، بغداد ، العدد  أيلو11أحداث 

 . 50ص
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 جيسون بايت، الجمرة الخبيثة وإرهاب العصابات الجماعية، منشورات وزارة  -132

 .، شبكة االنترنت66م ، ص2001الخارجية األمريكية ، مجلة القدس العربي، 

مساعد رئيس وحدة  بول روجرز، حماية أمريكا ضد اإلرهاب عبر االنترنت ،  -133

التواصل والدعم الميداني، المركز القومي لحماية البنية التحتية، مكتب التحقيقات 

 . الفدرالي ، مقال منشور

محمود ياسين ، الجهود الدولية والتشريعية لمكافحة اإلرهاب وحرب العالم الجديد ،  -134

  . 14م ، ص2005 ، دار الرضوان ، حلب ، 1ط

نسان، ترجمة الدكتور عبد الهادي عبد الرحمن، دار الطليعة توماس بالس ، العنف واال -135

 .  78م ، ص1990 ، 1، ط

بطرس غالي ، كلمة في افتتاح مؤتمر شرم اشيخ حول ما يسمى باالرهاب، مجلة  -136

  . 337م ، ص1997، 127السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد 

 الخارجية للواليات السياسةسالم خطاب الناصري ، اإلعالم األمريكي ودوره في   -137

  . 29 م ، ص2003 ، 1997المتحدة ، مجلة افاق  عربية ، بغداد ، العدد 

اسعد رزوق ،موسوعة علم النفس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  -138

  . 60 م ، ص1997

ابراهيم محمد علي ، االرهاب الدولي والكيل بمكيالين ، جريدة البيان ، االمارات ،  -139

  . 3م ، ص 1999

 ، 2002، دار الحكمة، لندن 1عبدالحسين شعبان، االسالم واالرهاب الدولي، ط. د -140

  . 4ص

، دار 1سامي جاد عبد الرحمن، ارهاب الدولة في أطار قواعد ق الدولي ، ط. د -141

 .67، ص2004النهضة، القاهرة 

اسات ، بيروت ، مركز در1محمد عابد الجابري ، الدين والدولة وتطبيق الشريعة ، ط -142

 . 39-37م ، ص1996الوحدة العربية ، 

 ، 1الدين والسياسة في الشرق االوسط ، ط: فريد هاليداي ، االسالم وخرافة المواجهة  -143

 . 143 وص 21-20م ،ص1997القاهرة ، مكتبة مدبلولي ، 
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نديم عيسى، جدلية االرهاب الدولي بين الطروحات الغربية واالسالمية، مجلة العلوم  -144

 .  167 م، ص2002، 26داد، كلية العلوم السياسية، العدد السياسية، بغ

 .9/4/1986إبراهيم الداقوقي ، اإلعالم واالرهاب ، كل العرب ، في . د -145

 .157 - 156/ 5الجامع ألحكام القرأن  -146

 .363 – 361/ 2والجامع ألحكام القرأن  . 331/ 1تفسير ابن كثير  -147

  .132 – 131/ 2شرح النووي على صحيح مسلم  -148

  . 177 والجواب الكافي ، ص189/ 12الباري فتح  -149

 .234 -233/ 24التمهيد ال بن عبد البر  -150

 .68 ، ص1995هالل عبد اهللا احمد ، أصول التشريع الجنائي اإلسالمي . د  -151

 ، 1اكرم نشأت ابراهيم ، السياسة الجنائية ، شركة اب للطباعة ، بغداد ، ط.  د  -152

  . 201 م ، ص1998

وض ، ندوة العنف السياسي ، مجلة المستقبل العربي، العدد جالل عبد اهللا مع.  د -153

 . 12م ، ص1987، تموز 110

 محمد شفيق ، الجريمة والمجتمع ، محاضرات في المجتمع الجنائي والدفاع االجتماعي  -154

  . 111 م ، ص1993، المكتب الجامعي الحديث ، اسكندرية ، 

 المتفجرات ،دار الكتب الحديثة ، –فكري عطا اهللا عبد المهدي ، االرهاب الدولي .  د  -155

 .115م ،ص2000

هيثم موس، التفرقة بين االرابين الولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية، . د -156

 .75م ، ص1999جامعة عين شمس، 

 الدكتور عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة  -157

 .567، ص1995العربية 

 304 – 303، ص1994، 1ور نبيل بشر ، المسؤولية الدولية في عالم متغير طالدكت -158

. 

  \A\RES، 1993، 48األمم المتحدة ، الجمعية العامة ، الوثايق الرسمية ، الدورة  -159

48 \  411  

  .A\ RSE \ 54 \ 109م ،1999 ، 54األمم المتحدة ، الجمعية العامة، الدورة  -160
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رهاب الدولي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات عبد الحسين شعبان، اإلسالم واإل -161

 . 217م ، ص2002، 301الوحدة العربية ، بيروت ، العدد 

 .م2002، 10997 جريدة الجمهورية ، بغداد العدد  -162

  \A\RES، 1993، 48 األمم المتحدة ، الجمعية العامة ، الوثايق الرسمية ، الدورة  -163

48 \  411. 

كتب المعني بالمخدرات والجريمة، فرع منع االرهاب آذار،  كراس االمم المتحدة، الم -164

 . 2007مارس ،

، 147 أنوار الهواري ، أمريكا واإلرهاب عالم جديد، مجلة السياسة الدولية، العدد  -165

 .50م ، ص2002

هيمنة او بقاء، رغبة امريكا في السيطرة على العالم، جريدة الشرق :  نعوم تشوسكي  -166

 .221 ، ص2003 ، 9120االوسط، لندن العدد 

عبد العزيز مخيمر، اإلرهاب الدولي، مع دراسة لالتفاقيات الدولية دار النهضة .  د -167

 .155ص.1987العربية، القاهرة 

محمد عبد الوهاب الساكت ، جامعة الدول العربية في عصر التكتالت الدولية، بيت .  د -168

 .4م ، ص2002الحكمة ، 

لدول العربية في عصر التكتالت الدولية، بيت محمد عبد الوهاب الساكت ، جامعة ا.  د -169

 .41م ، ص2002الحكمة ، 

سمعان فرج اهللا، تغيير مسارات الطائرات بالقوة دراسات القانون الدولي، الجامعة .  د -170

 .    2ص1970 2المصرية المجلد

 ، دمشق ، دار كنعان للدراسات والنشر 1 روجيه غارودي االرهاب الغربي ، ط -171

 . 267م ، ص2007مية ، والخدمات االعال

 اللواء الدكتور ـ احمد جالل عز الدين ، اإلرهاب والقانون السياسي ، الكتاب العاشر  -172

 .208 ص،1986كتاب الحرية 

 عبد الغني عماد، المقاومة واالرهاب في اإلطار الدولي لحق تقرير المصير، المستقبل  -173

 .25العربي بدون سنة طبع، ص

 م 2004اله ، شبكة االنترنت ،  سامح الشيخ ، اإلرهاب وأشك -174
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